
รายช่ือเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย แต่งกายชุดไทย ไทยทรงด า 
 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านดอน 

ตลอดปีการศึกษา 2561 

ช่วงอายุ 2.5 – 3 ปี 
ครูผู้ดูแล  นางสินาภรณ์  เลี่ยนเพชร , นาวสาวจีรนันท์  รัตนปัญญา 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ 
๑. เด็กชายจิรพล เหมาเพชร  
๒. เด็กชายชญานนท์ รัตนนภรณ์วงศ์  
๓. เด็กชายทินภัทร ป่วนหล า  
๔. เด็กชายปริญญา หาวิลี  
๕. เด็กชายปุณณวิช ศุภวราพงษ์  
๖. เด็กชายพัทธพล พรมเพียงช้าง  
๗. เด็กชายพีรพงษ์ แสนชา  
๘. เด็กชายภัสกร สร้างยืนยง  
๙. เด็กชายภากร คูสินทรัพย์  

๑๐. เด็กหญิงเขมมิกา กล่อมดี  
๑๑. เด็กหญิงกัญภัญภัทร แร่เพชร  
๑๒. เด็กหญิงจรรญพร แย้มสรวล  
๑๓. เด็กหญิงจิณัฐตา ไฝเพชร  
๑๔. เด็กหญิงชลากร แจ้งโพธิ์  
๑๕. เด็กหญิงนุชรินทร์ วารีรัตน์   
๑๖. เด็กหญิงปนัดดา สีค าน้อย  
17. เด็กหญิงปภาดา แลเพชร  
18. เด็กหญิงปุณยาพร โพธิ์ทอง  
19. เด็กหญิงมินตา โลจายะ   
20. เด็กหญิงลภัสกร กันยายน  
21. เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเสียงเพราะ  
22. เด็กหญิงศจีรัตน์ เจียมสกุล  

 
 
 
 

 
 
 
 



รายช่ือเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย แต่งกายชุดไทย ไทยทรงด า 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านดอน 

ตลอดปีการศึกษา 2561 

ช่วงอายุ 3 – 4 ปี 
ครูผู้ดูแล  นางสาวชลธิชา  บองเพชร , นางสาวพิชชา  เอมพิณ 

 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ 
23. เด็กชายกฤติพงศ์ ไฝเพชร  
24. เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เนตรสุวรรณ  
25. เด็กชายนเรศ โชระเวก  
26. เด็กชายพลวัฒน์ ยอยรู้รอบ  
27. เด็กชายภวัฒน์ ทับช่างไม้  
28. เด็กชายภูตะวัน มหาหงษ์  
29. เด็กชายรัชชานนท์ ผดุงสม  
30. เด็กชายชานนท์ ห้วยชะนาง  
31. เด็กชายศิริพงษ์ ไฝเพชร  
32. เด็กชายสกลวรรธน์ โชคสุวรรณไพศาล  
33. เด็กหญิงกฤติยา ชาวโพธิ์สระ  
34. เด็กหญิงเจษฐ์สิตา สกุลเลิศธนะสิน  
35. เด็กหญิงณัฐกานต์ ไกรเพชร  
36. เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญปถัมภ์  
37. เด็กหญิงปัณฑิกา มากมั่งมี  
38. เด็กหญิงพรปวีณ์ มนตรี  
39. เด็กหญิงพัชรพรรณ จุดาบุตร  
40. เด็กหญิงรมชลีย์ เสืองามเอ่ียม  
41. เด็กหญิงสุระพา จันทร์งาม  
42. เด็กหญิงอัญชิสา รัตนเจริญ  

 

 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย แต่งกายชุดไทย ไทยทรงด า 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านดอน 

ตลอดปีการศึกษา 2561 

ช่วงอายุ 3 – 4 ปี 
ครูผู้ดูแล  นางสาววรรณา  สระทองปัง 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ 
43. เด็กชายกัณฐ์ตินันท์ นิลวงษ์  
44. เด็กชายคมเกษม เตียะเพชร  
45. เด็กชายธนวัฒน์ ภูฆัง  
46. เด็กชายพัชระ ผิวพราม  
47. เด็กชายภาณุชิต โพธิ์ประสาท  
48. เด็กชายศุภกร ศรีรอบรู้  
49. เด็กหญิงกัลยกร ศรีบุญเพ็ง  
50. เด็กหญิงจุฑาทิพ แทนเพชร   
51. เด็กหญิงโชติกา รันรัตติญา  
52. เด็กหญิงณฐพร ผิวชู  
53. เด็กหญิงนัฐธิชา สระศรีสม  
54. เด็กหญิงนิศารัตน์ มากระจัน  
55. เด็กหญิงปวีณา นิ่มเต็ม  
56. เด็กหญิงพิชชากร แก้วสระแสน  
57. เด็กหญิงภรณ์ชนก อู่เพชร  
58. เด็กหญิงมีนา อ้นเพชร  
59. เด็กหญิงมีนา สายทอง  
60. เด็กหญิงอรปรียา เพียงตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายช่ือเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย แต่งกายชุดไทย ไทยทรงด า 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านดอน 

ตลอดปีการศึกษา 2561 

ช่วงอายุ 3 – 4 ปี 
ครูผู้ดูแล  นางสาวมณันญา  แสนชา 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
   

61. เด็กชายกิตติพงษ์ พลูเกษม  
62. เด็กชายกิตติพงษ์ แสนชา  
63. เด็กชายเกษมกิจ เพชรแอ  
64. เด็กชายชิษณุพงศ์ โชคสุวรรณไพศาล  
65. เด็กชายณัฐวรักษ์ ศรีเพชร   
66. เด็กชายณัฐวุฒิ อัวคนซื่อ  
67. เด็กชายพุทธรัตน์ เนตรสุวรรณ  
68. เด็กชายภูมิภัทร สานุสันต์   
69. เด็กรัชชานนท์ แสงอรุณ  
70. เด็กหญิงกณิศา เหมาเพชร  
71. เด็กหญิงกฤษธิดา แสนชา  
72. เด็กหญิงจิตติมา ใจกล้า  
73. เด็กหญิงฐิติกานต์ แอบเพชร  
74. เด็กหญิงธนพร สาวเพชรดี  
75. เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้างเขียว  
76. เด็กหญิงภรณภัทร แหวนเพชร  
90. เด็กหญิงนฤมาศ คงสนธิ  

 
 
 


