
ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมอืงใหมช่ลบุรี
ช้ัน อ.2/1

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02131 ด.ช. ก้องภพ อิ่มทะเล
2 02132 ด.ช. กันต์ธีร์ เสียงสุวรรณ
3 02133 ด.ช. จิรภัทร พลูหวัง
4 02134 ด.ช. ณัฐพงศ์ หอมกล่ัน
5 02135 ด.ช. ธนดล เปา้อารีย์
6 02136 ด.ช. ธนพล บณุยวัชระ
7 02137 ด.ช. นติิพฒัน์ กิตติกุล
8 02138 ด.ช. ปวีณ อารีวงศ์ศิลป์
9 02139 ด.ช. ปญัณวัฒน์ งามดี

10 02140 ด.ช. พชัระ คชชา
11 02141 ด.ช. ภัฏฏิ จ๊ะสา
12 02142 ด.ช. วชิรวิทย์ เลขะวิพฒัน์
13 02143 ด.ช. อัสดง สมสุขเจริญ
14 02144 ด.ญ. กัญชพร ประเมติยาโน
15 02145 ด.ญ. กัสสชาณ์ แก้ววงศา
16 02146 ด.ญ. กุลกันยา ศิลาแยง
17 02147 ด.ญ. ชลญดา ชนะภักดี
18 02148 ด.ญ. ชัญญานชุ ชลอิสระปญัจกุล
19 02149 ด.ญ. ฌัฌฌา พน้ภัย
20 02150 ด.ญ. ด่ังฟา้ ใจค า
21 02152 ด.ญ. นภัสวรรณ จันทร์โพธ์ิ
22 02153 ด.ญ. พมิพภิ์รมย์ พรมจันทร์
23 02154 ด.ญ. ภัทรนนัท์ โพธ์ิกลาง
24 02155 ด.ญ. ลักษิกา จ าเนยีรกาล
25 02156 ด.ญ. วณิชญา วงศ์วิริยชาติ
26 02157 ด.ญ. วรรษมณฑน์ ธนะพบิลูย์โสภณ
27 02159 ด.ญ. พชิชาพลอย อาทรกิจวัฒน์
28 02160 ด.ญ. กชพร อมตกมลคุณ
29 02247 ด.ญ. เพญ็พชิชา จิตต์เทีย่ง
30 02220 ด.ช. กวินปรัตถ์ ชัยนคิม ย้ายมาจากภาคปกติ
31 02238 ด.ญ. แก้วบงกช ธ ารงค์โชติ ย้ายมาจากภาคปกติ
32 02246 ด.ญ. พธิุตา มณีการังกูร ย้ายมาจากภาคปกติ
33 ด.ช. ธีรดนย์ น้ าจันทร์ นกัเรียนใหม่
34 ด.ญ. วรัมพร สาธุสิทธ์ิ นกัเรียนใหม่

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 1 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/2

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว

นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02163 ด.ช. เคน ชอบชื่นสุข
2 02164 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ ล้ิมประเสริฐ
3 02165 ด.ช. ตุลธร จริตพจน์
4 02166 ด.ช. ธนณัฎฐ์ สุภาพร
5 02167 ด.ช. ปณัณธร ยศศิวเวท
6 02168 ด.ช. พงศ์ประภัทร์ สมานบตุร
7 02169 ด.ช. พชรพล ศุภเฉลิมรักษ์
8 02170 ด.ช. พทัธ์ธนกร เกลียวประเสริฐ
9 02171 ด.ช. ภาธรธฤต จงวัฒนา

10 02172 ด.ช. เมธาวิน ศรีวานชิภูมิ
11 02174 ด.ช. ศุภกฤต บญุธรรม
12 02175 ด.ช. ธนกฤต คงมีสุข
13 2173 ด.ช. รัตนพงษ์ แพรชาย
14 02177 ด.ญ. ณัฏฐ์ธัญศา วงศ์ไชย
15 02178 ด.ญ. ตริตา ตรีสุดากุล
16 02179 ด.ญ. ธัญญภัทร เจริญรบ
17 02180 ด.ญ. ธันยรัศมิ์ ทองประไพ
18 02181 ด.ญ. พรรณปพร ฉัตรเงิน
19 02182 ด.ญ. พลอยนภัส วิวัฒนะ
20 02183 ด.ญ. พทัธนนัท์ แสงภู
21 02184 ด.ญ. มัญชุสา เอี้ยงกุญชร
22 02186 ด.ญ. อารดา ประดับทอง
23 02187 ด.ญ. เอื้อการย์ วรพงษ์
24 02188 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ สายบญุรอด
25 02190 ด.ญ. เบญญาภา สีหาบตุโต
26 02523 ด.ญ. ปญุญิศา กุลศิลารัตน์ 1 ส.ค. 51 1-2090-00409-08-6
27 02314 ด.ช. กิตติพนัธ์ิ วงศ์พฒัน์ ย้ายมาจากภาคปกติ
28 02333 ด.ญ. ฐิตารีย์ รุ่งเรืองสินงาม ย้ายมาจากภาคปกติ
29 ด.ช. ศิรชัช ศรีจริยา นกัเรียนใหม่
30 ด.ญ. จรรย์จิรามนต์ สิงหโ์ตทอง นกัเรียนใหม่
31 ด.ช. ภูธเนศ ยุทธอมร นกัเรียนใหม่
32 ด.ช. ธนวัฒน์ เจือจินดา นกัเรียนใหม่
33 ด.ญ. มัชฌิมา ข้องม่วง นกัเรียนใหม่
34 ด.ช. ขจรพล เขตกุล นกัเรียนใหม่

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 2 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/3

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว

นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02191 ด.ช. กรวิชญ์ รักวงษ์

2 02192 ด.ช. กันตนทัธ์ เชยเล็ก

3 02193 ด.ช. ชยพล หรัิญรัตน์

4 02194 ด.ช. ธนธรณ์ บณุยวัชระ

5 02195 ด.ช. ธีรโชติ รุ่งทอง

6 02196 ด.ช. ฐกร แก่นจันทร์

7 02197 ด.ช. รัชนาท ชัยจินดา

8 02198 ด.ช. วรากร ขะจิระ

9 02199 ด.ช. วินทภัทร แก้วมณี

10 02200 ด.ช. ปณัณ์ สิมมาสม

11 02201 ด.ช. สรวิชญ์ แซ่ล้ิม

12 02202 ด.ช. สิรวิชญ์ ด าข า

13 02204 ด.ช. สิทธา ศรีช านาญ

14 02205 ด.ญ. จิรภัทร บรรจง

15 02206 ด.ญ. ฌาติการ ศรีรุ่งเรือง

16 02207 ด.ญ. ทพิปภา บญุเสถียรวงศ์

17 02208 ด.ญ. ธนาภา สมพนัธ์ุ

18 02209 ด.ญ. ธมลวรรณ ไกรสรทองศรี

19 02210 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ เฟือ่งเจริญ

20 02211 ด.ญ. ธีรกานต์ ลมสูงเนนิ

21 02212 ด.ญ. บณุยวีร์ บญุเส็ง

22 02213 ด.ญ. ปรมิตา หมอยา

23 02214 ด.ญ. เปมิกา วิทยเขตปภา

24 02217 ด.ญ. อิสริยาพร รูปแก้ว

25 02218 ด.ญ. นนัทติา บวัโทน

26 02219 ด.ญ. พชัรพร ไตรรักษ์

27 02283 ด.ช. กฤตภาส รวดเร็ว ย้ายมาจากภาคปกติ

28 02319 ด.ช. ธรานนท์ เสนแก้ว ย้ายมาจากภาคปกติ

29 ด.ช. ศุภกร โรจนพร นกัเรียนใหม่

30 ด.ช. นภัทร ไพศาลธนวัฒน์ นกัเรียนใหม่

31 ด.ช. อิศวะ ฝอยอารี นกัเรียนใหม่

32 ด.ญ. จิรัชญา ยอดย่ิง นกัเรียนใหม่

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 3 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/3

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว

นักเรียน เกิด ประชาชน
ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

33 ด.ญ. สุขชีวา เวหนะรัตน์ นกัเรียนใหม่

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 4 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/4

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02221 ด.ช. กิตติกวิน จันทนา

2 02222 ด.ช. เจตนส์ฤษด์ิ แข็งฤทธ์ิ

3 02225 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ชนะภัย

4 02226 ด.ช. ไตรรัตน์ พฒันสิ์น

5 02227 ด.ช. ธนวัฒน์ ผลชีวิน

6 02228 ด.ช. ธันวา ยอดสะอึ

7 02230 ด.ช. นธิิกร ศรีพฒัโนทยั

8 02231 ด.ช. ประณิธิ เขินแก้ว

9 02232 ด.ช. พงศพศั ศรเมฆ

10 02233 ด.ช. พรรษิษฐ์ มุกประดับทอง

11 02234 ด.ช. ศุภกร พรหมศิริ

12 02237 ด.ญ. กรกช พชัรวิชญ์

13 02240 ด.ญ. ณัฐชานนัท์ ถวิลรัตน์

14 02241 ด.ญ. ณัฐวิภา ด ารงกิจพฒันกุล

15 02242 ด.ญ. ดวงสจภรณ์ พวงทอง

16 02243 ด.ญ. นวพรรษ วงษ์ไตรรัตน์

17 02244 ด.ญ. ปภาวรินทร์ หะมณี

18 02249 ด.ญ. ศศิภา นพพรเจริญ

19 02250 ด.ญ. สิริยากร ชนะภัย

20 ด.ช. ชลพฒัน์ วงศ์ศรีชา นกัเรียนใหม่

21 ด.ช. พลพล ทองดี นกัเรียนใหม่

22 ด.ช. พศิน แนบเชย นกัเรียนใหม่

23 ด.ช. ธนวรรธน์ มากนก นกัเรียนใหม่

24 ด.ช. นนทนกร ทพิย์ลุ้ย นกัเรียนใหม่

25 ด.ช. กานตพชิย์ สมพนัธ์ นกัเรียนใหม่

26 ด.ญ. ภาวนี เศษภักดี นกัเรียนใหม่

27 ด.ญ. พลอยณิศา เด่นพลอยงาม นกัเรียนใหม่

28 ด.ญ. วรัทยา วงษ์เสถียร นกัเรียนใหม่

29 ด.ญ. พชัรพร บญุทนาวงษ์ นกัเรียนใหม่

30 ด.ญ. นชัชา วิเศษปคัสา นกัเรียนใหม่

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 5 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/5

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02251 ด.ช. กรวิชญ์ ชูอินทร์

2 02252 ด.ช. กันต์ธีร์ อภิรักษ์โชติมา

3 02253 ด.ช. กานพงษ์ ชื่นศิริ

4 02254 ด.ช. จักรกฤษณ์ สีรังกุล

5 02255 ด.ช. ณนน พนัธ์ภูวงษ์

6 02256 ด.ช. ณัฐพงษ์ ทองระอา

7 02257 ด.ช. ธีรดนย์ ไทยานนท์

8 02258 ด.ช. ปณธรรม พนัธ์สว่าง

9 02259 ด.ช. พทัธดนย์ เอี่ยมสมบรูณ์

10 02260 ด.ช. ภูตะวัน พมิูลชาติ

11 02261 ด.ช. ภูริณัฐ รุ่งกิจพาณิชย์

12 02262 ด.ช. รัชชานนท์ กล่อมกุลกลาง

13 02263 ด.ช. สรวัชญ์ ค าวิเศษ

14 02264 ด.ช. สิทธิพล แสงแก้วพะเนา

15 02266 ด.ช. อัษฎายุธ คุ้มทรัพย์

16 02267 ด.ญ. กัญชพร ติวสร้อย

17 02268 ด.ญ. กุลภรณ์ นภาโชติ

18 02269 ด.ญ. จิรวดี แฟงเมือง

19 02270 ด.ญ. ณัชธิกมล ช านาญศิลป์

20 02271 ด.ญ. ณัฐชานนัท์ กุลธนโรจน์

21 02272 ด.ญ. นนัทชัพร ปรีดานนท์

22 02273 ด.ญ. เนตรดาว ล้ิมจ้อย

23 02274 ด.ญ. พฑัฒิดา บ ารุงอินทร์

24 02275 ด.ญ. พนัดาว พวกดี

25 02276 ด.ญ. พมิพศิา ภูบญุเพิม่

26 02277 ด.ญ. วนษิา ทองอุดม

27 02278 ด.ญ. วรกานต์ นบนอ้ม

28 02279 ด.ญ. สุชญา ทองเดชบรูณ์

29 02280 ด.ญ. สุทธิชา พงษ์สอาด

30 ด.ญ. สุรวี รัตนภูมิ

31 ด.ญ. อนญิญา เพญ็จันทร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 6 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/6

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02283 ด.ช. กฤตภาส รวดเร็ว

2 02284 ด.ช. ณภัทร ประภากรวิริยะ

3 02285 ด.ช. ธนโชติ โชตะนา

4 02286 ด.ช. ธนยศ แก่นจันทร์

5 02287 ด.ช. ธาดากานต์ ผ่องแผ้ว

6 02288 ด.ช. นติิพฒัน์ แก้วมาก

7 02289 ด.ช. พชิญุตม์ พมิพศ์รีกล่ า

8 02290 ด.ช. พรีเชษฐ์ อภิกิตติภัทร์

9 02291 ด.ช. วงศ์วัฒน์ ประสพผล

10 02292 ด.ช. ศุภกฤษ์ เรืองสุข

11 02293 ด.ช. สิรวิชญ์ ช้างดี

12 02294 ด.ช. อานพุฒัน์ หล่ายหนึง่

13 02295 ด.ช. ปยิะนนัท์ บญุตา

14 02296 ด.ญ. กมลชนก กีรติวิสิฐ

15 02297 ด.ญ. กมลนนัทวรรณ โล่สุวรรณ์

16 02298 ด.ญ. กานชนก ปยิะกาญจน์

17 02299 ด.ญ. ณัฐชานนัท์ โกมลวัฒนพงศ์

18 02300 ด.ญ. ธัญกันต์ นุม่ศรี

19 02301 ด.ญ. นชัชา นงเยาว์

20 02302 ด.ญ. ปพชิญา ทบัใบ

21 02303 ด.ญ. ปญุญาณัฐ ทองสว่าง

22 02304 ด.ญ. พชิรา พทุธชาติ

23 02305 ด.ญ. พชิญ์สินี จรรยาวรโสภณ

24 02306 ด.ญ. พรุิฬหลั์กษณ์ นาโสก

25 02307 ด.ญ. ภูริชญา มีอนนัต์

26 02309 ด.ญ. เมษญานนัท์ ภาพลงาม

27 02310 ด.ญ. ณปภา พลศรี

28 ด.ญ. เขมจิรา ทองขจร ย้ายมาจาก 2 ภาษา
29 ด.ช. ญาณวุฒิ เทพรักษ์ นักเรียนใหม่
30 ด.ช. จิตติพฒัน์ นามแก้ว นักเรียนใหม่

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 7 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/7

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 02312 ด.ช. กรภัทร์ บาลนาคม

2 02315 ด.ช. เกียรติศักด์ิ เผ่าพนัธ์ุ

3 02316 ด.ช. เฉลิมชัย สุทธิพงษ์

4 02317 ด.ช. ดนยวรรธน์ ศรีเทพ

5 02320 ด.ช. ธันวา เวสารัช

6 02321 ด.ช. นนทกร บรูณะศิริ

7 02322 ด.ช. นวพล สีสุข

8 02323 ด.ช. นาราวินท์ ปรมดิลก

9 02324 ด.ช. ปญัญา แก้วมณีโชติ

10 02325 ด.ช. พรีวิชญ์ อินทพนัธ์ุ

11 02326 ด.ช. สถิตคุณ แววบตุร

12 02327 ด.ช. อัคคกิตต์ิ กล่ินสุวรรณ์

13 02328 ด.ช. อิทธิพทัธ์ ลอยชื่น

14 02329 ด.ญ. กัลยกร เพิม่บญุเย็น

15 02330 ด.ญ. จิราภา เชี่ยวชาญชัย

16 02331 ด.ญ. ชนริสา เกียรติเอี่ยม

17 02334 ด.ญ. ทกัษอร หตัถะแสน

18 02335 ด.ญ. ธัญกันต์ ทองวิเชียร

19 02337 ด.ญ. นศิาชล กองทอง

20 02339 ด.ญ. ประภากร จรรยาสวัสด์ิ

21 02340 ด.ญ. พลอยณิศา กุลฑลรัตน์

22 02341 ด.ญ. ศุภานนั อารีรอบ

23 02342 ด.ญ. อชิรญา เพญ็จันทร์

24 02518 ด.ญ. ธัชพรรณ วงศ์ศุภชาติ

25 02282 ด.ญ. อนญิญา เพญ็จันทร์

26 ด.ช. จิตติพฒัน์ นามแก้ว นักเรียนใหม่
27 ด.ช. สุธาธาร แสงมณี นักเรียนใหม่
28 ด.ช. ภาดากร ฐิติชนญัชน นักเรียนใหม่
29 ด.ช. ณัฐชนน หลวงอุดม นักเรียนใหม่
30 ด.ญ. กัญจนพร ผาติเสนะ

ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
พมิพด้์วยระบบทะเบยีนนักเรียน (เวอร์ชั่น 1.0.4) หน้า 8 จากทั้งหมด 11  หน้า



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/8

วันที่พิมพ:์ 

รหัส วัน - เดือน - ปี เลขประจ าตัว
นักเรียน เกิด ประชาชน

1 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ สมเพช็ร

2 ด.ช. นาราวินท์ ปรมดิลก

3 ด.ช. โสภณัฐ ศักด์ิดี

4 ด.ช. ธนดล กระแสร์ชล

5 ด.ช. ธนวัฒน์ ธนกิจจากุล

6 ด.ช. พงศกร สุขประเสริฐ

7 ด.ช. ภูริพฒัน์ ทบัดารา

8 ด.ช. พฒันพงศ์ สุขประเสริฐ

9 ด.ช. เตชินท์ หวังความสุข

10 ด.ช. มานะ ศรีจันทร์

11 ด.ช. รสทอง เสง่ียม

12 ด.ช. เมธัส สร้อยคีรี

13 ด.ช. นฤรัฐ กังวานพณิชย์

14 ด.ช. ฉัตรณรงค์ แซ่ล้ี

15 ด.ช. ศิรวิทย์ อ่องนอ้ย

16 ด.ญ. เปมิกา เล่หเ์หล่ียม

17 ด.ญ. ชลณิชา คล่องดี

18 ด.ญ. ชัญญาภัค ศรีจ าลอง

19 ด.ญ. รักษา เขียวสม

20 ด.ญ. ณิชา ศรีพนิจิ

21 ด.ญ. นลพรรณ บญุรักษ์

22 ด.ญ. สุชานนัท์ สุวรรณมณี

23 ด.ญ. กัญภาภัค วิยะรันดร์

24 ด.ญ. ปวริศา ญาณปญัญา

25 ด.ญ. ณัฐพร บตุรดี

26 ด.ญ. เมธาพร บงึไตร

27 ด.ญ. กัญญาณัฐ แหนะนวน

28 ด.ญ. ลลนา ภมรพล

29 ด.ญ. น้ าทพิย์ ศรีนรจันทร์

30 ด.ญ. อนญัญา อินทรสวัสด์ิ

ล าดับ ช่ือ - สกุล



ทะเบียนรายช่ือนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ัน อ.2/8

หมายเหตุ



ระดับช้ัน จ านวนนักเรยีนชาย จ านวนนักเรยีนหญิง จ านวนเต็ม หมายเหตุ
ช้ันอนุบาลปีที่  2/1 16 18 34
ช้ันอนุบาลปีที่  2/2 16 17 33
ช้ันอนุบาลปีที่  2/3 18 15 33
ช้ันอนุบาลปีที่  2/4 17 13 30
ช้ันอนุบาลปีที่  2/5 15 15 30
ช้ันอนุบาลปีที่  2/6 13 16 29
ช้ันอนุบาลปีที่  2/7 17 12 29
ช้ันอนุบาลปีที่  2/8 15 14 29

รวม 127 120 247

วันที่  31 ม.ีค. 56

จ านวนนักเรยีนระดับช้ันอนุบาลปีที่  2   ประจ าปีการศึกษา  2556


