
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ฉบับที่ 30 / 2565 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ           

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตฉบบัท่ี 24/2565 ลงวันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง การ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  

เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน ในระหว่างวันที่  7 – 8  

มีนาคม 2565 และก าหนดสอบคัดเลือกในวันท่ี 22 มีนาคม 2565 นั้น  

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนโครงการ

ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565  

ตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

                                                         ( นายวิลาศ  ปริญญานิยม ) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 1 อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 

 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกลุ เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0001 ด.ญ. ปริณดา ปริชาตินนท์ 001 ร.ร ทั่วไป ห้องสอบที่ 1 
2 0002 ด.ญ. ปริยากร ปริชาตินนท์ 002 ร.ร ทั่วไป อาคารบุษกร  

3 0003 ด.ญ. วิภาพร ทวีสมาน 003 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 3  

4 0004 ด.ญ. สุธาสินิ เพ็ชรทอง 004 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/4 
5 0005 ด.ช. ธริช ศิวัฒนาสกุล 089 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

6 0006 ด.ญ. ภัทรสุดา แซ่อ๋อง 102 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0007 ด.ญ. เกตุนภา พงศ์พรม 003 ร.ร ทั่วไป  

8 0008 ด.ญ. กริญรฎา ดวงสุวรรณ 078 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

9 0009 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สุริยมณฑล 020 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0010 ด.ช. กานต์ธีรา สนิทวงศ์ 123 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

11 0011 ด.ญ. ณิชากร วงทอง 122 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0012 ด.ญ. ชญานุช มุสิกะสังข ์ 032 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

13 0013 ด.ญ. บัวชมพู ประทีป ณ ถลาง 108 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
14 0014 ด.ช. ศุภณัฐ ทองจันทร์ 105 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0015 ด.ช. ณัฐชัย แซ่ตัน 018 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

16 0016 ด.ญ. พรรธนว์ฤนท์ เหมทานนท์ 009 ร.ร ทั่วไป  
17 0017 ด.ช. ปุญญพัฒน ์ พลันการ 075 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

18 0018 ด.ญ. พิชญ์สินี อุดมทรัพย์ 014 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0019 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ชูกิจ 013 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

20 0020 ด.ช. ฟีรอส ชลเขตต์ 015 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  



 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 2 อาคารบุษกร ช้ัน 3 ห้องป.3/5 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0021 ด.ญ. ลัลน์ชัญญา จินดาพล 094 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 2  
2 0022 ด.ช. อลิสเธอร์ลีทาน เยเนบราลโด 071 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคารบุษกร  

3 0023 ด.ญ. ภิญญศิลป ์ สินประสม 082 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 3  

4 0024 ด.ช. มูฮัมหมัดอันวา ดีแม 033 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/5 
5 0025 ด.ญ. ผราธิชา ถาวร 086 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

6 0026 ด.ญ. วิชญาดา เพชรแก้ว 011 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0027 ด.ช. สง่าพงษ์ ครองไตรเวทย์ 010 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

8 0028 ด.ญ. ปิยะฉัตร แต่งต้ัง 012 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

9 0029 ด.ญ. ปวิตรา ปักษา 034 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0030 ด.ญ. วิรากานต์ ปัถวี 114 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

11 0031 ด.ช. วรเมธ ไวยวงษ ์ 101 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0032 ด.ช. ธีริศร์ สุวรรณพฤกษ์ 024 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

13 0033 ด.ช. วายุภัค ศรีชวนะ 005 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
14 0034 ด.ช. รุจ สรรพัญญุติ 021 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0035 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสงประดับ 031 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

16 0036 ด.ช. อภิสิทธิ์ ยุคุนธร 060 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
17 0037 ด.ช. อภิชา ธรรมรัตน ์ 023 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

18 0038 ด.ช. จิรกิตต์ิ ควรเกิด 077 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0039 ด.ญ. สวิชญา อุดร 026 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

20 0040 ด.ช. ปภินวิช สุขแก้ว 007 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 3 อาคารบุษกร ชั้น 3  ห้อง ป.3/6 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0041 ด.ญ. ณัฏฐ์ณรัน เอ่งฉ้วน 008 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 3  
2 0042 ด.ญ. ธัญญารัตน ์ ยุวงศ์พลันการ 092 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคารบุษกร  

3 0043 ด.ญ. กวินทิพย ์ ประเสริฐสุข 037 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 3   
4 0044 ด.ญ. เกวลิน กิจอินทรีย์ 001 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/6 
5 0045 ด.ญ. ภูสิทธิ สุวิทย์ 009 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
6 0046 ด.ช. อินทัช สุขเล้ือง 042 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0047 ด.ญ. ปิยะเนตร ไหมทอง 035 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
8 0048 ด.ช. ชัยนนท์ เช้ือสมัน 103 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

9 0049 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา ทวีพันนธุรัตน ์ 017 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0050 ด.ญ. เดือนรัก ปานด า 016 ร.ร ทั่วไป  
11 0051 ด.ช. ปรัฐสกรณ์ อริยวงสกุล 007 ร.ร ทั่วไป  
12 0052 ด.ช. รัชชานนท์ เสนพิทักษ์ 076 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
13 0053 ด.ญ. กุมภาพันธ ์ สวนยา 074 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
14 0054 ด.ญ. ประภัสสร แซ่ผ่ัว 113 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
15 0055 ด.ช. ปณัฐกวิน จันทร์เจริญ 099 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

16 0056 ด.ช. ภูณิภัทร ทองลาย 025 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
17 0057 ด.ญ. ณิชนันทน์ ขุนเด่ือ 055 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
18 0058 ด.ญ. วริศรา รุ่งเรือง 126 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0059 ด.ญ. ปุริมปรัชญ์ ธัญสิริสุขวรกุล 066 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
20 0060 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ประกอบแสง 019 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 4 อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0061 ด.ญ. ณัทวรรษ แซ่แต่ 112 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 4  

2 0062 ด.ช. ศุภกฤต โกยกิจเจริญ 040 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคารบุษกร  
3 0063 ด.ญ. โคศิษฐา อรุณโรจน์โกศล 065 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 3   
4 0064 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อะกึ่ง 128 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/7 
5 0065 ด.ญ. กุลพัชร พิศุทธิกิจ 041 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
6 0066 ด.ช. ธนวรรธน ์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 070 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

7 0067 ด.ญ. กัลยาณี ชวดค า 131 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
8 0068 ด.ญ. อัยนา ช่วยรอด 044 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
9 0069 ด.ช. ภาคภูมิ อมรกิจ 096 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0070 ด.ญ. นภัทร แก้วภราภัย 136 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

11 0071 ด.ช. ศุภกิตต์ ศิริปรุ 038 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0072 ด.ช. ภูริวัฒน ์ ภู่วรณ์ 039 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
13 0073 ด.ญ. จิตศิกาญจน์ ก่อภัทรวงศ์ 004 ร.ร ทั่วไป  
14 0074 ด.ญ. ณิชา กันทรประดิษฐ์ 022 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0075 ด.ญ. ปุณยวีร์ ไชยพันธ ์ 001 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
16 0076 ด.ช. ธนเดช บัวสาย 017 ร.ร ทั่วไป  

17 0077 ด.ญ. ลภัสนันท์ เพชรสุทธิ์ 047 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
18 0078 ด.ญ. พัทตฤทัย หนูหลง 049 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0079 ด.ญ. นภัสนันท์ ไชยพิลา 069 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
20 0080 ด.ช. พชร บุญยกบัณฑิต 058 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

 

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 5  อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0081 ด.ญ.              คีตกานท์  ด าสอน 029 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 5   
2 0082 ด.ญ. ณัชชา ฤทธิ์พรัด 115 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคาร บุษกร 

3 0083 ด.ช. รัชพล ทองตัน 081 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 2 

4 0084 ด.ญ. พิมพ์ณภัส ส่งแสง 018 ร.ร ทั่วไป ห้อง ป.2/6 
5 0085 ด.ญ. ชนกนันท์ มะหลีโดง 043 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

6 0086 ด.ช. จิรภัทร ไชยชาญ 079 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0087 ด.ช. อชิระ เฟื่องฟ ู 140 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

8 0088 ด.ช. ภูดิศ อภัยรัตน์ 067 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

9 0089 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุวรรณสังข์ 080 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0090 ด.ช. ณัฐกรณ์ แก้วเอียด 010 ร.ร ทั่วไป  

11 0091 ด.ญ. ธัญชนก ธนานุสนธิ ์ 046 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0092 ด.ญ. เมธาวี ยอดแก้วกุล 116 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

13 0093 ด.ญ. ปรางค์ ปรานนรเศรษฐ์ 008 ร.ร ทั่วไป  
14 0094 ด.ช. วศิน อุ้ยสกุล 056 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0095 ด.ญ. นันทนัช ปลอดทอง 084 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

16 0096 ด.ญ. พิชญา เลาประสพวัฒนา 013 ร.ร ทั่วไป  
17 0097 ด.ญ. ญาตาวี รตะเสรี 064 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

18 0098 ด.ช. ธนัช โรจนะรัตน ์ 088 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0099 ด.ช. ธนาธิปษ ์ พรหมวรรณ 109 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

20 0100 ด.ญ ศศิพิมพ์ นิตยาวีรวัฒน ์ 083 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  



 

  

  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 6  อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0101 ด.ญ. กฤตินี พิทักษ์จินดาวงศ์ 090 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 6   
2 0102 ด.ญ. เมธาพร ภาระพฤติ 006 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคาร บุษกร 
3 0103 ด.ช. วาคิน สถาพงศ์ภักดี 093 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 2 

4 0104 ด.ญ. นันท์มนัส บุ่ยทวีทรัพย์ 036 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.2/7 
5 0105 ด.ช. ภูตะวัน สุวรรณประเสริฐ 005 ร.ร ทั่วไป  
6 0106 ด.ช. พิชัยยุทธ คงชู 059 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0107 ด.ช. ภูธน แสวงทรัพย์ 141 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

8 0108 ด.ช. ภรัณญู อยู่ส าราญ 050 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
9 0109 ด.ญ. ชนกานต์ อักษรวงศ์ 107 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0110 ด.ญ. วรัทยา หลิมพานิชย์ 012 ร.ร ทั่วไป  

11 0111 ด.ช. ธนกร จันทร์หอม 030 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0112 ด.ช. ปัญณวิชญ์ กลมแป้น 111 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
13 0113 ด.ช. ศุภวิชญ ์ อารีรอบ 045 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
14 0114 ด.ญ. กรกนก พุททอง 073 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0115 ด.ญ. ปภาวรินทร์ อ๋องเจริญ 011 ร.ร ทั่วไป  
16 0116 ด.ช. ธนากร สีมันตะ 051 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
17 0117 ด.ญ. เบญญาภา ขอพุทธานุภาพ 068 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

18 0118 ด.ช. รัชชานนท์ อุตสาหะ 061 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0119 ด.ญ. พิชญธิดา ศึกสงคราม 130 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
20 0120 ด.ช. ศิรวิชญ์ ชมบุญ 027 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

 



 

  

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 7  อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0121 ด.ญ. แพรไพลิน เมืองไข ่ 002 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 7   
2 0122 ด.ญ. จิณัฐตา กรเพ็ชร์ 072 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคาร บุษกร 

3 0123 ด.ช. นวปฏล ฉิมทับ 048 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ชั้น 2 

4 0124 ด.ช. ธงชัย เทศนอก 087 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/2 
5 0125 ด.ญ. นันธมน สงวาริน 063 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

6 0126 ด.ญ. ปวีณ์ลดา ท่ันเส้ง 137 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0127 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ประสานสม 134 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

8 0128 ด.ช. กล้าณรงค์ สาระมาน 014 ร.ร ทั่วไป  

9 0129 ด.ช. อภิภ ู แซ่จ๋ิว 118 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
10 0130 ด.ช. ปองภพ ศรีเพชร 100 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

11 0131 ด.ญ. วิรากานต์ คงศัพย์ 135 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
12 0132 ด.ช. จุฬา ตนคลัง 110 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

13 0133 ด.ญ. ภาศุนัน นิลสังคหะ 127 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
14 0134 ด.ช. ณฐพฤฒ สุภาอ้วน 121 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

15 0135 ด.ญ. กมลทิพย์ สิงหสุวรรณ 120 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

16 0136 ด.ช. จารุพงษ์ คล้ายเปรม 119 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
17 0137 ด.ญ. ศุภรัญภรณ์ สุริราวงค์ 125 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

18 0138 ด.ช. ทมะ โชติวรนานนท์ 028 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
19 0139 ด.ญ. พงศ์พัชรา ลีลาทิวานนท์ 091 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

20 0140 ด.ญ. ภคพร โรมรันต์ 117 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  



  

  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ห้องสอบที่ 8  อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร 

ประเภทนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต/โรงเรียน

ทั่วไป 

หมายเหตุ 

1 0141 ด.ญ. นภัสศร ชูประพันธ ์ 095 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้องสอบที่ 8  
2 0142 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ขุนจันทร์ 138 ร.ร อนุบาลภูเก็ต อาคาร บุษกร 
3 0143 ด.ญ. ชณิสรา ปรีชาการ 021 ร.ร ทั่วไป ชั้น 2 
4 0144 ด.ช. ภควัฒน ์ เสมอภาค 133 ร.ร อนุบาลภูเก็ต ห้อง ป.3/3 
5 0145 ด.ญ. ชนัญธิดา โตสมบุญ 052 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
6 0146 ด.ช. นิติพงศ์ ฉางแก้ว 129 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
7 0147 ด.ญ. ดานียา อะนะฝรัง่ 124 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  
8 0148 ด.ช. สุภัช ทองใบเพ็ชร 085 ร.ร อนุบาลภูเก็ต  

 

 

 

 

 


