
ที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ฐปนรรฆ ์ เจริญวัฒนะมงคล
2 เด็กหญิง มณันญา  จังจาตุพร
3 เด็กชาย ณัฐวรรธน์   ห้องเล่ียง
4 เด็กหญิง ณัฐชยา  บุญเกล้ียง
5 เด็กหญิง พมิพพ์าฝัน  จีนเยีย้น
6 เด็กชาย ปุณณวิช เตชนราวงศ์
7 เด็กหญิง ญาณิศา  ธุระกิจ
8 เด็กชาย จอมพล  ไชยภักดี
9 เด็กชาย กฤตพล  ชุมคช
10 เด็กหญิง พชิยา   ด้วงนุ่ม
11 เด็กชาย พฤทธิ์กฤตชภัช  อินตู้
12 เด็กหญิง รุจิกาญจน์  เพชรดวง
13 เด็กหญิง ณิชาภัทร  อนุจร
14 เด็กหญิง จรรยมณฑน์  ทองสม
15 เด็กชาย ภูวเดช  ทองบัว
16 เด็กชาย กวีวัธน์  สุวรรณรัตน์
17 เด็กชาย พชร  ทาตะภิรมย์
18 เด็กหญิง  แพรววนิต  ชูยก
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ที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
19 เด็กหญิง สโรชา  เขมานุวงศ์
20 เด็กหญิง อาทิตยา  สมนึก
21 เด็กชาย กันตภน  เกือ้พรหม
22 เด็กหญิง วิชญาดา  แตงอ่อน
23 เด็กหญิง ศรีสุภรณ์  เพช็รพยาบาล
24 เด็กหญิง ชยาดา  ไชยด้วง
25 เด็กชาย กนกศิลป์  บุญช่วย
26 เด็กหญิง จิรัชญา  ชูภักดี
27 เด็กหญิง วิรัญชนา  พรหมยานนท์
28 เด็กชาย ทินภัทร  ศรียาภัย
29 เด็กหญิง วรรณรดา  น้อยศิริ
30 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์   ไข่สีทอง
31 เด็กชาย วชิรวิทย์  ทองกัน
32 เด็กชาย ติณณ์ภัทร  ด าช่วย
33 เด็กหญิง อมลวรรณ ผอมสวัสด์ิ
34 เด็กชาย ณฐพร  ชายเกล้ียง
35 เด็กชาย กวินทัต  ภูป่ระดิษฐ์
36 เด็กหญิง ประทานพร  แก้วใจ
37 เด็กชาย วริทธิ์ธร  จุลนันโท
38 เด็กหญิง กัลยารัตน์  รองเดช
39 เด็กชาย อภิภู  เนียมสกุล
40 เด็กชาย จริวัฒน์  ปานเหล่
41 เด็กชาย ธนดล  พริกสุด
42 เด็กชาย ณัฎฐากร  พบิูลย์
43 เด็กหญิง ปัญญดา  สัจจะบุตร
44 เด็กชาย บูรพาใส สุขเนียม
45 เด็กหญิง วัชรนุช  รัตนานุกูล
46 เด็กชาย ดนย์ธวัฒน์  แก้วเขียว
47 เด็กหญิง ธัญชนก  วงษ์สวัสด์ิ
48 เด็กหญิง นภัสกรณ์ จิตตะกาล
49 เด็กหญิง ชัญญพทัธ์ นวลปาน
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ที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
50 เด็กหญิง เบญญาภา เยาว์นุ่น
51 เด็กหญิง ณิชาพร เทียนโพธิวัฒน์
52 เด็กชาย นิพพชิฌน์  บุญมณี
53 เด็กหญิง ศุภรภัทร  เทพชนะ
54 เด็กหญิง ปัณณิกา  ห้องฉาย
55 เด็กหญิง ชญาภา  ธรรมเพชร
56 เด็กหญิง ณัฐพชัร์  ไกรบ ารุง
57 เด็กหญิง ศุภารัตน์  บุญศิริธร
58 เด็กหญิง หทัยรัตน์ ชูช่วย
59 เด็กชาย ปภังกร  โชติวงศ์
60 เด็กหญิง นิรดา พรหมรุ่ง
61 เด็กหญิง ขวัญจิรา สงคง
62 เด็กชาย ธิติพทัธ์  เรืองมี
63 เด็กหญิง บุญนิศา  ไข่ขวัญ
64 เด็กหญิง ธัญญพชิชา  ค าทอง
65 เด็กชาย จิรทีปต์    จีระกุล
66 เด็กชาย ณัฏฐกร  เพง็หนู
67 เด็กหญิง กรณัชชา  สุกใส
68 เด็กหญิง ภิญญ์ปภา  อันทวิมล
69 เด็กชาย ชวโรจน์  หนูนุ่น
70 เด็กหญิง ณฐพร ชุมคง
71 เด็กหญิง แสงรวี หนูสิงห์
72 เด็กชาย ปวีร์  นุ้ยเกล้ียง
73 เด็กหญิง นวพร  ใจมาแก้ว
74 เด็กชาย นิธาน ทักษิณธรรม
75 เด็กชาย จิรายุ โรจชะยะ
76 เด็กชาย ปรัตถกร ใจดี
77 เด็กหญิง พมิพไ์พลิน  ทัศนสุนทรวงศ์
78 เด็กชาย ณัฐปกรณ์ ศิริรัตน์
79 เด็กชาย ปภาวิน   บริมาตร
80 เด็กชาย ภวิศ  ศิริพนัธ์
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81 เด็กหญิง สุญญตา  นิลรัตน์
82 เด็กหญิง ญาณิฎา  สุวรรณโชติ
83 เด็กหญิง เมลดา  โปฎกรัตน์
84 เด็กชาย โสภณัฐ  คงชู
85 เด็กหญิง ณัฐรดา  โรจนรัตน์
86 เด็กหญิง พชิชาพร  ฤทธิเดช
87 เด็กชาย กฤติน ล่ิมอนุรักษ์
88 เด็กชาย ลัญฉวัตร  นวลทอง
89 เด็กหญิง วฤณพร  ก่อแก้ว
90 เด็กหญิง กรนิษฐ์ศิริ  วังศรีวิโรจน์
91 เด็กหญิง พชิญธิดา  ไหมอ่อน
92 เด็กหญิง ชาลิสา  บัวเนียม
93 เด็กหญิง ชลกนก  ศิริรัตน์
94 เด็กหญิง อภิษฎา  วงศ์รักษา
95 เด็กหญิง กาญจน์ชิตา  สัจจะบุตร
96 เด็กหญิง ธัญญชนก  ชูพนู
97 เด็กชาย ถิร  พนัธ์ลาภตรัง
98 เด็กหญิง กานต์สินี  หนูสิงห์
99 เด็กชาย สิปปภาส  สว่างรัตน์
100 เด็กหญิง ปัณณพร  ล่ิมสกุล
101 เด็กหญิง พชัญ์ธนัน  สงสวรรณ์
102 เด็กชาย ธนพฒัน์  เสนอินทร์
103 เด็กหญิง รสกร  แสงจันทร์
104 เด็กชาย ธนะเมศฐ์  หาญเจริญจิตต์
105 เด็กชาย พลกฤต  มณีฉาย
106 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  เนียมใหม่
107 เด็กชาย พงศพศั  มูสิกสงค์
108 เด็กหญิง ธนัสสรณ์  แทนมาก
109 เด็กหญิง จันทกาญจน์  เฮ้งนุ้ย
110 เด็กหญิง กนธิชา  ลิกขะไชย
111 เด็กชาย ณัฏฐปวีณ  เกือ้เกตุ
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112 เด็กชาย สุวรรณชัย  นวลส่ง
113 เด็กชาย เพชรนาวา  รุ่งพรหม
114 เด็กหญิง กนกกาญจน์  ชูแป้น
115 เด็กหญิง ธนิดา  วัฒนา
116 เด็กชาย พรภวิษย์  รักนุ่น
117 เด็กชาย อนาคิน  บุญเกิด
118 เด็กชาย ณฏฐรณ  หนูอักษร
119 เด็กหญิง กัญญาวีร์  ตุลยนิษก์
120 เด็กชาย มุขพล  หนูเจริญ เง่ือนไขพเิศษ

ประกาศ  ณ  วันที ่ 4  เมษายน   พ.ศ.  2564

                 (นายศรัณย์   บัวทองเรือง)

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพทัลุง

                         ลงชือ่


