
ผลการจับฉลาก 

ชัน้อนุบาล 1 ปีการศกึษา 2564 
(**จะประกาศผลการคดัเลอืกนักเรยีนโดย
วธิพีเิศษในวนัที ่4 ธ.ค. 63 **)  
 
โรงเรยีนยนืยันทีเ่รยีน และ รับนักเรยีนทีไ่ดล้ าดับที่
จัดเรยีงแลว้ ล าดับที ่1 – 40 (รวม 40 คน) โดยจะรับ
ช าระคา่เทอม วันศกุร ์ที ่30 ตลุาคม 2563 เวลา 
08.30-12.00 น.  
 
เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
 1. รปูถา่ย 1 นิว้ 4 รปู (เขยีนชือ่ดา้นหลัง)         
 2. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
     (ของนักเรยีน, คณุพอ่, คณุแม)่  
 3. ส าเนาใบเกดิ   
 4. ส าเนาบตัรประชาชน ของคณุพอ่ และคณุแม ่
 5. เอกสารประกอบการรับสมัครเรยีน แบบพเิศษ 
และ แบบสอบถาม  บางทา่นอาจเขยีนมาแลว้ 
แตร่.ร.ไมไ่ดร้ับไวใ้นวันจับฉลาก กรณุาน ามายืน่ในวัน
มอบตัว   
  
  



6. คา่เทอม 20,000 บาท   
(รวมคา่แรกเขา้ คา่ summer 64  คา่อาหาร นม 
อาหารวา่ง หนังสอื) ชดุนักเรยีน ผูป้กครองหาซือ้เอง 
ชดุพละ 200 บาทซือ้ในวันประชมุผูป้กครอง 
  7. ผูท้ีล่งชือ่จับฉลากมากกวา่ 1 ครัง้ จะไดร้ับ
หมายเลขสงูสดุทีจั่บได ้
 8. หากพบในภายหลังวา่อายขุองนักเรยีนไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์จะไมไ่ดรั้บสทิธิใ์นการ เขา้เรยีน 
 9. ทีน่ั่งบนรถร.ร.มจี ากดั อาจไมส่ามารถจัด
ใหก้บัทกุคนได ้และไมส่ามารถน ามาเป็นเงือ่นไขใน
การมอบตัวนักเรยีน  
 10. ในวันมอบตัว และช าระคา่เทอม  ทางร.ร.
ไมไ่ดจั้ดเวลาใหก้บันักเรยีนแตล่ะคน แตจั่ดเวลา
ระหวา่ง 08.30 – 12.00 น. เพือ่รับมอบตัว กรณีทีม่า
พรอ้มๆ กนั อาจตอ้งรอ จงึเรยีนมาใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
ชว่งวันที ่12 – 30 พฤศจกิายน 2563  โรงเรยีนปิด  

ไมม่เีจา้หนา้ทีธ่รุการทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้ หากมขีอ้

สงสยัประการใด  กรณุาตดิตอ่โรงเรยีนตัง้แตว่ันที ่ 

4 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไปคะ่ 

 
 
 
 
 



 
โรงเรยีนยนืยันทีเ่รยีนปีการศกึษา 2564  ใหก้บั

นักเรยีนทีจั่บฉลากไดห้มายเลข 3 – 150 หรอืล าดับ
ทีจั่ดเรยีงแลว้ 1 – 40 (เหนือเสน้สเีขยีว) 

ตามตารางดา้นลา่งนี ้
 

 

ชือ่ นามสกลุ 
ชัน้ที่

จะเขา้ 

หมายเลข

ทีจ่ับได ้

ล าดบัที่

จัดเรยีงแลว้ 

ดช. ณตฤณ วงศพ์ัฒนกจิ อ1 3 1 

ดช. พลภมู ิ ชมุเพ็ชร ์ อ1 5 2 

ดช. ณภัทร นพนภาวรรณ อ1 6 3 

ดญ. ธญัญนันท ์ เมอืงเกษมรัตน ์ อ1 8 4 

ดช. พรีณัฐ ยอดค า อ1 10 5 

ดญ. วรีนิ จฑุาวฒุกิลุ อ1 12 6 

ดญ. เจนนนิ สรุเนาวรัตน ์ อ1 18 7 

ดญ. อยัย ์ ธรรมวหิาร อ1 22 8 

ดญ. ตรนีารา บตุรคณุ อ1 23 9 

ดญ. ชาครยิา สนทิวงศ ์ณ อยธุยา อ1 24 10 

ดญ. ชตุญิา จ าปาออ่น อ1 33 11 

ดญ. ชญัญานุช วรอาตมพทิักษ์ อ1 34 12 

ดช. วชิญพ์ล คลองหนิลาด อ1 40 13 

ดช. จริัฏฐ ์ หอมวัฒนา อ1 49 14 

ดช. ปกรณ ์ สารกลุ อ1 54 15 

ดญ. ปาณสิรา ขยนัการนาว ี อ1 56 16 

ดญ. อาภาสนิ ี รัตนปฎภิาณ อ1 59 17 

ดญ. อภริดา วรวงศ ์ อ1 68 18 

ดญ. ณัฏพัชร ์ นุชเอีย่ม อ1 72 19 

ดญ. ลกัษิกา ครุะแกว้ อ1 74 20 

ดญ. กรปภา เจนตระกลุ อ1 76 21 

ดญ. ธญัญน์ลนิ ธนธรากจิ อ1 78 22 



ดญ. พลิลลิ รามเนตร อ1 85 23 

ดญ. นัชชา ศรชียัอดุม อ1 87 24 

ดญ. ปัญญล์ภัส ตุม้รักด ี อ1 90 25 

ดญ. เกณกิา ประเสรฐิสขุ อ1 93 26 

ดญ. ศรินิทร ์ นาทองบอ่ อ1 99 27 

ดช. จริภัทร จันทมุ อ1 104 28 

ดญ. ณัฐสณิ ี ออ่นแกว้ อ1 105 29 

ดญ. ภัทรภร วฒุนินทช์ยั อ1 106 30 

ดญ. ชาครยีา บญุศร ี อ1 116 31 

ดญ. ปัญญณั์ฐ ฉ่ัววเิชยีร อ1 122 32 

ดช. เภตาร ณ ระนอง อ1 127 33 

ดช. บา้นตน้ไม ้ พยัตเทพนิทร ์ อ1 132 34 

ดช. ธญัเทพ โพธิเ์ย็น อ1 135 35 

ดญ. ณชิา รังไสย อ1 138 36 

ดญ. วรสต ิ ทองมนต ์ อ1 142 37 

ดช. กฤตณพล ชสูมัฤทธิ ์ อ1 146 38 

ดช. ภรู ิ โพธชิาต ิ อ1 149 39 

ดช. ปิยพทัธ ์ กุง้ทอง อ1 150 40 

      
ดญ. ยฐรดา นาคะสนัต ์ อ1 151 41 

ดญ. นษิฐช์ภคั มณีรัตน ์ อ1 163 42 

ดญ. นภสร จันทราช อ1 164 43 

ดช. วศิรตุ ตนัตปิรชีาวงศ ์ อ1 180 44 

ดช. ณคณุ คชรัตน ์ อ1 186 45 

ดญ. พรมิา รัตนนภาลยั อ1 191 46 

ดช. กวเิชษฐ ์ ชกูา้น อ1 194 47 

ดช. ปญุญจ์ติต ิ สายสงิหท์อง อ1 199 48 

ดช. กมลภ ู ปานเชยีงราก อ1 224 49 

ดญ. มณฑติา ศริวิัลลภ อ1 227 50 

ดช. เจตนพิัทธ ์ สขุชศูร ี อ1 228 51 

ดช. ณัฏฐพัชร สวุรรณศร อ1 230 52 



ดญ. เอวารณิ ตนัตเิฉลมิสนิ อ1 231 53 

ดช. นาราภัทร ศรสีรอ้ย อ1 233 54 

ดช. ธนพัฒน ์ โพธิท์อง อ1 235 55 

ดช. นบนท ี โตชวูงศ ์ อ1 238 56 

ดญ. ชนัญชดิา ชืน่คา้ อ1 240 57 

ดญ. นัทธช์านัน ยพุาวบิลูย ์ อ1 241 58 

ดญ. ปณุณปั์ญญา ดว้งท า อ1 245 59 

ดช. ภวูดล เรอืงสขุ อ1 246 60 

ดญ. ณัฐนร ี พรรณา อ1 250 61 

ดช. พอเพยีง จันทรน์นทชยั อ1 252 62 

ดญ. ฐริญา สวัสดสิงคราม อ1 254 63 

ดช. อรยิ พงษ์หนู อ1 258 64 

ดช. ศภุกร พลอยเจรญิ อ1 262 65 

ดญ. ธรนิธร ภูว่ภิาดาวรรธน ์ อ1 278 66 

ดช. ดวนิ รุง่ชยัมงคล อ1 279 67 

ดช. กววีฒัณ ์ อาทติยา อ1 283 68 

ดช. พศนิ ลองจ านงค ์ อ1 285 69 

ดญ. พัชรณัฐ พงษ์เพิม่มาศ อ1 286 70 

ดช. นันทภทัร จริวัฒนค์ณาพร อ1 295 71 

ดญ. รมดิา ไพชยนต ์ อ1 297 72 

ดช. ขนุพล อนุวงศนุ์เคราะห ์ อ1 302 73 

ดช. ณัฏฐด์นัย สวุรรณศร อ1 303 74 

ดช. สมทิธิ ์ สมีา อ1 304 75 

ดช. ธามทาดา สนุทรวัฒน ์ อ1 305 76 

ดญ. พัชรส์ติา ศรวีสจุารกุรณ ์ อ1 308 77 

ดช. คณุวศตุม ์ เกตแุกว้ อ1 311 78 

ดช. เตชนิท ์ พว่งทอง อ1 314 79 

ดญ. นัทธมน ยพุาวบิลูย ์ อ1 317 80 

ดญ. ปานา สรอ้ยเชือ้ด ี อ1 320 81 

ดช. ชญิณะ มนูชยพงษ์ อ1 324 82 

ดญ. นามมงกฎุ ลพบ ารงุ อ1 325 83 



ดญ. ธนสิรา หอ่ประเสรฐิ อ1 326 84 

ดญ. นันทน์ร ี นนทรยี ์ อ1 329 85 

ดช. ชวนิทร ์ ชนิตระกลูรัตน ์ อ1 330 86 

ดช. ณัฐวร สขุพอด ี อ1 335 87 

ดช. ทฤษด ี บรรเจดิศริกิลุ อ1 336 88 

ดช. จริัฎฐ ์ ทวเีลศิปัญจชยั อ1 340 89 

ดญ. ของขวัญ นลิบด ี อ1 344 90 

ดช. ธนาธปิ มว่งไหมทอง อ1 346 91 

ดญ. ณัฏฐณชิา ศกัดิเ์สมอพรหม อ1 348 92 

ดญ. ศริะภัสสร เกษมสถติยว์งศ ์ อ1 354 93 

ดญ. กรพนิธุ ์ ดอีว่ม อ1 356 94 

ดช. วริกร ปานทอง อ1 360 95 

ดญ. ปนติา เดวเีลาะ อ1 363 96 

ดช. โชตจิริัฐ ดาววัน อ1 365 97 

ดช. ภฤูท ยิม้ละมยั อ1 366 98 

ดญ. จันทรห์อม เคลอืบนอก อ1 367 99 

ดช. ธนกฤต ธนาวฒันาวธุ อ1 373 100 

ดช. เทวกร พรหมจันทร ์ อ1 374 101 

ดญ. ชญาภา วัฒนกจิพศิาล อ1 376 102 

ดช. องักรู ธนภทัรจ์นิดา อ1 382 103 

ดช. ภวูรสิ นติกิรวงศ ์ อ1 384 104 

ดญ. ปญุญสิา จนิาสยุ อ1 387 105 

ดญ. สติา วรรณประภา อ1 389 106 

ดช. พงษ์พชิญ ์ โชตธิรีสทุธิ ์ อ1 396 107 

ดช. ภัทรพล มากทรัพย ์ อ1 398 108 

ดญ. ปทติตา ธาวฒุสิกลุ อ1 400 109 

ดญ. ภาวดิา เล็กวงษ์เดมิ อ1 402 110 

ดญ. อรยิาภรณ ์ เอบิกมล อ1 403 111 

ดญ. วรมาธ ิ ทองมนต ์ อ1 405 112 

ดช. สริภัทร เขือ่นขา่ยแกว้ อ1 407 113 

ดญ. ชนมภ์ัสกมล เสววีัลลภ อ1 415 114 



ดญ. นัทธมน จริประเสรฐิกลุ อ1 417 115 

ดญ. กญัญษภทัร ชา้งงาม อ1 418 116 

ดช. พรหมพัฒน ์ ธรีะเวชวงศ ์ อ1 421 117 

ดญ. ณัฐกมล อาภาบรวิัฒน ์ อ1 423 118 

ดญ. ณกมล สมุลวรรณ อ1 425 119 

ดช. อคริาห ์ พลิาวัล อ1 428 120 

ดญ. พทุธมาศ พริยิะวด ี อ1 430 121 

ดช. ณปภัช ไชยมงคล อ1 431 122 

ดญ. สพุชิญา หาราว ี อ1 438 123 

ดญ. ชมพนูกิข ์ ศรเีตชศิรานนท ์ อ1 441 124 

ดญ. ฐติภิัททา เศรษฐจันทร ์ อ1 446 125 

ดช. อรญิชยั ธรรมกนัหา อ1 448 126 

ดญ. กญัญาภคั สรอ้ยทอง อ1 450 127 

ดญ. วรฤทัย สายศร อ1 451 128 

ดญ. ณชภา แตศ้ริเิวศย ์ อ1 456 129 

ดญ. ศริดา วงษ์ดารา อ1 474 130 

ดญ. พรมีฬฎา ชยันะรา อ1 477 131 

ดญ. ณัฐณชิา ออ่นแกว้ อ1 479 132 

ดญ. อารยา ศริะสวัสดิ ์ อ1 480 133 

ดช. ฐณะณัฏฐ ์ มานพวเิศษเจรญิ อ1 486 134 

ดช. จติรนิ ศรมีว่ง อ1 489 135 

ดญ. ปัญญน์ภัส กริะวทิยา อ1 493 136 

ดญ. ธมลณัฏฐ สวุรรณศร อ1 499 137 

 


