
ล ำดับ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 01451 ด.ช. เฉลิมวทิย์ พวงแก้วสุวรรณ

2 01459 ด.ช. ศุภณัฐ รักวณิชย์

3 01462 ด.ช. ปญุญพฒัน์ กุลศิลารัตน์

4 01485 ด.ช. ณฐพล ทบัไทร

5 01486 ด.ช. ณภทัร พนัละวงศ์

6 01488 ด.ช. นราวชิญ์ อุดมโภชน์

7 01493 ด.ช. อิทธมินต์ จิรยาภากร

8 01585 ด.ช. อรรถนัสท์ พลูลาภผล

9 01609 ด.ช. ปญุยวจัน์ ทองตะโก

10 01576 ด.ช. ธธีชั บญุเส็ง

11 02061 ด.ช. ถิรวฒิุ ประสงค์กิจ

12 02063 ด.ช. ณเรนทร์ฤทธิ์ ธ ารงโชติ

13 02382 ด.ช. สินารุณ ประทมุนันท์

14 02527 ด.ช. เตวทิย์ รุ่งโรจนารักษ์

15 01466 ด.ญ. ณิชากานต์ แสงอรุณ

16 01470 ด.ญ. นันทน์ภสั บรูณประทปีรัตน์

17 01471 ด.ญ. บณัฑิตา สุกใส

18 01472 ด.ญ. บษุยมาศ ทองหยิบ

19 01476 ด.ญ. เมธาวี ศรีนิ่มนวล

20 01478 ด.ญ. อชิรญา ไกรกุล

21 01495 ด.ญ. เกศินี หล้าดี

22 01500 ด.ญ. ชลิตา ไมตรีจิตต์

23 01502 ด.ญ. ณิชา อุคพชัญ์สกุล

24 01505 ด.ญ. ปพชิญา คุ้มวงศ์

25 01508 ด.ญ. พลอยนภสั กาญจนพงษศั์กด์ิ

26 01586 ด.ญ. อังสณา สิทธพิล

27 01594 ด.ญ. พรนภา อ่ าพนัธ์

28 02058 ด.ญ. กมลชนก สินาโรจน์

29 02068 ด.ญ. ญาณิพชัญ์ สีเหมือนบวั

30 ด.ญ. วาเนสสา คเนปเปอร์

 

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีกำรศึกษำ  2556

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/1  (ภำคสองภำษำ)



ล ำดับ เลขประจ ำตัว วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ

1 01454 ด.ช. ธนิสร บญุประเวศ

2 01481 ด.ช. กิตติพงศ์ สุระประสริฐ

3 01482 ด.ช. เจษฎาภรณ์ วฒันะศิริ

4 01484 ด.ช. ณธทีตั พทุธรสุ

5 01489 ด.ช. ภริูณัฐ บ ารุงวงษ์

6 01490 ด.ช. รณกร ภาคย์ทองสุข

7 01494 ด.ช. เอเด็น แดลเนียล เกทส์

8 01524 ด.ช. ปวเรศ ลัดลอย

9 01550 ด.ช. ธนกฤต เรือนศรี

10 01558 ด.ช. อังคารินทร์ นิลสนธิ

11 01572 ด.ช. กฤตเดช ใช้ฮวดเจริญ

12 01606 ด.ช. ธนายุทธ ธนฤกษม์ั่นคง

13 01779 ด.ช. นโม เอี้ยงกุญชร

14 02057 ด.ช. อภนิันท์ สารพดั

15 02064 ด.ช. พชร เหมือนใจ

16 01464 ด.ญ. ชัญญานุช มัจฉาชม

17 01465 ด.ญ. ชิชา ทบัทมิวรรณ

18 01467 ด.ญ. ลภสัลดา วงศ์สุทา

19 01479 ด.ญ. อลีนา อาจบ ารุง

20 01480 ด.ญ. สริตา รักถนอม

21 01497 ด.ญ. จิณหน์ิภา บรรเทพ

22 01504 ด.ญ. ปณิชา พรมแดง

23 01510 ด.ญ. พมิพว์กิา ล้ิมประเสริฐ

24 01570 ด.ญ. สุธาทพิย์ รุ่งเรืองพานิชกิจ

25 01766 ด.ญ. ตีรณา มาจุมเดอร์

26 02059 ด.ญ. สุลลิตา มณีโชติ

27 02066 ด.ญ. กอหญ้า เมรสนัด

28 02070 ด.ญ. ธรากร ภทัระวโรตม์

29 02385 ด.ญ. รวษิณา แถมเปล่ียน

30 ด.ญ. วเีลีย ปริมสัน

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/2  (ภำคสองภำษำ)



ล ำดับ เลขประจ ำตัว วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ

1 01449 ด.ช. เกียรติยศ ทรงกลด

2 01453 ด.ช. ชาคริณ เสมอพงษ์

3 01455 ด.ช. ปรินทร์วชิญ์ ใหม่อินทร์

4 01456 ด.ช. ปรินยาพชัร์ เตียนพลกรัง

5 01457 ด.ช. ปณัณธร เรือนเด่ือ

6 01460 ด.ช. ศุภวชิญ์ ธนุการ

7 01487 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ บญุราช

8 01492 ด.ช. สุวจิักขณ์ ซุนฮ้ัว

9 01520 ด.ช. ดิษกร วจิิตรบรรจง

10 01521 ด.ช. ธนภทัร เรือนไทยสกุล

11 01583 ด.ช. สิรภทัร ดวงมณี

12 02055 ด.ช. ทรงกฤต วรัิชพนัธุ์

13 02056 ด.ช. ทรงพล โภคเนืองนอง

14 02065 ด.ช. ภทัรกร มุขประดับ

15 01468 ด.ญ. ธญัญรัตน์ เสาร์ชัย

16 01469 ด.ญ. ธรีดา ลมสูงเนิน

17 01475 ด.ญ. ภษูณิศา จิตตรัตน์

18 01496 ด.ญ. จรรยมณฑน์ เศวตจินดาพล

19 01498 ด.ญ. ชญานี ขนบดี

20 01509 ด.ญ. พมิพม์าดา คุณปล้ืม

21 01531 ด.ญ. กัลยกร สุขสวา่ง

22 01537 ด.ญ. พชิญาภา กระโหท้อง

23 01559 ด.ญ. กัญญาวร์ี ผุยหนัชาติ

24 01562 ด.ญ. ณิชาภกัษร์ ควรหา

25 01565 ด.ญ. พชัริดา ติยะสุขสวสัด์ิ

26 01619 ด.ญ. นันทรัตน์ ศรีสันต์

27 02060 ด.ญ. สุพตัตา พงษว์นั

28 02383 ด.ญ. รรัญยา แถมเปล่ียน

29 02384 ด.ญ. นันทน์ภสั ฐิศุภกร

30

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีกำรศึกษำ  2556

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/3  (ภำคสองภำษำ)



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ
1 01517 ด.ช. ณัฐพงศ์ มักทรัพย์
2 01526 ด.ช. ภมูิพฒัน์ เลิศรักสกุล
3 01544 ด.ช. จิรกฤต กุลธนสวรรค์
4 01546 ด.ช. ชยฉัตร แก้วชัยรักษ์
5 01548 ด.ช. ชินวร ธนานิธภิมูิ
6 01549 ด.ช. ณัฏฐพล ศรีจันทร์แจ้ง
7 01574 ด.ช. เดชาธร พงษไ์กรรุ่งเรือง
8 01577 ด.ช. ผดุงเกียรติ นนทภากุลนันท์
9 01611 ด.ช. พรีวชิญ์ เสริมศรี
10 01605 ด.ช. ชนัญวชิญ์ บรุารักษ์
11 01610 ด.ช. พชัรพงษ์ ศิริทพิย์จินตนา
12 01776 ด.ช. ภมูิรพี เทยีนทอง
13 02062 ด.ช. ญาณศรณ์ ยานะพนัธ์
14 02069 ด.ช. กอบชัย บ ารุงตน
15 02075 ด.ช. ธนกรณ์ เชิดพงษ์
16 01499 ด.ญ. ชนัญชิดา ชัยจินดา
17 01539 ด.ญ. ศุภกานต์ โทรพงษพ์นัธุ์
18 01587 ด.ญ. ครองขวญั พรมโสดา
19 01588 ด.ญ. จิณณวตัร กล่ินใกล้
20 01592 ด.ญ. เนตรดาว อักษรศรี
21 01622 ด.ญ. ปณาลี คุณาวริิยะสิริ
22 01625 ด.ญ. ศีดารัตน์ ภมรพล
23 02067 ด.ญ. จิตรลดา สุรยะมณี
24 02071 ด.ญ. พฒัน์นรี บญุประเสริฐ
25 02072 ด.ญ. เสาวลักษ์ สีเคน
26 02084 ด.ญ. ธนิดา   เจติยานันท์
27 02386 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ศรีหาพรม
28 02387 ด.ญ. สิราวรรณ ดอกไม้เงิน
29 02388 ด.ญ. ชนิกานต์ ฐาปนาประดิษฐ์
30 02521 ด.ญ. แพรพไิล เพยีรบบุผา

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/4  (ภำคสองภำษำ)
ชื่อ - สกุล

ปีกำรศึกษำ  2556



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 01604 ด.ช. ฉัตริน แก้วชัยรักษ์

2 02096 ด.ช. ฉมาบดี ศรีสลวยกุล

3 02396 ด.ช. ธนธร จิตร์สาคร

4 02397 ด.ช. นนทกร เจริญเตีย

5 02400 ด.ช. ปยิะรัฐ มาเผือก

6 ด.ช. กันย์เกล้า บญุญทลัง

7 ด.ช. ตฤณ รุ่งนิศากร

8 ด.ช. ธนาเดช อยู่ดี

9 ด.ช. ปรินทร เพยีกขุนทด

10 ด.ช. พสักร ศุภลักษณ์

11 ด.ช. วสุธร ลี

12 ด.ช. ศกุนิชญ์ นุยภเูขียว

13 ด.ช. ศุภณัฐ สุกใส

14 ด.ช. อิทธกิร คงแย้มเอม

15 01536 ด.ญ. นภสัร หอ้งแก้ว

16 01589 ด.ญ. ญานิศา เขินแก้ว

17 02092 ด.ญ. เบญญาภา       บริบรูณ์

18 02393 ด.ญ. กชพร โกษาพนัธุ์

19 02394 ด.ญ. วริศรา เผาะช่วย

20 ด.ญ. กมลนาถ เปล่ียนสมัย

21 ด.ญ. กัญญาวร์ี ชูสกุล

22 ด.ญ. การะเกด ต้ังอิสราวฒิุกุล

23 ด.ญ. กุลจิรา สุทธสิง่า

24 ด.ญ. ณัฏฐ์ภทัร์ สัตพงศ์พนัธุ์

25 ด.ญ. ณิชารีย์ จันทราเขต

26 ด.ญ. ธญัวรัตน์ สาธสิุทธิ์

27 ด.ญ. พลอยรัตน์ อุดมลาภ

28 ด.ญ. ภทัรภร แสงหอย

29 ด.ญ. อธติติยา ปรักมาศ

30 ด.ญ. อริสา สุนทรวงษ์

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/5  (ภำคสองภำษำ)
ชื่อ - สกุล

ปีกำรศึกษำ  2556



เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ
1 01528 ด.ช. ศรัณย์ คงด า
2 01543 ด.ช. จตุพล บ ารุงศิลป์
3 01547 ด.ช. ชัชพล ล้ิมภกัดี
4 01551 ด.ช. ธราธปิ นันตา
5 01553 ด.ช. พรภวษิย์ เพลัมพทิกัษ์
6 01554 ด.ช. ระพพีงษ์ วรีะพนัธ์
7 01581 ด.ช. ศิรสิทธ์ ลักขษร
8 01582 ด.ช. สรวชิญ์ บญุประกาสิต
9 01603 ด.ช. จิรพล จงวฒิุคุณ
10 01608 ด.ช. ปยิังกูร ประทปีาระยะกุล
11 01612 ด.ช. ภคพล ศรีโฉม
12 01615 ด.ช. อิสระ ตันศิริ
13 02082 ด.ช. อชิรวฒัน์ โกศล
14 02087 ด.ช. กฤษฎา อ่อนอิ่ม
15 02390 ด.ช. อธศินันต์ ประสิทธเิวชานนท์
16 02399 ด.ช. ยศพล ไทยอารี
17 ด.ช. กษด์ิิเดช สุวรรณชัยรบ
18 ด.ช. กันติทตั เงินดี
19 ด.ช. ภรัณยู มงคลสันต์
20 ด.ช. ภดิูท จริยาเอกภาส
21 ด.ช. วรากร พลศักด์ิ
22 01561 ด.ญ. ณิชกานต์ ประชุมพนัธ์
23 01564 ด.ญ. นิสากร สินนาม
24 01593 ด.ญ. บญุสิตา รุ่งโรจน์
25 01598 ด.ญ. อรปรียา วงละคร
26 01616 ด.ญ. กาญจนา โพธิดี์
27 01617 ด.ญ. จุฬามณี สุนทรานุสร
28 01621 ด.ญ. บรัุสกร ถาวร
29 01624 ด.ญ. วรีภทัรา วริิยาทรพนัธุ์
30 01629 ด.ญ. สุพรทพิย์ พนัธศิุริสด
31 01767 ด.ญ. ณัฐณิชา บริสุทธิ์

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อจัดชั้นนักเรียนอนุบำลเมอืงใหมช่ลบุรี
ปีกำรศึกษำ  2556

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 1/6  (ภำคปกต)ิ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 01491 ด.ช. ศุภโชค ณรังษี
2 01514 ด.ช. กฤตเมศ ชมดี
3 01518 ด.ช. ณัฐวฒิุ ประสาททอง
4 01525 ด.ช. พสัพงศ์ กุลธนโรจน์
5 01530 ด.ช. อัษฎาวธุ อามาตมูลตรี
6 01515 ด.ช. กฤษฎา เอกวิริยกิจ
7 01556 ด.ช. ศุภวชิญ์ ไก่แก้ว
8 01573 ด.ช. จิรภทัร โกมลฐิติ
9 01575 ด.ช. ตรัยรัตน์ นาคทอง
10 01584 ด.ช. อภรัิกษ์ สารเจริญ
11 01601 ด.ช. กฤติพฒัน์ บญุทนั
12 01613 ด.ช. รมยกร มีผล
13 02075 ด.ช. อดิเรก สาไชยยันต์
14 02080 ด.ช. ณภทัร หนูเกื้อ
15 02088 ด.ช. ชุติพนธ์ จรรยาสวสัด์ิ
16 02089 ด.ช. นราวชิญ์ มลตรี
17 02099 ด.ช. เจคอป สุขุมบริพตัร ยง
18 02122 ด.ช. ธารบดี ตันเจริญ
19 ด.ช. จิรัฎฐ์ สุขเจริญ
20 ด.ช. ทปีกร แซ่เหยี
21 ด.ช. ธนกฤต ทบัดารา
22 ด.ช. ธนกฤต บญุนอก
23 ด.ช. วรีภทัร บญุธาตุ
24 ด.ช. สิรวชิญ์กร ทองค า
25 01534 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีสัจจวรกุล
26 01538 ด.ญ. ภศัรา สุขอุดม
27 01540 ด.ญ. สุภญิตรา โชตินวนนท์
28 01542 ด.ญ. อังศวร์ี รัตนวงศ์ภกัด์ิ
29 01560 ด.ญ. ชนม์นิภา โพธิเ์ที่ยง
30 01566 ด.ญ. พมิพช์นก ด่อนศรี
31 01567 ด.ญ. ภทรภรณ์ เกรียงสกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ
1 01522 ด.ช. ธนัวา ไชยพงษ์
2 01523 ด.ช. ธรีธาดา ศรีดี
3 01527 ด.ช. มรุพงศ์ หมวกมณี
4 01529 ด.ช. เศรษฐพงษ์ ดาทวี
5 01545 ด.ช. ชญานนท์ บวัเขียว
6 01557 ด.ช. สภมูิ ก าจัดโศรก
7 01578 ด.ช. พศวตั แสงประทปี
8 01580 ด.ช. วงศ์วรวชิญ์ รัตนอารักษ์
9 01607 ด.ช. บารมี รอดปั้น
10 01614 ด.ช. หฤษฎ์ รัชเดช
11 02076 ด.ช. ก้องภพ มีเจริญ
12 02081 ด.ช. ปภาวนิ พมิพท์อง
13 02094 ด.ช. อภสิิทธิ์ อังคะนาวนิ
14 02389 ด.ช. เชาวรินทร์ จินตนา
15 02391 ด.ช. ณัฐสุต สายบตุร
16 ด.ช. ณัฐวฒัน์ สุริยะวงศ์
17 ด.ช. ธนธร สุดตรง
18 ด.ช. พฒัน์รพี ศิริประทมุ
19 ด.ช. ศิรวทิย์ เสาะแสวง
20 ด.ช. สรณ์สิริ สุขประเสริฐ
21 01533 ด.ญ. ฐนิตนันท์ เหล่ามานะเจริญ
22 01541 ด.ญ. สุวภิาดา อามิตร
23 01568 ด.ญ. มนัสนันท์ สินธนเจริญ
24 01569 ด.ญ. รชยา ม่วงอ่อน
25 01590 ด.ญ. ธนวรรณ อิ่มเล็ก
26 01595 ด.ญ. พริดา สนิทกูล
27 01597 ด.ญ. อคัมย์สิริ ติณสุข
28 01600 ด.ญ. อาลิศา นิ่มตงเสนะ
29 01626 ด.ญ. ศุภสิรา ล้ิมภกัดี
30 01769 ด.ญ. พมิพช์นก ผาติสุวณัณ
31 02078 ด.ญ. ริลณี ศรีแก้ว
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