
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โดยวิธีการจับฉลาก 

---------------------------------- 
 

 ตามที่ โรงเรียนอนุบาลภู เก็ตได้ด าเนินการรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  1 ปี การศึกษา 2561                   
โดยวิธีจับฉลากตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 ได้มีการจับฉลากเพ่ือเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 มีผลการจับฉลาก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัวในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องเกียรติยศ 
ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เวลา 09.00 – 16.30 น. (หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา           
ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
  
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
  



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1 001 ด.ญ. นฤมล นวลศรี

2 002 ด.ช. วราเทพ ทองดี

3 003 ด.ญ. อุษณิษา จิตการ

4 004 ด.ช. เบญญาภา เกตุแก้ว

5 005 ด.ช. ธีธัช นาลักษณ์

6 008 ด.ญ. ณัฐณิชา หม่ืนหาวงศ์

7 009 ด.ญ. ปภัตร ท้าวประสิทธ์ิ

8 010 ด.ญ. นวภัสร์ บุญรักษ์

9 011 ด.ช. จิรายุ แซ่อ๋อง

10 012 ด.ญ. วริสรา โยมญาติ

11 013 ด.ช. สรวิชญ์ สุขบรรจง

12 015 ด.ญ. พชิรา มะหลีโดง

13 017 ด.ช. ณัฐดนัย พุ่มกอ

14 019 ด.ญ. กนกพัฒน์ ศรีด า

15 020 ด.ช. มนัสวี ณ พัทลุง

16 025 ด.ญ. อัยยาภัคร์ วงศ์วิวัฒน์

17 026 ด.ญ. อภิญญา ขุนเด่ือ

18 029 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมพงศ์

19 034 ด.ญ. นิรมล รัตนวงศ์

20 035 ด.ญ. ณัฐธิดา สง่าพล

21 036 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เพชรน้อย

22 037 ด.ญ. พิมพ์ณดา จันสุด

23 038 ด.ช. ธนพัฒน์ ประทุมทอง

24 043 ด.ญ. พรรณนารา จันทร์เกล้ียง

25 044 ด.ช. ฟาอิส จิตรนาวี

26 045 ด.ช. ธนพล สวัสดิสาร

27 046 ด.ช. พัชกร ทรัพย์เกล้า

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

28 048 ด.ญ. ปาณิตา องค์สถิรกุล

29 049 ด.ญ. ญาดานันท์ ชูหมวกโชติ

30 051 ด.ญ. อนัญญา ข้องหลิม

31 052 ด.ญ. อมลรดา คงเนียม

32 055 ด.ช. ชินกฤต ชาลี

33 056 ด.ญ. ฑิตฐิตา จันทร์แก้ว

34 057 ด.ช. ธนินวัฒน์ ธรรมรัตนาภรณ์

35 059 ด.ช. ปภังกร นวลปาน

36 060 ด.ช. ปุณยวีร์ ชอบผล

37 061 ด.ช. วงศ์ณภัทร เกิดสิน

38 063 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ช่ือเพราะ

39 065 ด.ช. สิรภพ ทีรคานนท์

40 066 ด.ช. นนท์กานต์ หล าพรม

41 069 ด.ญ. ศุภัทชา รุขมาตย์

42 070 ด.ช. ภานุภัทร หาญสูงเนิน

43 071 ด.ช. พิณิภัทร ทองลาย

44 072 ด.ญ. กชพร ชิตชนนีพันธ์ุ

45 073 ด.ญ. วรัญญา วรรณเอม

46 074 ด.ญ. สุรีย์กาณฑ์ แสงปาน

47 075 ด.ญ. ณิชนันทน์ บันเทิง

48 077 ด.ช. สรวิศ อุดร

49 078 ด.ช. วันชนะ ขันทอง

50 079 ด.ช. สิทธินนท์ ชัยมงคล

51 080 ด.ญ. ริญญากานต์ บัวเพ็ง

52 082 ด.ญ. จิดาภา ศรีปัดถา

53 083 ด.ช. อัครัช หล้าวัฒนะนุกุล

54 084 ด.ญ. นิพพิชฌน์ ปิติวชิรัตน์



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

55 085 ด.ญ. นลินทิพย์ ปลูกไม้ดี

56 086 ด.ญ. ณชัญติกานต์ ตรีวชิรนันท์

57 088 ด.ญ. บุญณดา โชคประทานทวี

58 089 ด.ช. กิตติภูมิ ยุเหล็ก

59 090 ด.ญ. นันณภัชสรณ์ แซ่ส้อ

60 093 ด.ญ. ธาราทิพย์ บุญสนิท

61 094 ด.ญ. คุณัญญา นาคนคร

62 095 ด.ช. ธรธร โชติชัยศรีสุริยะ

63 096 ด.ญ. บุญลักษณ์ คุภางคะนันทร์

64 097 ด.ช. ณัฐเศรษฐ น านาผล

65 098 ด.ญ. กัญญาภัทร มุ่งงาม

66 099 ด.ญ. สุชานาถ แซ่ตัน

67 100 ด.ญ. ฐิตารีย์ รุจีวงศ์

68 102 ด.ช. ปองคุณ สมานมิตร

69 105 ด.ช. พรหมพิริยะ นาคพุ่ม

70 106 ด.ญ. กัญญารัตน์ รัชโพธ์ิ

71 108 ด.ญ. ธัญชนก เจียมตัว

72 109 ด.ญ. กนกพิชญ์ ถือแก้ว

73 110 ด.ช. สุรศักด์ิ ชูปาน

74 113 ด.ช. วรชน เบนแฮม

75 114 ด.ช. วรัตม์ เบนแฮม

76 115 ด.ญ. เบญญาภา ตันติวรสุนทร

77 117 ด.ญ. นราภัทร รู้เพราะจีน

78 118 ด.ญ. ลภัสนันท์ นาวิน

79 119 ด.ช. ภานุมาศ โต๊ะไม

80 121 ด.ช. กิตติธัช โพธ์ิทอง

81 123 ด.ช. อภิวิชญ์ เก้ือทรัพย์



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

82 125 ด.ช. ศุภวรากร สนิทปู่

83 127 ด.ช. ธนกฤต ชัยฤกษ์

84 128 ด.ช. ณัฐนนท์ ถากงตา

85 130 ด.ญ. ยศธดาภรณ์ เหล่าวิเศษกุล

86 132 ด.ญ. ธิดาวดี การดาสุวรรณ

87 133 ด.ญ. ปารวีร์ บุตรละคร

88 134 ด.ช. อานุภาพ โพธ์ิสีทม

89 137 ด.ช. จักรภัทร ตัณฑัยย์

90 140 ด.ช. ธนวิชญ์ สุวรรณพยัคฆ์

91 142 ด.ช. อัษฎาวุธ มานะบุตร

92 145 ด.ช. เบญจมินทร์ ลือแมะ

93 147 ด.ช. ธรรมนูญ อินทฤทธ์ิ

94 150 ด.ช. อาชวิน หมัดอุเส็น

95 151 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดา เซ่งหว่อง

96 154 ด.ญ. เปรมภาณัฏฐ์ วิมลไชยจิต

97 156 ด.ช. พงศ์ปณต ค าแป้น

98 157 ด.ช. ธนธรณ์ อินทรสุวรรณ์

99 158 ด.ช. ปุณชธัช พุทธรรมรงค์

100 159 ด.ญ. ดุษฎี ศรีจันทร์

101 162 ด.ช. ปกรณ์ มูลธรส

102 164 ด.ญ. ณัฐกานต์ ลิมปนะอนันต์กุล

103 165 ด.ญ. ชลกนก เรืองเดช

104 166 ด.ญ. วิชยาณิช หนูรุ่น

105 169 ด.ช. นัสรุดดีน ยะโกะ

106 170 ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีธนสถิตญ์

107 172 ด.ญ. พิรญาณ์ หล้าปา

108 174 ด.ญ. กมุทมาศ บุญช่วย



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

109 175 ด.ช. ธนกฤต ป้ันศรีทอง

110 176 ด.ญ. รัตนาภรณ์ เบ้าสุวรรณ์

111 178 ด.ญ. ฐานิตา เดชสุรางค์

112 180 ด.ช. ธราเทพ เรืองผล

113 184 ด.ช. ณวัฒน์ ตุกังหัน

114 185 ด.ญ. วริศรา เพชรโชติ

115 186 ด.ช. ทนุธรรม แซ่จ้ัน

116 187 ด.ญ. อัจจิมา จรูญพร

117 188 ด.ญ. อโรชา สมบูรณ์สวัสด์ิ

118 189 ด.ญ. ขรินทร์ทิพย์ ปานแก้ว

119 190 ด.ญ. ณัฏฐธิดา คชบก

120 191 ด.ช. ภูริภัทร นุ้ยฉิม

121 192 ด.ช. ภูริสส์ บ้านนบ

122 193 ด.ช. ฐปกร ณ อยุธยา

123 194 ด.ช. ปกรณ์ แก้วมณี

124 196 ด.ญ. อารยา แวอุมา

125 197 ด.ญ. ชนัฐปภา ตัณฑวิบูลย์

126 199 ด.ช. ปรัตถกร เนาว์ไพร

127 201 ด.ญ. กัญญณัฐ วังบุญคง

128 202 ด.ช. นาวีย์ ส าเภารัตน์

129 203 ด.ช. ภูมิกิติ แซ่แต่

130 205 ด.ช. ชวกร ไทยเกิด

131 206 ด.ช. ธนกร ไทยเกิด

132 207 ด.ช. ภาคิน สีหะวีรชาติ

133 208 ด.ญ. ลออรัตน์ เมฆสีเงิน

134 212 ด.ญ. ธนิดา เมฆฉาย

135 213 ด.ญ. ชาเรเนีย จรเงิน



ท่ี ล ำดับท่ี หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีจับฉลำกได้เข้ำเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561

 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

136 214 ด.ญ. ปัญญภัสร์ ชวนชิต

137 215 ด.ญ. ธัญญรัตน์ โชคเก้ือ

138 217 ด.ช. คมกฤช เพ็ชศรี

139 218 ด.ญ. นูรีน วงษ์เสล่

140 219 ด.ช. เสกฐวุฒิ ชัยทอง


