
รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 27284 เด็กชาย ชัชวีร์         พิทักษว์งศ์ 
2 27285 เด็กชาย ณัฐพัชร์      สุรธรรมจรรยา 
3 27286 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ   เที่ยงตรง 
4 27287 เด็กชาย ติณห์         ธเนศานนท ์
5 27288 เด็กชาย ธนภัทร      เจรญิรบ 
6 27289 เด็กชาย ธันยากร     รอดศิร ิ
7 27290 เด็กชาย ธีรปริญญ ์   ทองค า 
8 27291 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   แจ่มวงษ์อินทร์ 
9 27292 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   ผดุงเกียรติพงศ ์
10 27293 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   วังมูล 
11 27294 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   เสารส์ุวรรณ 
12 27295 เด็กชาย พชร          มังครุดร 
13 27296 เด็กชาย พีรวิชญ์      เลศิดารารัศมี 
14 27297 เด็กชาย พุฒิภัทร     ละอองสินธ ์
15 27298 เด็กชาย พุทธิพัฒน์   ราชบุร ี
16 27299 เด็กชาย มาร์วิน        กลางประพันธ์ 
17 27300 เด็กชาย ฤทธา         สารีสุข 
18 27301 เด็กชาย สุวิจักขณ์     คล้ายรนิ 
19 27302 เด็กชาย อติคุณ        รัตนานนท ์
20 27303 เด็กหญิง ญาดา        ซ่อมแก้ว 
21 27304 เด็กหญิง ฐิตินนัท์      ทาท่าหว้า 
22 27305 เด็กหญิง ณปภัช       อ าไพวงษ ์
23 27306 เด็กหญิง ณัฎฐ์พัชร์    เดือนเพ็ญศร ี
24 27307 เด็กหญิง ณัฐพร        เสริมศร ี
25 27308 เด็กหญิง ณัฐวรรณ    ต่ายทอง 
26 27309 เด็กหญิง ติณณา       สุดเนตร 
27 27310 เด็กหญิง ตุลยากร      ไชยรงัษ ี
28 27311 เด็กหญิง ธฤตวัน       ฆังคะจิตร 
29 27312 เด็กหญิง นิชานันท์    นามบตุรด ี
30 27313 เด็กหญิง รมิดา         จันทรน์้อย 
31 27314 เด็กหญิง รัตนาภรณ์   เปล่งแสงศร ี

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

นายกสินธ์    ป้อมเกิดแสง 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 089 - 2460143 

นางชลธิชา  ภูริปาณิก 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 089 - 8870423 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 

 

         
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 27315 เด็กชาย กรชวัล        ปล้องอุดม 
2 27316 เด็กชาย กัณฑ์ธรรม    เมืองลือ 
3 27317 เด็กชาย กัษณ          นิธิธนาภัค 
4 27318 เด็กชาย จรณะกร      มุกดาเสถียร 
5 27319 เด็กชาย จิรัฏฐ์          ชื่นศิรกิุล 
6 27320 เด็กชาย ชนาพัทธ์      พมิพ์เมืองเก่า 
7 27321 เด็กชาย ณัฐวรรธน์     วินทสทิธิ ์
8 27322 เด็กชาย ติณณภพ      วิริยา 
9 27323 เด็กชาย ธรรมรัตน์     ประสงค์ดี 
10 27324 เด็กชาย ธีรภัทร        เจียรสุวรรณ์ 
11 27325 เด็กชาย โนอาห์        สแกนเนล 
12 27326 เด็กชาย ปัณณวิชญ์    ชื่นวจีธรรม 
13 27327 เด็กชาย ศิรชัช          นกหนู 
14 27328 เด็กชาย ศุภกร         จันทรช์ุม 
15 27329 เด็กชาย สิทธิชัย       จุลบุตรด ี
16 27330 เด็กชาย สืบบุญ        ซาหิน 
17 27331 เด็กชาย สุทธินันท์     วงศ์พฒันานิกร 
18 27332 เด็กชาย อัครเดช      ธันยากรวรกุล 
19 27333 เด็กหญิง กัญญาณัช   ปณัณ์ชเนศ 
20 27334 เด็กหญิง กุญญสิริ      เดชเจริญ 
21 27335 เด็กหญิง ณัฐชานันท์   แก้วประสิทธิ ์
22 27336 เด็กหญิง ณัฐณิชา      แสงศิวะฤทธ์ิ 
23 27337 เด็กหญิง ณิชพร        มิ่งมีชัย 
24 27338 เด็กหญิง เณศรา       สุขีวงศ์ 
25 27339 เด็กหญิง ธนัชญา      คุ้มยา 
26 27340 เด็กหญิง ธนิดา         นิโครธานนท ์
27 27341 เด็กหญิง ธัญพชิชา     บาลนคร 
28 27342 เด็กหญิง นภสร        สินประจักษ์ผล 
29 27343 เด็กหญิง นภสรณ์      เมฆิยานนท ์
30 27344 เด็กหญิง ปัณฑิกา      พลบ ารุง 
31 27345 เด็กหญิง พัณณิตา      ศิริบริรักษ ์
32 27346 เด็กหญิง พิมพ์ญาวีร์   นามพรหม 
33 27347 เด็กหญิง ภิญญดา      นิตอินทร์ 
34 27348 เด็กหญิง วิชาวดี        เปี้ยฝัน้ 

นางศศิวิมล    เตรียมศิลปานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 084 - 8923450 

นางณัฐกาญจน์     เปรมกมล 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 088 - 9159514 

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 

           

 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 27349 เด็กชาย กล้าธรรม       วิวาห์สุข 
2 27350 เด็กชาย กิตต์ิพิพัฒน์    วงแก้วเจริญ 
3 27351 เด็กชาย ณัฏฐ์ชพนธ์     วงเวียน 
4 27352 เด็กชาย ณัฐศรัณย์       ศรสีมโพธ ิ
5 27353 เด็กชาย ณัธภัฐ์          กิตติวัฒนากูล 
6 27354 เด็กชาย ณิชชานน       ศรีดาบัณฑิต 
7 27355 เด็กชาย ณิชพน          สิริปราณชล 
8 27356 เด็กชาย บูรพา           ผาติเสนะ 
9 27357 เด็กชาย ปิยะพล        แป้นสุวรรณ 
10 27358 เด็กชาย พชิรร์เดช       พุทธรักษา 
11 27359 เด็กชาย พลาธิปป์       พงษ์ประเสริฐ 
12 27360 เด็กชาย พิชญ์ภคิน      อินทรโชติ 
13 27361 เด็กชาย ภาคิณ          ชาญณรงค ์
14 27362 เด็กชาย รชานนท์        อารีรัชชกุล 
15 27363 เด็กชาย ศรัณย์ชนนท์    เขม็ทอง 
16 27364 เด็กชาย ศิรัญปวิชญ์     เนื่องจ านงค์ 
17 27365 เด็กชาย เศรษฐพัส    พูนพัฒนาทรัพย์ 
18 27366 เด็กชาย สุภณัฎ          แกเรียส 
19 27367 เด็กหญิง กัลยวีร์        จริยานุรัตน ์
20 27368 เด็กหญิง เกสรา         หลีฉ้วน 
21 27369 เด็กหญิง จิราพัชร       ทองอ่อน 
22 27370 เด็กหญิง ณัฐภสัสร์      จุรีกานนท ์
23 27371 เด็กหญิง ทัษพร          ยะหวัฝาย 
24 27372 เด็กหญิง นลินรดา      กังวานพณิชย ์
25 27373 เด็กหญิง นลินรัตน์     เจรญิกุลพานิช 
26 27374 เด็กหญิง ปัญญ์ธิดา       สมสมัย 
27 27375 เด็กหญิง พิชชานันท์      กิติวิริยกุล 
28 27376 เด็กหญิง พิชชานันท์      สงวนดี 
29 27377 เด็กหญิง พุทธธิดา        เกษมสุข 
30 27378 เด็กหญิง อชิตกาญจน์   เจรญิศุภวัฒน ์
31 27379 เด็กหญิง อัชพร          ลีวุฒินันท ์
32 27380 เด็กหญิง อินทยิา         ล่วงพ้น 
33 27381 เด็กหญิง อิสรยี์         จักร์กรีนทร ์

นางสุริยาพร      โตวรรณสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 081 – 4355682 

นางสาววรธมน     ภาวิณีวณิช 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 063 - 2288223  

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

         
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ 
1 27382 เด็กชาย กนกพล         สุขสวัสดิ ์
2 27383 เด็กชาย กฤติเดช         แพโต 
3 27384 เด็กชาย กฤษฏิ์กรุณ      ใจเย็น 
4 27385 เด็กชาย กันตภาส      วรรธน์ศิตระกูล 
5 27386 เด็กชาย จิราธร           ตันเต็ง 
6 27387 เด็กชาย จุฑากรณ์     อรรถกจิไพบูลย ์
7 27388 เด็กชาย ฌาณธนาภัทร์   ภากรสกุล 
8 27389 เด็กชาย ณัฐนันท์         อ่ าช้าง 
9 27390 เด็กชาย บวรวิช          คงเคน 
10 27391 เด็กชาย ปารวัตร        รอดสุข 
11 27392 เด็กชาย พชรพล       จันทนาภรณ์ 
12 27393 เด็กชาย พิรธร          กลุธนไกรเดช 
13 27394 เด็กชาย พุทธิภูมิ         สง่าเนตร 
14 27395 เด็กชาย ภาณุภัทร      บุญชว่ยชาติ 
15 27396 เด็กชาย รณกร           เนตรหิน 
16 27397 เด็กชาย วิชชากร         กลิ่นวัน 
17 27398 เด็กชาย สิปปพัชร์       จุติกิต์ิเดชา 
18 27399 เด็กชาย อิงครัศม์        ก าลงัดี 
19 27400 เด็กหญิง กมลลฎา       ลาภอนันต ์
20 27401 เด็กหญิง ชัญญา         จันทนนท ์
21 27402 เด็กหญิง เซเรน่า         มูสเซอร ์
22 27403 เด็กหญิง ฐิตา            บญุโล่ง 
23 27404 เด็กหญิง ณพิชญา       เครือเพชร 
24 27405 เด็กหญิง ณัฐทติา        เหล่ารบ 
25 27406 เด็กหญิง ณัฐธยาน์       จิรจารุวงศ์ 
26 27407 เด็กหญิง นันทกัญ       อ้อมเขต 
27 27408 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา      ทรัพย์ทวีพงศ์ 
28 27409 เด็กหญิง ปาฬิน          พรงาม 
29 27410 เด็กหญิง ปุญญิสา   โพธิปัญญาธรรม 
30 27411 เด็กหญิง พิทยาภรณ์   เพียรพิเชฐชื่น 
31 27412 เด็กหญิง เพลินน์        พรชืน่ชูวงศ์ 
32 27413 เด็กหญิง มนัสชนัญ       พูนทอง 
33 27414 เด็กหญิง วริศรา         วีรทัตประภา 

นางวชิราภรณ์     ราชบุร ี
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 086 - 8340185 

นางสาวอรอุมา     เสือนาค 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 081 - 0000191 

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 



รายชื่อนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 

           

เลขที ่ เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกลุ 

1 27415 เด็กชาย กฤติน          จันทนนท ์
2 27416 เด็กชาย กอบุญ         วัฒนศรีมงคล 
3 27417 เด็กชาย กันต์พัฒน์     วงแก้วเจริญ 
4 27418 เด็กชาย ชยพล          คงนาม 
5 27419 เด็กชาย เชษฐ์ดนัย      บญุเทศ 
6 27420 เด็กชาย ณัชพัฒน์       อิ่มขาว 
7 27421 เด็กชาย ทาเคชิ          ฐิติบญุญกฤต 
8 27422 เด็กชาย ธนัชชนม์       บญุเมือง 
9 27423 เด็กชาย นพพิชญ์       ตั้งธนัง 
10 27424 เด็กชาย นรธิป          เกิดปรางค ์
11 27425 เด็กชาย นวภัทร        บุญหลง 
12 27426 เด็กชาย พรรษวุฒิ      วงษะด ี
13 27427 เด็กชาย พิชญ์           กิจขุนทด 
14 27428 เด็กชาย ภัทรพล        พรเนรมิต 
15 27429 เด็กชาย ภากร          แก้วแหวน 
16 27430 เด็กชาย วรัตถ์          เถกิงเกียรต ิ
17 27431 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์     โรจน์พานิชกิจ 
18 27432 เด็กชาย สิรวิชญ์       ธีรเรืองสิร ิ
19 27433 เด็กชาย อัสนัยน์       วัฒนพันธุ ์
20 27434 เด็กหญิง กานต์สินี     ฤทธ ี
21 27435 เด็กหญิง ชัญญาพร     ก้องกังวาฬโชค 
22 27436 เด็กหญิง ชิฌาวรัจฐ์     พฤกษ์สุวรรณ 
23 27437 เด็กหญิง ณภัชกมล    คล่องแคล้ว 
24 27438 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์    เอี่ยมวิไล 
25 27439 เด็กหญิง ณัฐพชัร์       เมธีพิทยาภรณ ์
26 27440 เด็กหญิง นิชาภา        จัตตานนท ์
27 27441 เด็กหญิง พชรมน        มังธาน ี
28 27442 เด็กหญิง พรรณพรสรวง จันทร์เทียมวงษ ์
29 27443 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา        สุวรรณพงษ ์
30 27444 เด็กหญิง พุธิตา           ทองแก้ว 
31 27445 เด็กหญิง วชิรญาณ์       อุ่นแก้ว 
32 27446 เด็กหญิง วรัญชลี         ศรีจนัทร์โท 
33 27447 เด็กหญิง สิริวมิล         รีพล 

นางธวัลกร    สกุลใจแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 098 - 2511966 

นางสาวสุปราณี    สีลาเขต 
อาจารย์ที่ปรึกษา โทร 088 - 8827656  

Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

Line กลุ่มอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาและผู้ปกครอง 


