
รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 28360 เด็กชาย กรวิชญ ์     โพธ์ิพรม 
2 28361 เด็กชาย จิราย ุ        แสงกระโทก 
3 28362 เด็กชาย เจ็ท           โค 
4 28363 เด็กชาย ชนะภัย      ทิมเมือง 
5 28364 เด็กชาย ชนัต          จินานนัท์ 
6 28365 เด็กชาย ชัชนันท์      สันธิศิร ิ
7 28366 เด็กชาย ณิชคุณ       แก่นจนัทร์ 
8 28367 เด็กชาย ตฤณ          ศิริตันหยง 
9 28368 เด็กชาย นภัทร ์        ทองนพคุณ 
10 28369 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์    สารพันธ์ 
11 28370 เด็กชาย ศรัณย์พัทธ ์  สารพันธ์ 
12 28371 เด็กชาย ศุภัสกร       หวังลาภ 
13 28372 เด็กชาย สรกฤตย์      ไตรพิสิฐคุณ 
14 28373 เด็กชาย สุขพัฒน์       เขมสีดา 
15 28374 เด็กหญิง กัญญาพัชร   บัวกล้า 
16 28375 เด็กหญิง เกวลิน        พรหมจุล 
17 28376 เด็กหญิง คณิศร        แสงพนัตา 
18 28377 เด็กหญิง เจลฎา        สุขสวสัดิ ์
19 28378 เด็กหญิง ชดาภร       ชอบสุขพิสัย 
20 28379 เด็กหญิง ชนิภรณ์      งามข า 
21 28380 เด็กหญิง ญาณนิ        ลิ้มละไม 
22 28381 เด็กหญิง ญาดารัตน์   อ านวยพรสถิตย ์
23 28382 เด็กหญิง ณัฐชา        นพน้อม 
24 28383 เด็กหญิง ณัฐณิชา      ชะอุ่ม 
25 28384 เด็กหญิง ณัฐรินีย ์      ธิติธีรพัฒน ์
26 28385 เด็กหญิง ธวัลกร       กระจายกลาง 
27 28386 เด็กหญิง ปาลิกา      หักกะยานนท ์
28 28387 เด็กหญิง ปุณยนุช     ยองเพ็ชร 
29 28388 เด็กหญิง พรชนก      นันทชมช่ืน 
30 28389 เด็กหญิง พรธันวา     พวงแก้ว 
31 28390 เด็กหญิง ภาวิกา     จันทรกานตานนท ์
32 28391 เด็กหญิง วรวลัญช์    พฤกษส์รนันทน ์
33 28392 เด็กหญิง ศุภานัน     สัจจกุล 
34 28393 เด็กหญิง อัญเนศร์   ตรีสินจิตเจริญ 

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

นายกสินธ์    ป้อมเกิดแสง 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 089 - 2460143 

นางชลธิชา  ภูริปาณิก 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 089 - 8870423 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 

 

         
 

 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 28394 เด็กชาย กรณ์กวิน      ตรีบ าเพ็ญ 
2 28395 เด็กชาย กฤศภณ       จิระกุล 
3 28396 เด็กชาย กวิน         บ ารุงเอี่ยมปัญญา 
4 28397 เด็กชาย ไข่หลิน       เกาะน้อย 
5 28398 เด็กชาย ชยพล       ถาวรวิริยะนันท ์
6 28399 เด็กชาย ฐิติพันธ์      บรรพบุรุษสกุล 
7 28400 เด็กชาย ธีรติ          เสนพรหม 
8 28401 เด็กชาย ปฐมธัญญ์   กองโกย 
9 28402 เด็กชาย ปภังกร       หงส์เลศิคงสกุล 
10 28403 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   ตันหยง 
11 28404 เด็กชาย พบตะวัน     ลาวัลย ์
12 28405 เด็กชาย ภาสกร        พัชรนพชัย 
13 28406 เด็กชาย ภีมภูชิสส์ชัย   ยิ้มเนียม 
14 28407 เด็กชาย รัฐนันท์        เดชชีวะ 
15 28408 เด็กชาย วชิรวิชญ์      นาถาวร 
16 28409 เด็กชาย สิมิลัณ         อ่อนเอื้อน 
17 28410 เด็กหญิง กวินตรา      สุขังพงษ์ 
18 28411 เด็กหญิง จิระนันท์     นิธิโรจน์พงศา 
19 28412 เด็กหญิง จิราภา         เสาวรส 
20 28413 เด็กหญิง จุฑามณีภัทร   แถวเนิน 
21 28414 เด็กหญิง ชญาภา         กระชั้น 
22 28415 เด็กหญิง ชนกนันท์   ภาวงศ์กาฬสินธ์ุ 
23 28416 เด็กหญิง ชมนาด       ยอดดวงแข 
24 28417 เด็กหญิง ชุลีรกัษ์       โกษาทอง 
25 28418 เด็กหญิง ณรณิรดา    ไชยโชติ 
26 28419 เด็กหญิง ดลพัทร      เรืองสุข 
27 28420 เด็กหญิง นวพร        ธาราดล 
28 28421 เด็กหญิง พัชรพร      โรจนกร 
29 28422 เด็กหญิง มาร ิ         ชุนณวงษ ์
30 28423 เด็กหญิง ริญชฎิา     ณวัชรากรณ ์
31 28424 เด็กหญิง อชิรญา      ทิพย์นพคุณ 
32 28425 เด็กหญิง อภิชญา      สนามทอง 
33 28426 เด็กหญิง อัญชษิฐา    สร้อยสอดศร ี
34 28427 เด็กหญิง ไอฎีญาร์    แท่นมณเฑียร 

นางศศิวิมล    เตรียมศิลปานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 084 - 8923450 

นางณัฐกาญจน์     เปรมกมล 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 088 - 9159514 

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           

 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 28428 เด็กชาย กตัณณ ์       ศรีเจริญ 
2 28429 เด็กชาย กลวัชร         ยงศิร ิ
3 28430 เด็กชาย กวี             ขันสาครกิตติ 
4 28431 เด็กชาย เจริญวัฒน ์  ชินวานิชย์เจริญ 
5 28432 เด็กชาย ซัง ป๋า   เฉิน 
6 28433 เด็กชาย ฐปนวัฒน ์    ศรีชะนะ 
7 28434 เด็กชาย ณัฐวัฒน์     วาสประเสริฐสุข 
8 28435 เด็กชาย ธนภูมิ        แจ่มจนัทร ์
9 28436 เด็กชาย ธิติวุฒิ        ประทมุ 
10 28437 เด็กชาย ปวริศ      นิลเลช นริมาล 
11 28438 เด็กชาย ปุญญวัชร์   ตั้งประดิษฐ์ชัย 
12 28439 เด็กชาย พอ พีร   วงศ์อุปราช 
13 28440 เด็กชาย พิธา      จริยานันทกุล 
14 28441 เด็กชาย เมษรุตม์   ปิ่นทองค า 
15 28442 เด็กชาย รัชพล      วันฤกษ ์
16 28443 เด็กชาย สไตรเกอร์ แจมมิน   คีโนล 
17 28444 เด็กชาย อชิรวิทย์   อินต๊ะพรม 
18 28445 เด็กหญิง กัญญาภัค   ทับดวง 
19 28446 เด็กหญิง กานดา     วิธินันทกิตต์ 
20 28447 เด็กหญิง เขมจริา    ลือกิตินนัท ์
21 28448 เด็กหญิง จิณัฐตา    ศฤงคาร 
22 28449 เด็กหญิง จิรภัสฐ ์    เจิมจรุง 
23 28450 เด็กหญิง ฌาณศิา    แสงสว่าง 
24 28451 เด็กหญิง เฌอฟ้า      อึ้งสกุล 
25 28452 เด็กหญิง ณัชชวกร   ยิ่งสุขผล 
26 28453 เด็กหญิง ธัญพร       เทพวีระกุล 
27 28454 เด็กหญิง นฐมนตร์    ไกรเดช 
28 28455 เด็กหญิง นลินนิภา    ปัญญากา 
29 28456 เด็กหญิง พิชญาภา    พิมลเสถียร 
30 28457 เด็กหญิง ภรณ์นภัส    วิริยะด ี
31 28458 เด็กหญิง ภัสนนัท์      อนันตพิพัฒน์  
32 28459 เด็กหญิง รินรดา       เครือค าอ้าย 
33 28460 เด็กหญิง สิริญาดา    นนทศักดิ ์
34 28461 เด็กหญิง สิริณวีร์     ศรีชมภ ู
35 28462 เด็กหญิง สิรินดา     อินทร์สวุรรณ ์

นางสุริยาพร      โตวรรณสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 081 – 4355682 

นางสาววรธมน     ภาวิณีวณิช 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 063 - 2288223  

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

         
 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 28463 เด็กชาย กวินภพ         ฐิรายวุัฒน ์
2 28464 เด็กชาย คมกริช         บุญไขรัศม ี
3 28465 เด็กชาย จารุวิทย์        ฐานวิเศษ 
4 28466 เด็กชาย ชีรฏิกานต์      โพธ์ิทิ 
5 28467 เด็กชาย ซีน  หนัน      หยาว 
6 28468 เด็กชาย ฐานวีร์         เกษทอง 
7 28469 เด็กชาย เตภพ           แก้วสนิท 
8 28470 เด็กชาย ธนภัทร        แซ่ตัง้ 
9 28471 เด็กชาย ปรานต์         ยอดดวงแข 
10 28472 เด็กชาย ปริพัตร         ชูช่วย 
11 28473 เด็กชาย ปุณญาพัฒน ์  ไวทยะพัธน์ 
12 28474 เด็กชาย พรหมพิริยะ   ระเบียบโอษฐ์ 
13 28475 เด็กชาย พาทิน          ตันเจริญ 
14 28476 เด็กชาย พิชิตชัย        วรสาร 
15 28477 เด็กชาย รัชช์ชา        เชื้อทอง 
16 28478 เด็กชาย วิทวัส          พิมพ์สวัสดิ ์
17 28479 เด็กชาย ศิกษก         ชะเอม 
18 28480 เด็กชาย อธิปัตย์       อุ่นแก้ว 
19 28481 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชร   ค าเครือ 
20 28482 เด็กหญิง ณัญศศรณ ์    โอวาท 
21 28483 เด็กหญิง นารา          อารมย์สุข 
22 28484 เด็กหญิง ปานระพ ี     กงทอง 
23 28485 เด็กหญิง พรสริิ          แดงสายศิร ิ
24 28486 เด็กหญิง พลอยนภัส   ปทุมกฤตไพศาล 
25 28487 เด็กหญิง เพ่ยจิน   อู ๋
26 28488 เด็กหญิง ภทรภร       อินทรโชติ 
27 28489 เด็กหญิง มณิอร         คุณาคม 
28 28490 เด็กหญิง รณศญา       ทวีชนม์ 
29 28491 เด็กหญิง รดา            มอญเจริญ 
30 28492 เด็กหญิง ลภัสรดา      นาคงาม 
31 28493 เด็กหญิง อชิรญา        อนุทตั 
32 28494 เด็กหญิง อนัญญา       แคนมั่น 
33 28495 เด็กหญิง อนัตตา        ศรีสมัย 
34 28496 เด็กหญิง อภิสรา        จีนสวัสดิ ์
35 28497 เด็กหญิง อัยยฉัตร      วงษ์สุวรรณ์ 

นางวชิราภรณ์     ราชบุร ี
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 086 - 8340185 

นางสาวอรอุมา     เสือนาค 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 081 - 0000191 

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 

           

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 28498 เด็กชาย กลินท์           ด่านพิทักษ ์
2 28499 เด็กชาย กันต์ธีร์          นิสสัยสุข 
3 28500 เด็กชาย จิตติพัฒน์       แก้วไชยเสน 
4 28501 เด็กชาย จิรโสภณ        เท่งเจียว 
5 28502 เด็กชาย จิรัฎฐ ์          วงษ์จริโรจน ์
6 28503 เด็กชาย จีอู    เจียง 
7 28504 เด็กชาย ฐิติพันธ์         อ่ าช้าง 
8 28505 เด็กชาย ณัฐทพงศ์      โพธ์ิพงษ์ 
9 28506 เด็กชาย ธนณัฏฐ์       โตอดิเทพย์ 
10 28507 เด็กชาย ธนเดช         อั่งสกุล 
11 28508 เด็กชาย ธาดาพงค์     สุริยา 
12 28509 เด็กชาย ธีร์พิรัชย์       กิจจ าเริญ 
13 28510 เด็กชาย นันทพัทธ ์   เหอ 
14 28511 เด็กชาย บุณยกร      เตมีย ์
15 28512 เด็กชาย ปิยากร       บัวแก้ว 
16 28513 เด็กชาย พัชรชัย      บ ารุงญาติ 
17 28514 เด็กชาย วรวัฒน์       โคตระกูล 
18 28515 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์    ชูสวัสดิ ์
19 28516 เด็กหญิง กัลยรัตน ์    จันทสมิต 
20 28517 เด็กหญิง กุลฐิชา       แสงทอง 
21 28518 เด็กหญิง ฐานดิา       พัฒนก าจรกิจ 
22 28519 เด็กหญิง ณัฏฐริณี      โอวาท 
23 28520 เด็กหญิง นภัทร       หย่างถาวร 
24 28521 เด็กหญิง นาวีญาน์    ชุมอินทร ์
25 28522 เด็กหญิง บุญญานุช     กลิ่นสมบุญ 
26 28523 เด็กหญิง พรนัชชา      สินประจักษ์ผล 
27 28524 เด็กหญิง พรรลดา      ประสพชัยชนะ 
28 28525 เด็กหญิง พริมา         เจริญวงษ์ 
29 28526 เด็กหญิง พัตรฉัตร      จันทร์ศิริ 
30 28527 เด็กหญิง พิชญดา      ทองรัตน ์
31 28528 เด็กหญิง พิมพ์ทอง     ทองน้ าเพ็ญ 
32 28529 เด็กหญิง รุจิกาญจน ์    พรรคสุพรรณ 
33 28530 เด็กหญิง วริศรา         อินอ านวย 
34 28531 เด็กหญิง ศริรกาญจน ์   สมบูรณ์ 
35 28532 เด็กหญิง ไอยวริญ       พิศาลพร 

นางธวัลกร    สกุลใจแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 098 - 2511966 

นางสาวสุปราณี    สีลาเขต 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 088 - 8827656  

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 


