
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 
โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น อนุบาลปีท่ี 1   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายวีระวัฒน์  ปัญญามี          

2. เด็กชายจิรายุ   ทองธานี          

3. เด็กชายเจษฎา  บัวเมือง          

4. เด็กชายยศกร   สอนดี          

5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุดพราหมณ์          

6. เด็กชายคัมภีรภาพ เอ่ียมสถาน          

7. เด็กชายจิรายุ  ผาสุขส าราญ          

8. เด็กชายรัตนเทพ  สีนวนสกุนณี          

9. เด็กชายชัยณัฐ  ยุพจันทร์          

10. เด็กชายกฤษฎา  สว่างเรียน          

11. เด็กชายอธิวัฒน์  วิหครัตน์          

12. เด็กชายอัครพล   เม่นน้อย          

13. เด็กหญิงรินรดา   เม่นน้อย          

14. เด็กหญิงเพชรดา  ปิ่นรัตน์          

15. เด็กหญิงธนัชชา   ทองจุน          

16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตดี          

17 เด็กหญิงพิชญา   ยัญจรูญ          

18. เด็กหญิงสิริกร   อ่อนหวาน          

19. เด็กหญิงเจนจิรา   สอนดี          

20. เด็กหญิงชลดา   เปรมศิริ          

21. เดก็หญิงกรชนก   สมงาม          

22. เด็กหญิงภัทรวดี  วังศิลาบัตร          

23. เด็กหญิงณภปพร   โพธิ์ทอง          

24. เด็กหญิงพัชรีพร   แจ้งจินดา          

25. เด็กหญิงอันธิกา  ศิริโต          
           
 



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 
โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น อนุบาลปีท่ี 2    ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายกอรกฤษ  เกตุสมพงษ์          

2. เด็กชายกิติศักดิ ์ คันธรักษ์          

3. เด็กชายศุภรุจ  แตงอ่อน          

4. เด็กชายนันท์นภัส ปิ่นรัตน์          

5. เด็กชายรณชัย  จ้อยเล็ก          

6. เด็กชายกิตติ  พูลผล          

7. เด็กชายอัชนโชติ  เงินสวาท          

8. เด็กชายธนากร  แสงศรี          

9. เด็กชายณัฐกรณ ์ สุวัจวงษ์          

10. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ศรีวิสุทธิ์          

11. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกล้า          

12. เด็กหญิงไอรินทร์  อู่เงิน          

13. เด็กหญิงศศิธร  พึ่งชอุ่ม          

14. เด็กหญิงพรทิพย์ ประกอบธรรม          

15. เด็กหญิงโสภิตา  โคกศรี           

16. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทองบู่          

17 เด็กหญิงขวัญข้าว  นวลใส          

18. เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พันต๊ะสี          

19. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง          

           

           
           
 



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรักษ์          

2. เด็กชายศิวัฒน์ ภู่แสนสอาด           

3. เด็กชายศุภกฤษฎ์  พุ่มพวง          

4. เด็กชายธีรภพ พันธุมิตร          

5. เด็กชายภูวเนตร   อันตะพิมพ์          

6. เด็กชายเวธน์วศิน   ถาวร          

7. เด็กชายธนสรณ์   รอดประยูร          

8. เด็กชายณัฎฐกรณ์  เพ็ชรแสง          

9. เด็กชายอนุพงษ์  ทองจุล          

10. เด็กชายคุณานนท์   เอมโอฐ          

11. เด็กชายอัยกรณ์  รักภูมิ          

12. เด็กชายตุลยวัต  เพ่ิมกิตติภูมิ          

13. เด็กชายธัญพิสิษฐ  ทองจุน          

14. เด็กชายสิรภัทร   อยู่โต          

15. เด็กหญิงนภกร   นิ่มนุช          

16. เด็กหญิงอชิรญา   บุญสาคร          

17 เด็กหญิงวาเศรษฐี   ส าอางญาติ          

18. เด็กหญิงวรินทร์รัตน์  พวงจันทร์          

19. เด็กหญิงณัฐธิดา   สุขพร้อม          

20. เด็กหญิงสุนิตา  สุดสกุล          

21. เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่โต          

22. เด็กหญิงวรัญญา   รอดพาล          

23. เด็กหญิงพัชรี   ชาญชัยศรี          

24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามข า          

25. เด็กชายศุภกรณ์  หมื่นเรือค า          

           

           

 



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายอชิรวิทธ์   บุญพ่วง          

2. เด็กชายพัทธดนย์   สุดพราหมณ์          

3. เด็กชายภาคภูมิ    แย้มพจน์          

4. เด็กชายจิตรภณ  ทองนพ          

5. เด็กชายฤทธิชัย   ศรีจันทร์โฉม          

6. เด็กชายศุภกฤต  จรรยผล          

7. เด็กชายพรทวี  ผลนัย          

8. เด็กชายนิสสรณ์  รวยทรัพย์          

9. เด็กชายอ าพล  เม่นน้อย          

10. เด็กชายนพดล  ปู่วันชัย          

11. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์สง่า          

12. เด็กชายศิศีระ  รุกขชาติ          

13. เด็กชายธีรพล  บุญแท้          

14. เด็กหญิงศันศนีย์  พระพรหม          

15. เด็กหญิงนันท์สินี  บุญเสริม          

16. เด็กหญิงสุดารัตน์   บริบาล          

17 เด็กหญิงณัฐณิชา  สู่ทรัพย์          

18. เด็กหญิงชนัญชิดา  สว่างหล้า          

19. เด็กหญิงปาริชาติ  แพรงาม          

20. เด็กหญิงปวีณอร  รอดสุข          

21. เด็กหญิงชญานิน ด้วงประยูร          

22. เด็กหญิงวันวิสา  ภิญญกิจ          

23. เด็กหญิงฟ้าเพชร   เทพไทย          

24. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพิ่มกิตติภูมิ          

25. เด็กหญิงศิริวรรณ  กันเกตุ          

26. เด็กหญิงวิภาพร  พูลผล          

27. เด็กหญิงนฤชล  ชูแก้ว          

           

           
           



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายรัฐภูมิ         นิลละออง          

2. เด็กชายพิชัยชนะพล   เชื้อทอง          

3. เด็กชายสิทธิชัย         ปู่วันชยั          

4. เด็กชายชิษณุพงศ์  มระกรณ์          

5. เด็กชายธนากร         ข าเขียว          

6. เด็กชายวัฒธนชัย      ศรชัย          

7. เด็กชายกิตติพศ        คันธรักษ์          

8. เด็กชายจิรภัทร          ภู่รัตน์          

9. เด็กชายพีรพัฒน์       มหาวงษ์          

10. เด็กชายภัทรกฤษณ์  เกตุสมพงษ์          

11. เด็กชายวิราศ        แดงพราน          

12. เด็กชายอภิรักษ์    วิหครัตน์          

13. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รัตนโสภณ          

14. เด็กหญิงบุณยานุช    เริงขจร          

15. เด็กหญิงพริมา         โฉมจันทร์          

16. เด็กหญิงเมธาพร   โพธิ์สุข          

17 เด็กหญิงณัฎฐธิดาทองดอนเปรียง          

18. เด็กหญิงรินรณี         พวงจันทร์          

19. เด็กหญิงเบญจมาศจักรพรรดิ์แก้ว          

20. เด็กหญิงกนกพร เอิบกมล          

21. เด็กหญิงทรงพร      แจ่มสุวรรณ์          

22. เด็กหญิงชลธิชา   ธรรมชนา          

23. เด็กหญิงอารดา     ภู่แสนสอาด          

24. เด็กหญิงฉัตติยา    บุญจันทร์          

25. เด็กหญิงมีนา           คงรักษ์          

26. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  บุตยวัน          

27. เด็กหญิงรัฐนันท์   ดีชาติ          

           

           



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายธนเดช  มีกลิ่นหอม          

2. เด็กชายนราธิป    บุญสาคร          

3. เด็กชายภาณุวัฒน์   ประสพเนตร์          

4. เด็กชายพิชิต    ประดิษฐกุล          

5. เด็กชายธีระพัฒน์   ปิ่นรัตน์          

6. เด็กชายวีรภัฎ    ยัญจรูญ          

7. เด็กชายนวพล  พุ่มโพธิ์งาม          

8. เด็กชายบุญพิทักษ์   โพธิบัติ          

9. เด็กชายทัษณันท์  เทียนกันวร          

10. เด็กชายธรรมรัตน์  สุนทรศิริ          

11. เด็กชายภูริภัทร  แสนทองสุข          

12. เด็กชายนวพล   สีนวนสกุนณี          

13. เด็กชายธนบดี    แจ้งถาวร          

14. เด็กชายภูมิพัฒน์   เพ็งสุข          

15. เด็กชายไอซ์    เรืองประยูร          

16. เด็กชายพิทักษ์   ถาวร          

17 เด็กหญิงเตชินี   มหาวงษ์          

18. เด็กหญิงอัจฉรา   จันทร์สง่า          

19. เด็กหญิงวิภาวดี   จงเกษกรณ์          

20. เด็กหญิงสุนทรี   ส าอางค์จิตร์          

21. เด็กหญิงพัชริดา    พจน์ด้วง          

22. เด็กหญิงสุชาสินีย์    สุดสกุล          

23. เด็กหญิงศรัญญา   แสนสุข          

24. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แนบเนียน          

25. เด็กหญิงจิติมา  รวยทรัพย์          

26. เด็กหญิงอรัญธยา   ยุพจันทร์          

27. เด็กหญิงณิชาภัทร    ทองธานี          

28. เด็กหญิงอธิตญา     สุดพราหมณ์          

29. เด็กหญิงศรัณยา    พูลมา          

30. เด็กหญิงมนทกานต์   อนุสุข          

31. เด็กหญิงชมพูนุช   ติทาโหรา          

           



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญประเสริฐ          

2. เด็กชายคมสันต์   สอนดี          

3. เด็กชายศุภาชัย      นวนใส          

4. เด็กชายคฑารัตน์   สุนทรศิริ          

5. เด็กชายชลธี      ประสพเนตร์          

6. เด็กชายกิตติพงษ์  ปั้นชุด          

7. เด็กชายณัฐพร     ทองบู่          

8. เด็กชายรัชตะ     ทองสกุล          

9. เด็กหญิงธนภรณ์   แก้วบุปผา          

10. เด็กหญิงนดัตชา   ภิญญกิจ          

11. เด็กหญิงนบจิรา     ทองธานี          

12. เด็กหญิงพิยดา    มั่นเขตวิทย์          

13. เด็กหญิงปริยาภัทรแจ่มสุวรรณ          

14. เด็กหญิงธีรนันท์    สมคะเณ          

15. เด็กหญิงกัญญารตัน์  คุ้มพันธ์แย้ม          

16. เด็กหญิงจิรประภา  รวยทรัพย์          

17 เด็กหญิงนิสารัตน์   ตรีมิตร          

18. เด็กหญิงสุธิดา    สนใจ          

19. เด็กหญิงอรุจิรา  ถาวร          

           

           

           



แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  
เรื่อง............................................................................................................ 

โรงเรียนวัดน้อย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่  ........ปีการศึกษา  2557 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

         

1. เด็กชายธนนันท์  ก้อนทอง          

2. เด็กชายกิตติธร    สังขบุษย์          

3. เด็กชายไชยชนะ     ขันทริโย          

4. เด็กชายจิรภัทร    กันเกตุ          

5. เด็กชายภัทรกร    สุวรักษร          

6. เด็กชายณัฐกานต์  อรรถาพิศ          

7. เด็กชายธีรภัทร   แจ้งประยูร          

8. เด็กชายธนพล     แดงน้อย          

9. เด็กชายสราวุฒิ   กลิ่นสงฆ์          

10. เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มจ ารัส          

11. เด็กชายสหภาพ    หงษ์โต          

12. เด็กชายอิทธิพัทธ์ เรืองนิมิตร          

13. เด็กชายธนกร   เหนือสุข          

14. เด็กชายประสิทธิ์ พรมยาลี          

15. เด็กชายเกษม    ถาวร          

16. เด็กหญิงนุสบา   ปิ่นรัตน์          

17 เด็กหญิงณัฐชา   จันทร์สง่า           

18. เด็กหญิงน้ าผึ้ง    เวชภูมิ          

19. เด็กหญิงปณิตา    แพรงาม          

20. เด็กหญิงธนัชพร   ตามสมัคร          

21. เด็กหญิงนริษา    เอมโอฐ          

22. เด็กหญิงกัลย์ฐิตา   พูลมา          

23. เด็กหญิงปณัฐชามาโสมพันธ์          

24. เด็กหญิงปรียานุช เทียนกันวร          

25. เด็กหญิงปรียานาถ เทียนกันวร          

26. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งวิจิตร์          

27. เด็กหญิงธณภรณ์   เอมโอฐ          

28. เด็กหญิงสุภาพร ประจันตะเสน          

29. เดก็หญิงกุลปรียา   แก่นจันทร์          

30. เด็กหญิงสุธาสินี    โพธิพัฒน์          

31. เด็กหญิงญาณิศา   บุญแท้          

           
 


