
 

ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

และมีสิทธิ์เข้าทดสอบห้องเรียนพิเศษ (English Program)   

ล าดับ ชื่อ สกุล 
1 เด็กหญิง ปริณดา สันตติวงศ ์
2 เด็กชาย ณัฐพล จุฑากรณ์พงษ์ 
3 เด็กชาย ธนวัฒน์ เทียนขาว 
4 เด็กหญิง วิชญาดา จันทศรี 
5 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ควรกล้า 
6 เด็กชาย ธนากร ขวดแก้ว 
7 เด็กชาย กันตภณ สุกใส 
8 เด็กชาย วรายุทธ์ เกิดทอง 
9 เด็กหญิง พลอยไพลิน พันท้าย 

10 เด็กหญิง สุธิดา คงสุข 
11 เด็กหญิง จูนิ ขันแก้ว 
12 เด็กหญิง สุทัตตา หมื่นพรหม 
13 เด็กชาย  ยศวริศ จันใจ 
14 เด็กหญิง ปรียานุช ถนอมศักดิ์ 
15 เด็กชาย วัรภัทร บุญเรือง 
16 เด็กชาย พิชชานนท์ ขอพิมาย 
17 เด็กหญิง เมธาวี อินทองปาน 
18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ พงค์ธนาธิปัตย์ 
19 เด็กชาย ยุทธนา ตุลารักษ์ 
20 เด็กชาย ภากร เอ่นฉ้วน 
21 เด็กหญิง ปรินทร์พร คูณระพีพัฒน์ 
22 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ใจหาญ 
23 เด็กหญิง ภิชญา หนูสุวรรณ์ 
24 เด็กชาย ภาคิน มิตรเปรียญ 

 



 

ล าดับ ชื่อ สกุล 
25 เด็กชาย อภิชัย เติมทอง 
26 เด็กหญิง พัตรา ศรีแฉล้ม 
27 เด็กชาย วัชชนพล สุพารัตน์ 
28 เด็กชาย รัชชานนท์ คมขํา 
29 เด็กหญิง สิริวิมล จัตวากลาง 
30 เด็กชาย รอมฎอน อิสมาแอล 
31 เด็กหญิง ปัณณพร เพิงรัตน์ 
32 เด็กชาย อัรวา คล่องสมุทร 
33 เด็กชาย เจษฎ์พิพัฒน์ ไก่แก้ว 
34 เด็กหญิง กนกกาญจน์ เนียมศิริ 
35 เด็กชาย นฤกวิน บํารุงผล 
36 เด็กหญิง อลิชา แมะจิ 
37 เด็กชาย ภูเมศ ธรรมรักษ์ 
38 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ขวัญพรหม 
39 เด็กหญิง ปริยากร กดทรัยพ์ 
40 เด็กชาย พรชนัน พลอาสา 
41 เด็กชาย จิณัชฐ์ตา  ศรีวารินทร์ 
42 เด็กชาย พีรภัทร  จันทร์แจ้ง 
43 เด็กหญิง ณิฏิตา นามกูล 
44 เด็กหญิง ณัฐวดี สีดาดํา 
45 เด็กชาย ศุภณัฐ หลิ่มเทศ 
46 เด็กหญิง อันดาลีฟ นวลจันทร์ 
47 เด็กชาย ภานุพงศ์ ขุนฉิม 
48 เด็กชาย กัมปนาท พงค์ธนาธิปัตย์ 
49 เด็กหญิง นันท์นภัสร์ นภัทรธีวุตม์ 
50 เด็กชาย เมธา ครองสัตย์ 
51 เด็กชาย เทพณฤทธิ์ ฤทธิ์มหา 
52 เด็กชาย เสกสันต์ หนูสิ 
53 เด็กชาย ธนภัทร ทองยิ่งมาก 
54 เด็กชาย ธีรเทพ แซ่เอ๋ียว 
55 เด็กชาย กรวิชญ์ บุญธรรม 

 



 

ล าดับ ชื่อ สกุล 
56 เด็กชาย ทัตต์ชนก เบ็ญอ้าหมาด 
57 เด็กชาย เอกพงศ์ มาศคีรีวงศ์ 
58 เด็กชาย วศิทรณ์ สมโภชน ์
59 เด็กชาย กันตชาติ ลิ่มสกุล 
60 เด็กชาย ธนเดช พูลเกิด 
61 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศรีโภคา 
62 เด็กชาย กฤษนะ อาการักษ์ 
63 เด็กชาย ณัฏฐวัชน ์ กาญจนไพรวัน 
64 เด็กหญิง ธนัชกร ตรีโรจน์ 
65 เด็กหญิง วรัญญา หง้าฝา 
66 เด็กหญิง ภาสินี พรเจริญ 
67 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วารี 
68 เด็กชาย ภาคิม สุวรรณวร 
69 เด็กชาย ธนาธิป ลาสมัน 
70 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สาลี 
71 เด็กชาย พงศพัศ เศรษฐปฏิเวช 
72 เด็กหญิง ชญานิน   จิตรหลัง 
73 เด็กชาย อัจฉริยะ ท้ายวัง 
74 เด็กชาย เนาฟัล สามารถ 
75 เด็กหญิง จัสมีนา โสฬส 
76 เด็กชาย ธนดล อัครกุล 
77 เด็กชาย โสภณวิชญ ์ ทองพนัง 
78 เด็กหญิง วรรณภา โมทา 
79 เด็กชาย จตุรวัฒน์ แพงสา 
80 เด็กหญิง ตรีทิพย์ จิตตมั่น 
81 เด็กหญิง อริยกัณตา การันต์ 
82 เด็กหญิง อนุธิดา แก้วช่วย 
83 เด็กชาย ชญานนท์ รินทะรักษ์ 
84 เด็กหญิง อนินฑิตา หนุนโชค 
85 เด็กหญิง พิชญาภา กาญจนกิจ 
86 เด็กหญิง ตรีชฎา นิลน้อย 

 



 

ล าดับ ชื่อ สกุล 
87 เด็กหญิง เมธาวิน นุ้ยแนบ 
88 เด็กหญิง เสาวภา ครึกครื้น 
89 เด็กหญิง กัญจน์วิภา เพลินจิตต์ 
90 เด็กหญิง กชกร เกกินะ 
91 เด็กหญิง ปฐมาวดี แก้วบุปผา 
92 เด็กหญิง สุธิชา ส่องแสง 
93 เด็กหญิง ปัณฑิตา แทบทับ 
94 เด็กชาย อนณ เครือยศ 
95 เด็กชาย ศุภณัฐ พุทธศิริ 
96 เด็กชาย จักฤษณ์ โสมพิทัด 
97 เด็กชาย อนุพงศ์ พรหมวิรัตน์ 
98 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ศรนรินทร์ 
99 เด็กชาย ชนสิษฎ์ เปาะทองคํา 

100 เด็กหญิง ภัทรธิดา ชวาลมนตรี 
101 เด็กชาย พุฒิสรรค์ พลิกหิน 
102 เด็กชาย เจษฎากร พลิกหิน 
103 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เบิกนา 
104 เด็กชาย นันทการ หนูผุด 
105 เด็กชาย ก้องภพ ปันมิตร 
106 เด็กหญิง กิรขัตติยา ต่างสี 
107 เด็กหญิง เจนิตตา บุตรเหง้า 
108 เด็กหญิง นันทฉัตร ขําคม 
109 เด็กชาย ปกรณ์ กองกาญจนะ 
110 เด็กชาย ธนภัทร คุ้มภัย 
111 เด็กชาย  ศิวะกร มลิวรรณ์ 
112 เด็กชาย นครินทร์ ดวงติ๊บ 
113 เด็กหญิง เวธณี ล่องลม 
114 เด็กหญิง ชนัญชิดา ขวัญมณี 
115 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เตียงพาณิช 
116 เด็กชาย อนุชา ขําจิตร 
117 เด็กหญิง กมลรัตน์ สีสาย 
118 เด็กหญิง ธนัชพร ตํางาม 

 



 
ล าดับ ชื่อ สกุล 
119 เด็กหญิง เกวลี มาตชัยเคน 
120 เด็กหญิง พัชริน มลีรัตน์ 
121 เด็กหญิง สุมนา ทุ่มชู 
122 เด็กหญิง สุนิศา แก้วศรี 
123 เด็กชาย จตุรภัทร ก้งเส้ง 
124 เด็กหญิง บุญสิตา หลักม่ัน 

 
 

นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียน  ให้ผู้ปกครองนํานักเรียนมาทดสอบความพร้อมเพ่ือเข้า
เรียนห้องเรียนพิเศษ (English Program)  ในวันเสาร์ ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึง  ๑๒.๐๐ น.  ประกาศผลการทดสอบ วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒   รายงานตัวนักเรียน
ทั้งหมด วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  และปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน วัน พุธ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒   ณ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา  หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่า 
สละสิทธิ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

                                             (นางชัญญา  สุขสวัสดิ์) 
                                    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
                                                                   ผูอํ้านวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
 


