
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยวิธีการจับฉลาก 

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

  ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดบวิธีการจับฉลากตามนโยบายและแนวปฏิบั ติการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ได้มีการจับฉลากเพื่อเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลการจับฉลาก  
ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
  ให้ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศนี้ มามอบตัวในวันท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ช้ัน ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (หากไม่มา 
มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์)  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
     ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 



รายชื่อผู้จับฉลากได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวจับฉลาก ลายมือชื่อ 
1 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีนาค 001  
2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่วยคง 002  
3 เด็กหญิงซาบีญ่า ด าค า 008  
4 เด็กหญิงวิระยา  ยอดเพ็ชร 011  
5 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  เกียรติยิ่งอ าพร 014  
6 เด็กหญิงชนัญธิดา  เจริญวงศ์ 018  
7 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่ตัน 020  
8 เด็กหญิงนิชาพร  สวยงาม 021  
9 เด็กชายภพภูมินธ ์ ชุมนวล 022  
10 เด็กชายณัฐภูมิ เนียมวงค์ 026  
11 เด็กชายกฤษฎิ์ดนัย  คมข า 027  
12 เด็กหญิงนารา  ด าริห์ใจจริง 028  
13 เด็กชายกรณ์  กนแก้ว 029  
14 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขาวซัง 030  
15 เด็กชายอนุภัทร  มะณีวงศ์ 031  
16 เด็กหญิงณนิชญา  ศรีมณี 035  
17 เด็กหญิงกนกอร  ผลช ู 036  
18 เด็กชายศุทธวีร์  ทองมา 038  
19 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณรัตน์ 040  
20 เด็กหญิงศศิมณฑล  แช่ทอง 041  
21 เด็กหญิงอดิภา  ริยาพันธ์ 048  
22 เด็กชายอัครินทร์  โมลา 049  
23 เด็กหญิงชนากานต์  ปลูกไม้ดี 051  
24 เด็กชายกวิน  ควรกล้า 053  
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสะหาบ 054  
26 เด็กชาย ปรวีร์  พาลิพัง 056  



ที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวจับฉลาก ลายมือชื่อ 
27 เด็กชายนิธิพัฒน์  เช่ียวชูศักดิ์  062  
28 เด็กชายนภัทร  ไวยโชติ 064  
29 เด็กชายปวินทร์  เหมือนกู้ 066  
30 เด็กชายบุณยกร  ทองส่ง 068  
31 เด็กหญิงอัสวานี  ช่วยการกล้า 079  
32 เด็กหญิงวิชญาพร  ยอดแก้ว 080  
33 เด็กหญิงสุรภา  อุ่นสกล 081  
34 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ดวน 083  
35 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาควิจิตร 084  
36 เด็กชายนันท์วริทธิ์  สามงามเสือ 085  
37 เด็กหญิงวริษฐา  สุทธิวรา 088  
38 เด็กหญิงดาลิวัณ  พิมาน 090  
39 เด็กชายจิรดนัย  ฮูตูล 092  
40 เด็กชายประภัส  บัวฉาย 093  
41 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  รอดเจริญ 094  
42 เด็กหญิงไอยวริน  จังทิมา 095  
43 เด็กชายชาญณรงค์  ตงสาลี 098  
44 เด็กชายจันทกานต์  ศรีเมือง 099  
45 เด็กชายวรินทร  ชลศิริ 100  
46 เด็กหญิงซาฟาร่าห์  จางวาง 101  
47 เด็กหญิงวรรณิศา  สมมุ่ง 102  
48 เด็กชายสุรกฤษฏิ์  ภู่ทอง 103  
49 เด็กหญิงกนกณภัค  ประกับสิน 105  
50 เด็กชายนิชคุณ  แซ่อ่อง 107  
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