
หนา้ 1

เลขที่

001 ดญ. พชิญธดิา ค าภแูสน

002 ดญ. ลัลณ์ลลนิ ฐติวิลัญชญก์ลุ

003 ดช. ศวิัจน์ นพพรรณสทิธิ์

004 ดช. คณพศ ฤทธิภ์ู

005 ดช. ธนันทว์รตุม์ วรรัตนธรรม

006 ดช. เสฏฐพงศ์ เรอืงสทุธนิฤภาพ

007 ดช. ชัชศกร อรา่มอาภากลุ

008 ดญ. พรนัชชา สมสกลุ

009 ดญ. นติยว์ภิา สนิงาม

010 ดช. ธงธวัช ณ น่าน

011 ดช. กฤตชญากร เสโตบล

012 ดช. เดชาตวิงศ์ พระสวุรรณ

013 ดญ. ธนัญชนก สขุมา

014 ดช. ณชพล ตระกลูกจิเจรญิ

015 ดญ. ปณุยาพร ภาระจา่

018 ดช. อนันดา ครสิโตเฟอรร์ู

019 ดญ. เบญรสิา ด าเวยีงค า

020 ดช. ธนดล สขุงาม

021 ดช. ชนิพัฒน์ วันละ

022 ดช. ศตายุ พงศศ์ภุกจิ

023 ดช. ชัยโรจน์ อมรวพิธุพนชิ

024 ดช. กติตชิัย พมิาลัย

025 ดญ. ปญุญวยี์ รจุริะทวพีงศ์

026 ดช. พชรพงษ์ กาญจนะคช

027 ดญ. ตรณีชิรัตน์ กลัดกนัแสง

028 ดช. กฤตภาส พรหมสาขา ณ สกลนคร

029 ดญ. ณชิานติ โคว้ธนพานชิ

030 ดญ. ฐติาภา แพง่นคร

031 ดญ. สริธีร สงวนตน้กลัยา

032 ดช. ณัฐศวิัช เจรจาศลิป

033 ดช. ธฤต ทักษณา

035 ดญ. ญาณศิา ทองอทัุยศริิ

036 ดญ. ภชูญิา หอบรรลอืกจิ

038 ดญ. พสชนัน โมระศลิปิน

039 ดช. ธนวัสส์ ตันคงจ ารัสกลุ

040 ดช. สฐานันท์ สงิหไ์พบลูยพ์ร

042 ดช. ณัฏฐพล ชาวประมง

043 ดญ. นภัสนันท์ ชาวประมง

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

ชือ่ - สกลุ

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 2

เลขที่

044 ดช. ศภุวัฒน์ องัสน่ัน

045 ดญ. ชนัญชดิา เสมเหลา

046 ดช. เพิม่บญุ บญุเพิม่

047 ดช. ธารนิทร์ จติรยั่งยนื

049 ดญ. ณชิา เทยีววัน

050 ดช. บณุยกร ศรนีฤวรรณ

051 ดช. ภาสวชิญ์ สนุทร

052 ดช. เจมส์ รกิามอนตี

053 ดญ. พัทราภรณ์ เพยีรเสถยีรชัย

054 ดญ. เบญญาภา พกุเจรญิ

055 ดญ. พชิาวรี์ ค าฝ้ัน

056 ดญ. ณัฐปภัสร์ วชริพศิทุธโ์ศภนิ

058 ดช. ปัณณวชิญ์ รุง่เรอืง

059 ดช. ภัครมนิตร์ ศรสีธุรรม

060 ดญ. พอเพยีง แกว้เสน่หา

063 ดญ. กลุรัศมิ์ เอือ้วฒุเิกรกิ

065 ดญ. ปณุยวรี์ สนทิวงศช์ัย

066 ดช. กนัตศ์ักดิ์ ชานุบาล

067 ดช. ธราพงษ์ กจินุกร

068 ดญ. ปภาวรนิทร์ เหลอืงศริิ

069 ดช. ธนดล ธนัชฉัตรรัช

070 ดช. ชนาเมธ ชาญธรีะเดช

071 ดช. กอ่เกยีรตทิอง กนัหาสี

072 ดญ. อรญิรดา เจรญินันทกลุ

073 ดญ. ฉัตรชนก วฒุสิาร

077 ดช. ธนพพัิฒน์ ตลุยานันต์

079 ดช. วชริวทิย์ ก าเนดิกลา้

081 ดช. กติตภิพ สชุนวณชิ

082 ดญ. ณัฐสนิี พลูเฉลมิ

084 ดญ. ธนสร ค ามณี

085 ดญ. กฤตพชิญา บตุรธนู

086 ดช. ธนดล ธนกฤตสกลุ

087 ดช. กฤษดา ศรนีารัตน์

089 ดญ. นันทน์ภัส อนุรักษ์มนตรี

090 ดญ. ภัคณอร วรกติตฉัิตร

091 ดช. บวรยศ เครอืพันธ์

092 ดช. สริวชิญ์ อรรณพเดชา

093 ดช. ณัฐดนย์ จันทรล์อย

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 3

เลขที่

094 ดญ. ชตุกิาญจน์ สดสชุาติ

095 ดช. วรีาทร เต็งศริกิลุ

096 ดช. ธนเดช รัตนป์ระเสรฐิกลุ

097 ดช. อธษิฐ์ ทาแจง้

098 ดญ. ไอศณั์ฏฐา ทองธัญรัตน์

099 ดญ. ณชารญีา บญุรักษา

100 ดช. ธนกฤต พนูสวัสดิ์

101 ดช. ธัญญนนท์ ดาวสกลุ

102 ดญ. ณัฐภัสสร อภกิารพนชิ

103 ดช. กนัตต์พงศ์ ยะวังพล

107 ดช. ชยรัตน์ เขาวงศท์อง

108 ดช. ธราเทพ บญุสา

109 ดช. ภณ พชรธรรมโรจ

111 ดช. วรทิธิธ์ร ทองค า

112 ดช. กติตภิพ มนัธะรา

114 ดช. อาทติพิงษ์ พบิลูสขุสนิ

117 ดช. ธรีโชติ สาระรัตน์

118 ดช. ณรงคพ์ร พภัิทรภากร

120 ดช. คัตซกึิ ยะมะซากิ

121 ดญ. สพุชิชา อาณารักษ์

122 ดช. ปรัณ วงศอ์นุ

123 ดช. บรพิรรห์ ผดงุกจิ

124 ดช. พัชรากร นนทข์นุทด

125 ดช. จติตพัิฒน์ อยัแกว้

127 ดญ. ณปภา เหงา้สไีพร

128 ดญ. ชญานันท์ พันธเุศรษฐ์

130 ดช. ปัณณวชิญ์ อโณทัยไพบลูย์

131 ดช. นชิคณุ วศิปาแพว้

132 ดญ. พัณณพรรษ ตัง้สริวิัฒนากลุ

133 ดช. ภควัฒน์ ป้อมสวุรรณ

134 ดช. กณัฑอ์เนก เบ็ญจกลุ

137 ดญ. ภรูชิญา เลศิสบุนิ

138 ดช. ณัฐพัฒน์ อบุลวัฒน์

139 ดช. วรีะกติติ์ จริะอานนท์

140 ดญ. ทักษอร พงกนัยา

141 ดช. วรวัฒน์ จันทรกลุกจิ

142 ดญ. ธนัชชา ศรวีชิา

143 ดญ. ลภัสรดา พระโคดี

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 4

เลขที่

144 ดช. ตฤณ สทิธโิคตร

145 ดญ. พชิยา พลิาหา

146 ดญ. นันทณัฏฐ์ เอ็งอทัุยวัฒน์

147 ดช. เพ็ชร อมรภญิโญ

148 ดญ. อมลรดา ส าราญเวช

149 ดช. ตน้กลา้ ชลามาตย์

150 ดช. ณกรณ์ ทัตตนิาพานชิ

151 ดญ. อภสิรา แซล่ิม้

152 ดช. ปัณณวชิย์ วานชินาม

153 ดญ. ชตุริดา ตรเีพชรสมาคณุ

154 ดญ. เก็จมณี ศรศีักดิ์

155 ดญ. ศรนิรัตน์ จันทสรุยีวชิ

156 ดช. ณัฐพัชร์ อคุตะวาปี

157 ดช. ศวุลิย์ เศรษฐชาตนันท์

158 ดช. วัชรภัทร แกว้ค า

159 ดญ. ปวรศิา ถวายวงศ์

160 ดญ. ณรริรดา เรอืงรักเรยีน

161 ดช. ชัยภัทร บศุราคัม

162 ดช. เมธัส พเิคราะห์

163 ดช. ณัฐพงศ์ ศรแีกน่จันทร์

164 ดช. พชิาดล รมยาสยั

165 ดญ. กมลพชิญ์ มโีคตร

166 ดญ. วรัลชญาณ์ ไวศยานุวัฒน์

168 ดญ. ภัทรวรรธน์ วรวรีธ์รีวัช

170 ดญ. ญาดา เซยีวประจวบ

171 ดช. อชริวัตติ์ โชตนว์รีภัทร

172 ดญ. ณัฏฐณ์ชิา เลศิรัตนชฏาพร

173 ดญ. ฐติาพร วรรณภาพร

174 ดช. พงษ์เพชร จันดี

176 ดญ. เขมจริา จ าปางาม

177 ดญ. ฉัตรปวณ์ี ไชยเชยีงพณิ

178 ดช. ภารัณ ยอดไพสง

180 ดญ. นรัชญา บญุเลศิ

182 ดช. กฤษณะ รัตนะธน

183 ดญ. แอนเฮลกิา ราโฮล่า่

184 ดญ. ณัฐชานันท์ พยงุศักดิส์กลุ

187 ดช. ชรนิทร ก าไรทอง

189 ดญ. รัตนช์ยาภัทร ธนชติบรูณ์

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 5

เลขที่

190 ดญ. ธนรท วัฒนกลู

193 ดช. จริาธวิัฒน์ วงษ์ขลุี

194 ดช. กษิดสิ ไชยโคตร

196 ดญ. กรนันท์ ทัตตนิาพานชิ

197 ดญ. ลัลนล์ลติ พรมเรอืงเดช

198 ดช. ธธีัช นวยฮา

199 ดช. ภวูณัฏฐ์ การโอสถ

200 ดช. ศศลิวัฒน นธิพิรียาฐากลุ

201 ดญ. ณัชชา สมบัตนัินท์

202 ดช. กฤตานนท์ พมิพปั์จฉมิ

207 ดช. ภมูภัิทร ไชยครินิทร์

208 ดญ. ปรยีาพัชร ขตัตยิวงษ์

209 ดช. ณธัช พวงทอง

210 ดช. อตัถช์ญิะญ์ จันทรสวุรรณ

211 ดช. ธามไท อดุชาชน

212 ดญ. ปณุณดา จติราพทุธวิงศ์

213 ดช. ชนาธปิ ศโิรรัตนศ์ริ ิ

214 ดช. ปรมตัถ์ จันทเมอืง

215 ดญ. ชนสิรา คงจา

217 ดญ. พริญาณ์ ตัง้วบิลูยพ์าณชิย์

218 ดญ. วสมุดี ไทยธรีะเสถยีร์

219 ดช. ภาคนิ ครองนวกลุ

220 ดญ. พชิชาอร ประดษิฐ์

221 ดช. อนุชา ถาวรยตุกิารต์

222 ดช. กฤษฎิพ์ชิญ์ เจรญิวเิศษศริิ

223 ดญ. ชวภิา ชัยเนตร

224 ดญ. ภรูชิญา เรงิส าราญ

226 ดช. อภสิทิธิ์ มโนนุกลุ

229 ดญ. ชาลสิา กจิสวัสดิ์

230 ดญ. กนกพัชร ลิม้ชัยเจรญิพานชิย์

231 ดช. อนันตบญุญา ศริวิรรณ์

232 ดช. ฐาปนันทน์ อาปตาคม

233 ดช. ณนิฑกานต์ โพธิแ์กว้

234 ดญ. รวนิทน์ภิา นามบญุมี

235 ดช. กติตเิกา้ สามารถ

236 ดช. ปิตเิกา้ สามารถ

237 ดช. ธัญพสิษิฐ์ ใจเย็น

239 ดช. ภรภัทร ดาวงศศ์รี

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 6

เลขที่

240 ดญ. ภัทรวดี เชยีงบาล

241 ดญ. ชญาดา สอดสี

242 ดญ. ชญาภา สอดสี

243 ดญ. มนัสชนก โพธิก์ด

245 ดญ. วรินิดา บตุรพนิธุ์

246 ดช. ธัชธรรม ศาสตรส์งูเนนิ

247 ดญ. กมลนติย์ พอ่คา้

248 ดช. ศริวัฒร์ คณูชัยรุง่เรอืง

249 ดญ. ศภุเสกข์ เผา่พงษ์ไพบลูย์

250 ดช. ภรูภัิทร สกลุรัตนพรชัย

251 ดช. พนธกร พฒุสินัตกิลุ

252 ดช. ปิญชาน์ อรรคสวีร

256 ดช. คนชนะ มลวิรรณ

258 ดช. ศภุเดช ชว่ยแสง

259 ดช. วัชรวทิย์ หลักชัย

260 ดช. สภุวชิญ์ นอ้ยนรนิทร์

261 ดช. วชิญะ ทองเฝือ

262 ดญ. เนตมิา วงศศ์ักดิ์

264 ดช. สวรรธนนิทร์ พลนารายณ์

267 ดช. รัชชานนท์ จะรอนรัมย์

268 ดญ. ชัญญา เทีย่งตรง

269 ดญ. อลัปิรยีา จรญูธรีะวทิย์

271 ดช. ปวรี์ จ าปาทพิย์

272 ดญ. วกิญัญา ขวัญมั่น

275 ดช. ปกรณ์ จรรยาวาณชิกลุ

278 ดญ. สรัญธร บัณฑติ

279 ดญ. อชริญา เจรญิมั่นคง

280 ดช. พชร แพนศรี

284 ดญ. ธัมมจารี แสงชาติ

286 ดช. ภรูิ ภรูศิรี

291 ดญ. รัชตธ์ร สนทิวงศช์ัย

292 ดญ. บญุญาศรินิทร์ ศรบีญุ

293 ดช. ชวนากร วโรรส

294 ดช. ปรยิวจน์ ศรหีาบัติ

296 ดญ. พรพัชร ตันธวัฒน์

299 ดช. รจุรวศิร์ หลจีารกุติติ์

304 ดญ. ปิยธดิา นันทะสาร

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน



หนา้ 7

เลขที่

306 ดญ. นลนิ จติธรรมมา

307 ดช. ธรีก์วนิ ตัถยว์สิทุธิ์

308 ดช. ทนิภัทร พัฒนขจร

310 ดญ. วรัญญา ค าสงิหศ์รี

311 ดญ. พชิญธดิา ธรีะพาพงษ์

312 ดช. ชณุหณ์เดช ประการะพันธ์

316 ดญ. นันทน์ภัส ดวงสวุรรณ

319 ดญ. ณัฐกฤตา ค าสทิธบิรรณ

320 ดช. สทิธัช เหลอืมพล

324 ดญ. ศภุศติา ชมุภนูท์

325 ดช. ปรัชญน์ภัส เลศิสหพันธ์

วัน เวลา มอบตัว

วันที ่7 - 9 มกราคม 2559

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 ประจ าปีการศกึษา 2559

ชือ่ - สกลุ

เวลา 8.30 - 16.00 น.

วธิกีารมอบตัว

1) รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร ตามทีร่ะบุ

     ไวใ้นใบช าระเงนิ (ไมรั่บเงนิสด)

3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืใหม้ายืน่ใหก้บั

ถอืวา่สละสทิธิ์

อยา่เชือ่ผูท้ ีอ่า้งวา่

เป็นผูฝ้ากนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

     เจา้หนา้ทีห่อ้งธรุการ

4) กรอกใบมอบตัวใหช้ัดเจน ครบถว้น อา่นงา่ย

5) ไมต่อ้งน าเด็กมาในวันมอบตัว

ไมม่ามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนด





 


