
รหัส
นักเรียน

1 00779 ด.ช. ชุติภาส อิ่มเอิบ
2 00781 ด.ช. ณัฐพล จุ้ยกล่ิน
3 00783 ด.ช. ตุณฑ์ โออภิรัตน์
4 00787 ด.ช. ปณัณธร ส านกัสกุล
5 00788 ด.ช. พฒิุพงศ์ ไกรกุล
6 00809 ด.ช. ธนภัทร ธนพรภิบาลชน
7 00811 ด.ช. ธิติพงศ์ สุดสวนศรี
8 00874 ด.ช. ณัฐภัทร ธีระทปี
9 00880 ด.ช. ภูริภัทร อภิรักษ์โชติมา

10 01075 ด.ช. ชวิศ จันทร์สว่าง
11 01664 ด.ช. จิณณพตั บางใบ
12 01665 ด.ช. ธนโชติ พลูผล
13 01666 ด.ช. วิชญะ กล้าสงคราม
14 ด.ช ปริวรรธน์ นกิรพพิฒัน์
15 00792 ด.ญ. กัญญารัตน์ หสัชู
16 00795 ด.ญ. ณัฐนนัท์ ล้ิมประเสริฐ
17 00797 ด.ญ. นริญญาธรณ์ จินดาสุข
18 00798 ด.ญ. บญุฑริกา วิมานนท์
19 00832 ด.ญ. เมษา ทพิย์เกษร
20 00833 ด.ญ. อารีรักษ์ สรวมประค า
21 00859 ด.ญ. เบญจญากร ช่างสอน
22 00860 ด.ญ. พรกนก บญุลี
23 00902 ด.ญ. ณิชชา พรมแดง
24 01667 ด.ญ. ชนญัชิดา บญุเส็ง
25 01668 ด.ญ. ตรีชฎา นนัทะ
26 01669 ด.ญ. พทัธ์ธีรา เอี่ยมผา
27 ด.ญ. กมลนยัน์ แหก้าน
28 ด.ญ. อาภากิตติพฒัน์ สกุลเบกิไพร
29
30

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4/1  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 1 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00785 ด.ช. ธนกร ผาสุข
2 00804 ด.ช. คณัสนนัท์ คงยศ
3 00806 ด.ช. จตุพล พนัธ์ชัยทพิย์
4 00807 ด.ช. ชลากร เวสารัตน์
5 00808 ด.ช. เทวกุล พวงแก้ว
6 00810 ด.ช. ธนากร พน้ภัยพาล
7 00812 ด.ช. นนัทณัฐฏ์ วงศ์พรหมปรีดา
8 00814 ด.ช. ภาคิน หล้าดี
9 00815 ด.ช. ภูริภัทร์ กล่อมประเสริฐ

10 01671 ด.ช. ธิติ ทรัพย์สิน
11 01673 ด.ช. พลเทพ แต้ไมตรี
12 01674 ด.ช. ภูริภัทร เฉือ่ยอารมณ์
13 01686 ด.ช. สมชาย แวงวรรณ
14 02468 ด.ช. ชินธร สมบติัก าจรกุล
15 ด.ช บรูพาพฒัน์ รูปแก้ว
16 00803 ด.ญ. พทัธ์ธีรา ดิสธรรม
17 00821 ด.ญ. กวิสรา ยอดสง่า
18 00823 ด.ญ. ณัฐณิชา งามสม
19 00824 ด.ญ. ณิชกานต์ แก้วมณี
20 00825 ด.ญ. นชิาภัทร พพิฒัน์
21 00828 ด.ญ. พนัธิตรา ศรีวิสุทธ์ิ
22 01675 ด.ญ. ชลลดา พนัมูล
23 01676 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ตระกูลโศภิษฐ์
24 01677 ด.ญ. รักชนก เกิดอยู่
25 01678 ด.ญ. ศศินนัท์ รณรงค์ไพรีดล
26 01763 ด.ญ. กฤตยา มาธุสรสกุล
27 02469 ด.ญ. สุภัสสรณ์ เปล่ียนสมัย
28 02470 ด.ญ. อรจิรา พว่งรักษ์
29
30

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4/2  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 2 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00774 ด.ช. กอ้งภพ วิเศษจ ารัส
2 00782 ด.ช. ณัฐวัชต์ ศรีชะอุม่
3 00818 ด.ช. นิติพัฒน์ ปกรณ์วโรดม
4 00820 ด.ช. อดิศร ธนาไธสง
5 00841 ด.ช. ธนกฤต ละล่ิว
6 00842 ด.ช. ธนดล เตชะมา
7 00845 ด.ช. ปวริศ กวมทรัพย์
8 00850 ด.ช. อกุฤษ สุขเลิศ
9 00869 ด.ช. กฤฎิกรณ์ อนิทวิเชียร
10 00871 ด.ช. ชลัมพล เรืองโรจน์
11 00875 ด.ช. ธีรกต์ิิ มาแกว้
12 00877 ด.ช. บุญฤทธ์ิ หิริพงศธร
13 00885 ด.ช. โสฬส ย้ิมภักดี
14 01672 ด.ช. นนทกร สังวาลย์
15 01684 ด.ช. ภาสกร กาญจนเจริญ
16 01687 ด.ช. เอกพัช อปุมา
17 01698 ด.ช. ปราชญ์ โบราณินทร์
18 01699 ด.ช. วัชรพงษ์ บ่อแกว้
19 01700 ด.ช. ศิวกร คลังกลาง
20 01701 ด.ช. ศุภณัฐ ขนบดี
21 01712 ด.ช. คณาธิป พุทธรา
22 00794 ด.ญ. ณัฐณิชา ทิพย์ธารา
23 00826 ด.ญ. บุญรัสกร แจม่เจริญ
24 00853 ด.ญ. จนัญญา โพธ์ิดี
25 00856 ด.ญ. นารา พูลเพิม่
26 00858 ด.ญ. บุญรัตน์ สว่างอารมณ์
27 00863 ด.ญ. วราภรณ์ พวงภู่
28 00864 ด.ญ. สุรวัลย์ เดชพันธ์ุวดี
29 00892 ด.ญ. ณัฐธิดา จนัทร์ขาว
30 00894 ด.ญ. พรนภัส ตามกลาง
31 00896 ด.ญ. พลอยวรีย์ สร้อยทอง
32 00897 ด.ญ. พัชรศรณ์ สุนทรานุสร
33 00899 ด.ญ. ภัทรภร ตรัสพงษ์
34 01333 ด.ญ. อมรรัตน์ มะลิวัลย์
35 01692 ด.ญ. ภัทรมล เพ็งพันธ์
36 01693 ด.ญ. ลวิตรา ผลบุญ
37 01707 ด.ญ. โรห์ดา วงศ์เอก
38 01708 ด.ญ. วรินธร แดงสว่าง
39 01719 ด.ญ. ฐิดารัตน์ กลัดเข็มทอง
40 01722 ด.ญ. รภากร สุกใส
41 01823 ด.ญ. จณิห์นิภา จนัทรายุวัฒน์
42

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4/3  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 3 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00836 ด.ช. จริภัทร จนัทกากร
2 00837 ด.ช. ชลธร ผลารักษ์
3 00839 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองหล่อ
4 00840 ด.ช. เตชิษฐ์ สิทธิประสาท
5 00844 ด.ช. ปธานิน เข็มพิลา
6 00876 ด.ช. ธีรภัทร มัจฉาวงษ์
7 00881 ด.ช. ศรันย์ วงษ์คต
8 00883 ด.ช. สัณหณัฐ วรรณพัฒน์
9 01327 ด.ช. เฮ้าหนาน ยิน
10 01332 ด.ช. วีรพันธ์ ศิลปชัย
11 01679 ด.ช. จฑุาภัทร์ พันธ์ทอง
12 01685 ด.ช. ศุภกร โพธิเนตร
13 01697 ด.ช. นิธิศ เกตุแกว้
14 01702 ด.ช. อาชวิน ขาววงศ์
15 01716 ด.ช. พัชรพล แสนสุนนท์
16 01718 ด.ช. สุรศิษย์ กฤตยารักษ์สกลุ
17 01820 ด.ช. สิรภพ ถาวรย่ิง
18 02478 ด.ช. ธีธัช สว่างวงศ์
19 02479 ด.ช. ยศวัตร ทองเฟือ่ง
20 00829 ด.ญ. ภคนันท์ ศรีโฉม
21 00831 ด.ญ. มนัสนันท์ เสนาบุญฤทธ์ิ
22 00854 ด.ญ. จธิฎา กฤตย์ชื่นบาน
23 00862 ด.ญ. รุ่งทิพย์ มโนรัตน์
24 00865 ด.ญ. อาภาภัทร ตัณฑุลอดุม
25 00866 ด.ญ. ศิวพลอย วรรณา
26 00888 ด.ญ. จารุรัมภา บุตรศรี
27 00900 ด.ญ. รินลณี ฝองสูงเนิน
28 00903 ด.ญ. อรุณณีย์ เดชพันธ์ุวดี
29 01694 ด.ญ. อภิชญา งอกออ่น
30 01703 ด.ญ. คณัสนันท์ สมประเสริฐ
31 01705 ด.ญ. พนิตนันท์ โคตรเพชร
32 01706 ด.ญ. พิชญาภา จอมศรี
33 01709 ด.ญ. วิชญารัตน์ ศิริสวัสด์ิ
34 01720 ด.ญ. ธันยชนก ราชแสง
35 01724 ด.ญ. พลอยนภัส เจริญยศสุข
36 01765 ด.ญ. กานต์รวี ทัศน์ละมัย
37 02471 ด.ญ. สลิลทิพย์ สีมาก
38 02472 ด.ญ. บัวชมพู ชยางศุ
39 02477 ด.ญ. เกษมณี ไกรษร
40 ด.ญ. บุญญิสา อนิทนู
41 ด.ญ. วารุณี เที่ยงธรรม

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4/4  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 4 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00834 ด.ช. กฤษณพงศ์ มีเถื่อน
2 00835 ด.ช. คชวัฒน์ แจง้เอีย่ม
3 00838 ด.ช. ณัฏฐนันธ์ จาริยะศิลป์
4 00849 ด.ช. อดิเทพ แซ่เอง็
5 00873 ด.ช. ณัฐนันท์ ประทาน
6 00878 ด.ช. ชยพล เรืองศรี
7 00882 ด.ช. ศิขรินทร์ เรืองเดช
8 00886 ด.ช. อคัรพล วันอารีย์
9 01330 ด.ช. อทิธิพัทธ์ จนัทร์เรือง
10 01682 ด.ช. ธนภัทร ศิริประภา
11 01683 ด.ช. ธิติกร เนตรสังข์
12 01695 ด.ช. คณนาถ ชัยทอง
13 01696 ด.ช. ณัฐวุฒิ เสียงดี
14 01711 ด.ช. กานดิศ ปิยะกาญจน์
15 01713 ด.ช. จารุกร จตูะกานนท์
16 01714 ด.ช. จริวัฒน์ ภู่ระหงส์
17 01715 ด.ช. ทินกร เจมส์  มินชานอสกี้
18 02480 ด.ช. ศักย์ศรณ์ สวัสด์ิพงศ์ธาดา
19 ด.ช. ธนวันต์ จงึประสงค์สุข
20 00851 ด.ญ. กมลลักษณ์ ร่มพุทธศาสนา
21 00852 ด.ญ. ชนิดาภา เรืองศรี
22 00855 ด.ญ. ธนิสร สัมฤทธ์ิ
23 00857 ด.ญ. นิชานัน สาครรัตน์
24 00867 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิพิทักษ์
25 00887 ด.ญ. กญัญาภักด์ิ บุญพลี
26 00890 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ศรีสลวยกลุ
27 00891 ด.ญ. ณภัทร วรรัตน์
28 00893 ด.ญ. นงนภัส วัณณะวัฒนะ
29 00895 ด.ญ. พลอยพิภัส อาภรณ์หิรัญ
30 00901 ด.ญ. สุกญัญา ย้ิมปั่น
31 01690 ด.ญ. ญาสุมิณ แสวงหาทรัพย์
32 01691 ด.ญ. พิชามญชุ์ จอมศรี
33 01821 ด.ญ. ณิชานันท์ พันธ์ุถนอม
34 01822 ด.ญ. กชพร ทองจนัทา
35 01824 ด.ญ. จนิดารัตน์ คุ้มทรัพย์
36 02473 ด.ญ. อนิท์ชลิตา วุฒิวงศ์โยธิน
37 02475 ด.ญ. กชกร ผ่องแผ้ว
38 02481 ด.ญ. เปมิกา ทองวิเชียร
39 ด.ญ. กญัภัท พิทักษ์ชลเดช
40 ด.ญ. พัลลภา ทนทาน
41 ด.ญ. ปัญญรัตน์ ชุนช่วยเจริญ
42

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4/5  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 5 จากทั้งหมด 5  หน้า


