
รหัส
นักเรียน

1 01111 ด.ช. รามิล ปกรณ์วโรดม
2 01174 ด.ช. อมรมนตรี เฮียงฮะ
3 01191 ด.ช. กันตวิชญ์ อุอะนนัต์
4 01193 ด.ช. ฐิติวัฒน์ ชูทรัพย์
5 01198 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ปิน่แก้ว
6 01199 ด.ช. ภูริณัฐ วิริยาทรพนัธ์
7 01201 ด.ช. อชิระ สุขสงวน
8 01233 ด.ช. ปยิะพงษ์ จินดาสถาน
9 01234 ด.ช. พเิชษฐ์ นกจั่น

10 01235 ด.ช. ภูมิมินทร์ เตอินทร์
11 01252 ด.ช. กษิดิศ แสงสว่าง
12 01262 ด.ช. พนชักร เทพบตุร
13 01646 ด.ช. เทพตะวัน พพิฒัน์
14 02112 ด.ช. ปริพฒัน์ พมิพท์อง
15 02444 ด.ช. จักรพรรด์ิ ทองภูบาล
16 02445 ด.ช. ธนกร ดวงภูธร
17 02447 ด.ช. อภิวิชญ์ วงษ์สว่าง
18 02448 ด.ช. สุพฒัน์ ประสงค์
19 02449 ด.ช. ดนสุรณ์ เดชอัครไพศาล
20 01255 ด.ช. ณัฐพงษ์ ร่ืนรวย
21 ด.ช. ปยิะวัฒน์ มูลค า
22 01175 ด.ญ. จิรัชยา พน้ภัยพาล
23 01182 ด.ญ. รินรดา แดงมี
24 01188 ด.ญ. สุพชิญา สมาน
25 01211 ด.ญ. พลอยณิศา โชคช่วยอ่อน
26 01214 ด.ญ. แพรวา อินพุม่
27 01215 ด.ญ. นปภัช แสงวิทยานนท์
28 01237 ด.ญ. กชพรรณ เรืองศรี
29 01248 ด.ญ. วิรัลพชัร พทุธศรี
30 01274 ด.ญ. ปนดัดา เรียงเล็กจ านงค์
31 01647 ด.ญ. จิรัชยา ชนะภัย
32 01653 ด.ญ. วิรินดา หริิพงศธร
33 02451 ด.ญ. ณัชชา เอี่ยมสวัสด์ิ
34 02452 ด.ญ. ณัฐชนนัท์ สุกใส
35 02453 ด.ญ. เบญญทพิย์ อินทร์สวัสด์ิ
36 02454 ด.ญ. พลอยจ ารัส แช่มสัมฤทธ์ิ
37 02455 ด.ญ. วรวลัญช์ ลียะทา
38 02456 ด.ญ. อัยลดา ชัยกิตติเจริญวุฒิ
39 02457 ด.ญ. แพรวา พลูทรัพย์
40 ด.ญ. นศิารัตน์ พานนอ้ย  
41 ด.ญ. ลลิล ชัยสุวรรณ
42 ด.ญ. สิริภัคสร บญุต่อ
43 ด.ญ. สุธีมนต์ บญุถนอม
44

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/7  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 1 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 01103 ด.ช. ทนิภัทร บริรักษ์สาทร
2 01167 ด.ช. ธนนนัท์ รักษา
3 01168 ด.ช. พฤหสั บวังาม
4 01171 ด.ช. วาทติ หรัิญชุติญา
5 01173 ด.ช. ศุภกร แก้วชลคราม
6 01190 ด.ช. กษิด์ิเดช แสงสว่าง
7 01196 ด.ช. ปญุฤทธ์ิ อรชร
8 01203 ด.ช. อัครปราชญ์ วันอารีย์
9 01229 ด.ช. ธนกร กองทอง

10 01236 ด.ช. วัชรวรงค์ มุดแก้ว
11 01259 ด.ช. ปราชญ์ ตรีรุ่งเรืองกุล
12 01651 ด.ช. แอร่อน วงศ์เอก
13 02116 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ มโนธนรักษ์
14 02126 ด.ช. สหรัถ ภาพลงาม
15 02429 ด.ช. ธีรกานต์ กุลวานชิ
16 02430 ด.ช. นติิภูมิ วุ้นวงษ์
17 02431 ด.ช. วินทิร สว่างวงศ์
18 02432 ด.ช. ศุภกร ทองธรรมชาติ
19 02433 ด.ช. สิริชัยชาญ กันทะ
20 02434 ด.ช. กิตติพฒัน์ แนน่อุดร
21 02435 ด.ช. นพกร ลองแย้ม
22 01124 ด.ญ. ธรรญชนก พพิฒัน์
23 01149 ด.ญ. เบญญาภา สุขเจริญ
24 01177 ด.ญ. ธนชัญา ปยิานธิิวัฒน์
25 01185 ด.ญ. ศศิชา กิจเจริญตระกูล
26 01206 ด.ญ. ชัญญา สัญชยานกุูล
27 01242 ด.ญ. ฐิฆัมพร วรรณภักดี
28 01273 ด.ญ. ปณิสรา ปิน่ทอง
29 01281 ด.ญ. ปิน่ประภา ศศิธร
30 01446 ด.ญ. ทญากร เฉลิมเล่ียมทอง
31 01648 ด.ญ. วริศรา จ าเนยีรกาล
32 01652 ด.ญ. ชุติมนฑน์ มีนลิ
33 02106 ด.ญ. ณัฐกมล     จะริบรัมย์
34 02108 ด.ญ. ณัฐณิชา   กล่ินสุคนธ์
35 02436 ด.ญ. ฐนชิา ธนะ
36 02437 ด.ญ. ฐานติพร ถนอมแนบ
37 02438 ด.ญ. ณภัทร บปุผาพนัธ์
38 02439 ด.ญ. ธนภรณ์ ทบัดารา
39 02440 ด.ญ. ปริณดา วรรณาชัยสิทธ์ิ
40 02441 ด.ญ. สุฑามาศ นกจันทร์
41 02442 ด.ญ. กัญญาณัฐ อนวัุฒน์
42 02443 ด.ญ. ภาวิตา แก้วมณี  
43 ด.ญ. ปณุณวิช จัตตุพร

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/6  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 2 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรยีน

1 01114 ด.ช. สรวิศ เสริมศรี
2 01132 ด.ช. ธนภัทร รอดภัย
3 01142 ด.ช. สิรวิชญ์ สุรประเสริฐ
4 01163 ด.ช. จิรายุ แหยมเตอะ
5 01165 ด.ช. ณภัทร กีรติอรัญกุล
6 01166 ด.ช. ณัฐพล ถนอมรอด
7 01195 ด.ช. นพรัตน์ แตงทอง
8 01221 ด.ช. กฤต อังคภาภรณ์กุล
9 01222 ด.ช. กิตติพงษ์ เหมือนสุดใจ

10 01226 ด.ช. เจษฎากร อาจสังข์
11 01254 ด.ช. ณัฎฐกิตต์ิ แสนใจ
12 01256 ด.ช. ณัฐพชัร์ แซ่ล้อ
13 01261 ด.ช. เปี่ยมปติิ รูปเหมาะ
14 01266 ด.ช. อภิชาติ พมิพส์กุล
15 02115 ด.ช. นิติภูมิ สุขปาน
16 02418 ด.ช. กฤษติกร รอดโสภา
17 02419 ด.ช. ภานุพงษ์ รอดส าอางค์
18 02420 ด.ช. ศิรวัฒน์ พพิฒัน์
19 ด.ช. ปญัญวัฒน์ ฟกัทมิ
20 ด.ช. ศราวุฒิ ค าทอง
21 ด.ช. อชิตพล ไชยกิจ
22 ด.ช. อติพร พลูสวัสด์ิ
23 01176 ด.ญ. ณัฐณิชา ทองภาพ
24 01181 ด.ญ. ภัณฑิรา ลีลาประภาภรณ์
25 01187 ด.ญ. สรัลยา วงศ์ทรายทอง
26 01204 ด.ญ. กชนิกา ภาษา
27 01207 ด.ญ. ธนัชชา อินทรโชติ
28 01210 ด.ญ. นันทน์ิชา ฐิติพงษ์นฤภัทร
29 01218 ด.ญ. อรรัมภา หลิว
30 01219 ด.ญ. อิสสริยา แซ่บุ้น
31 01247 ด.ญ. ภัทรวดี เพญ็จันทร์
32 01267 ด.ญ. กนกพชิญ์ บญุชินวัฒน์
33 01269 ด.ญ. อิสยาภรณ์ กาบกรณ์กฤตย์
34 01279 ด.ญ. วริศรา ศิลปชัย
35 01655 ด.ญ. ฟา้ใส มินซานอสกี้
36 02109 ด.ญ. วรัญญา   แก้วอ่อน
37 02421 ด.ญ. ธนัญชนา ชัยมูลศรี
38 02424 ด.ญ. กุลณัฐ มุลทากุล
39 02425 ด.ญ. ชนกสุดา วิยะรันดร์
40 02426 ด.ญ. ชิตชนก สายส าอางค์
41 02427 ด.ญ. ธนารัตน์ ประเสริฐศรี
42 02428 ด.ญ. กฤษณา  อาเมลี อันยงค์
43 02522 ด.ญ. พชัราพร เพช็รแสน  
44 ด.ญ. วรัชยา ปิ่นทอง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจดัช้ันนักเรยีนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2/5  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พิมพ์ด้วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 3 จากทัง้หมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 02105 ด.ช. คุณัช วิชัยสกุล
2 02401 ด.ช. พลกฤต บวัลา
3 02402 ด.ช. พศัไพสิฐ เวชรังษีกุล
4 02403 ด.ช. ปรมินทร์ ดวงเกิด
5 02404 ด.ช. ธนกร แก้วศรีสด
6 02409 ด.ช. รชต ศิลปชัย
7 02411 ด.ช. วชิรวิทย์ อิทธิวัชกุล
8 02412 ด.ช. หรัิณย์ พมิพน์าวี
9 ด.ช. จตุรงค์ วงษ์วาน

10 ด.ช. จิตติพฒัน์ ประสาททอง
11 ด.ช. นนทณัฐ ก าปัน่ทอง
12 ด.ช. ธนกฤต สะอาดศรี
13 ด.ช. พงศ์พฒัน์ ผาพนัธ์ุ
14 ด.ช. วรฉัตร ดีไพร
15 ด.ช. วรภัต แก้ววงศา
16 ด.ช. วรินทร ลี
17 02101 ด.ญ. จิรภิญญา       สุขแสวง
18 02117 ด.ญ. ธนพร   หนองคูนอ้ย
19 02405 ด.ญ. เจียระไน มานะธรรม
20 02407 ด.ญ. สุธาทพิย์ มุกประดับทอง
21 02413 ด.ญ. ธันย์สิตา ทวีภัทรเศรษฐ์
22 02415 ด.ญ. สาธิตา ศรีช านาญ
23 02416 ด.ญ. ดาวดารา หายโศก
24 02417 ด.ญ. พรชนก สวัสดี
25 02450 ด.ญ. กุลจิรพชัร เกลียวประเสริฐ
26 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ใจดี
27 ด.ญ. ณัฐณิชา จิตต์เจียรนยั
28 ด.ญ. ประกายแก้ว ชาติไทย
29 ด.ญ. มิญชะญา ยังใหผ้ล
30

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/4  (ภาคสองภาษา)





รหัส
นักเรียน

1 01099 ด.ช. จิรันธนนิ ภัควรศุภเศรษฐ์
2 01100 ด.ช. ชนดัพล สระแก้ว
3 01106 ด.ช. ปณัณธร โกบแก้ว
4 01113 ด.ช. วราเทพ นนัทานนท์
5 01137 ด.ช. ยศพนธ์ มโนวรกุล
6 01139 ด.ช. วัฒนศิลป์ อัศวนนทวิ์วัฒน์
7 01169 ด.ช. พสธร สุขเกษม
8 01170 ด.ช. วสุพล นากาโน
9 01227 ด.ช. ณัฎฐรัสย์ ค าเอี่ยม

10 01232 ด.ช. ปวริศ ลัดลอย
11 01263 ด.ช. พชิชากร โพธ์ิทอง
12 01635 ด.ช. นภธร กรีวัชรินทร์
13 01638 ด.ช. พทุธิพงศ์ อบอุ่น
14 02100 ด.ช. ธนกฤต วิรัชพนัธ์ุ
15 00768 ด.ญ. วรัชยา เหมือนปนื
16 01120 ด.ญ. ปยิธิดา อุดม
17 01123 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ เนือ่งจ านงค์
18 01146 ด.ญ. ญาณิชา สนธิเดชขจิตรพร
19 01147 ด.ญ. ธัญดา เปา้อารีย์
20 01157 ด.ญ. ไอศิกา โรจนอังกูร
21 01178 ด.ญ. นรีรัตน์ รัตนพงษ์
22 01183 ด.ญ. วินธิา บวับาน
23 01189 ด.ญ. จิดาภา เนยีมศรี
24 01209 ด.ญ. ธิดารัตน์ บญุสงค์
25 01240 ด.ญ. จารุทรรศน์ วนะภูติ
26 01241 ด.ญ. พจนพ์ชิชา กมลธัชภัสสร
27 01642 ด.ญ. ชญาดา มีดา
28 02104 ด.ญ. กัลยรัตน ์    ค าอร่าม
29 02414 ด.ญ. ปวรรัตน์ นาคสินธ์ุ

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/3  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 6 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/3  (ภาคสองภาษา)

15 02411 ด.ช. วชิรวิทย์ อิทธิวัชกุล 2/4

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 7 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 01098 ด.ช. กวิน เสียงสุวรรณ
2 01101 ด.ช. ชิษณุพงศ์ หล่อเถิน
3 01105 ด.ช. ธีรภัทร์ อุปมาก
4 01128 ด.ช. กฤติน ต่อรุ่งเรืองกิจ
5 01131 ด.ช. ธนทตั ล้ิมประเสริฐ
6 01133 ด.ช. ธีรภัทร เนนิปลอด
7 01135 ด.ช. ปณุยพฒัน์ ชินตราพงศ์
8 01136 ด.ช. พชรพล สะอาดศรี
9 01194 ด.ช. ณัฎฐวัสส์ ค าเอี่ยม

10 01223 ด.ช. กิตติพศ กาบส าโรง
11 01633 ด.ช. ณัฐดนย์ อินทพนัธ์
12 01639 ด.ช. วุฒิภัทร พุม่เพชร
13 02102 ด.ช. กันต์กวี เหลืองอมรศักด์ิ
14 02103 ด.ช. พรพพิฒัน์ พลอยแดง
15 01116 ด.ญ. กรกานต์ เลียวรักษ์โอฬาร
16 01122 ด.ญ. พลอยนภัส สันหกรณ์
17 01143 ด.ญ. กนษิฐ์กัน บงัคม
18 01144 ด.ญ. กัญญาณัฐ จูชากะสิก
19 01156 ด.ญ. ดลชนก นอ้ยเจริญ
20 01184 ด.ญ. ศรุตา ศรีเจริญ
21 01186 ด.ญ. โศภิษชฎาภรณ์ ล้ิมประเสริฐ
22 01243 ด.ญ. นนัทกานต์ วิสุทธิ
23 01244 ด.ญ. ศรุดา ชยธนมงคล
24 01276 ด.ญ. พมิพวิ์ภา แก้วปรีชาวัฒน์
25 01278 ด.ญ. รัญชิดา ศรีวิสุทธ์ิ
26 01632 ด.ญ. มสฤณา เอี่ยมโภคาประดิษฐ์
27 01640 ด.ญ. กัญญ์วรา ซ่ือตรง
28 01643 ด.ญ. ชัชญาภา พนัมูล
29 02406 ด.ญ. รดา ภานพุรประพงศ์  

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/2  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 8 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/2  (ภาคสองภาษา)

15 02105 ด.ช. คุณัช วิชัยสกุล 2/4

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 9 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 01102 ด.ช. ณตวัน โฉมฉาย
2 01107 ด.ช. ภากร เกตุผดุง
3 01108 ด.ช. ภูริณัฐ ทองนชุ
4 01109 ด.ช. ภูวิศ สังข์ศิริ
5 01115 ด.ช. อานนัทท์วีป แสงรุ่ง
6 01129 ด.ช. ก้องภพ เจียนมะเริง
7 01134 ด.ช. ปณัณธร คุณสวัสด์ิ
8 01160 ด.ช. กฤตภาส ชื่นศิริวัฒนา
9 01224 ด.ช. เกรโกร์ ศรีทองกุล  แชตวิน

10 01228 ด.ช. เทวรักษ์ พวงแก้ว
11 01260 ด.ช. ปณัณวัฒน์ เล็กนอ้ย
12 01634 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ รจนา
13 01636 ด.ช. ปญัจพล เอกภพโยธิน
14 01637 ด.ช. พศวีร์ พสุิทธิชัยกุล
15 01654 ด.ช. กวี กล้าสงคราม
16 01092 ด.ญ. ปพชิญา โพธ์ิศิลป์
17 01118 ด.ญ. ชนกนนัท์ บรูณเจริญกิจ
18 01145 ด.ญ. ขวัญจิรา วนะภูติ
19 01148 ด.ญ. บณุย์สุดา ขุนเณร
20 01154 ด.ญ. ศรัณย์พร สุขประยูร
21 01158 ด.ญ. ธมลวรรณ ศรีรักษ์
22 01213 ด.ญ. ปยิมาศ บญุมาก
23 01246 ด.ญ. พมิพม์าดา แก้วปรีชาวัฒน์
24 01268 ด.ญ. กรวรรณ จิระสกุล
25 01271 ด.ญ. ชัญญา บบุผา
26 01272 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศรีระกิจ
27 01631 ด.ญ. ณิชาพร พทุธรักษา
28 01656 ด.ญ. สาธิตา ภากรลาภวงษ์
29 01771 ด.ญ. กมลวรรณ มงคลสินธ์ุ

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/1  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 10 จากทั้งหมด 11  หน้า



รหัส
นักเรียน

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2/1  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 11 จากทั้งหมด 11  หน้า


