
รหัส
นักเรียน

1 00269 ด.ช. จิรวัฒน์ สร้อยจิตร
2 00270 ด.ช. ชัยวัฒน ์ บรรเทาทกุข์
3 00291 ด.ช. ก้องจตุภพ จีนารัตน์
4 00319 ด.ช. ยศพน วนชิธัญญาทรัพย์
5 00339 ด.ช. กัญจ์พสิษฐ์ คงช่วย
6 00345 ด.ช. ธีรภัทร อัศวนนทวิ์วัฒน์
7 00348 ด.ช. ปณัณสิทธ์ิ ศรีวิมล
8 00350 ด.ช. รหทั นนัทกิจ
9 01334 ด.ช. ชยธร ธรรมสุจริต

10 01336 ด.ช. รวิชญ์ ม่วงอ่อน
11 01338 ด.ช. วีรชัย พรมมาส
12 01725 ด.ช. ฐานพฒัน์ หวังกุศล
13 ด.ช. ณัฐ ตันติราพนัธ์
14 00355 ด.ญ. จิรัชญา สัญชยานกุูล
15 00357 ด.ญ. ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์
16 00913 ด.ญ. พลอยวรินทร์ มณีวงษ์
17 00914 ด.ญ. วรรณรดา ช านาญ
18 01340 ด.ญ. ธิษณามดี สุนทรสวัสด์ิ
19 01342 ด.ญ. สริญญา ทมุมานนท์
20 01343 ด.ญ. อภีษฎา คงยศ
21 02482 ด.ญ. ธนภร ศุภญาโณทยั
22 02483 ด.ญ. พมิพพ์รรษา สมบติัก าจรกุล
23 02484 ด.ญ. พชิามญชุ์ ศรีหาพรม
24 ด.ช. ธรากร ประสงค์ดี
25 ด.ญ. ปยิะธิดา ธรรมวรานนท์
26 ด.ญ. โสภิตนภา พงษ์ศรี

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5/1  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 1 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00349 ด.ช. ภคภูมิ จ าปาเทศ
2 00351 ด.ช. วชิรวิชญ์ สีเหมือนบวั
3 01344 ด.ช. กฤษดา ปิน่ณรงค์
4 01345 ด.ช. ธนดล อ าพล
5 01346 ด.ช. รัฐศาสตร์ ประชาทาน
6 01347 ด.ช. วีรวัฒน์ มาฆะสัวสด์ิ
7 01825 ด.ช. ปญุญพฒัน์ พลอยแดง
8 02487 ด.ช. สุวิจักขณ์ เปล่ียนสมัย
9 02488 ด.ช. กิติพฒัน์ ชินภัทรพงศ์สิน

10 02516 ด.ช. ติณณ์ โออภิรัตน์
11 ด.ช. ธีรพล ล่ิมพนารักษ์
12 00310 ด.ญ. พชิญา ถนอมพนัธ์
13 00360 ด.ญ. ปณุยวีร์ ล้ิมประเสริฐ
14 00363 ด.ญ. ริว  อิชิกิ บปุผา
15 00364 ด.ญ. วศินี รังสิกวานชิ
16 00908 ด.ญ. ณภัทร เล่ียงฮะ
17 00910 ด.ญ. ชัญญา ปญัญาดิลกพงษ์
18 00911 ด.ญ. พนชักร เวชวงศ์
19 00916 ด.ญ. อธิชา สุดสวนศรี
20 01348 ด.ญ. เจตหทยั ผลสุด
21 01349 ด.ญ. ณัฐรินทร์ ต่อรุ่งเรืองกิจ
22 01350 ด.ญ. นภัสวรรณ ลีละทปี
23 01351 ด.ญ. พรชนติว์ อุดมเดช
24 02489 ด.ญ. ณภัสนนัท์ เอื้อรักษ์โอฬาร
25 ด.ญ. ปาริชาติ นยันาภากรณ์
26 ด.ญ. พลูนภัสพร อนนัต์นาวีนสุรณ์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5/2  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 2 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00275 ด.ช. ณฐเมศร์ หรัิญอารีวงศ์
2 00315 ด.ช. คณิศร พพิฒัน์
3 00316 ด.ช. จีรพนัธ์ จันทรมงคล
4 00322 ด.ช. ภูมินทร์ ผาเจริญ
5 00323 ด.ช. ณรัฐกรณ์ อุมา
6 00324 ด.ช. โยธิน จันทะสิงห์
7 00327 ด.ช. วัชรพล  ธีระวณิชตระกูล
8 00340 ด.ช. ชิณนพุงศ์ สวัสด์ิวงษ์
9 00343 ด.ช. ธนภัทร์ รักตะสุวรรณ

10 00918 ด.ช. ศิรวิทย์ ประชุมพนัธ์
11 01077 ด.ช. อารยะ ไตลังคะ
12 01352 ด.ช. คณาวุฒิ ทองบญุรอด
13 01355 ด.ช. พชรพล อาจสังข์
14 01356 ด.ช. ภัทรดนยั ทวิแพร
15 01357 ด.ช. วัฒนา สุรเวช
16 01368 ด.ช. พรีกานต์ ค าดี
17 01370 ด.ช. รัฐภูมิ เกรียงสกุล
18 01726 ด.ช. ภูมินทร์ คงศิริ
19 01731 ด.ช. ศิลา เฟือ่งฟผูล
20 02490 ด.ช. สหรัถ ไทยธรรม
21 02491 ด.ช. กันตภณ แก่นจันทร์
22 02517 ด.ช. ศิรวิทย์ จงสุขตระกูล
23 ด.ช. ภาณุวิชญ์ มั่นเจริญพร  
24 00284 ด.ญ. ณัฐมน แซ่จึง
25 00290 ด.ญ. สุตาภัทร ทองค า
26 00304 ด.ญ. ณัฐติยากรณ์ ชมกระแสร์สินธ์ุ
27 00308 ด.ญ. ปาณิสรา บญุสุข
28 00312 ด.ญ. สุภัชญา สมบรูณ์ถานะ
29 00330 ด.ญ. ธิดารัตน์ มุ่งธัญญา
30 00334 ด.ญ. วรัญญา สิทธิประสาท
31 00919 ด.ญ. ชริศา สังข์ทอง
32 01084 ด.ญ. อภิญญารัตน์ เฉลิมเล่ียมทอง
33 01364 ด.ญ. รมิตา บวรธนกิจศิลป์
34 01375 ด.ญ. โซฟยีะ มะหลี
35 01382 ด.ญ. อรวรรณ สีเคน
36 01383 ด.ญ. อาภานชุ จันนก
37 01391 ด.ญ. กรชนก ฤกษ์งามชัย
38 01397 ด.ญ. สุภาวดี จินดาสถาน
39 01729 ด.ญ. อินทริา วงษ์ศรี
41 01764 ด.ญ. ชัญญานชุ ปรมดิลก  

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5/3  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 3 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00272 ด.ช. ธนนนัท์ เสตะจิตร์
2 00278 ด.ช. พงศธร อินทวิเชียร
3 00279 ด.ช. ภัทรชัย เพง็แก้ว
4 00292 ด.ช. ณัฐธบตุร สมประสงค์
5 00293 ด.ช. ธนภัทร กัลสุมาโส
6 00294 ด.ช. ธีรพงศ์ ทองดี
7 00298 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ  เตชะมา
8 00317 ด.ช. ธาวิน ปล่ังกลาง
9 00328 ด.ช. วิวรรธน์ งามเลิศ

10 00917 ด.ช. ธีรพฒัน์ คงหรัิญ
11 01359 ด.ช. อิศรานวัุฒน์ กระโหท้อง
12 01372 ด.ช. วรากร วิงพฒัน์
13 01385 ด.ช. ณัฐกูล อินพุม่
14 01386 ด.ช. ธนภัทร อินพุม่
15 01388 ด.ช. วีรทตั แก้วศิริ
16 01730 ด.ช. นทธีร เง่ือมผา
17 01828 ด.ช. ธนณัฎฐ์ พรชนะธนมาศ
18 01829 ด.ช. พชิญุตม์ ค าเครือ
19 01832 ด.ช. พนัธกานต์ จินพล
20 00346 ด.ช. ธนทร ทองประกอบ
21 02493 ด.ช. ศุภพลพร์ี เวชรังษีกุล
22 02514 ด.ช. สาละวิน อินทรมงคล
23 00283 ด.ญ. ชนนัยา รอดสัมฤทธ์ิ
24 00285 ด.ญ. ณิชดา มาแก้ว
25 00288 ด.ญ. ฟา้ประธาร วัลลภาทติย์
26 00307 ด.ญ. ประไพศรี ไชโย
27 00311 ด.ญ. สิริวรรณ วัฒนกุลัง
28 00335 ด.ญ. วาสนา แซ่ล้ิม
29 00356 ด.ญ. ชนากานต์ ปทมุมาศ
30 00365 ด.ญ. วิชญาพร จิตรเจริญ
31 00568 ด.ญ. กิตติยา โตศิริ
32 01341 ด.ญ. พชัรพฤกษ์ เจียรประวัติ
33 01361 ด.ญ. ชัชฎาพร อาจารีย์
34 01363 ด.ญ. ณัฐธยาน์ จิตพลูผล
35 01365 ด.ญ. พรนภิา จันทร
36 01376 ด.ญ. จุไรรัตน์ เวสารัช
37 01379 ด.ญ. ปาณิสรา ท ากิจนา
38 01398 ด.ญ. อารยา ทรัพย์สินทวีสุข
39 01727 ด.ญ. ปทัมาภรณ์ ช่างเก็บ
41 01833 ด.ญ. ปรินดา ขันธ์แก้ว

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5/4  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 4 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00268 ด.ช. เกริกพนัธ์ ชุติเนตร
2 00273 ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีเสาวคนธร
3 00277 ด.ช. ปฏิภัทร โกมลฐิติ
4 00281 ด.ช. ศุภวิชญ์ จิตรศิริชล
5 00297 ด.ช. ภัทรธร กล่ินศรีสุข
6 00318 ด.ช. ปยิวัฒน์ ประทปีาระยะกุล
7 00325 ด.ช. รุ่งโรจน์ สัมฤทธ์ิ
8 00347 ด.ช. ปฏิภาณ เสนาบญุญฤทธ์ิ
9 01354 ด.ช. นติิภูมิ วิมานนท์

10 01369 ด.ช. พทุธิพงษ์ เมืองโคตร
11 01371 ด.ช. วงศธร เดิมขุนทด
12 01373 ด.ช. ศิวัช สุวรรณวงษ์
13 01387 ด.ช. บรูพา เนือ่งจ านงค์
14 01389 ด.ช. ศิวัช ด้วงเงิน
15 01831 ด.ช. ภาณุพงษ์ วรดี
16 01834 ด.ช. วีรศิลป์ เพิม่พลูผล
17 01835 ด.ช. ธีรเดช ทองอุดม
18 01836 ด.ช. ทวีโชค จันทร์ศรี
19 01837 ด.ช. เดชขจร ร่ืนเริง
20 02495 ด.ช. เกริกฤทธ์ิ ไกรษร
21 02515 ด.ช. ปรเมศวร์ ชอบชื่นสุข
22 ด.ช. พนักร วงษ์สุวรรณ
23 ด.ช. ศิลา สารสิทธ์ิ
24 00282 ด.ญ. ชนนัธร สุขไขย
25 00287 ด.ญ. นฤมล กองทอง
26 00289 ด.ญ. รัตนาพร ตรีราวาส
27 00306 ด.ญ. ธาดารัตน์ มุ่งธัญญา
28 00313 ด.ญ. อทติา ทองค ามา
29 00314 ด.ญ. อารยา ชุมพรม
30 00331 ด.ญ. ปรมภร สุพร
31 00332 ด.ญ. พชัราวลัย กล่ินดี
32 00337 ด.ญ. อรอนงค์ นลิพนัธ์
33 00569 ด.ญ. ณภัทร กิตติรัตนากร
34 00920 ด.ญ. พชรมล ตามกลาง
35 01362 ด.ญ. ณัชริน นิม่ตงเสนะ
36 01366 ด.ญ. สุภัสรา แสงประทปี
37 01393 ด.ญ. นนัทชิา พชิญ์สกุล
38 01395 ด.ญ. ปณิชา อุไรงาม
39 01728 ด.ญ. พชิญาภัคร์ ธรรมสถิตย์
41 01838 ด.ญ. กตัญญู บญุสังข์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5/5  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 5 จากทั้งหมด 5  หน้า


