
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………. 

      ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4                        
ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น               
มีผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ยืนยันสิทธิ์  รายงานตัวนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.                         
ณ ห้องเกียรติยศชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

2. มอบตัวนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ 
ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (พร้อมช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ) 

นักเรียนต้องมาปฏิบัติตามขั้นตอน 1 , 2 หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์               
การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้ 

อนึ่ง กรณีนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง โรงเรียนไม่ผูกพันที่จะรับเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกเว้นกรณีนักเรียนที่สอบได้ตามประกาศฯ สละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน 
โรงเรียนจะคัดนักเรียนจากบัญชีส ารองเข้าเรียนตามล าดับ 
                   

    ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

  

(นายวิลาศ  ปริญญานิยม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 



รายชื่อนักเรียนได้รบัการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562 

ที ่ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 2 ด.ช. กรภพ แพนชัยภูมิ   

2 6 ด.ช. กฤตเมธ ไอยรา   

3 20 ด.ญ. ขวัญชนก เพชรมณี   

4 21 ด.ญ. ข้าวขวัญ ไชยบุรี   

5 22 ด.ช. คณาธิป โภคบุตร   

6 31 ด.ญ. จิดาภา หิรัญ   

7 33 ด.ช. จิรภัทร ยาวิรัชน ์   

8 37 ด.ญ. ชนากานต์ ฤาแรง   

9 40 ด.ญ. ชมพูนุท พิทยาณิชกุล   

10 45 ด.ญ. ชัญญานุช พิบูลย์สวัสดิ์   

11 46 ด.ญ. เชิญขวัญ ประมวลสุข   

12 47 ด.ญ. ญาดา รตะเสรี   

13 49 ด.ญ. ณชากุล บุญรอดชู   

14 54 ด.ญ. ณัชชา แซ่ฉั่ว   

15 56 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา เชื้อเมืองพาน   

16 59 ด.ญ. ณัฐธิดา บัวศรี   

17 61 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชูกิจ   

18 63 ด.ญ. ณัฐวรา โชติรุ่งโรจน ์   

19 69 ด.ญ. ณิชารีย์ หนองบัว   

20 76 ด.ช. ธนกฤต รักเล่ง   

21 77 ด.ช. ธนดล พาหุบุตร   

22 82 ด.ช. ธรรศ บุรพชนก   

23 87 ด.ช. ธัญวิสิษฐ ์ สัญญวงศ ์   

24 90 ด.ช. ธีราทร สงวนนาม   

25 94 ด.ญ. นภัสนันท์ 
 

สมศักดิ์ 
 

  

26 96 ด.ช. นวดล มลิพันธ์   

27 110 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เพชรมาก   



ที ่ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 127 ด.ญ. พลอยกนก กุลด ี   

29 153 ด.ญ. ลักษิกา อุดมทรัพย์   

30 155 ด.ญ. วณิชชญา ชัยนาค   

31 157 ด.ช. วรยุทธ โต๊ะหมาด   

32 161 ด.ช. วิริทโรจน ์ ลิ้มรัตนเมฆา   

33 169 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ ริยาพันธ์   

34 173 ด.ช. สิรวิชญ ์
 

พฤกษ์ทวีศักดิ์ 
 

  

35 180 ด.ญ. เสาวคนธ์ บุญรักษ์   

36 190 ด.ช. อัสติล โต๊ะสกุล   

 
  



รายชื่อส ารอง  

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66 ด.ช. ณาคิน ชานันโท   

2 149 ด.ช. เมธาพัฒน์ ค ากันยา   

3 189 ด.ญ. อันนา จันท์ทับทิม   

 
 
 
  


