
เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายธีรภทัร   ช่วยไว้
2 เด็กชายกนัตพงค ์ พลช านิ
3 เด็กชายธนภทัร  บา้นคุม้
4 เด็กชายจกัรพงษ ์ เครือระยา 
5 เด็กชายพีรพงษ ์ กาวิโล
6 เด็กชายณัฐพล  เรืองสุขวฒันา
7 เด็กชายณัฐนนัท ์ ช่วยรัมย์
8 เด็กชายฉนัทวฒัน์  บุญชุม
9 เด็กชายธนภทัร  นาคนิเทศ
10 เด็กชายธนกฤต  ศรีวิชยั
11 เด็กชายสุวิจกัษณ์  แซ่ฟุ้ง สมคัรออนไลน์
12 เด็กชายภทัรวรรธน์     มาเสริฐ 
13 เด็กหญิงสโรชา  อินแกว้
14 เด็กหญงณัฐฐา  ธิสมบูรณ์
15 เด็กหญิงณิชากร  นกัล าทอง
16 เด็กหญิงกมลลกัษณ์  นนทวงค์
17 เด็กหญิงภทัรภรณ์  เทพสุยะ
18 เด็กหญิงขวญัฤทยั  กนัทวงค์
19 เด็กหญิงปาณิสรา  ตนัตา
20 เด็กหญิงพิชญสิ์ณี    ไตรยสุทธ์ิ
21 เด็กหญิงนิดาพร  พ่วงเดช 

รายช่ือนกัเรียนระดบัช้ันอนุบาล 1  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 

หมายเหตุ  นกัเรียนท่ีสมคัรออนไลน์รบกวนน าเอกสารมายืน่เพ่ิมเติมให้ฝ่ายรับสมคัรไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปถึงก่อนเปิดภาคเรียน



เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายณัฐดนยั     ปินวงค์
2 เด็กชายอชิระ    ทนุดี
3 เด็กชายวชิรวิทย ์  ป่ินแกว้
4 เด็กชายพร้อมฉตัร   บุญทา
5 เด็กชายณัฐนนท ์  ร่ืนรมย์
6 เด็กชายณัฐพฒัน์   ร่ืนรมย์
7 เด็กชายพิชชากร  แซ่แจ๋ว
8 เด็กชายธนภทัร   ปาระดี
9 เด็กชายกมลภพ   หงษย์ีสิ่บสาม
10 เด็กชายพิชญะ   แก่นแกว้
11 เด็กชายธเนษฐ   อุทานนัท์
12 เด็กชายกรฤต    เดินสนัเทียะ 
13 เด็กชายพชรภคิน   พนัธ์งาม
14 เด็กชายกิตติศกัด์ิ    เตง็ธนาวราวฒัน์ 
15 เด็กหญิงศุภธิดา   ชยัชะนะ
16 เด็กหญิงฉตัรกมล   ริตเพช็ร
17 เด็กหญิงณฐิตา   สมุทรจกัร
18 เด็กหญิงพิมพล์ดา   เจอเรียน
19 เด็กหญิงจอมนรี    ตามติด
20 เด็กหญิงนลินนิภา   สร้อยค า
21 เด็กหญิงไอยรญา   กตญัญู
22 เด็กหญิงธนชัพร   ธิชูโต
23 เด็กหญิงณิชาภา   ใจจิตต์
24 เด็กหญิงภิญญาพชัญ ์ อศัวสรวิชญ์
25 เด็กหญิงณัฐณิชา   สิทธิชุม
26 เด็กหญิงศรัญญา   ขวา้งสืบ
27 เด็กหญิงอลีนา   ชยัเลิศ
28 เด็กหญิงชญานิน   อินแถลง
29 เด็กหญิงหวนัยหิวา   ติการนา
30 เด็กหญิงคนธรส   วงัล าพึง

รายช่ือนกัเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 (เดก็เก่า)  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 



เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
31 เด็กหญิงเมริษา   ไชยานนท์
32 เด็กหญิงกานตร์วี    ขวญัธนปรีชากุล
33 เด็กหญิงณรินทร์ญาภา   แซ่ฟุ้ง
34 เด็กหญิงมนสันนัท ์  วิชยักิตติกุล
35 เด็กหญิงวรารัตน์   มะณีศรี
36 เด็กหญิงกชมน   รัตนชีวากุล
37 เด็กหญิงกรรณิกา   วีระจิตต์
38 เด็กหญิงสิริปภสัรา   หาญเตชะ
39 เด็กหญิงพชรอร   ค  าปวง 

รายช่ือนกัเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 (เดก็เก่า)  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 



เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิงสิริกญัญา  พิละบนั สมคัรออนไลน์
2 เด็กหญิงกุลรดา    สุตาโย
3 เด็กหญิงเบญญทิพย ์  มามี
4 เด็กหญิงทชัชรินทร์   กองนาค
5 เด็กหญิงทชัชริญา  กองนาค
6 เด็กชายนนัทพทัธ์   จ  าปาวนั
7 เด็กชายธนโชติ  เสนาวงศ์
8 เด็กหญิงฉตัรวรางค ์ บุญโยง
9 เด็กหญิงรมยธี์รา    วาริศรี
10 เด็กชายณภภทัร  กาวิละ
11 เด็กหญิงชนิกานต ์ วงัซา้ย
12 เด็กชายอนาวินทร์  อินแสง
13 เด็กหญิงหยาดทิพย ์ ไชยปัญญา
14 เด็กหญิงสุมินตรา  มีคุณ 
15 เด็กชายธีรศกัด์ิ  ใจแกว้ 
16 เด็กหญิงภทัรธิดา  อภิรมยเ์ดชา
17 เด็กหญิงรินรดา  แกว้บุญมา
18 เด็กชายนนัทิพฒัน์   มงคลรัตน์
19 เด็กหญิงอญัญารินทร์   ชูพกัตร์ 
20 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์   ดอกไมห้อม 

รายช่ือนกัเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 (เดก็ใหม่)  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 

หมายเหตุ  นกัเรียนท่ีสมคัรออนไลน์รบกวนน าเอกสารมายืน่เพ่ิมเติมให้ฝ่ายรับสมคัรไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปถึงก่อนเปิดภาคเรียน



เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายธนภูมิ  เช้ือเมืองพาน จากเทศบาลหลวงใต้
2 เด็กชายธินณกรณ์  ตะ๊ตะ๊
3 เด็กชายภคัพล   ดาวลอย
4 เด็กชายชนะพล  ดาวลอย
5 เด็กชายจีรพฒัน์   เตม็ปี
6 เด็กชายศิรสิทธ์ิ   ปัญญาวงค์
7 เด็กชายนรวร    -ไม่ปรากฎนามสกุล-
8 เด็กหญิงพรศิริ   จากพนัธ์
9 เด็กชายชยกร  นนัทะโย
10 เด็กชายธีรภทัร   บรรจง
11 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  นาคธรรมชาติ
12 เด็กชายภูริณัฐ  แกว้กาศ
13 เด็กชายโชคอนนัต ์  โคระรัตน์
14 เด็กชายธนานพ  บุญเรือง
15 เด็กชายธนภฎัฐ์   ค  านิล
16 เด็กชายปฐมพฒัน์  ศรีนวล
17 เด็กชายธนัวา  มงคลรัตน์
18 เด็กหญิงปรียานุช  มากบุญ
19 เด็กหญิงรีโอ  แจ็กเกอลีน  สก็อต
20 เด็กหญิงณัชชานนัท  โพธ์ิเงิน
21 เด็กหญิงนภสักร   โพธ์ิประเสริฐ 

รายช่ือนกัเรียนสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันอนุบาล 3(ห้องธรรมดา)  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 



เลขที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายอิทธิพทัธ์   ไชยโคตร
2 เด็กชายธีรภทัร  เมืองมา
3 เด็กชายกตญัญู  แสนสมบูรณ์
4 เด็กชายนิธิกร  กาชยั
5 เด็กชายธนกฤต  ณ ล าปาง
6 เด็กชายสุทธิรัตน์  ศรีค  านวล
7 เด็กชายธนภูมิ  ดอกรัก
8 เด็กชายกชกร  แสนเมืองใจ
9 เด็กชายคุณภทัร  น ้าจ  า 
10 เด็กชายยทุธศกัด์ิ  บุญโยธา
11 เด็กชายนนัธิพฒัน์  เลิศจุ่ม
12 เด็กชายไกรวิชญ ์ อินล ่า
13 เด็กหญิงธณัณญา  มณีเนตร
14 เด็กหญิงณัฐณิชา   โงมขนุทด
15 เด็กหญิงนนัทน์ภสั  แสนจิตต์
16 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญนิล 
17 เด็กหญิงคริสตม์าส  ศรีบุญเรือง
18 เด็กหญิงชนรดี  วงคช์ยั
19 เด็กหญิงปพิชญา  ทนนัไชย
20 เด็กหญิงศิริประภา  พุทธวงค์
21 เด็กหญิงวิลิยา  พุทธวงค์
22 เด็กหญิงจิรภิญญา  กาเชียงราย
23 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ์

.

รายช่ือนกัเรียนสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันอนุบาล 3/1  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) 
( ห้อง เตรียม Mep )


