
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560 

โดยวิธีจบัฉลาก 
--------------------------- 

      ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา  2560 
โดยวิธีจับฉลากตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา  2560 ได้มีการจับฉลากเพ่ือ
เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ในวันที่ 12  มีนาคม  2560  มีผลการจับฉลาก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 

     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัวในวันอาทิตย์ที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2560  
ณ อาคารเรียนปฐมวัย เวลา 09.00 – 16.30 น.  (หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด               
ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

     ประกาศ ณ วนัที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
       ลงชื่อ 
        (นายไพศาล  นาขวัญ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลภูเกต็ 
     
  



1 004 ด.ญ. ภทัรกนัต์ เสือพิทักษ์
2 005 ด.ช. จุฬา ตนคลัง
3 006 ด.ญ. บญุณิศา ใจชุ่ม
4 009 ด.ช. ธีรพงษ์ จิ้วเส้ง
5 012 ด.ช. พิชญากร ล่ิมสกลุ
6 013 ด.ช. วรวุฒิ สมหวัง
7 016 ด.ญ. ชาคริยา ชูโชติ
8 017 ด.ช. อลิฮาม ชูด า
9 018 ด.ญ. ณทิพรดา สังคปาล
10 022 ด.ช. กฎ องค์วิมลการ
11 024 ด.ญ. ชญานุช มุสิกะสังข์
12 025 ด.ช. ศุภณัฐ ทองจันทร์
13 026 ด.ช. ธนกร องค์ศิริโชค
14 028 ด.ช. ธราวุฒิ เอี่ยนวิไล
15 029 ด.ช. คุณานนท์ นันทบตุร
16 031 ด.ช. ธรรมนารถ แซ่ต้ัน
17 035 ด.ญ. ณัฏฐ์ณรัน เอง่ฉ้วน
18 036 ด.ญ. ลภสันันท ์ เพชรสุทธิ์
19 039 ด.ญ. ศุภรัญภรณ์ สุริราวงค์
20 041 ด.ญ. สวิชญา อดุร
21 042 ด.ญ. กลัยาณี ชวดค า
22 046 ด.ช. ธริช แซ่ตัน
23 048 ด.ญ. ชนกนันท์ มะหลีโดง
24 055 ด.ช. พิชชาพัฒน์ โชคเกื้อ
25 058 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ยุวงค์พลันการ
26 060 ด.ช. ธนพล พรหมประกาย
27 064 ด.ช. ศุภกติต์ ศิริปรุ
28 066 ด.ช. ภริูวัฒน์ ภู่วรณ์
29 067 ด.ญ. กลุพัชร พิศุทธิกจิ
30 072 ด.ญ. โศศิษฐา อรุณโรจน์โกศล
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31 075 ด.ช. ปณัฐกวิน จันทร์เจริญ
32 079 ด.ญ. วิรากานต์ คงศัพย์
33 080 ด.ญ. นัทธมน สงวาริน
34 081 ด.ช. ปญุญพัฒน์ พลันการ
35 083 ด.ช. ภผูา จินดาพล
36 084 ด.ญ. พิมพิศา หรัิญจรัสพิวัฒน์
37 088 ด.ช. ภวูรินทร์ บญุสิงห์
38 091 ด.ช. ภทัรภณ ค ามีรักษ์
39 092 ด.ญ. พิมพิชชา หลักทอง
40 094 ด.ช. มูฮัมหมัดอนัวา ดีแม
41 095 ด.ญ. ณัฐปรียา วันแรก
42 096 ด.ช. นวปฎล ฉิมทับ
43 097 ด.ญ. พัทตฤทยั หนูหลง
44 098 ด.ช. บวรนันท์ ข้อโนนแดง
45 099 ด.ช. ฟีรอส ชลเขตต์
46 104 ด.ญ. ศรินภา ทวีทรัพย์
47 105 ด.ญ. ณปภสัร กรองมะเริง
48 106 ด.ช. รัชชานนท ์ ภกัดีใหม่
49 109 ด.ญ. นลินนิภา ค าสุข
50 110 ด.ญ. ณัฐสุรางค์ รักปาน
51 112 ด.ญ. ปณุยาพร วงษ์นา
52 115 ด.ญ. ดารนีย์ บญุยวง
53 116 ด.ญ. พิชญ์สินี สุสันติกาญจน์
54 118 ด.ญ. เมธาวี ยอดแกว้กลุ
55 120 ด.ญ. อนัญญา หน่อทา้ว
56 122 ด.ญ. พงศ์พัชรา ลีลาทวิานนท์
57 129 ด.ญ. เบญญาภา ขอพุทธานุภาพ
58 130 ด.ช. แกว้มังกร แกว้ถาวร
59 131 ด.ญ. ณัฏฐกนัย์ รัตนดิลก ณ ภเูกต็
60 132 ด.ช. พรพิพัฒน์ วิเศษเกษม
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61 133 ด.ช. ศุภวิชญ์ อารีรอบ
62 136 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสงประดับ
63 139 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ทองมี
64 141 ด.ช. ษุภภู พลผอม
65 142 ด.ญ. กญัญ์ณัชชา ทวีพันธุรัตน์
66 143 ด.ช. ณัฐชัย แซ่ตัน
67 145 ด.ญ. ประภสัสร แซ่ผ่ัว
68 148 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุวรรณสังข์
69 149 ด.ช. ภณิูภทัร ทองลาย
70 150 ด.ญ. นูรนาเดีย หวันสู
71 154 ด.ช. ธนันดร แกว้ส าลี
72 155 ด.ช. ปญัญากร แหวนมีค่า
73 156 ด.ญ. วริศรา ทองชุม
74 157 ด.ช. ภสิูทธิ สุวิทย์
75 160 ด.ญ. นันท์มนัส ขุ่ยทวีทรัพย์
76 161 ด.ญ. มุกช่อฟ้า แซ่ว่อง
77 162 ด.ญ. กลัยรัตน์ จินากลู
78 165 ด.ญ. กวินทิพย์ ประเสิรฐสุข
79 166 ด.ญ. ณภาภชั สิงหรัตน์
80 167 ด.ช. ศุภกฤต โกยกจิเจริญ
81 168 ด.ช. ภธูน แสวงทรัพย์
82 170 ด.ช. ณัทวรรษ แซ่แต่
83 171 ด.ช. ณชพล ประทปี ณ ถลาง
84 173 ด.ญ. กานต์ธิดา เอมโอช
85 174 ด.ญ. ศุภษร บญุมีเดช
86 175 ด.ช. อนาคิมต์ สงมี
87 176 ด.ญ ธาริกา นิยมพงษ์
88 177 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ชูกจิ
89 183 ด.ญ. จิณัฐตา กรเพ็ชร์
90 184 ด.ช. นรินทร์ภทัร์ ละมัยกจิ
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91 185 ด.ช. วรวุฒิ อนิทรพานิช
92 186 ด.ญ. อรณิชา ประเสริฐวิทย์
93 190 ด.ช. ยศวิน ทองพัฒน์
94 191 ด.ช. นูรูซดีน ยุคุณธร
95 192 ด.ญ. ไซนูน สร้อยสน
96 193 ด.ช. ชณัทดีเดช อนิทะสอน
97 194 ด.ช. มาปล้ืม วิมลพันธุ์
98 195 ด.ญ. ชนกานต์ อกัษรวงศ์
99 196 ด.ช. ศุภวิชน์ คงประสม
100 197 ด.ญ. ญาตาวี รตะเสรี
101 201 ด.ญ. พราว สหวรพันธุ์
102 202 ด.ช. ภดิูศ อภยัรัตน์
103 205 ด.ญ. รินรดา ทองจิตต์
104 207 ด.ช. ณัฐภทัร เซ่งเอา้
105 208 ด.ช. วรเมธ ไวยวงษ์
106 209 ด.ญ. กลุปวีณ์ อสิลาม
107 211 ด.ช. อชิระ เฟื่องฟู
108 217 ด.ญ. ปยิากร โยธารักษ์
109 219 ด.ญ. คีตกานท์ ด าสอน
110 223 ด.ญ. เมธาพร ภาระพฤติ
111 226 ด.ช. พลวริษฐ์ ค าวอน
112 228 ด.ช. พุฒิภทัร เลขงู
113 229 ด.ญ. ดนุลดา จันทะจร
114 231 ด.ญ. นภสันันท์ ไชยพิลา
115 232 ด.ช. อนิทชั สุขเล้ือง
116 233 ด.ช. รัตนศักด์ิ อรรถธรรม
117 234 ด.ญ. กฤตินี พิทักษ์จินดาวงศ์
118 235 ด.ช. ปภงักร วรุดมสุธี
119 236 ด.ช. ภาคภมูิ อมรกจิ
120 237 ด.ญ. สุพัชญา บษุรา
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121 239 ด.ญ. เขมจิรา โพธิสาร
122 240 ด.ญ. เกวลิน กจิอนิทรีย์
123 242 ด.ช. วริศ ปฏพิัทธ์พิทักษ์
124 243 ด.ช. วิชญพงศ์ ถาวรสุข
125 247 ด.ญ. ภาศุนัน นิลสังคหะ
126 248 ด.ช. รัชชานนท ์ อตุสาหะ
127 249 ด.ญ. ญาโณทยั เหมะรักษ์
128 250 ด.ช. วิชยุตม์ ชัยรัตน์
129 251 ด.ช. จิรภทัร ไชยชาญ
130 254 ด.ญ. ปานศิริ ศรอนิทร์
131 257 ด.ช. ชัยนนท์ เช้ือสมัน
132 260 ด.ช. ปณัณวิชญ์ สมนึก
133 262 ด.ญ. ขวัญจิรา ตันทนิส
134 263 ด.ญ. ดารินทร์ พิมาน
135 264 ด.ญ. นิภาวรัชญ์ ธรรมดี
136 266 ด.ช. ชินกฤต อบัดุลหล้า
137 267 ด.ช. ธนภทัร จงไกรจักร
138 268 ด.ช. พชรพล จินดา
139 269 ด.ญ. ปณุณมาส ไทรงาม
140 272 ด.ช. ธนากร สีมันตะ
141 274 ด.ญ. ฉันทสิ์นี เอตทคัคะพันธุ์
142 275 ด.ญ. บณุยกร ไชยโคต
143 276 ด.ช.  ยุทธจักร โต๊ะหมาด
144 280 ด.ญ. ปณาลี บญุเล้ียง
145 281 ด.ช. พิชัยยุทธ คงชู
146 282 ด.ช. ศิรวิชญ์ ชมบญุ
147 285 ด.ช. ธงชัย เทศนอก
148 286 ด.ญ. ศศิพิมพ์ นิตยาวีรวัฒน์
149 287 ด.ญ. อภสิราพร สมลิคุณ
150 290 ด.ญ. พิชญธิดา ศึกสงคราม
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