ทะเบียนนักเรียนแรกเข้า ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บํารุง (เลขประจําตัวเก่า 3869, เลขประจําตัวใหม่ เริ่มที่ 3914-3926)
ที่

ID

ชั้น

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือนปี/เกิด

เลขประจําตัวประชาชน

1

3869

อ.1

ด.ช.

ธนโชติ กลั่นกลิ่นหอม

9 ส.ค. 2552

1-7503-00103-12-5

2

3870

อ.1

ด.ช.

ธนพัฒน์ ทิพมนต์

30 มิ.ย. 2552

1-1199-02498-91-1

3

3872

อ.1

ด.ช.

ภัทรภณ ปานวัฒนะ

8 ก.ค. 2552

1-7599-00522-49-6

4

3875

อ.1

ด.ช.

สิทธิเดช ศรีเอี่ยม

26 มิ.ย. 2552

1-7599-00522-15-1

5

3877

อ.1

ด.ช.

ธีรภัทร์ ทองน้อย

30 มิ.ย. 2552

1-7499-01275-99-9

6

3879

อ.1

ด.ช.

กิตติคณ
ุ พวงเขียว

25 พ.ย. 2552

1-7599-00527-77-3

7

3889

อ.1

ด.ช.

พรรษา รัตนพิทักษ์

7 ก.ค. 2552

1-7004-01422-07-2

8

3891

อ.1

ด.ญ.

ณัฐณิชา เมืองจันทร์

7 ส.ค. 2552

1-7599-00523-56-5

9

3896

อ.1

ด.ญ.

ศศิธร มั่นคง

5 มิ.ย. 2552

1-7099-01784-05-2

10

3899

อ.1

ด.ญ.

สุภสั สรา คลังศิริ

22 ส.ค. 2552

1-7599-00524-03-1

11

3900

อ.1

ด.ญ.

อรัตดา สายคง

23 ต.ค. 2552

1-7599-00526-51-3

12

3902

อ.1

ด.ญ.

นิรนันท์ สร้อยสงิม

14 มิ.ย. 2552

1-7599-00521-83-0

13

3903

อ.1

ด.ญ.

พิรุณภรณ์ คําเบ้าเมือง

28 พ.ค. 2552

1-7599-00521-37-6

14

3905

อ.1

ด.ญ.

รัชฎาภรณ์ สว่างหล้า

25 มิ.ย. 2552

1-7099-01786-61-6

บิดา-มารดา
นายสิทธิชัย กลั่นกลิ่นหอม
นางสาวจุฑามาศ ขุนนุช
นายราเชนทร์ ทิพมนต์
นางจุฑามาศ ทิพมนต์
นายณรงค์ ปานวัฒนะ
นางสาวสุวิมล ลับสนิท
นายสมคิด ศรีเอี่ยม
นางสาวดารณี บุญราศรี
นายอนุชา ทองน้อย
นางสาวพิษณุวรรณ สมศักดิ์
นายอาเล็ก เสือเดช
นางสาวขวัญหทัย พวงเขียว
นายเฉลิม รัตนพิทักษ์
นางสาววิลัย คงเกิด
นายแทน เมืองจันทร์
นางสาววารุณี นุตรักษ์
นายสนธยา มั่นคง
นางสาวปรารถนา สําราญ
นายอภิชาติ คลังศิริ
นางสาวจันจิรา คลองชัย
นายอรรณพ สายคง
นางสาวกันตนา พึ่งโพธิ์ทอง
นายปรีดา สร้อยสงิม
นางสาวเนตรนภา คงน้อย
นายจิตชนัย คําเบ้าเมือง
นางสาวณรินดา ฉัตรทิน
นายชลธี สว่างหล้า
นางสาวระยอง คลังศิริ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบนั
218/1 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
39/3 หมู่ 2 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
212 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
25/1 หมู่ 8 ต.วัดประดู่
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
33/5 หมู่ 8 ต.วัดประดู่
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
190/3 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
215 หมู่ 6 ต.บัวงาม
อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี
1/1 หมู่ 3 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
39 หมู่ 1 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
61 หมู่ 2 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
204 หมู่ 4 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ ราชบุรี
181 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
41/5 หมู่ 1 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
39 หมู่ 2 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม

ที่

ID

ชั้น

คํานําหน้า

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือนปี/เกิด

15

3906

อ.1

ด.ญ.

ธัญสินี วรรณสุข

16

3914

อ.1

ด.ช.

เดชา ศรีดี

14 เม.ย. 2553

1-7599-00532-09-2

17

3915

อ.1

ด.ช.

ธนา เพ็ชรกระพันธ์

11 พ.ค. 2553

1-7599-00533-03-0

18

3916

อ.1

ด.ช.

ปฏิพัทธ์ อรุณแสนไชยา

31 ม.ค. 2553

1-7503-00103-47-8

19

3917

อ.1

ด.ช.

พิชัยลักษณ์ สิงห์คร

28 ม.ค. 2553

1-7599-00529-61-0

20

3918

อ.1

ด.ช.

ไพบูลย์ ลับสนิท

1 เม.ย. 2553

1-7503-00103-60-5

21

3919

อ.1

ด.ญ.

จิราพร จันทร์แปลง

10 ม.ค. 2553

1-7503-00103-43-5

22

3920

อ.1

ด.ญ.

ชมพูนุช จันทะชา

15 ม.ค. 2553

1-4586-00055-66-5

23

3921

อ.1

ด.ญ.

ปานประดับ เขนยอิง

27 ก.ย. 2552

1-7599-00525-51-7

24

3922

อ.1

ด.ญ.

ศิริวรรณ สังข์สินธุ์

4 ก.ย.2552

1-7599-00524-58-8

25

3923

อ.2

ด.ญ.

พรญาณี อมรหัต

20 พ.ค. 2551

1-2595-00127-24-1

26

3924

ป.2

ด.ช.

เสกสรรค์ พันธ์โยธา

9 พ.ย. 2549

1-8499-01860-52-1

27

3925

ป.2

ด.ญ.

กุสุมา บัวหลวง

30 ต.ค. 2549

1-7599-00488-71-9

28

3926

ป.4

ด.ช.

ธนพล จันทร์อ่ํา
(ณ 10 มิ.ย.57)

27 พ.ค.2545

1-7097-00270-52-3

5 พ.ย. 2552

เลขประจําตัวประชาชน
1-7599-00527-01-3

บิดา-มารดา
นายสุธรรม วรรณสุข
นางสมใจ วรรณสุข
นายนิกรณ์ ศรีดี
นางสาว ปัทวรรณ จีศ๋ ีรี
นาย สําราญ เพ็ชรกระพันธ์
นางสาว อรพรรณ เฮงจินดา
นาย อภิชาติ อรุณแสนไชยา
นางสาว อมรรัตน์ เซ้งเครือ
นาย ปรีชา สมจิตร
นางสาว วรารัตน์ สิงห์คร
นาย ไพรินทร์ ลับสนิท
นาง สมบูรณ์ ลับสนิท
นาย สุพจน์ จันทร์แปลง
นางสาว ธิดา เดชดวง
นาย คําฉัน จันทะชา
นางสาว น้ําฝน เจริญสุข
นาย อดุล เขนยอิง
นางสาว วันดี มีสวัสดิ์
นาย สมยศ สังข์สินธุ์
นางสาว ดวงใจ อุปรา
นาย กรุณา อมรทัต
นาง อํานวย อมรทัต

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยูป่ ัจจุบนั
190/4 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
65/115 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
83/1 หมู่ 1 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
62 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
53 หมู่ 2 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
212 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
101/1 หมู่ 9 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
174 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
82/5 หมู่ 1 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
105/2 หมู่ 9 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
17/1 หมู่ 2 ต.หาดนางแก้ว
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

นาย พิทักษ์ พันธ์โยธา
นางสาวกนกวรรณ ลิขิตแสงทิพย์
นาย มานนท์ บัวทอง
นางสาววันดี เสือพิทักษ์
นาย จําเนียร จันทร์อ่ํา
นางสาว ระเบียบ เอี่ยมคุย่

18 (บ้านกลาง) ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
78 หมู่ 1 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
163 ม.2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

