
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 1 โดยวิธีจับฉลาก 

ปีการศึกษา ๒๕๕9 

………………………………….…………. 

  ตามที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ด าเนินการรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 

๒๕๕9  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๕9  นั้น  บัดนี้การด าเนินการ

คัดเลือกได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  โดยให้ผู้ที่จับฉลากได้ ตามประกาศล าดับที่ ๑ – 1๕๐ มารายงานตัว 

ในวันอาทิตย์ที่  20  มีนาคม  ๒๕๕9  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑6.๐๐ น.  หากไม่มาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  จึงขอประกาศผลการ

คัดเลือก ดังเอกสารที่แนบ 

 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑3   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕9  

 

 

       ( นายไพศาล  นาขวัญ ) 

         ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 002 ด.ญ. ชาลิดา วงษ์จินะ
2 004 ด.ญ. กัญญาพัชร ทองหอม
3 006 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ขอสวัสด์ิ
4 007 ด.ช. ภูริวัฒ หนูศรี
5 009 ด.ช. ชญานนท์ นางทอง
6 011 ด.ญ. ณิชาภัทร ฉัตรเกษมสกุล
7 012 ด.ช. นัธทวัฒน์ อุตสาหะ
8 013 ด.ญ. อรสา ฝ้ายเพชร์
9 014 ด.ช. นิพล จันทร์หอม
10 015 ด.ญ. ชณัญพร ปิยะธรรม
11 017 ด.ช. พชรพล แก้วภูติสกุล
12 022 ด.ช. ปภาวิน ลือพงศ์พันธุ์
13 026 ด.ช. คณาธิป โชคไพบูลย์
14 027 ด.ญ. อารยา เส็มสัน
15 029 ด.ญ. ณฐพร โถวรุ่งเรือง
16 031 ด.ญ. กันติศา ดิษฐพิทักษ์
17 035 ด.ช. ศุภวิช เกตุเจริญ
18 037 ด.ญ. สุภัสสรา ปฐมอรรฆย์กุล
19 038 ด.ช. ศรายุทธ ทนน้ า
20 039 ด.ช. สิร แซ่หลิม
21 042 ด.ช. ภูวนัตถ์ อินเจือ
22 045 ด.ช. วรากร วัฒนกิจวิศาล
23 053 ด.ญ. นุชนาฏ บุญชัย
24 056 ด.ช. ณภัทร ตุกังหัน
25 057 ด.ช. ภูวิศ ทองมีบัว
26 061 ด.ช. ภูชนะ ทวิสุวรรณ
27 062 ด.ญ. นาราภัทร ศิวากรณ์จงจิต
28 063 ด.ญ. ณัฐกฤตา เครือแบน
29 065 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก
30 066 ด.ญ. ปัณชญา คล้ายเถาว์

รายชื่อนักเรียนทีจ่ับฉลากได้เข้าเรียนชั้น  อนุบาลปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต



ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ สกุล หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนทีจ่ับฉลากได้เข้าเรียนชั้น  อนุบาลปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

31 067 ด.ช. สัณห์พิชญ์ ช านาญยนตร์
32 069 ด.ช. คุณานนท์ ค าเมือง
33 070 ด.ช. คณพศ พากเพียร
34 071 ด.ช. ธัญเทพ จรุงเดช
35 074 ด.ช. พีรวิชญ์ ปริญญานิยม
36 076 ด.ช. พิชญภูมิ ศรีสุด
37 079 ด.ญ. ศรันย์ภัทร จักราภิรักษ์
38 085 ด.ช. นิชศรุตม์ สวัสดิรักษ์
39 086 ด.ญ. โชศิกานต์ จงใจ
40 087 ด.ช. กัมปนาท พรหมมี
41 088 ด.ญ. พราวพัชชา ชาญณรงค์
42 090 ด.ช. ธีระศักด์ิ หล าสมหวัง
43 091 ด.ช. สุรวิช จันทร์เมธา
44 093 ด.ช. วีรพันธ์ แก้วเมือง
45 097 ด.ช. ทรัพย์ทวี ชั่งเชื้อ
46 098 ด.ช. วรวรรธน์ ถาวร
47 100 ด.ช. อกฤษณ์ อาบูชิ
48 101 ด.ช. บัณฑิต คงประสม
49 102 ด.ช. อิทธิพัทธ์ บัวสวัสด์ิ
50 103 ด.ช. จอมบัณฑิต ก่อเกียรติ
51 104 ด.ญ. พิมวรรษา แก้วนาง
52 107 ด.ช. นิธิกร หลักบ้าน
53 111 ด.ญ. นภัสสร ส าสู
54 114 ด.ช. ธนกฤต จักรปาณิรักษ์
55 119 ด.ช. วริทธนพงศ์ ใจมั่น
56 121 ด.ช. ธนภัทร ต้นเตย
57 122 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เลิศบริพัฒน์
58 128 ด.ญ. ธีริศรา แจ้งเอี่ยม
59 130 ด.ช. ธีรเมธ จันสุด
60 134 ด.ช. มูฮัมหมัดฟิรดาว แวลานิง



ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ สกุล หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนทีจ่ับฉลากได้เข้าเรียนชั้น  อนุบาลปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

61 135 ด.ญ. ภูชิดามาศ ค าหล้าทราย
62 136 ด.ช. กิตติวัฒน์ มนชาตรี
63 137 ด.ญ. วิรัญชนา แสงศรีรัตนกุล
64 138 ด.ญ. ธรรญกร สกุลแพทย์
65 142 ด.ญ. ศิขรินทร์ สมเขาใหญ่
66 144 ด.ช. กีรติ อาคาสุวรรณ
67 145 ด.ช. พศิน สมเชื้อ
68 150 ด.ช. ปรัชญกุล มินสิน
69 153 ด.ช. ชุติพงศ์ ชนะราวี
70 154 ด.ช. พชร เบญจพลรัตนากร
71 158 ด.ญ. ธัญจิรา ปานเพ็ง
72 161 ด.ช. นันทพงศ์ แท่งทอง
73 163 ด.ญ. กัญณัฐ จิตรจ านงค์
74 170 ด.ญ. ซีเรีย โต๊ะเอ็ม
75 172 ด.ช. กรณ์พรหม  หะรารักษ์
76 173 ด.ญ. สโรชา  พรศิริวงศ์
77 174 ด.ญ. ชรินทร อินทรเจริญ
78 175 ด.ญ. กัญญพัชร  เขียวเล็ก
79 178 ด.ช. เปรมวิศิษฏ์ ราชสงค์
80 182 ด.ญ. วรฤทัย สมาธิ
81 183 ด.ช. ณาราคร บัวแก้ว
82 184 ด.ช. จิรัฐพล โลจินติ
83 186 ด.ญ. ปัณณพร เกตุแก้ว
84 189 ด.ญ. จิรัตน์ฌา ท้าวประสิทธิ์
85 192 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ไพโรจน์
86 193 ด.ช. สุริยจักขณ์ แสงศรีรัตนกุล
87 195 ด.ญ. นวพร ชิดเชี่ยว
88 196 ด.ญ. ชญานุศภัฒค์ ทนน้ า
89 197 ด.ช. หฤษฏ์ ช านาญฤทธิ์
90 200 ด.ช. มนัสนันท์ รอดสุด



ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ สกุล หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนทีจ่ับฉลากได้เข้าเรียนชั้น  อนุบาลปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

91 205 ด.ช. ภิธภัทร สิทธิบุตร
92 206 ด.ช. ชนาธิป เสน่ห์ภักดี
93 207 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง ล่ิมสกุล
94 210 ด.ช. ปิยพนธ์ ตางาม
95 211 ด.ญ. ปาณิสรา  ขันชมภู
96 214 ด.ช. ทัพพ์เทพ ชุมเชื้อ
97 217 ด.ช. ปองพล ล่ิมหัน
98 218 ด.ญ. ดานีน ยืนยง
99 220 ด.ญ. ณิชานันท์ สุวรรณมณี
100 221 ด.ญ. นิชากร มิตรอารักษ์
101 222 ด.ญ. กาญจนา โบราณบุบผา
102 223 ด.ช. ตุลยากร นาคด า
103 229 ด.ช. จีรายุ นิรภัยกุล
104 232 ด.ช. ฟิกรี เจะมิง
105 233 ด.ช. ณภัทร ทัศนกมล
106 234 ด.ญ. จิรภิญญา จิตรีธาตุ
107 235 ด.ญ. น้ าภูฟ้า สงค์โข
108 236 ด.ช. บุตษกรณ์ ไชยเรนทร์
109 237 ด.ช. กฤตภพ หนูเมียน
110 239 ด.ญ. พัชรพรรณ คงหนู
111 240 ด.ญ. อารีน่า เชื้อสง่า
112 241 ด.ช. รอมฎอน แวเดร์
113 242 ด.ญ. เอริสษา สก๊อตต์
114 244 ด.ญ. ฮานา ด าสมุทร
115 246 ด.ช. ปฐวี จินตนิติ
116 247 ด.ญ. ณิชกานต์ เส็นดาโอ๊ะ
117 249 ด.ช. นันทวัส โดยประกอบ
118 250 ด.ช. รพีพัฒน์ พงษ์อรุณ
119 251 ด.ช. ธีมภัทร์ อุปลา
120 253 ด.ญ. สุพิชญา สกุลภักดี



ล าดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ สกุล หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนทีจ่ับฉลากได้เข้าเรียนชั้น  อนุบาลปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

121 256 ด.ญ. กัญญารัตน์ จูดเดช
122 260 ด.ช. อชิระ พุทธากูร
123 261 ด.ช. ณัฐพงศ์ คงทอง
124 264 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เผ่าจ ารูญ
125 267 ด.ญ. ศิรประภา เพชรรัตน์
126 273 ด.ช. ภิรายุ ค าฉนวน
127 277 ด.ช. ศิวัช บุตรโพธิ์
128 278 ด.ญ. นิจชมณ แซ่หลิม
129 279 ด.ญ. นรินทิพย์ แสงสุวรรณ
130 280 ด.ช. พสิษฐ์ ท าบุญ
131 281 ด.ช. วันธนา พงษ์ชนะ
132 283 ด.ญ. อิสรีย์ คงพูล
133 285 ด.ญ. นมินดา ชนิดกุล
134 286 ด.ช. ภูบดี หนูสิทธิ์
135 288 ด.ญ. ปัทมา สุขเสริม
136 290 ด.ช. ณฐวัฒน์ เหนือคลอง
137 291 ด.ช. วีรเดช วิศูนย์
138 293 ด.ช. อาดีล เทห์ เทห์จิรเมธวิโรจน์
139 296 ด.ช. อนัตตา บุญเรือง
140 297 ด.ญ. พิชญ์ชนก เพ็ชรงาม
141 300 ด.ช. เจษฎา บัวประเสริฐ
142 301 ด.ช. ธนวันต์ สุวรรณพยัคฆ์
143 302 ด.ช. ธนวัฒน์ สุวรรณพยัคฆ์
144 303 ด.ช. อิทธิวัตร สุทธิประภา
145 304 ด.ญ. ศศิชา วิชาชาญ
146 308 ด.ญ. ทันวารัตน์ พนังนุวงศ์
147 309 ด.ญ. ณัฐภัณฑิรา อุ่นนุช
148 310 ด.ญ. ศุภนิดา ขุนเดือ
149 312 ด.ญ. นันทณัฎฐ์ วิมลไชยจิต
150 314 ด.ช. เทวกฤต สินสุวรรณ




