ที่

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (EP.1) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ - สกุล
ที่
ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย ปวิญญ์ธิกรณ์

ตุ้มเตียว

25 เด็กหญิง อรณิชชา

นระบุตร

2 เด็กชาย เตชินท์

จุ้ยเจริญ

26 เด็กหญิง แสงทิพ

อยู่นุช

3 เด็กชาย กันตพัฒน์

เดื่อไธสง

27 เด็กหญิง พรนภัส

ทีฆะสุข

4 เด็กชาย ณัฐวินทร์

รุ่งแสง

28 เด็กหญิง มณีสวรรค์

ปิติเจริญกิจ

5 เด็กชาย ก้องภพ

ไชยราช

29 เด็กหญิง มนต์สิตรา

อริยเรืองกิตต์

6 เด็กชาย สุวิจักขณ์

บุญอยู่

30 เด็กหญิง วิมลพรรณ

แป้นประเสริฐ

7 เด็กชาย ณัฐดรุตม์

วรพินิจศักดิ์

31 เด็กหญิง วรดา

ภาดีทูล

8 เด็กชาย กวิน

แซ่ตั้ง

32 เด็กหญิง สิรินทร์รัตน์

จรอนันต์

9 เด็กชาย กนกพล

สาระถี

33 เด็กหญิง วงศ์ประกาย

สารเสนา

10 เด็กชาย ธนโชติ

อาสนานิ

34 เด็กหญิง จินตพร

สุขุม

11 เด็กชาย ศุภณัฐ์

มะนาวนอก

35 เด็กหญิง ฌาณกานต์

แสนบุตร

12 เด็กชาย ณเดชน์

แพงอ่อน

36 เด็กหญิง ลลิดา

โดยกุล

13 เด็กชาย ภัทรชัย

เถื่อนแอ้น

37 เด็กหญิง ฐิชาภัสร์

ไตรสินขจรศิริ

14 เด็กชาย เหนือเมฆ

ณ ลาพูน

38 เด็กหญิง ชญานิศ

วิชัย

15 เด็กชาย ประวิญ

สิงห์ขา

39 เด็กหญิง ชมชนกศรณ์

ศรีใส

16 เด็กชาย ภูมิพัฒน์

นองนุช

40 เด็กหญิง ภภัสสร

รัฐกิต์ติ

17 เด็กชาย เศรษฐวิทย์

สีลาโคตร
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18 เด็กชาย กัณฑ์อเนก

เปรมจิตร

19 เด็กชาย จิรวัฒน์

จึงคณะ

20 เด็กชาย อชิตะ

อนุภัทร์

21 เด็กหญิง สุธีรดา

เสาหัด

22 เด็กหญิง คณิตกุล

จันทร์สุวรรณ์

23 เด็กหญิง ชิดาวัลย์

แก่นจันทร์

24 เด็กหญิง ธิดารัตน์

แก้วเกตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (EP.2) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย นฤสรณ์

มลสิน

25 เด็กหญิง ปุณยวีร์

บุญที

2 เด็กชาย วรัญญู

พิณอุดม

26 เด็กหญิง อชิรญาณ์

ปริธิสาร

3 เด็กชาย สุวภัทร

พิบูลแถว

27 เด็กหญิง อลิศรา

ทัศน์ศรี

4 เด็กชาย ธนกร

สวัสดิ์นที

28 เด็กหญิง อังควิภา

ยะหัตตะ

5 เด็กชาย สินมหัต

โกวิทพัฒนา

29 เด็กหญิง ภัทรธิดา

บุญบรรจง

6 เด็กชาย บุญวัฒน์

เงินแท้

30 เด็กหญิง ณิชนันทน์

ชูกลิ่น

7 เด็กชาย เจตต์วิสุทธิ

เมธาวิวรรธน์กุล

31 เด็กหญิง รวินท์นิภา

ชื่นตา

8 เด็กชาย วชิระ

ไพบูลย์

32 เด็กหญิง ณปภัช

นุ้ยบรรพต

9 เด็กชาย กฤติธี

สุริยาวรกุล

33 เด็กหญิง พัณณ์ชิดา

คาสนิท

10 เด็กชาย พิชญุตม์

บุญรอด

34 เด็กหญิง รินลดา

ประทุมเมฆ

11 เด็กชาย ฉันทพัฒน์

สีสมพันธ์

35 เด็กหญิง ณิชากร

โอดกระโทก

12 เด็กชาย วุฒิภัทร

พิมพ์สระเกษ

36 เด็กหญิง ปริยาภัทร

จันดี

13 เด็กชาย ชนภัทร

สุขมูล

37 เด็กหญิง ไอลดา

ยะโสวงษ์

14 เด็กชาย สงกรานต์

แดนพิบูลย์

38 เด็กหญิง เปมิญาดา

พรมโต

15 เด็กชาย ศุภกฤฒ

คลังสินสุนทร

39 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์

ปิ่นแก้ว

16 เด็กชาย กษิดิ์เดช

เบญจเวชไพศาล

40 เด็กหญิง นัฐชา

ม่วงเปีย

17 เด็กชาย ธีรพล

รัตนานิคม
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18 เด็กชาย ณัชกุล

ทองวิเศษ

19 เด็กชาย วลุพล

พุกเจริญ

20 เด็กชาย ภัทรกร

แก้วอินตา

21 เด็กชาย กันตวัฒน์

รักขธรรมวงศ์

22 เด็กชาย พรหมพิริยะ

ขันธ์ชารี

23 เด็กหญิง สุภัสสรา

บุญรักษา

24 เด็กหญิง ณัชพร

จันทร์เนตร

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย ธนพัฒน์

เรืองทัพ

25 เด็กหญิง ศศิพร

คงสบาย

2 เด็กชาย ธนวิชญ์

ฉัตร์เงิน

26 เด็กหญิง สุณัฐชญา

เสมอสาย

3 เด็กชาย ธนกฤต

ใจฉ่า

27 เด็กหญิง ลิตานัน

สีดี

4 เด็กชาย ยศพนธ์

สาราญเอื้อ

28 เด็กหญิง ภัทรินทร์

ไชยเสน

5 เด็กชาย นัฐ

กองกุหลาบ

29 เด็กหญิง ปุณชรัสมิ์

ธงสัตย์

6 เด็กชาย ภูดิศร

ดรชาลี

30 เด็กหญิง อัยวริญท์

เรืองอร่าม

7 เด็กชาย อัครพล

บุญจันทร์

31 เด็กหญิง ธีรีศรา

ดาวคลี่

8 เด็กชาย พีระพงศ์

สิงห์เจริญโชค

32 เด็กหญิง ปนัดดา

พันธ์ขาว

9 เด็กชาย ภูวเดช

สุขเกษมถิรเดช

33 เด็กหญิง วิลัยพร

อนุมาตย์

10 เด็กชาย ขจรศักดิ์

วงศ์จา

34 เด็กหญิง กัลยกร

กลีบยี่โถ่

11 เด็กชาย ปรัตถกร

ราชพิมาย

35 เด็กหญิง นราวรรณ

แสงศรี

12 เด็กชาย วุฒิพงษ์

จาปาขาว

36 เด็กหญิง ฐิติชญา

พะวัง

13 เด็กชาย พีรทัศน์

ศรีสุพรรณ์

37 เด็กหญิง ลัดดาวรรณ

แพงสี

14 เด็กชาย ภาคภูมิ

ทองโพธิ์

38 เด็กหญิง พัชรีวรรณ

กันทะสี

15 เด็กชาย อรรถพงษ์

ศรีงาม

39 เด็กหญิง สุกัญญา

ไชยพรหม

16 เด็กชาย ศุภกร

อินสิงที

40 เด็กหญิง กนกพร

วรเจริญ

17 เด็กชาย ภูดิศ

สีมาฤทธิ์

41 เด็กหญิง ลภัสรดา

เทพนวล

18 เด็กชาย ธีระเดช

โพธิ์ทอง

19 เด็กชาย ยุทธนา

รากลาง

20 เด็กชาย จิรายุ

คุณอุตส่าห์

21 เด็กชาย ณฐวรรธน์

งามขา

22 เด็กหญิง ปุญณิศา

บุญชู

23 เด็กหญิง ณัฐณิชา

งามสมชาติ

24 เด็กหญิง พรนัชชา

การะจูม

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย พิชญะ

นามสง่า

25 เด็กหญิง ชลิตา

แย้มเกสร

2 เด็กชาย ทักษ์ดนัย

ภุมรินทร์

26 เด็กหญิง เอื้อลภัส

จิลลานนท์

3 เด็กชาย ยุทธภูมิ

ขจรศักดิ์ลาวัลย์

27 เด็กหญิง ฐิตาพร

ตาตะบุตร

4 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์

เพชรดี

28 เด็กหญิง กันทรลักษณ์

สมพงษ์

5 เด็กชาย ภาณุพงศ์

จงเจริญ

29 เด็กหญิง จิรภัทร

ทองเปลว

6 เด็กชาย ชวนากร

แสงนนท์

30 เด็กหญิง ปานิสรา

น่วมสิริ

7 เด็กชาย ยุทธิชัย

อธิการุณ

31 เด็กหญิง มุทิตา

พูนยอด

8 เด็กชาย ศิริชัย

แซ่เก้า

32 เด็กหญิง วิราภรณ์

เขตนาวัง

9 เด็กชาย ปภังกร

มวลชนธรรม

33 เด็กหญิง นาเดีย

ขาวฉ่อง

10 เด็กชาย มงคล

ช้างคง

34 เด็กหญิง กวินธิดา

เอี่ยมวิจิตร

11 เด็กชาย คุณธรรม

ใจแก้วแดง

35 เด็กหญิง รุ่งอรุณ

แฉ่งประเสริฐ

12 เด็กชาย วีรวัฒน์

ชาววิวัฒน์

36 เด็กหญิง ญาณินท์

โกยรัมย์

13 เด็กชาย อภิภู

วิชัยดิษฐ์

37 เด็กหญิง ชณิดาภา

ภัทรกนกนันท์

14 เด็กชาย ณัฐพัชร์

ศีรีธีกุล

38 เด็กหญิง กฤติญา

พรายเพ็ชร

15 เด็กชาย พิชชากร

อังศุวรพฤกษ์

39 เด็กหญิง สิริยากร

ทรัพย์สิน

16 เด็กชาย ปุญญพัฒน์

บุญมี

40 เด็กหญิง ชัญญานุช

นิลแสงศรี

17 เด็กชาย ปุณณวิช

เขียวอาพร

41 เด็กหญิง สิรินดา

สุรียรัตนวณิชย์

18 เด็กชาย ศุภกร

ทิพวัลย์

19 เด็กชาย ฐิติวัฒน์

กาลศรณ์

20 เด็กชาย ณัฐภัทร

งามขา

21 เด็กหญิง วราพร

นิ่มอิ่ม

22 เด็กหญิง กวินธิดา

บุญดี

23 เด็กหญิง พรทิวา

เกษมสันต์

24 เด็กหญิง อภิญญา

เตชนรารัตน์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย ฐนกร

วรสาร

25 เด็กหญิง พิษญา

กันทา

2 เด็กชาย ธัญเทพ

อร่ามเมือง

26 เด็กหญิง อภิญญา

ด้วงพันลา

3 เด็กชาย ปิยะธัช

ชาญวิวัฒน์

27 เด็กหญิง อธิศักดิ์

แสนเรียน

4 เด็กชาย กวิลวรรษ

พูลเวช

28 เด็กหญิง นวรัตน์

สังข์ทอง

5 เด็กชาย กนก

แซ่อึ้ง

29 เด็กหญิง เบญญาภา

เหว่าขจร

6 เด็กชาย ภาณุพงษ์

ศิริเสถียร

30 เด็กหญิง โชติกา

เช็งเหม็ง

7 เด็กชาย ขอบคุณ

สุขประสงค์

31 เด็กหญิง อุรัสยา

โพชะโน

8 เด็กชาย โชติธีร์คุปต์

บรรณรักษ์ณา

32 เด็กหญิง อัชริยา

พงษ์นริศร

9 เด็กชาย รณเดช

อาพินธ์

33 เด็กหญิง พรลภัทร

จันทร์ชู

10 เด็กชาย สหรัฐ

ชูพันธ์

34 เด็กหญิง ปิยากร

เสียมี

11 เด็กชาย ปฏิพล

ยิ้มย่อง

35 เด็กหญิง ปิยณัฐ

ทิพย์ภูนอก

12 เด็กชาย วีราทร

สมรรัมย์

36 เด็กหญิง บุษราคัม

สุรจร

13 เด็กชาย ถิร

คงสุวรรณ

37 เด็กหญิง ญาณิศา

ปรางค์ชัยภูมิ

14 เด็กชาย นชาลี

โชติประภา

38 เด็กหญิง ระพีพรรณ

เสน่ห์เมฆะ

15 เด็กชาย ธีรธร

มหานาค

39 เด็กหญิง ณัฏฐชา

การะเกษ์

16 เด็กชาย อินทัช

วิสัยจร

40 เด็กหญิง หรรษา

เอี่ยมสะอาด

17 เด็กชาย ภูมิมงคล

ชานาญนอก

41 เด็กหญิง พรพรรณา

แก้วชาเนตร

18 เด็กชาย ขจรเกียรติ

คะหาญ

19 เด็กชาย พงศ์พนิต

นวลมิตร

20 เด็กชาย ธนกฤต

ยาพิบูลย์

21 เด็กหญิง กิ่งกาญจนา

เสาวะรด

22 เด็กหญิง กัญญารัตน์

ไวยพพันธ์

23 เด็กหญิง กัณต์กนิษฐ์

ราชชารี

24 เด็กหญิง ณัชชา

พงษ์เจริญ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย ณัฐพัชร์

ศรีพยัคฆ์

25 เด็กหญิง โบ

2 เด็กชาย ปุณณวิช

หนูชู

26 เด็กหญิง ศิริยาภรณ์

ทองสาย

3 เด็กชาย สุธาชล

แก้วแดง

27 เด็กหญิง สุวรรณฑา

มามวลทรัพย์

4 เด็กชาย วัชพล

สอนอ้น

28 เด็กหญิง กชมล

กายสิทธิ์

5 เด็กชาย สุรเดช

อังศุวรพฤกษ์

29 เด็กหญิง พรปภัทร

จันทรวิทา

6 เด็กชาย วัชระพงษ์

บัวเจริญ

30 เด็กหญิง ดารินิล

ตะกรุดโฉม

7 เด็กชาย ณัฐกรณ์

มีอุดร

31 เด็กหญิง อัญชิสา

ชูอาษา

8 เด็กชาย สรยุทธ

นิ่มนวล

32 เด็กหญิง พวรรณตรี

ทับมะโรง

9 เด็กชาย เอกวัตน์

โชคปลอด

33 เด็กหญิง พิมพ์ณดา

พิมพะ

10 เด็กชาย จิรานุวัฒน์

เพชรคง

34 เด็กหญิง รดา

จงประดับชัย

11 เด็กชาย ปิยวัฒน์

โชติเศรษฐ

35 เด็กหญิง ทิพกฤตา

พุกเจริญ

12 เด็กชาย ภูริพัฒน์

ภณเฉลิมพันธุ์

36 เด็กหญิง ณัฐมน

โพธิราช

13 เด็กชาย ธีรเทพ

สาขามุละ

37 เด็กหญิง อโนมา

แซ่ปึง

14 เด็กชาย วรากร

ชานาญหล่อ

38 เด็กหญิง เมธาพร

แก้วลาพูน

15 เด็กชาย สิวะ

ชาวไทย

39 เด็กหญิง พัชรียา

กันหา

16 เด็กชาย ธนกร

ขาทอง

40 เด็กหญิง กวินธิดา

สานักนิตย์

17 เด็กชาย วิชญะ

ชัยนาม
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18 เด็กชาย มิ่งขวัญ

บุตรคา

19 เด็กชาย ธรรษชนนท์

เศรษฐมงคลเลิศ

20 เด็กชาย นคเรศ

เขียวรอด

21 เด็กหญิง นันท์นภัส

โรจนศิลปรีด์

22 เด็กหญิง วรรณผกา

พรหมชาติ

23 เด็กหญิง ธันยภรณ์

อินทรชิต

24 เด็กหญิง เอี้ยนเจิน

แซ่จาง

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย ธนากร

พรหมมา

25 เด็กหญิง เอื้อมเดือน

น้าทรัพย์

2 เด็กชาย ชนาธิป

สงมุษย์

26 เด็กหญิง ปิยวรรณ

แท่นทอง

3 เด็กชาย ชยุตม์

เวียงอินทร์

27 เด็กหญิง ณภัทร

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

4 เด็กชาย กรรณวินท์

เหล็กศิริ

28 เด็กหญิง กรชนก

ศรีวิชัย

5 เด็กชาย ธีรดล

ฤาชา

29 เด็กหญิง กัญยารัตน์

โพธิ์ภิรมย์

6 เด็กชาย จิรวัฒน์

สุวรรณกิจวิมล

30 เด็กหญิง ประภากรณ์

พรมลา

7 เด็กชาย ปฏิเวท

ปราการรัตน์

31 เด็กหญิง กัญญานัฐ

พรหมเนาว์

8 เด็กชาย พีรณัฐ

เจริญศิริ

32 เด็กหญิง พิมพ์ชญา

สร้อยทอง

9 เด็กชาย ณัฐภูมิ

มีกง

33 เด็กหญิง พนิตตา

พอกสันเทียะ

10 เด็กชาย ศิวกร

แย้มพวง

34 เด็กหญิง ธนัญญา

ภูระหงษ์

11 เด็กชาย เรืองฤทธิ์

ขันทรี

35 เด็กหญิง อภิชญา

สวยลึก

12 เด็กชาย อนุภัทร์

เมนไทยสง

36 เด็กหญิง อรปรียา

ทิศรักษ์

13 เด็กชาย ธนวัฒน์

เทศน์ดี

37 เด็กหญิง ณวัฒน์

บุดดาห์

14 เด็กชาย ทิวากร

เทพทวี

38 เด็กหญิง จอมขวัญ

สาคร

15 เด็กชาย อนุสรณ์

สังข์ชโลทร

39 เด็กหญิง ปลิดา

ลุนณสิงห์

16 เด็กชาย จักรกฤษณ์

สมสุข

40 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา

บัวแก้ว

17 เด็กชาย ไกรวิชญ์

โพธิสัตย์
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18 เด็กชาย ภูริภัทร

ขันดา

19 เด็กชาย วรวุฒิ

สมสวนจิตร

20 เด็กชาย ภาณุวัฒน์

พานธูป

21 เด็กหญิง พิมพ์นิภา

พ่วงแพ

22 เด็กหญิง กุลนดา

รอดช้างเผื่อน

23 เด็กหญิง นภัสสร

แซ่ลี้

24 เด็กหญิง แพรพลอย

ไกรสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชาย เทพกร

จรรยากร

25 เด็กหญิง อุรานันท์

สามาทอง

2 เด็กชาย วัชรากรศักดิ์

วงศ์สวาสดิ์

26 เด็กหญิง อมีนา

จงเทพ

3 เด็กชาย ภัทรพัฒน์

เพชรชัด

27 เด็กหญิง ปรรญพัชร์

รุ่งนิมิตพรขจร

4 เด็กชาย มาวิน

สังข์อินทร์

28 เด็กหญิง สุชาวดี

แก้วลี

5 เด็กชาย วรากร

ชูทาน

29 เด็กหญิง พิมนภา

ชาญเดช

6 เด็กชาย กวีวัฒน์

วงศ์คูณ

30 เด็กหญิง ทิพยาภา

ศรีโยธา

7 เด็กชาย พคิน

แซ่โจว

31 เด็กหญิง จันทิรา

กาพุฒกลาง

8 เด็กชาย จิรายุ

ธงชัย

32 เด็กหญิง ศรันญ่า

ธนัชธีรเมธ

9 เด็กชาย พลนัท

ฤทธิ์เทพ

33 เด็กหญิง สุพิชฌาย์

สุนทะวงศ์

10 เด็กชาย ปรวัฒน์

ทองประพันธ์

34 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา

จันทร์นิ่ม

11 เด็กชาย มนต์เทวา

สว่างวงษ์

35 เด็กหญิง ปุณลดา

ท้าวชัยมูล

12 เด็กชาย เกียรติภูมิ

คัฒจันทร์

36 เด็กหญิง ปราณปรียา

ปะอีกูล

13 เด็กชาย พชรดนย์

จันทร์สมุทร์

37 เด็กหญิง นิโลบล

สังข์เฟื่อง

14 เด็กชาย หิรัญญกฤษฎิ์

เลี้ยงถนอม

38 เด็กหญิง วนิดา

บุญเจริญ

15 เด็กชาย พีรพัฒน์

เอิบสุข

39 เด็กหญิง รจเรจ

ขยันดี

16 เด็กชาย ธีรพัฒน์

คงรอด

40 เด็กหญิง จิดาภา

ทรัพย์สุวรรณ

17 เด็กชาย ธนวัฒน์

แพทย์เจริญ
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18 เด็กชาย ศิวัช

ชัฏชัยธัญ

19 เด็กชาย อนุพงษ์

แสนณรงค์

20 เด็กหญิง ปิยะมินทร์

อาขุบุตร

21 เด็กหญิง ปิยธิดา

เทศภูมิศรี

22 เด็กหญิง ปาริชาต

เปี่ยมสิริโรจน์

23 เด็กหญิง นันทิดา

เดชสุภา

24 เด็กหญิง ปุญญาพร

ฝากกลาง

