
 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  หมายเหตุ 

1. เด็กชายนราวิชญ์        ทองดี   

2. เด็กชายปัณณวิชญ์      ฉิมวัย   

3. เด็กชายทัดนัย           จันทสุริยา   

4. เด็กชายฐิติกร            นะนิล   

5. เด็กชายศรัณย์           กระต่ายทอง   

6. เด็กชายกัณฑ์ณภัทร    ช่ืนแสงจันทร์   

7. เด็กชายธนพล            กิ่งก้าน   

8. เด็กชายรณพีร์            นิพันธ ์   

9. เด็กหญิงชนิกานต์       บุญสุด   

10. เด็กหญิงโชติกา          อนันต์โชคไพบูลย์   

11. เด็กหญิงศิรินพร         สินชัยศรี   

12. เด็กหญิงบุญญาพร      แหวนนาม   

13. เด็กหญิงธนันชา         ศรีนวลจันทร์   

14. เด็กหญิงเนตรนภา      จันทอน   

15. เด็กหญิงอรปรียา        อินทรพยุง   

16. เด็กหญิงนิพาดา         กุลสุวรรณ   

17. เด็กหญิงพลอยลดา     รอดหลัก   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1/2   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายธีทัต           ศรีเจริญ   

2. เด็กชายอรรถสิทธิ์    อ านวยศิลป ์   

3. เด็กชายธนะดี         มณีแก้ว   

4. เด็กชายธิติภพ         ทิพย์กระโทก   

5. เด็กชายอมรศักดิ์      อินทรชม   

6. เด็กชายครองภพ      ตาแสง   

7. เด็กชายธนันชัย        โกสินันท์   

8. เด็กชายสุขสันต์        พูนสวัสด์ิ   

9. เด็กหญิงวรัญญา      ค าด้วง   

10. เด็กหญิงกาญจนาภา   เทศแก้ว   

11. เด็กหญิงสุภารัตน์     เม่นคง   

12. เด็กหญิงผกาวัลย์     อิ่มเอม   

13. เด็กหญิงสรัญญา     ชาวยศ   

14. เด็กหญิงพิมพ์รพฒัน ์ แก้วขวัญ   

15. เด็กหญิงกนกพรรณ   ด่านกระโทก   

16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ภมร   

17. เด็กหญิงเอวาริณณ์   ศรีทองอินทร์   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1/3   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายธันวา          ค าภาส   

2. เด็กชายณรงค์         ดีอ่ า   

3. เด็กชายอินณภัทร    แท่งทอง   

4. เด็กชายณัฐภัทร      ค าหล้า   

5. เด็กชายเตชินท์       พึ่งวิชา   

6. เด็กชายจตุรภัทร     ฉิมมุจฉา   

7. เด็กชายศุภกิจ        สืบมงคล   

8. เด็กชายอัครนันท์    ศิลปชัย   

9. เด็กชายสุกฤต       บุตรแก้ว   

10. เด็กหญิงเกวลิน      เนตรานนท์   

11. เด็กหญิงพัชราภรณ์   

12. เด็กหญิงพีรยา       วัดผลัด   

13. เด็กหญิงรุจาภา      น้ าแก้ว   

14. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สถีรศิลปิน   

15. เด็กหญิงหรรษา      พูนสวัสด์ิ   

16. เด็กหญิงณัฐวดี       เล่ียมสืบเช้ือ   

17. เด็กหญิงนรีภัทร ์    เพ็ชรคุ้ม   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1/4   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายธีรวัฒน์          ดาทอง   

2. เด็กชายธนโชติ   

3. เด็กชายศราวุธ           ปรีชม   

4. เด็กชายบุญฐากฤษฏิ์    แสงสว่าง   

5. เด็กชายกิติวัฒน์         ชาวประจิม   

6. เด็กชายขานนท์         เท่ียงตรง   

7. เด็กชายนันทพัทธ์      บัวไพร   

8. เด็กชายธนาพัฒน์      ศรีเพชร   

9. เด็กหญิงกาญศิลา      พึ่งแสง   

10. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แม้นสาย   

11. เด็กหญิงณัฐมนต์       แสงสุ่ม   

12. เด็กหญิงอัณณิกา       ข าแจ่ม   

13. เด็กหญิงชลกนก        พุ่มพวง   

14. เด็กหญิงณัชชา         หงส์ค า   

15. เด็กหญิงอิงครัตน ์     ช่ืนแสงจันทร์   

16. เด็กหญิงธนภรณ์       เมฆด ารงศรี   

17. เด็กหญิงพิมพ์ลดา     พรทอง   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 



 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายณฐกร        วงศ์ประชุม   

2. เด็กชายกิตติศักดิ์     สีหมากสุข   

3. เด็กชายธนาธิป       จินดาเย็น   

4. เด็กชายเลต้ัน         สายเมือง   

5. เด็กชายปวิธ           สร้อยทอง   

6. เด็กชายสุริยะ         อ่อนจีน   

7. เด็กชายสุทธินันท์    ศรแผลง   

8. เด็กชายอติเทพ       อโขข า   

9. เด็กชายพีรดล        หางนาค   

10. เด็กชายณัฐวัฒน์     กล่ินกุหลาบ   

11. เด็กชายกตัญญู       ผกาแดง   

12. เด็กชายณัฐภูมิ       เอี่ยมแย้ม   

13. เด็กชายนพรัตน์      หนูตัน   

14. เด็กชายณัชพล       คุ้มจันทร์   

15. เด็กชายธนโชติ       จีนเอม   

16. เด็กชายภัทรพล      ศรีสังงาม   

17. เด็กชายอะลีฟ        จันทร์แฉ่ง   

18. เด็กชายศิริธรรม      ดวงผา   

19. เด็กชายอริญชัย       พรพิศาลทรัพย์   

20. เด็กชายกรกฎ         มูลละ   

21. เด็กชายชัยปราการ  พุ่มสงวน 
 22. เด็กชายดีดี 
 23. เด็กหญิงปัญญพฒัน ์  กรดงาม 
  

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจะรับรายงาน

ตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน        

จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 



 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

24. เด็กหญิงกวินทรา     เกษรมาลา   

25. เด็กหญิงสุชาดา       จันทร์นวล   

26. เด็กหญิงอารียา       สว่างนวน   

27. เด็กหญิงอทิตยา    หมอยา   

28. เด็กหญิงอติพร        พลอยสุกใส   

29. เด็กหญิงจิราภรณ์    เกตุกล้า   

30. เด็กหญิงปาณิสรา    สาลีงาม   

31. เด็กหญิงปิยะดา      สุกรี   

32. เด็กหญิงวนิดา        ค าเสม   

33. เด็กหญิงณฐมน      อินทจันท   

34. เด็กหญิงไอรดา       แดงโสภณ   

35. เด็กหญิงชญานิน     เหมาะสิงห์   

36. เด็กหญิงวนาร ี       โพระดก   

37. เด็กหญิงนัดดา       คลังพิมานอากาศ   

38. เด็กหญิงอริยา       ตาดอยู่   

39. เด็กหญิงณัฐธิดา     เปล้ืองกลาง   

40. เด็กหญิงปณิตา      พ่วงแพ   

41. เด็กหญิงธนิดา       ผลาผล   

42. เด็กหญิงธนาพัฒน ์ ธนกิตติไพศาลกุล   

43. เด็กหญิงณัฐณิชา    เฉยทิพย์   

44. เด็กหญิงดวงฤทัย    ข ารัก   

45. เด็กหญิงกชพรรณ   แสนสุวรรณ   

46. เด็กหญิงมนัญธิดา  พันธ์บัวพา   

 

 
หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัว

และมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการ

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายธนา         สันติชีวินวงศ์   

2. เด็กชายปภังกร      เจียนจอหอ   

3. เด็กชายปรัชญา     กางเกต   

4. เด็กชายอธิวัฒน์     พวงแก้ว   

5. เด็กหญิงชลิตา       ถนอม   

6. เด็กหญิงกมลชนก   พุมมา   

7. เด็กหญิงณัฐรดา     คงสมจิตร   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายกิตติกวิน         สีหมากสุข   

2. เด็กชายนภกานต์        ทองดี   

3. เด็กชายชฎายุ            วิทูวินิต   

4. เด็กชายณัฏฐนันท์       ล้านแสน   

5. เด็กชายลาภิศ            บุญลือสกุล   

6. เด็กชายชาญวิทย์        หวังยิ่งเจริญ   

7. เด็กชายศรัณย์ภัทร      แท่งทอง   

8. เด็กชายรัชชานนท์      แสงรุ่ง               

9. เด็กหญิงณัฐกมล        รุ่งเร ่   

10. เด็กหญิงณปภัช         ชอบสว่าง   

11. เด็กหญิงนิดา            มงคลมะไฟ   

12. เด็กหญิงศศิธร           เนื่องชัยยศ   

13. เด็กหญิงปัณชญา       กิตติพิริยะสิน   

14. เด็กหญิงจิรัชญา        แถมมี   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายณัฐพัชร์          แสนสุวรรณ   

2. เด็กหญิงกนกนภา       ปลาทอง   

 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายฤทธิเดช        วงษาพัด   

2. เด็กชายศุภกฤต         เชยชอบ   

3. เด็กชายณฤพล          คงสมจิตร   

4. เด็กหญิงพรรษกร       แสนอ้วน   

5. เด็กหญิงพัทธ์ธิดา       เลิศล้น   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ  

1. เด็กชายณฤดล         คงสมจิตร   

2. เด็กชายฏิสีภพ         อยู่รอด   

3. เด็กชายปัณณวัชญ์    กิตติพิริยะสิน   

4. เด็กชายธนวัตน์        ชาญชิตร   

5. เด็กชายภัคพงษ์        สีพันธ์   

6. เด็กชายณัฐวุฒิ         ณฤทธิ์   

7. เด็กชายณรัณ           ถิ่นมหาสวัวด์ิ   

8. เด็กหญิงวัชราภรณ์    มโนใจ   

9. เด็กหญิงวิชญาดา      พลอยบ้านแพ้ว   

10. เด็กหญิงกานต์ชนก    จีนบวย   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  หมายเหตุ 

1. เด็กชายณัฐดนัย         พวงแก้ว   

2. เด็กชายรัฐศาสตร์       กล่ินเถ่ือน   

3. เด็กหญิงจิราพร         วงษาพัด   

4. เด็กหญิงกุลปรีญา      วริสาร   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่          ปีการศึกษา 2565 

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  หมายเหตุ 

1. เด็กชายธารา          สันติชีวินวงศ์   

2. เด็กหญิงกุลริษา       เชยชอบ   

3. เด็กหญิงพรรณธิพา   เลิศล้น   
 

หมายเหตุ : การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 หลังจากวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป          

ทางโรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันท่ีมาสมัครเรียนเข้าเรียนใหม่    ปีการศึกษา 2565  

และรายช่ือนักเรียน/ระดับช้ัน/ห้องเรียน จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


