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การมอบตัวนักเรียน 
 ระดบัเตรียมปฐมวยัและปฐมวยัปีท่ี 1-3 มอบตวัวนัท่ี 8-9 ตลุาคม 2561 
 ณ ห้องธุรการ ณ เซนต์แมร่ี (ตกึประถม) เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ 1 รูป 
 คา่ใช้จา่ยในการมอบตวั 

 ระดบัชัน้เตรียมปฐมวยั ประมาณ 27,000 บาท 
 ระดบัชัน้ปฐมวยัปีท่ี 1-3 ประมาณ 26,000 บาท 
 (คา่ธรรมเนียม คา่หนงัสือ คา่เสือ้ผ้า คา่เรียนภาคฤดรู้อน คา่อาหาร) 

 
 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าใหม่ 

ระดับช้ันเตรียมปฐมวยั  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ – สกุล 
ด.ช.ภูริณัฐ ธรรมโชติ 
ด.ญ.ภิญพชัญช์า ฟักหอม 
ด.ญ.พนิตรดา แกว้ประชุม 
ด.ญ.เพราพชัร์ องัคณาวรานนท ์
ด.ญ.กญัญาภทัร คงสิน 
ด.ญ.นชันิชา ฉตัรทองเลิศกุล 
ด.ญ.ณชัภทัรนนัท ์ ปัญจมะจนัทร์ 
ด.ญ.ณัฐรดา นรินทร์โท 
ด.ญ.วริศรา ฉุยเนย 
ด.ช.รัตนชยั นามโยธี 
ด.ญ.กลัรวยี ์ แสงแป้น 
ด.ญ.สุทตัตา เศวตศิลป์ 
ด.ญ.ชนิศา เกตุเมา้ 
ด.ช.วาธีร์ จนัทร์แฉ่ง 
ด.ญ.รินรดา วงศส่ื์อ 
ด.ญ.อมรรัตน์ นกทอง 
ด.ช.ธนธร นกทอง 
ด.ช.ปวริศร ร้อยนาค 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าใหม่ 

ระดับช้ันปฐมวยัปีที ่ 1   ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล 

ด.ญ.เขมิสรา เศียรสวสัด์ิ 
ด.ญ.กมลชนก ศรีมหนัต ์
ด.ช.กิตติภคั                                               ชิตดุรงคกิ์จ 
ด.ญ.กรภทัร์ ค าวจันงั 
ด.ช.วฒิุภทัร                                              ปิตุภาคโยธิน 
ด.ญ.รดา ผวิเกล้ียง 
ด.ช.ภาคิณ สินธุฉาย 
ด.ช.วชิศรุตพงษ ์ สงครินทร์ 
ด.ญ.สุพิชญา บางกูล 
ด.ช.อคัรวนิท ์ ดวงใจ 
ด.ญ.พชัรภรณ์                                            คุม้ภยั 
ด.ช.ธีรเมธ จดัชาวนา 
ด.ญ.ปุญญพฒัน์                                         จงจนัทึก 
ด.ญ.ชวลัลกัษณ์ จงรักษ ์
ด.ญ.ปรียาดา อินทโฉม 
ด.ช.ปิยชนน์ ทองสุข 
ด.ช.พชัรพล แกว้นอ้ย 
ด.ช.ปฏิภาณ บุญประกอบ 
ด.ช.วรภทัร บางกุล 
ด.ช.ธนาธิป บ าเพญ็ธรรมสกุล 
ด.ช.ปภงักร เพิ่มพูลผล 
ด.ช.ธีร์นภสั บุญอธึก 
ด.ญ.กรองกาญจน์ เพิกแยม้ 
ด.ญ.จีระญาริญทร์ เรืองศรี 
ด.ช.วงศว์ณิช                                             เลิศลิลิตรุ่งโรจน์ 
ด.ช.กณัณฎัฐ ์                                             วงศธ์นนนัท ์
ด.ช.สิรเมต                                                  ทองหุล 
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ช่ือ - สกุล 

ด.ช.เสฏฐวฒิุ บุญโยม 
ด.ญ.ภคนนัท ์ เงินจนัทร์ 
ด.ช.จิณณะ มาแกว้ 
ด.ญ.นรีกานต ์ สุวรรณรินทร์ 
ด.ญ.ศรัณยรั์ฐ วอ่งไวตระการ 
ด.ญ.ปุญญิศา เฉลิมจิตรอุทยั 
ด.ญ.ดากานดา วฒิุเรืองกุล 
ด.ช.ปิยวชัร์ ศิลปวลิาศ 
ด.ช.โภควินท ์ สืบเอ่ียม 
ด.ช.จุมพล เด่ียววานิช 
ด.ช.วฒิุภทัร หวา่งวเิชียร 
ด.ญ.นภสพร มฆัวาฬ 
ด.ช.นพปฎล นาดอน 
ด.ญ.นิตธิชา อภิรมยบุ์ญสม 
ด.ช.ณฐัพฒัน์ บุญร้ิว 
ด.ญ.ณฐมนต ์ ทรงอยู ่
ด.ช.บญัญวตั กล ่าฮุย้ 
ด.ช.ณฐัวรรธน์ คุม้ปานอินทร์ 
ด.ช.พงศพศั จงสมบูรณ์โภคา 
ด.ช.ปรเมศวร์ ดดัตรงธรรม 
ด.ช.ภทัรธร พยคัใหม่ 
ด.ญ.ปาลิดา แกว้จ าปา 
ด.ญ.จิดาพร จนัทร์แกมแกว้ 
ด.ช.เจษดินธรณ์ ตนัตราจิณ 
ด.ญ.ณัฐพร นิยมราช 
ด.ช.สเตฟาน                                                              ฟรูติเกอร์ 
ด.ช.นพตัธร                                                               รัตตนวเิชียร 
ด.ญ.มนสันนัท ์                                                         วารินทร์ไหล 
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ช่ือ - สกุล 

ด.ช.พศิน                                                                มีทองค า 
ด.ช.ฐปรัฐ                                                              โรจนสุนทร 
ด.ช.ธนพฒัน์                                                          ตั้งวนิิจฉยั 
ด.ญ.พิชญาภคั                                                         จนัทร์ตน้ 
ด.ช.ธเนศ แซ่โงว้ 
ด.ญ.ปวริศา ศรีสุนทร 
ด.ญ.ธีรนนัท ์ ตั้งยศขจร 
ด.ช.ภีมร์พล ทวนทอง 
ด.ช.ศกัยว์ริษฐ์ แสงเทียน 
ด.ช.นนทวรรธ์ิ สันตยานนท ์
ด.ช.กรวชิญ ์ สุนนัทนาสุข 
ด.ญ.ฐานิศา ภู่ทรัพย ์
ด.ช.ธนเดช ปฏิญาณสัจ 
ด.ช.พสิษฐ ์ มานะโรจนานนท ์
ด.ญ.ปัณณลกัษณ์ ทรัพยศิ์ริไพบูลย ์
ด.ญ.กมลชนก ฮั้นประเสริฐ 
ด.ช.ธชักร รุ่งสวา่ง 
ด.ญ.สิริภทัร จิภคัสิริ 
ด.ญ.ชญานภสั หงษศ์าลา 
ด.ญ.ชญัญานุช ศรีทอง 
ด.ช.กฤษณกร สกุลโพน 
ด.ญ.อลิส ศิริ 
ด.ช.ภทัรนนัท ์ ทรัพยนุ์ช 
ด.ช.ชยพล สิงห์ทอง 
ด.ญ.ณัฐณิชา มานะเวทย ์
ด.ช.นคินทร์ เรืองศรี 
ด.ช.ปวเรศ ธูปแกว้ 
ด.ญ.กญัญาพชัร เช่ียวบางยาง 
ด.ญ.จิรัชญา ปริยกุล 
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ช่ือ-สกุล 

ด.ญ.ณัฐชา ไชยสาร 
ด.ญ.สุทธิลกัษณ์ ปุณณมีสุข 
ด.ช.อนาวลิ ฐิติวทิยาสรรค ์
ด.ช.พิชยตุม ์ เทพกอม 

 

 

 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าใหม่ 

ระดับช้ันปฐมวยั ปีที ่2  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล 

ด.ญ.นิรชา           วรรธนเศรณี 
ด.ช.คณาธิป ศรีสวสัด์ิ 
ด.ญ.ปัณฑิตา ทองเนียม 
ด.ช.เอกรัตน์ โดมประภากร 
ด.ช.กฤชทอง วงัเกล็ดแกว้ 

 
 
 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าใหม่ 

ระดับช้ันปฐมวยั ปีที ่3  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล 

ด.ญ.ณฐัปภสัร์ สวสัดี 
ด.ญ.จิดาภา                                                     เจริญจิตร์ 

 


