
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  รายช่ือเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
---------------------------------- 

 

 ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( เกิดระหว่างวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ )                           
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนปกติ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน                  
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนปกติ) ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
มารายงานตัวเข้าจับฉลาก ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต                       
ตามก าหนดการ ดังนี้ 

๑. รับรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เท่านั้น หากเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่า “สละสิทธิ์” 

๒. เริ่มจับฉลากเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับฉลากให้ครบถ้วน 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
  



๑ ด.ญ. กานต์ธิดา พรหมสุวรรณ

๒ ด.ญ. ชัชชญา คล ้ามณี

๓ ด.ช. วุฒิกร จันทวงศ์

๔ ด.ช. กิตตธร จันทวงศ์

๕ ด.ช. ภัทรวฎี สุขารมย์

๖ ด.ช. จิรภัทร คานาล

๗ ด.ช. ธัชเมษา เจ่ียสกุล

๘ ด.ช. จอมทัพ เพชรมณี

๙ ด.ช. นนทวัฒ พลบุญ

๑๐ ด.ช. จิรภัทร แก้วมณี

๑๑ ด.ญ. ภิญญดา ทองเพ็ง

๑๒ ด.ช. ธีปกรณ์ พรหมวรรณ

๑๓ ด.ญ. ณิชา ภูผา

๑๔ ด.ช. จิรภาส มาตศรี

๑๕ ด.ช. จุลจักร จิระศิริกาญจน์

๑๖ ด.ญ. ธัญญลักษณ์ รัตนภูมิ

๑๗ ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ สุรวิศาลกุล

๑๘ ด.ช. อนุภัทร แสงสุวรรณ์

๑๙ ด.ช. พงษ์พดล ขจรแสงเจริญ

๒๐ ด.ช. ธนภัทร สุทธิกุล

๒๑ ด.ญ. กัญจนพร ล่ิมสกุล

๒๒ ด.ญ. วิชญาพร เวทย์ประสิทธ์

๒๓ ด.ช. นภัทร ตันแต๋ว

๒๔ ด.ช. ทินพันธ์ุ มะลิทิพย์

แนบท้ายประกาศรายช่ือ

วันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เด็กท่ีมีสิทธ์ิจับฉลากเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล



แนบท้ายประกาศรายช่ือ

วันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๒๕ ด.ญ. ณัฐฐา พาหน

๒๖ ด.ช. ศุภกิตต์ิ จงกิจ

๒๗ ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญมาก

๒๘ ด.ช. นนทนันท์ นาคา

๒๙ ด.ช. จิรภัทร วุฒิชาญ

๓๐ ด.ญ. ชนกชน ปัญญาอัศวเหม

๓๑ ด.ญ. กิดากร อาจหาญ

๓๒ ด.ช. นัธทวัฒน์ พูลสวัสด์ิ

๓๓ ด.ญ. พัดชา ทองหม่ืน

๓๔ ด.ช. ชวินทร์ วันดาว

๓๕ ด.ช. อภิวิชญ์ ด้าชุม

๓๖ ด.ช. ภีมวัจน์ สวัสดิเวช

๓๗ ด.ช. ณัฐพากย์ เหล่าวิเศษกุล

๓๘ ด.ญ. ฟารินดา ยืนยง

๓๙ ด.ช. ภูดิส ลวดทอง

๔๐ ด.ญ. ชัญญานุช มูลหมัน

๔๑ ด.ญ. นภชนก วงศ์ลักษณพันธ์

๔๒ ด.ช. พลกฤต รัญนุรักษ์

๔๓ ด.ช. พินธสุทธ์ิ สรรพัญญุติ

๔๔ ด.ญ. ฟาเดีย ช่างเหล็ก

๔๕ ด.ช. ประภัส บัวฉาย

๔๖ ด.ช. ปราบ ราตรีลัย

๔๗ ด.ช. กรรณภัทร ประดิษฐสกุลชัย

๔๘ ด.ญ. ไปรยา ไชยม่ิง



แนบท้ายประกาศรายช่ือ
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๔๙ ด.ช. กมลภู ชะเอม

๕๐ ด.ญ. ณัฐิกานต์ พงศานนท์

๕๑ ด.ช. ชัยอนันต์ เขียวอ้าพร

๕๒ ด.ช. ธีรพงษ์ อ๋องอนุสรณ์

๕๓ ด.ช. รัฐกรณ์ ขอพรประเสริฐ

๕๔ ด.ญ. ฟิลลา ชลเขตต์

๕๕ ด.ช. กฤตธรรม สุขเสนา

๕๖ ด.ช. อกนิษฐ์ เท่ียงธรรม

๕๗ ด.ญ. ณัฐฐพัชร์ เสมอเหมือน

๕๘ ด.ช. พีรพัฒน์ เขาเหม้น

๕๙ ด.ช. สิริวัฒน์ งานแข็ง

๖๐ ด.ช. อัสรัน เอกประเมินทรัพย์

๖๑ ด.ช. ชยณัฐ ไชยบุรี

๖๒ ด.ช. ภูริชชา ปลิวทอง

๖๓ ด.ช. สิทธินนท์ มาตยวุฒ

๖๔ ด.ญ. พัชรีวรรณ ชุมศรี

๖๕ ด.ญ. จิราภา จันทร์สุวรรณ

๖๖ ด.ญ. พิชญาภา สุวรรณวร

๖๗ ด.ญ. นันท์นภัสร์ สวัสดิรักษ์

๖๘ ด.ช. ณัฐพัชร์ ไพฑูรย์ศุภธาดา

๖๙ ด.ญ ชลลดา แก้วทับทิม

๗๐ ด.ญ. บัณฑิตา ก่อเกียรติ

๗๑ ด.ญ. ฐิตาภรณ์ จิตระทศ

๗๒ ด.ญ. ศศินัดดา จันภักดี



แนบท้ายประกาศรายช่ือ
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๗๓ ด.ช. กวิน ควรกล้า

๗๔ ด.ญ. วิชญาดา พุทธาสมศรี

๗๕ ด.ช. ศรัณย์ พาลี

๗๖ ด.ญ. มณฑากานต์ จันทร์แป้น

๗๗ ด.ช. ปวีณ์กร เตส่วน

๗๘ ด.ช. วัชรพรรณ อารีรอบ

๗๙ ด.ญ. ณัฐรดา เพชรสุทธ์ิ

๘๐ ด.ญ. กัญญาณัฐ ประสบสิน

๘๑ ด.ช. ธนกฤต จุลวงศ์

๘๒ ด.ช. สายฟ้า วงศ์วานิช

๘๓ ด.ช. ภวินท์ นิลสุก

๘๔ ด.ญ. กมลวรรณ คงทรัพย์

๘๕ ด.ช. ณัฐชัย สันหละ

๘๖ ด.ญ. ภัทธรียา แซ่โห

๘๗ ด.ช. พลศรุต ค้าจันทร์

๘๘ ด.ญ. อริศรา รัตนภักด์ิ

๘๙ ด.ญ. เอญาดา โพธ์ิสีทม

๙๐ ด.ญ. มนัสนันท์ สงวนทรัพย์

๙๑ ด.ญ. ม่ิงขวัญกมล นาคีเภท

๙๒ ด.ช. วรวรรธน์ ศรีทอง

๙๓ ด.ช. พนธกร อุตสาหะ

๙๔ ด.ช. ภคพล วังเมือง

๙๕ ด.ช. ณัฐภูมิ เจริญฤทธ์ิ

๙๖ ด.ญ. นวพร สังขรักษ์



แนบท้ายประกาศรายช่ือ

วันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๙๗ ด.ช. ณัฐชานน โดยประกอบ

๙๘ ด.ช. ปวรุตม์ องค์ศิริโชค

๙๙ ด.ช. ปวริศ องค์ศิริโชค

๑๐๐ ด.ช. กรินทร์ อินต๊ะ

๑๐๑ ด.ช. สิรดนัย เหมเหล็ก

๑๐๒ ด.ช. พรภวิษย์ ทองเกลี ยง

๑๐๓ ด.ช. ฐินันรเมศ ย่ิงยวด

๑๐๔ ด.ญ. บุณยาพร เยาว์ด้า

๑๐๕ ด.ช. เจตสกฤษฎ์ิ รัตนสุวรรณ

๑๐๖ ด.ญ ฐิตารีย์ ค้าธร

๑๐๗ ด.ช. ชนนน สุพันธ์

๑๐๘ ด.ช. ธีรเมธ ศรีงาม

๑๐๙ ด.ญ. กีรตยา นาสิงห์ขันธ์

๑๑๐ ด.ช. กัญจน์สุธี สารภีพิทยานนท์

๑๑๑ ด.ช. กฤตภคิน ศรีถะภูมิ

๑๑๒ ด.ญ. อทิตยา วงศ์รักษา

๑๑๓ ด.ช. ปัณณวิชญ์ เพชรมาก

๑๑๔ ด.ญ. สิริภัทร ภักดี

๑๑๕ ด.ญ. ธัญญรัตน์ แซ่โค้ว

๑๑๖ ด.ช. วีราทร สงวนนาม

๑๑๗ ด.ญ. อชิรญา เชื อญวน

๑๑๘ ด.ญ. ธนกร วงศ์ลักษณพันธ์

๑๑๙ ด.ญ. ธีรยา ด้วงมาก

๑๒๐ ด.ช. ชโนทัย อ้นพา
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๑๒๑ ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์แดง

๑๒๒ ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองประดิฐ

๑๒๓ ด.ช. ชยานนท์ นันทบุตร

๑๒๔ ด.ช. ภูริณัฐ จันทนา

๑๒๕ ด.ช. อัครวัฒน์ จิรวัฒนาณิช

๑๒๖ ด.ญ. เปรมสินี งามว่อง

๑๒๗ ด.ช. อติวิชญ์ มัจฉาเวช

๑๒๘ ด.ญ. พรรณพัชนันท์ หนูแก้ว

๑๒๙ ด.ช. วุฒิภัทร เกียรติทวี

๑๓๐ ด.ญ. พิชญธิดา วันหนุน

๑๓๑ ด.ช. ภูมิพัฒน์ ขุนช้านาญ

๑๓๒ ด.ช. จิรัฐ ทองเจริญ

๑๓๓ ด.ช. ณัฐนนท์ ฤทธิชัย

๑๓๔ ด.ช. ธนภัทร ไพรินทร์

๑๓๕ ด.ช. ภูวเดช รอดภัย

๑๓๖ ด.ช. ณัฐนันท์ ฤทธิชัย

๑๓๗ ด.ช. จิรดนัย ฮูตูล

๑๓๘ ด.ญ. ธัญชนก แก้วประดิษฐ์

๑๓๙ ด.ช. ณัฐนนท์ ศรีวิมล

๑๔๐ ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ ค้าลือ

๑๔๑ ด.ช. วชิรวิทย์ ไชยผัน

๑๔๒ ด.ญ. กุสุมาลย์ รอดรัตน์

๑๔๓ ด.ช. พลลภัตม์ ศิริอนุภัทรกุล

๑๔๔ ด.ช. อชิตพล เพชรกุล
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เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๑๔๕ ด.ช. เปรมปรินทร์ ชูกาญจนะ

๑๔๖ ด.ช. ศุภกฤต หนูเอียด

๑๔๗ ด.ญ. อลิสศา ธนูศิลป์

๑๔๘ ด.ช. ภีมเดช ค้าหล้าทราย

๑๔๙ ด.ช. พงศกร กองกาญจนะ

๑๕๐ ด.ญ. สุรภา จันทร์ขุน

๑๕๑ ด.ญ. ดาลิวัณ พิมาน

๑๕๒ ด.ช. พิรชัช ติค้า

๑๕๓ ด.ช. นัธทวัฒน์ คงเนียม

๑๕๔ ด.ช. ณัฐสิษฐ์ สุดตเมือง

๑๕๕ ด.ช. กันติมา เพชรสังข์

๑๕๖ ด.ช. ภาณุรุจ หินน้อย

๑๕๗ ด.ญ. กุลิสรา ล่ิมดุลย์

๑๕๘ ด.ญ. ปิยฉัตร กุฎอินทร์

๑๕๙ ด.ญ. นาราภัทร ทองผุย

๑๖๐ ด.ช. พชร อึงอ้านวยพร

๑๖๑ ด.ช. ฟิรเดาซ์ สามารถ

๑๖๒ ด.ช. ปรัญชัย สุขสวัสด์ิ

๑๖๓ ด.ช. บุณยกร ทองส่ง

๑๖๔ ด.ญ. ชนิศา อินทการ

๑๖๕ ด.ช. พสิษฐ์ พิมานพรหม

๑๖๖ ด.ช. พัทธาวุธ ชาติรักษา

๑๖๗ ด.ญ. อามีเรีย อู่ดี

๑๖๘ ด.ช. ปัณณวัชร์ กลมแป้น



แนบท้ายประกาศรายช่ือ

วันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เด็กท่ีมีสิทธ์ิจับฉลากเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๑๖๙ ด.ช. อิสรา แซ่เจี ยง

๑๗๐ ด.ช. นราวิชญ์ เสนามสร

๑๗๑ ด.ช. กีรติ ศรีน้อย

๑๗๒ ด.ช. คุณานนท์ แซ่เตียว

๑๗๓ ด.ช. กีรติ สง่ากอง

๑๗๔ ด.ช. สมัชญ์ ฦๅชา

๑๗๕ ด.ญ. ธนภรณ์ รัชตกุล

๑๗๖ ด.ช. ปฏิญญา เพ็ชรมณี

๑๗๗ ด.ญ. วริศรา อาษาราษฎร์

๑๗๘ ด.ญ. สาริศา ทองศรีนุ่น

๑๗๙ ด.ช. ธนดล เรืองเดช

๑๘๐ ด.ช. พุทธกร ศรีสวัสด์ิ

๑๘๑ ด.ช. ภควัฒน์ เด่นมาลัย

๑๘๒ ด.ช. กัญตพัฒน์ แต่งตั ง

๑๘๓ ด.ญ. ธนันพัชญ์ นกทองกิติพงษ์

๑๘๔ ด.ญ. กัญญาพัชร โรจน์มโน

๑๘๕ ด.ญ. ธัญลักษณ์ ชิดงาน

๑๘๖ ด.ช. ธราเทพ บุญทวี

๑๘๗ ด.ช. เจ้าคุณ ชาญกิจธนโภคิน

๑๘๘ ด.ญ. จุฑาภิญ เมฆฉาย

๑๘๙ ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ กลางอรัญ

๑๙๐ ด.ญ. นันณภัชสรน์ จันทร์วัฒน์

๑๙๑ ด.ญ. บุตษญา ไชยเรนทร์

๑๙๒ ด.ช. ธนกร ธัมมทินโน



แนบท้ายประกาศรายช่ือ

วันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เด็กท่ีมีสิทธ์ิจับฉลากเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เลขท่ีสมัคร ช่ือสกุล

๑๙๓ ด.ญ. วิชญาดา ลุยจันทร์

๑๙๔ ด.ญ. ตรงกมล ถนอมวงศ์

๑๙๕ ด.ช. พชรพล ก่ิงแก้ว

๑๙๖ ด.ช. ณัฐวัฒน์ ทานะ

๑๙๗ ด.ญ. พิชญธิดา หมวดพล

๑๙๘ ด.ญ. นันท์นภัส เรือนเพ็ชร

๑๙๙ ด.ช. ณัฏฐ์ปัณณธร คิดถูก

๒๐๐ ด.ช. กฤตภาศ กันยะพิลา

๒๐๑ ด.ช. กฤตเมธ กันยะพิลา

๒๐๒ ด.ญ. อานีต้า ว่าหาบ

๒๐๓ ด.ช. พัทธดนย์ แก้วโชติ

๒๐๔ ด.ช. ภูคณิศ จักรทอง

๒๐๕ ด.ช. นภัสกรณ์ นัยนา
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