
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น 

1 ด.ญ. กวิสรา คงทรัพย ์  อัณณา 
2 ด.ญ. กัญญ์ณพัชญ์ เชื้อบุญจันทร์   อันดา 
3 ด.ญ. กัญญพัชร ซอนาติ   นัสมิน 
4 ด.ช. จิรวัฒน ์ สมบูรณ์ธนกิจ  แชมป์ 
5 ด.ญ. ณิชนันท ์ เรืองรุ่งโรจน์   ทับทิม 
6 ด.ญ. บุญญารักษ์ ศักดิ์ศรีวัน   ดุจดิว 
7 ด.ช. ปภังกร ธรรมสะโร   โฟล์ค 
8 ด.ช. ปิยภัทร จ่าทัน   เจแปน 
9 ด.ญ. พรีมรดา ไป่จันทึก   พริม 
10 ด.ญ. ภรภัทร ส าโรงทอง   ลูกแก้ว 
11 ด.ช. ภัทรวุฒ ิ โพธิ   โอปอ 
12 ด.ช. ภาคิน พัฒโนดม   อิสโก ้
13 ด.ญ. มธุรดา พงษ์รูป  มิกุ 
14 ด.ช. อันวา ใจแก้ว   อันวา 
15 ด.ญ. ธนัฎฐา ถาวรสง่าพงศ ์  พอใจ 
16 ด.ญ. กาญเกล้า                           บุญมาก องุ่น 
17 ด.ญ. ขวัญหทัยรัต                      เลิศอดิพัฒน์ เพลิน 
18 ด.ช. คณินณัฏฐ์                          มีจันทร์ ลีโอ 
19 ด.ญ. จิตตพัฒน์                          เศวตนันทน์ ชะเอม 
20 ด.ช. ชาญกฤษฎา                       ชินวงษ์ บีน 
21 ด.ช. ชินกฤต                              แซ่เหาะ ธาวิน 
22 ด.ช. ณัฐชนน                            ตรีพิศาล อันวาร์ 
23 ด.ญ. ณัฐณพัศชา                     วันเขียน มุกดา 
24 ด.ญ. เตชินี                                 เดชคง พลอย 
25 ด.ญ. ธนิศรา                             โรดูแนร์ มิวสิค 
26 ด.ญ. ธัญญ์นภัส                         ปิ่นทอง อัลมอนด์ 
27 ด.ญ. บุญนิศา                            คงอุย นาร์เนีย 
28 ด.ช. พลภูม ิ                               บัวขจร แมมมอธ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น 

29 ด.ช. พัทธดนย์                           ทองภักดี ธันย์ 
30 ด.ญ. พิมพ์ชนก                        มั่นยุติธรรม อุ่นจัง 
31 ด.ช. รชต                                  มาตย์สาลี สตังค์ 
32 ด.ญ. วรรณนิดา                      วงษ์ตา จ๋า 
33 ด.ช. วุฒิภัทร                           เริ่มรัตน์ อะตอม 
34 ด.ช. สุรสีห์                              นรสิงห์ แซม 

 
หมายเหตุ       

1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 34 คน ให้
ด าเนินการช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 11,800 บาท ภายในวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564     
*หากไม่ช าระตามวันที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์*ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจ าทุกกรณี* 
และให้ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือ จ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2565 

2 ในปีนี้ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว และจัดล าดับส ารองไว้ 5 ล าดับเท่านั้น หาก
มีนักเรียนทีส่ละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะด าเนินการติดต่อนักเรียนที่มีรายชื่อส ารองตามล าดับ 

3 ส าหรับนักเรียนที่ ไม่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้  สามารถสมัครทดสอบอีกครั้งเพ่ือเป็นรายชื่อส ารอง           
ตามประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 รอบ  2 (บุคคลทั่ วไป )                        
ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ต.ค. 2564 

4 หากนักเรียนคนใดยังคงมีเครดิตคืนเงินคงเหลือสามารถน ามาใช้เป็นส่วนลดค่ามัดจ าได้ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่
ธุรการ 02-329-1428-9 
 

รายช่ือส ารอง 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น 

1 ด.ญ. ปาริฉัตร เจริญผล   ปาย 
2 ด.ญ. ภัทรลภา โสธรรุ่งรังษี   แอลซ่า 
3 ด.ญ. วิมลิน มัครสุนทร   ลินดา 
4 ด.ญ. ณฉัตร จอมหงษ์   แพท 
5 ด.ช. กันตวิชญ์                           ศุภรบุณย์ ไท่ไท่ 

 


