
รหัส
นักเรียน

1 00061 ด.ช. ภาสกร ธรรมพทิกัคุณ
2 00080 ด.ช. พฤทธ์ิ รอดปัน้
3 00081 ด.ช. รชต มงคลจิตตานนท์
4 00083 ด.ช. สัทพงศ์ เทยีมครู
5 00085 ด.ช. อัครวัฒน์ อนอุัน
6 00921 ด.ช. ยูได โฮริคาวา
7 00922 ด.ช. ศุภวิชณ์ กล่อมประเสริฐ
8 00923 ด.ช. นรินทร ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา
9 01399 ด.ช. รณัชย์ ฉัตรานภุาพ

10 01733 ด.ช. พงศพล บรรเทพ
11 01734 ด.ช. ภานพุงศ์ กลางพระเนตร
12 01735 ด.ช. ธนธรรศ พรมจันทร์
13 00023 ด.ญ. ณัฐณิชา แจ้งศรีสุข
14 00024 ด.ญ. ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว
15 00039 ด.ญ. เครือณัฎฐ์ มะโนสอน
16 00072 ด.ญ. อริยาภรณ์ สว่างศิลป์
17 00087 ด.ญ. จงถนอม บญุชู
18 00090 ด.ญ. ปณัฑิตา พงษ์ภุมมา
19 00094 ด.ญ. วริศรา รักษาการ
20 00096 ด.ญ. สุพชัชา อินทนู
21 00390 ด.ญ. จณิสญาณิน พภัิชพรพงษ์
22 00394 ด.ญ. กุลธิดา สร้อยจิตร
23 00395 ด.ญ. นนัทน์ภัส เจริญสุข
24 00925 ด.ญ. ภัทรวดี ดาวบริบรูณ์
25 00926 ด.ญ. ศิรินยาพร แดนตะโคตร
26 00928 ด.ญ. ธรรพก์ชสรณ์ สมาน
27 00977 ด.ญ. รุจิรดา วนะภูติ
28 01404 ด.ญ. พรชนก บญุมี
29 01841 ด.ญ. ณัฐณิชา ย่ิงวุฒิวรกุล
30

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6/1  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 1 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00073 ด.ช. กันตณัช ร่มเกตุ
2 00074 ด.ช. ใจดี จวงสอน
3 00075 ด.ช. ชัยวัฒน์ ศรีโอษฐ์
4 00082 ด.ช. วิศรุต เนือ่งจ านงค์
5 00562 ด.ช. อิทธิพทัธ์ สายัณห์
6 00930 ด.ช. วีรภัทร ยินดีสุข
7 00931 ด.ช. ธีรภัทร คุโณปการวงศกร
8 00967 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ องค์เจริญ
9 01737 ด.ช. วรินทร ประสบสุขมั่งดี

10 02498 ด.ช. เจนวิทย์ สุขทวี
11 00013 ด.ญ. รุจิรดา แสงพทิกัษ์
12 00014 ด.ญ. กันตินนัท์ พงษ์ธานี
13 00043 ด.ญ. อภิชญา ชัยนภาเวทย์
14 00091 ด.ญ. พชัชา สอนศิริ
15 00093 ด.ญ. พรีดา จารุพนานนท์
16 00370 ด.ญ. ธนชัพร สุวรรณโพธ์ิ
17 00371 ด.ญ. นภัสภรณ์ จินดาสุข
18 00388 ด.ญ. ปวิญาญ์ คุ้มแก้ว
19 00396 ด.ญ. ลฎาภา ใช้ฮวดเจริญ
20 00573 ด.ญ. ณหทยั เชิญรุ่งโรจน์
21 00933 ด.ญ. ภรภัทร ภุมรินทร์
22 00934 ด.ญ. ชนสิรา วัชรพรกุล
23 00935 ด.ญ. ทนตวรรณ เสริมศรี
24 00936 ด.ญ. กรพนิธ์ บญุโสธรสถิตย์
25 00937 ด.ญ. อิสริยา เกิดกล้า
26 01401 ด.ญ. กะรัต เกิดกล้า
27 01738 ด.ญ. พทัธมน ช านาญเศรษฐกุล
28 02499 ด.ญ. ศิริวรรณ ธ ารงศ์ศักด์ิศรี

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6/2  (ภาคสองภาษา)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 2 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00002 ด.ช. กฤษณะ จันทรมงคล
2 00009 ด.ช. ด ารงศักด์ิ พฒันสิ์น
3 00012 ด.ช. ธนดล พะโรศิลป์
4 00032 ด.ช. นราธิป ตะเลิงกูล
5 00036 ด.ช. ปยิวรรธน์ เปรมสุวรรณ
6 00052 ด.ช. ภูมิพพิฒัน์ อื้อเจริญ
7 00053 ด.ช. ภูรินทร์ ชินวัฒน์
8 00056 ด.ช. วรพชัร บญุขวาง
9 00057 ด.ช. วัชรินทร์ แก้วปิน่ทอง

10 00368 ด.ช. ปฏิพทัธ์ แสงรัตนมณีเดช
11 00382 ด.ช. พรเทพ บตุรโยจันโท
12 00383 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ ทบัทมิ
13 00385 ด.ช. ศิลา โตพกิุล
14 00561 ด.ช. ชยานนัต์ งามทพิยพนัธ์ุ
15 00570 ด.ช. วชิรวิทย์ ตันติวรวุฒิ
16 00571 ด.ช. ธนาภูมิ ศรีบาล
17 00940 ด.ช. นธิิวัฒน์ ธรรมขันธ์
18 00942 ด.ช. อัครพชัร์ กาบกรณ์กฤตย์
19 00943 ด.ช. อานนท์ อินทลัุกษณ์
20 00958 ด.ช. ชัยพร ผาติเสนะ
21 01405 ด.ช. วรพล ร าไพ
22 01407 ด.ช. วรปรัชญ์ สุนารักษ์
23 01842 ด.ช. ธีธัช ปยิานธิิวัฒน์
24 02500 ด.ช. จิรายุ เพง็จันทร์
25 02501 ด.ช. กฤษชาริศ เหมรา
26 00021 ด.ญ. ญาดา กลุ่มยา
27 00041 ด.ญ. ประภัสสร กล่ินศรีสุข
28 00042 ด.ญ. ประภัสสร บริบรูณ์
29 00049 ด.ญ. มุฑิตา เนือ่งจ านงค์
30 00067 ด.ญ. ศศิธร ศศิวิเชียรพจน์
31 00070 ด.ญ. เสาวลักษณ์ เจียวใช่เฮ็ง
32 00071 ด.ญ. อภิรตา นนัตา
33 00086 ด.ญ. อาทติยา โมฆรัตน์
34 00372 ด.ญ. ประทมุวรรณ ม่วงศรี
35 00379 ด.ญ. จิราพร งามประดิษฐ
36 00945 ด.ญ. กชพรรณ ทองสุก
37 00946 ด.ญ. กัลยา เพชรเกิด
38 00948 ด.ญ. แพรวา ฤกษ์โหรา
39 00960 ด.ญ. จารุวรรณ ระวะนาวิก
40 00978 ด.ญ. สโรชา จ าเนยีน
41 01408 ด.ญ. ณัชดาภรณ์ สงนอก
42 02502 ด.ญ. ณัชชา ประกอบชัยชนะ

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6/3  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 3 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00005 ด.ช. จิตวิสุทธ์ิ ซุ่นไล้
2 00006 ด.ช. ชนนิทร์ หรัิญเถกิงพนัธ์ุ
3 00029 ด.ช. ธนา อัมรีย์
4 00030 ด.ช. นภสินธ์ุ บ ารุงศักด์ิ
5 00034 ด.ช. เนติภูมิ ผดุงแดน
6 00037 ด.ช. พงศ์พมิาน จันทรเนตร
7 00054 ด.ช. มลตรี ธีระทปี
8 00058 ด.ช. เศรษฐพล รากค า
9 00059 ด.ช. สิรภพ ปะภังกร

10 00374 ด.ช. ธนพล บรูณะธัญญ์
11 00386 ด.ช. ศิวกร ศิริ
12 00938 ด.ช. กริชฎาธรณ์ ศิริวรรณ
13 00941 ด.ช. พรรษรติ บญุส่ง
14 00944 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ โชตินวนนท์
15 00952 ด.ช. ธนพล สว่างพงษ์
16 00954 ด.ช. พฒิุพงศ์ สากร
17 00957 ด.ช. อธิพงศ์ เสริมศรี
18 00966 ด.ช. ณฐภัทร มั่งฟกั
19 01392 ด.ช. กันตณัฎฐ์ ปรัชญาแพทย์
20 01403 ด.ช. บวรวิชญ์ ค าประไพ
21 01740 ด.ช. ณัฐพล หลงสมบญุ
22 02123 ด.ช. กฤศภณ กุลขจรพนัธ์
23 02504 ด.ช. ภานพุงษ์ หวิูเชียร
24 02505 ด.ช. จิรเมธ สิทธินสัิยสุข
25 00018 ด.ญ. จุฑามาศ นติิการ
26 00044 ด.ญ. พรชนก เนือ่งจ านงค์
27 00045 ด.ญ. พลอยนภัส ถวิลหา
28 00046 ด.ญ. พมิพช์นก ขันทอง
29 00064 ด.ญ. รวิสรา สว่างชล
30 00378 ด.ญ. ศรินรัตน์ อภิเดชรุ่งเรือง
31 00929 ด.ญ. อริซ่า กัลญา ทริปป์
32 00950 ด.ญ. วิมลพกัตร์ สาสุนทรา
33 00959 ด.ญ. กัลยกร หอมศิริ
34 00965 ด.ญ. อาริยา แก้วเทพ
35 00974 ด.ญ. นริศรา ทองพลู
36 00975 ด.ญ. ปภาดา เข็มกลัดนาค
37 00976 ด.ญ. ปยิาภัสร์ บญุตา
38 01843 ด.ญ. มนสันนัท์ มานะเจริญวณิช

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6/4  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 4 จากทั้งหมด 5  หน้า



รหัส
นักเรียน

1 00001 ด.ช. กฤตภาส กิมสุวรรณ
2 00003 ด.ช. คมกริช มาเยอะ
3 00010 ด.ช. ทศทศิ ทนิยากร
4 00035 ด.ช. นภชนศร บวันารถ
5 00050 ด.ช. ชนาธิป บตุรศรี
6 00051 ด.ช. ภิญโญ ศรีระกิจ
7 00060 ด.ช. อิทธิเทพ พศิาลพนัธ์
8 00062 ด.ช. เอราวัณ รุ่งสวัสด์ิมงคล
9 00375 ด.ช. นนัทกร ทพิย์ธารา

10 00393 ด.ช. ธนธัช ภุมรักษ์
11 00565 ด.ช. อภิรัตน์ สายสุวรรณ
12 00939 ด.ช. ชนาธิป หอ้งแก้ว
13 00951 ด.ช. ชัยธวัช แซ่ต๊ัน
14 00953 ด.ช. นติิภูมิ ทวีวัฒนข์จรสุข
15 00955 ด.ช. สิทธิโชค สรรพสิทธิพานชิ
16 00956 ด.ช. สุมิติเทพ หาญล ายวง
17 00969 ด.ช. นนัทวัฒน์ ธรรมขันธ์
18 00972 ด.ช. วิจัย จางศิริกูล
19 01402 ด.ช. ธนกร วิเศษ
20 01742 ด.ช. ธีรภัทร ถาวร
21 01743 ด.ช. ศุภโชค พฒุทรัตน์
22 01844 ด.ช. ณัฐพงศ์ กองชะนะ
23 02507 ด.ช. ศุภกร มนกูุล
24 02508 ด.ช. อนนัดารัก วงศาพนัธ์
25 00025 ด.ญ. ทพิรัตน์ ทองประกอบ
26 00048 ด.ญ. มนชยา เสริมสุนทรศิลป์
27 00063 ด.ญ. รมณ ศุภธนกร
28 00068 ด.ญ. ศุทธิณี เพง็ปรางค์
29 00069 ด.ญ. ศุภกานต์ คงจตุรฤกษ์
30 00373 ด.ญ. ศิวาพร นาคภักดี
31 00380 ด.ญ. เปรมวดี นชุพนัธ์
32 00557 ด.ญ. ธวัลรัตน์ เจียมแพ
33 00572 ด.ญ. แพรวพรรณ มนศักด์ิ
34 00947 ด.ญ. นภัสนนัท์ ผสมทรัพย์
35 00961 ด.ญ. ชฎาภรณ์ กลัดเข็มทอง  
36 00963 ด.ญ. ศรีวรรณ ศรีทอง
37 01406 ด.ญ. ชมพู่ โพธิเนตร
38 01739 ด.ญ. ศรุตยา รุ่งกิจพาณิชย์
39 01744 ด.ญ. ทพิวารี อินต๊ะวัง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ลายมอืช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือจัดช้ันนักเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีการศึกษา  2556

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6/5  (ภาคปกติ)

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.5) หน้า 5 จากทั้งหมด 5  หน้า


