
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการสง่เสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕9 

………………………………….…………. 

  ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ด าเนินการรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕9  ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๕9  นั้น  บัดนี้การสอบ

คัดเลือกได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ที่สอบผ่านเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามประกาศล าดับที่ ๑ – ๕๐ มารายงานตัวพร้อมช าระเงินจ านวน 

8,9๐5  บาท ( แปดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน ) ในวันที่  ๒4  มีนาคม  ๒๕๕9  ณ  ห้องสมุดโรงเรียน

อนุบาลภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑6.๐๐ น.  หากไม่มาตามก าหนด

ถือว่าสละสทิธิ์  จึงขอประกาศผลการสอบดังเอกสารที่แนบ 

 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑2   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕9  

 

 

       ( นายไพศาล  นาขวัญ ) 

         ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 



1 3-0023 ด.ช. คงสมิทธ์ ด าหนู
2 3-0110 ด.ญ. เปรมยุดา คุรุรัฐนันท์
3 3-0049 ด.ญ. โชติรส ไพรพยอม
4 3-0128 ด.ช. ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ
5 3-0062 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ
6 3-0130 ด.ช. ภัทรพล บุญวรรโณ
7 3-0007 ด.ช. กฤตเมธ แป้นนวล
8 3-0136 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไทยนาม
9 3-0174 ด.ญ. อนันตญา ลิมป์สุทธิพงศ์
10 3-0030 ด.ช. จิตตินันท์ จันทรวงศ์
11 3-0157 ด.ญ. ศศิวิมล เด็นมาลัย
12 3-0022 ด.ช. เขมรัฐ แสนพิทักษ์
13 3-0067 ด.ญ. ณัฐชา ภริงคาร
14 3-0162 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ถิ่นถลาง
15 3-0180 ด.ญ. อาห์เดีย หะยีเจะมะ
16 3-0052 ด.ช. ณภัทกรษ์ ณรงค์ทอง
17 3-0079 ด.ช. ทีปกร พิมลจินดา
18 3-0020 ด.ญ. กุลปริยา ยุธิษยานุวัฒน์
19 3-0044 ด.ช. ชวิศ สิทธิกรกุล
20 3-0107 ด.ช. ปุญยวีร์ กิติศักด์ิ
21 3-0003 ด.ช. กรวิชญ์ ชลชวลิต
22 3-0066 ด.ช. ณัฐชนน ไพศาลศักด์ิทวี
23 3-0008 ด.ช. กฤติน ยินห้อง
24 3-0167 ด.ญ. สายน้ า แซ่ตัน
25 3-0074 ด.ช. เดชชาตรี ศรีมั่น
26 3-0009 ด.ช. กฤติพงศ์ ทรงยศ
27 3-0181 ด.ญ. เอื้อ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
28 3-0086 ด.ญ. ธัญรดา ทองสกุล
29 3-0101 ด.ญ. ปราญชลี บุญยเกียรติ
30 3-0119 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พุฒิสันติกุล
31 3-0158 ด.ช. ศิริชาติ ถือแก้ว
32 3-0179 ด.ช. อัชรอฟ เอกประเมินทรัพย์

เลขทีส่อบ ชื่อ - สกุล

ประกาศผลสอบเขา้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2559

ล าดบัที่



เลขทีส่อบ ชื่อ - สกุล

ประกาศผลสอบเขา้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2559

ล าดบัที่

33 3-0047 ด.ช. ชาญชัย แซ่ตัน
34 3-0045 ด.ญ. ชัญญาพิชญ์ สุดสม
35 3-0160 ด.ช. ศุภกิตต์ิ มลิวัลย์
36 3-0081 ด.ช. ธนากร หล่อโลหการ
37 3-0169 ด.ญ. สิริกร แสงวิจิตร
38 3-0056 ด.ญ. ณัชชนา อ๋องสกุล
39 3-0117 ด.ญ. พัชรี อุดมทรัพย์
40 3-0163 ด.ญ. สกุลกาญจน์ สิงหสุวรรณ
41 3-0070 ด.ช. ณัฐดนัย ตังตกาญจนา
42 3-0173 ด.ช. อธิสรรค์ ทองค า
43 3-0145 ด.ญ. รัชนีภรณ์ ชูจิตร
44 3-0091 ด.ญ. นภัสวรรณ หนูช่วย
45 3-0039 ด.ญ. ชนากานต์ แซ่อ๋อง
46 3-0122 ด.ญ. พิชญาภัค ทองพัว้
47 3-0089 ด.ญ. นทีกานต์ โยพิทักษ์
48 3-0002 ด.ญ. กมลณัชย์ สีสุข
49 3-0041 ด.ช. ชยพล อรรถสุทธิสิน
50 3-0082 ด.ช. ธรรมรัตน์ ต้นเตย



51 3-0084 ด.ช. ธัชทร พิทยาณิชกุล
52 3-0034 ด.ญ. จิรัชญา สุรียพรรณ

ประกาศผลสอบเขา้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ส ารอง)
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2559

ล าดบัที่ เลขทีส่อบ ชื่อ - สกุล


