
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  รายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

  ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๖ คน ใน
ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และก าหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น  
 

  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนห้องเรียน
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ตามท้ายประกาศฉบับนี้  
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0001 ด.ช. กกุสนธ์ิ หม่ืนหาญ ป.3/6 005 ห้องสอบท่ี 1
2 0002 ด.ช. กตพล ถือแก้ว ป.3/7 051 ห้อง ป.2/6
3 0003 ด.ญ. กนกพร จงกิจ ป.3/5 106

4 0004 ด.ช. กรวิชญ์ ฉ่ัวเจริญ ป.3/6 017

5 0005 ด.ช. กฤตติภัส สุขจันทร์ ป.3/2 091

6 0006 ด.ช. กฤตภาส ข้องหลิม ป.3/4 133

7 0007 ด.ญ. กวินธิดา จันทร์เจริญ ป.3/6 027

8 0008 ด.ญ. กวินธิดา โสมกลาง ป.3/6 033

9 0009 ด.ช. กสิณ ไชยสิทธ์ิ ป.3 002

10 0010 ด.ญ. กัญชลิกา พรมมะลิ ป.3/6 018

11 0011 ด.ญ. กัญญพรรณ คงเนียม ป.3/3 171

12 0012 ด.ญ. กัญญาณัฐ แซ่หลี ป.3/2 068

13 0013 ด.ญ. กัญญาพัชร ปิติสุข ป.3/5 117

14 0014 ด.ญ. กัญฐภา พิมดี ป.3/4 139

15 0015 ด.ญ. กัญพัชญ์ ทวีพันธุรัตน์ ป.3/7 060

16 0016 ด.ญ. กัณติชา ราโอบ ป.3/2 094

17 0017 ด.ช. กาญจ์ธนภัส สนิท ป.3/7 067

18 0018 ด.ช. กิตติทัต บุรีรัตน์ ป.3/3 159

19 0019 ด.ช. กิตติภูมิ อุ่นเมือง ป.3/4 132

20 0020 ด.ช. กีรวัช เจริญ ป.3/6 007

21 0021 ด.ญ. เกสรา เพชรเพ็ง ป.3/6 019

22 0022 ด.ญ. ข้าวขวัญ รัตนวิเชียร ป.3/6 029

23 0023 ด.ญ. คณะพร อินทะสอน ป.3/6 031

24 0024 ด.ช. คณินทร์ วาณิชวรวงศ์ ป.3/3 157

25 0025 ด.ช. คณิศร กูมุดา ป.3/2 071

26 0026 ด.ช. คเณศวร หนูเกตุ ป.3/2 089

27 0027 ด.ช. คาเมล ทองตรา ป.3/2 079

28 0028 ด.ช. คุณากร พรหมภัฒน์ ป.3/2 087

29 0029 ด.ช. จักรกฤทธ์ิ หน่อทิพย์ ป.3/5 107

30 0030 ด.ญ. จันทกานต์ อัดซ้ิน ป.3/7 046

ห้องสอบท่ี 1  อำคำร 2  ช้ัน 2  ห้อง ป.2/6 

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0031 ด.ญ. จิรัจฌา สิทธิศักด์ิ ป.3/4 135 ห้องสอบท่ี 2
2 0032 ด.ญ. เจ ม่ี แอน เธอะเซร่า ป.3/7 053 ห้อง ป.2/7
3 0033 ด.ช. เจตนิพัทธ์ การันต์ ป.3/6 037

4 0034 ด.ญ. ชญานิศ จ านงค์รักษ์ ป.3/3 163

5 0035 ด.ญ. ชนนเนษฏ์ อบแสงทอง ป.3/2 088

6 0036 ด.ช. ชนะทิพย์ เกิดทิพย์ ป.3/4 130

7 0037 ด.ญ. ชนัฐปภา สิทธิอังกูร ป.3/2 073

8 0038 ด.ช. ชวัลวิชช์ หนูนุ่ม ป.3/2 076

9 0039 ด.ญ. ชัญญาสินี โอชะพนัง ป.3/6 022

10 0040 ด.ญ. ชาคริยา อังศุภนิช ป.3/3 177

11 0041 ด.ช. ชาญภูมิ ท่ัวด้าว ป.3/3 152

12 0042 ด.ช. ไชยพัฒน์ เช้ือสมัน ป.3/7 063

13 0043 ด.ญ. ญาณกร ทองส่ง ป.3/3 173

14 0044 ด.ญ. ญาตา เลิศชาญสิริ ป.3/2 078

15 0045 ด.ญ. ฐปนัท ธนากรสกุล ป.3/7 052

16 0046 ด.ญ. ฐิติกา เกตตะพันธ์ ป.3/6 036

17 0047 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เรืองจันทร์ ป.3/3 172

18 0048 ด.ช. ณคุณ แก้วเสน ป.3/4 183

19 0049 ด.ช. ณฐภัทร ค ามี ป.3/7 065

20 0050 ด.ญ. ณฐิตา สนิทรักษ์ ป.3/3 168

21 0051 ด.ญ. ณดา คลายทุกข์ ป.3/2 081

22 0052 ด.ช. ณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล ป.3/5 108

23 0053 ด.ช. ณปภัช คงคล้าย ป.3/2 090

24 0054 ด.ญ. ณภษร ธรรมรัตน์ ป.3/4 136

25 0055 ด.ช. ณภัทร มุกดา ป.3/5 113

26 0056 ด.ช. ณัฏฐ์ คงจันทร์ ป.3/5 118

27 0057 ด.ช. ณัฏฐ์ชนนท์ สิงหสิทธ์ิ ป.3/4 124

28 0058 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ คงมาก ป.3/2 074

29 0059 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ วิเชียรบรรณ ป.3/3 169

30 0060 ด.ญ. ณัฐชยาภรณ์ เช้ือพุฒ ป.3 011

ห้องสอบท่ี 2  อำคำร 2  ช้ัน 2  ห้อง ป.2/7 

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0061 ด.ญ. ณัฐณิชา จาริการ ป.3/4 142 ห้องสอบท่ี 3
2 0062 ด.ญ. ณัฐณิชา รัตนโชติ ป.3 003 ห้อง ป.3/2
3 0063 ด.ญ. ณัฐนิชา สังวร ป.3/2 083

4 0064 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ อุดี ป.3/4 147

5 0065 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จิตรวิสุทธิ ป.3/4 128

6 0066 ด.ญ. ณิชารีย์ ยินดีมาก ป.3 001

7 0067 ด.ญ. ดลนวพร ศราวุธานุศิตพงษ์ ป.3/7 049

8 0068 ด.ญ. ดากานดา สมบัติมาก ป.3/5 111

9 0069 ด.ช. ติณณภพ บัวศรี ป.3/2 075

10 0070 ด.ช. เตชิต ภิรมย์ ป.3/4 126

11 0071 ด.ญ. ทมโภลี อ๋ึงวงศกร ป.3 004

12 0072 ด.ช. ทองภิญโญ กิจด าเนิน ป.3/5 112

13 0073 ด.ช. ธนกฤต ศิริวัฒน์ ป.3/2 122

14 0074 ด.ช. ธนกฤต การกล้า ป.3/7 054

15 0075 ด.ช. ธนปพน ทองมาก ป.3/6 010

16 0076 ด.ช. ธรรมธัช แซ่ผ่ัว ป.3/6 008

17 0077 ด.ช. ธรรมภัทร จีนศรีคง ป.3/3 180

18 0078 ด.ช. ธราเทพ ศรีสวัสด์ิ ป.3 010

19 0079 ด.ช. ธราธร หนูภักดี ป.3/2 092

20 0080 ด.ญ. ธาราวดี ณรงค์น้อย ป.3/7 047

21 0081 ด.ญ. ธิตยา อินเขียว ป.3/4 140

22 0082 ด.ช. ธีทัต หิรัญวิกรม ป.3/6 038

23 0083 ด.ช. ธีรภัทร์ กิตติวงศากูล ป.3/3 153

24 0084 ด.ช. ธีรภัทร หรีมหนก ป.3/6 013

25 0085 ด.ช. ธีรภัธร์ อ่อนเกล้ียง ป.3/6 002

26 0086 ด.ช. นที งามเกล้ียง ป.3/7 043

27 0087 ด.ช. นนท์ ปัญญาบวรรัตน์ ป.3/2 077

28 0088 ด.ช. นาดิร ยาหลง ป.3/4 187

29 0089 ด.ญ. เนตรชนก เรืองอร่าม ป.3/6 035

30 0090 ด.ช. บุญณกานต์ ทินบุตร ป.3/3 178

ห้องสอบท่ี 3  อำคำร 2  ช้ัน 2  ห้อง ป.3/2 

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0091 ด.ช. บุรินพัฒน์ อภิธนาเกียรติ ป.3/2 082 ห้องสอบท่ี 4
2 0092 ด.ญ. ปทิตตา รัตติเลิศพงศ์ ป.3/6 030 ห้อง ป.3/3
3 0093 ด.ช. ปภังกร ระฆังทอง ป.3/4 184

4 0094 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เรืองศิริเดช ป.3/5 100

5 0095 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ ป.3/2 069

6 0096 ด.ช. ปรวัตร ชุมประเสริฐ ป.3/3 182

7 0097 ด.ช. ปราบปราม สินสาย ป.3/6 012

8 0098 ด.ช. ปราโมชช์ สีพลนอก ป.3/7 057

9 0099 ด.ญ. ปริชมนรัตน์ ศิริธานนท์ ป.3/7 050

10 0100 ด.ช. ปวรุตม์ ศรีทรัพย์ ป.3/3 154

11 0101 ด.ช. ปวีร์ แท่นเส้ง ป.3/6 020

12 0102 ด.ญ. ปองชนก สมานมิตร ป.3/7 061

13 0103 ด.ช. ปัณณทัต เกตุแก้ว ป.3/6 006

14 0104 ด.ช. ปัณณ์ธนัตถ์ เอ๋ียวศิริ ป.3/4 123

15 0105 ด.ช. ปัณณพงศ์ สมาธิ ป.3/3 149

16 0106 ด.ช. ปัณณพัฒน์ สุทธินวล ป.3 006

17 0107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ รัตนศิริเนตร ป.3/2 072

18 0108 ด.ช. ปุณณ์ ราตรีลัย ป.3/2 120

19 0109 ด.ช. ปุณณ์พงษ์ สุทธินวล ป.3 005

20 0110 ด.ช. ปุณต์ สุทธิสุขศรี ป.3/7 064

21 0111 ด.ญ. เป่ียมสิริ ราชสงค์ ป.3/5 103

22 0112 ด.ช. พงศภัก ป่ินชัยศิริ ป.3/6 003

23 0113 ด.ญ. พชรกมล เขียวภักดี ป.3/4 144

24 0114 ด.ญ. พชรพร จันทร์สุข ป.3/4 141

25 0115 ด.ญ. พรชนก สืบสิน ป.3/7 058

26 0116 ด.ญ. พรนภัส รัตนะ ป.3/5 105

27 0117 ด.ช. พรหมพิริยะ วรุดมสุธี ป.3/6 039

28 0118 ด.ญ. พราวภัสร์ฌาน์ จันทราอุทัย ป.3/2 086

29 0119 ด.ช. พันวา เสียมเหล็ก ป.3/6 015

30 0120 ด.ญ. พัษษ์ิสิกานต์ ศรีทรัพย์ ป.3 009

ห้องสอบท่ี 4  อำคำร 2  ช้ัน 2  ห้อง ป.3/3 

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0121 ด.ญ. พิชชาภา นาควานิช ป.3/2 084 ห้องสอบท่ี 5
2 0122 ด.ญ. พิชชาอร สุพรรณจนาภพ ป.3/3 162 ห้อง ป.3/4
3 0123 ด.ญ. พิชญาภา ไกรยูรประสงค์ ป.3/7 048

4 0124 ด.ญ. พิชามญช์ุ ชุมดี ป.3/2 093

5 0125 ด.ช. พิภู อักษรเพียร ป.3/3 151

6 0126 ด.ญ. พิมพ์พิศา พิมพ์หอม ป.3/3 175

7 0127 ด.ช. พิสิษฐ์ บุ่ยทวีทรัพย์ ป.3/3 158

8 0128 ด.ญ. พุทธิมา แดงมีสี ป.3/4 146

9 0129 ด.ญ. ฟาฮาน่า สามารถ ป.3/6 028

10 0130 ด.ญ. เฟย์ดา ชลเขตต์ ป.3/6 034

11 0131 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ท้ิงไว ป.3/2 070

12 0132 ด.ญ. ภัสสวรรณ คงทองค า ป.3/7 066

13 0133 ด.ช. ภาณุวัฒน์ จุลมูล ป.3/3 179

14 0134 ด.ญ. ภาพิมล สุนิวัชรานุพงษ์ ป.3/4 186

15 0135 ด.ญ. ภาสินี ชาญสมุทรวัฒนา ป.3/6 014

16 0136 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ มีเพียร ป.3/5 104

17 0137 ด.ญ. ภิญฎา ธงสิบเจ็ด ป.3/4 137

18 0138 ด.ช. ภีมะภัทร์ แข่งขัน ป.3/5 110

19 0139 ด.ญ. ภูริตา ผลพุฒ ป.3/7 062

20 0140 ด.ช. ภูวเนศวร์ สิทธิโชค ป.3/4 134

21 0141 ด.ญ. มารีอาห์ อินทรัตน์ ป.3/6 032

22 0142 ด.ญ. มุกตาภาง์ รัตนวงศ์ ป.3/5 116

23 0143 ด.ญ. เมทินี ชะเอม ป.3/6 026

24 0144 ด.ญ. ยลรดี ศรีเจริญ ป.3/4 138

25 0145 ด.ช. ยศกร แสงทับ ป.3/2 080

26 0146 ด.ช. ยศกร วันจันทร์ ป.3/5 096

27 0147 ด.ช. ยศวโรดม เอียดชูทอง ป.3/3 160

28 0148 ด.ช. รชต แสวงทรัพย์ ป.3/3 161

29 0149 ด.ช. รัชชานนท์ สารโบก ป.3/4 127

30 0150 ด.ช. รัชชานันท์ สารโบก ป.3/5 098

ห้องสอบท่ี 5  อำคำร 2  ช้ัน 3  ห้อง ป.3/4 

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0151 ด.ญ. รัศมีรังสิมา ประทุมวัลย์ ป.3/3 176 ห้องสอบท่ี 6
2 0152 ด.ญ. ลลิตา กิตติธรกุล ป.3/7 041 ห้อง ป.3/5
3 0153 ด.ญ. ลีนา วงศ์ตานี ป.3/6 023

4 0154 ด.ญ. วชิรญาณ์ อินทเรืองศร ป.3/7 056

5 0155 ด.ญ. วรรณวลี แซ่ภู่ ป.3/5 119

6 0156 ด.ญ. วรางค์รัตน์ รัตนวิเชียร ป.3/3 174

7 0157 ด.ญ. วริศรา แจ่มจันทร์ ป.3/4 143

8 0158 ด.ญ. วิชญาดา พลอยมี ป.3/3 170

9 0159 ด.ช. วินทกร สาลิกา ป.3/6 009

10 0160 ด.ญ. ศริญญา คหจิรัฐิติกาล ป.3/2 121

11 0161 ด.ญ. ศศินา ตันติสันติกุล ป.3/6 024

12 0162 ด.ช. ศุภกร จันทร์หอม ป.3/4 185

13 0163 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุขชุม ป.3/7 040

14 0164 ด.ญ. ษรฉัตร ณ นคร ป.3 007

15 0165 ด.ช. สงกรานต์ เวทย์ประสิทธ์ิ ป.3/4 125

16 0166 ด.ช. สรวิชญ์ ขุนรักษ์ ป.3/5 102

17 0167 ด.ช. สันต์ภพ โก้เรือน ป.3/6 001

18 0168 ด.ช. สิรภพ กรเพ็ชร์ ป.3/3 150

19 0169 ด.ช. สิรภพ ศิริทัศน์ ป.3/3 181

20 0170 ด.ญ. สิรินญา อารีรอบ ป.3/7 055

21 0171 ด.ญ. สิรินธรรัตน์ ภักดี ป.3/3 166

22 0172 ด.ญ. สุภัคชญา แซ่ฉ่ัว ป.3/4 145

23 0173 ด.ญ. สุวพิชญ์ พุฒิสันติกุล ป.3/5 095

24 0174 ด.ญ. สุวิชาดา ทองเจือ ป.3/6 025

25 0175 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ตันติกิจกุล ป.3/6 011

26 0176 ด.ญ. หทัยชนก พรหมศร ป.3/6 021

27 0177 ด.ช. อชิตพล มัจฉาเวช ป.3/4 129

28 0178 ด.ญ. อชิรญา เพสตาเนิส ป.3/7 045

29 0179 ด.ช. อชิรวิชญ์ อิสลาม ป.3/3 155

30 0180 ด.ญ. อติกานต์ คงศัพย์ ป.3/5 115

ห้องสอบท่ี 6  อำคำร 2  ช้ัน 3  ห้อง ป.3/5

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน เลขท่ีใบสมัคร หมำยเหตุ

1 0181 ด.ช. อธิชนม์ ขันนุ้ย ป.3/7 044 ห้องสอบท่ี 7
2 0182 ด.ช. อนทัช พัทธิกุล ป.3/6 016 ห้อง ป.3/6
3 0183 ด.ช. อนาวินส์ คมกล้า ป.3/5 114

4 0184 ด.ญ. อภิชญา จิตรลดาภิรมย์ ป.3/3 167

5 0185 ด.ญ. อภิญญาดา ภูมิณรงค์ ป.3/5 097

6 0186 ด.ญ. อมลวรรณ พู่พงศ์พิพัฒน์ ป.3/7 042

7 0187 ด.ช. อัครวินท์ หนูสวัสด์ิ ป.3/3 156

8 0188 ด.ญ. อัยรีน เอกประเมินทรัพย์ ป.3/5 109

9 0189 ด.ช. อัษฎาวุธ บริสุทธ์ิ ป.3/2 085

10 0190 ด.ช. อัสลาม รอดประดิษฐ์ ป.3/6 004

11 0191 ด.ญ. อาทิชา เฟ่ืองฟู ป.3/3 165

ห้องสอบท่ี 7  อำคำร 2  ช้ัน 3  ห้อง ป.3/6

ช่ือ - สกุล
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