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การมอบตัวนักเรียน





ระดับเตรี ยมปฐมวัยและปฐมวัยปี ที่ 1-3 มอบตัววันที่ 8-9 ตุลาคม 2561
ณ ห้ องธุรการ ณ เซนต์แมรี่ (ตึกประถม) เวลา 08.00 – 12.00 น.
รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว 1 รูป
ค่าใช้ จา่ ยในการมอบตัว
 ระดับชันเตรี
้ ยมปฐมวัย ประมาณ 27,000 บาท
 ระดับชันปฐมวั
้
ยปี ที่ 1-3 ประมาณ 26,000 บาท
 (ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ ค่าเสื ้อผ้ า ค่าเรี ยนภาคฤดูร้อน ค่าอาหาร)

ประกาศรายชื่ อนักเรียนเข้ าใหม่
ระดับชั้ นเตรียมปฐมวัย ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ – สกุล
ด.ช.ภูริณัฐ
ธรรมโชติ
ด.ญ.ภิญพัชญ์ชา
ฟักหอม
ด.ญ.พนิตรดา
แก้วประชุม
ด.ญ.เพราพัชร์
อังคณาวรานนท์
ด.ญ.กัญญาภัทร
คงสิ น
ด.ญ.นัชนิชา
ฉัตรทองเลิศกุล
ด.ญ.ณัชภัทรนันท์
ปัญจมะจันทร์
ด.ญ.ณัฐรดา
นริ นทร์โท
ด.ญ.วริ ศรา
ฉุยเนย
ด.ช.รัตนชัย
นามโยธี
ด.ญ.กัลรวีย ์
แสงแป้น
ด.ญ.สุ ทตั ตา
เศวตศิลป์
ด.ญ.ชนิศา
เกตุเม้า
ด.ช.วาธีร์
จันทร์ แฉ่ง
ด.ญ.ริ นรดา
วงศ์สื่อ
ด.ญ.อมรรัตน์
นกทอง
ด.ช.ธนธร
นกทอง
ด.ช.ปวริ ศร
ร้อยนาค
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ประกาศรายชื่ อนักเรียนเข้ าใหม่
ระดับชั้ นปฐมวัยปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ - สกุล
ด.ญ.เขมิสรา
ด.ญ.กมลชนก
ด.ช.กิตติภคั
ด.ญ.กรภัทร์
ด.ช.วุฒิภทั ร
ด.ญ.รดา
ด.ช.ภาคิณ
ด.ช.วิชศรุ ตพงษ์
ด.ญ.สุ พิชญา
ด.ช.อัครวินท์
ด.ญ.พัชรภรณ์
ด.ช.ธีรเมธ
ด.ญ.ปุญญพัฒน์
ด.ญ.ชวัลลักษณ์
ด.ญ.ปรี ยาดา
ด.ช.ปิ ยชนน์
ด.ช.พัชรพล
ด.ช.ปฏิภาณ
ด.ช.วรภัทร
ด.ช.ธนาธิป
ด.ช.ปภังกร
ด.ช.ธีร์นภัส
ด.ญ.กรองกาญจน์
ด.ญ.จีระญาริ ญทร์
ด.ช.วงศ์วณิ ช
ด.ช.กัณณัฎฐ์
ด.ช.สิ รเมต

เศียรสวัสดิ์
ศรี มหันต์
ชิตดุรงค์กิจ
คาวัจนัง
ปิ ตุภาคโยธิน
ผิวเกลี้ยง
สิ นธุฉาย
สงคริ นทร์
บางกูล
ดวงใจ
คุม้ ภัย
จัดชาวนา
จงจันทึก
จงรักษ์
อินทโฉม
ทองสุ ข
แก้วน้อย
บุญประกอบ
บางกุล
บาเพ็ญธรรมสกุล
เพิ่มพูลผล
บุญอธึก
เพิกแย้ม
เรื องศรี
เลิศลิลิตรุ่ งโรจน์
วงศ์ธนนันท์
ทองหุล
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ชื่ อ - สกุล
ด.ช.เสฏฐวุฒิ
ด.ญ.ภคนันท์
ด.ช.จิณณะ
ด.ญ.นรี กานต์
ด.ญ.ศรัณย์รัฐ
ด.ญ.ปุญญิศา
ด.ญ.ดากานดา
ด.ช.ปิ ยวัชร์
ด.ช.โภควินท์
ด.ช.จุมพล
ด.ช.วุฒิภทั ร
ด.ญ.นภสพร
ด.ช.นพปฎล
ด.ญ.นิตธิชา
ด.ช.ณัฐพัฒน์
ด.ญ.ณฐมนต์
ด.ช.บัญญวัต
ด.ช.ณัฐวรรธน์
ด.ช.พงศพัศ
ด.ช.ปรเมศวร์
ด.ช.ภัทรธร
ด.ญ.ปาลิดา
ด.ญ.จิดาพร
ด.ช.เจษดินธรณ์
ด.ญ.ณัฐพร
ด.ช.สเตฟาน
ด.ช.นพัตธร
ด.ญ.มนัสนันท์

บุญโยม
เงินจันทร์
มาแก้ว
สุ วรรณริ นทร์
ว่องไวตระการ
เฉลิมจิตรอุทยั
วุฒิเรื องกุล
ศิลปวิลาศ
สื บเอี่ยม
เดี่ยววานิช
หว่างวิเชียร
มัฆวาฬ
นาดอน
อภิรมย์บุญสม
บุญริ้ ว
ทรงอยู่
กล่าฮุย้
คุม้ ปานอินทร์
จงสมบูรณ์โภคา
ดัดตรงธรรม
พยัคใหม่
แก้วจาปา
จันทร์ แกมแก้ว
ตันตราจิณ
นิยมราช
ฟรู ติเกอร์
รัตตนวิเชียร
วาริ นทร์ไหล
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ชื่ อ - สกุล
ด.ช.พศิน
ด.ช.ฐปรัฐ
ด.ช.ธนพัฒน์
ด.ญ.พิชญาภัค
ด.ช.ธเนศ
ด.ญ.ปวริ ศา
ด.ญ.ธีรนันท์
ด.ช.ภีมร์พล
ด.ช.ศักย์วริ ษฐ์
ด.ช.นนทวรรธิ์
ด.ช.กรวิชญ์
ด.ญ.ฐานิศา
ด.ช.ธนเดช
ด.ช.พสิ ษฐ์
ด.ญ.ปัณณลักษณ์
ด.ญ.กมลชนก
ด.ช.ธัชกร
ด.ญ.สิ ริภทั ร
ด.ญ.ชญานภัส
ด.ญ.ชัญญานุช
ด.ช.กฤษณกร
ด.ญ.อลิส
ด.ช.ภัทรนันท์
ด.ช.ชยพล
ด.ญ.ณัฐณิ ชา
ด.ช.นคินทร์
ด.ช.ปวเรศ
ด.ญ.กัญญาพัชร
ด.ญ.จิรัชญา

มีทองคา
โรจนสุ นทร
ตั้งวินิจฉัย
จันทร์ตน้
แซ่โง้ว
ศรี สุนทร
ตั้งยศขจร
ทวนทอง
แสงเทียน
สันตยานนท์
สุ นนั ทนาสุ ข
ภู่ทรัพย์
ปฏิญาณสัจ
มานะโรจนานนท์
ทรัพย์ศิริไพบูลย์
ฮั้นประเสริ ฐ
รุ่ งสว่าง
จิภคั สิ ริ
หงษ์ศาลา
ศรี ทอง
สกุลโพน
ศิริ
ทรัพย์นุช
สิ งห์ทอง
มานะเวทย์
เรื องศรี
ธู ปแก้ว
เชี่ยวบางยาง
ปริ ยกุล

5

ชื่ อ-สกุล
ด.ญ.ณัฐชา
ด.ญ.สุ ทธิลกั ษณ์
ด.ช.อนาวิล
ด.ช.พิชยุตม์

ไชยสาร
ปุณณมีสุข
ฐิติวทิ ยาสรรค์
เทพกอม

ประกาศรายชื่ อนักเรียนเข้ าใหม่
ระดับชั้นปฐมวัย ปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ-สกุล
ด.ญ.นิรชา
ด.ช.คณาธิป
ด.ญ.ปัณฑิตา
ด.ช.เอกรัตน์
ด.ช.กฤชทอง

วรรธนเศรณี
ศรี สวัสดิ์
ทองเนียม
โดมประภากร
วังเกล็ดแก้ว

ประกาศรายชื่ อนักเรียนเข้ าใหม่
ระดับชั้นปฐมวัย ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ - สกุล
ด.ญ.ณัฐปภัสร์

ด.ญ.จิดาภา

สวัสดี
เจริ ญจิตร์

