
 

สรุปผลการประเมิน นักเรียนเข้าใหม่ 
ระดบัช้ันเตรียมปฐมวยั ปีการศึกษา 2563 

 

 

เลขที่ ช่ือ - สกลุ 
1 เดก็หญิงนิภารัตน์ เอกวชัร์นิธิกุล 
2 เดก็หญิงกชพร สุวรรณรังษี 
3 เดก็หญิงลภาวรรณ ศรีปัญจพฒัน์ 
4 เดก็ชายสุภพิสิษฐ ์ ทา้วภุชฌงค ์
5 เดก็หญิงชญาภา สุขประเสริฐ 
6 เดก็ชายกฤศณ์ กอบแกว้ 
7 เดก็หญิงพิวา อภิรักษน์นัทช์ยั 
8 เดก็ชายศุภกร เหล่าสุวรรณ 
9 เดก็ชายณฐิศ วชัรกิตติ 
10 เดก็ชายวีรภทัร แซ่ตั้ง 
11 เดก็ชายนวิน ปัญญารุ่งเจริญ 
12 เดก็หญิงนุชจริน ศุภนิมิตตระกลู 
13 เดก็หญิงวราลี พฒันาพงษส์ถิตย ์
14 เดก็หญิงทศันลกัษณ์ กุฎีแดง 
15 เดก็ชายสิทธิเดช ฤกษเสน 
16 เดก็ชายอนนัดา นุชเจริญ 
17 เดก็ชายณฐัภูมิ แกวน่กสิกรณ์ 
18 เดก็หญิงกญัญาณฐั อินทร์จนัทร์ 
19 เดก็ชายธนพิพฒัน์ สังขพนัธ์ 



 

สรุปผลการประเมิน นักเรียนเข้าใหม่ 
ระดบัช้ันปฐมวยั ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

เลขที่ ช่ือ - สกลุ 

1 เดก็หญิงกชพร ทพัทนงค ์
2 เดก็ชายฐาพล         ธ ารงวราภรณ์ 
3 เดก็หญิงชาคริยา       สุวรรณสุขมุ 
4 เดก็หญิงลกัษณ์นารา   อารยรุ่งโรจน์ 
5 เดก็ชายปุณฌรัสม์ิ   สุพรรณรัตน์ 
6 เดก็หญิงปุณณิกา เรือนงาม 
7 เดก็หญิงณฐนนัทน์   บูรพามงคลชยั 
8 เดก็ชายรติวรรธน์      พทุธงชยั 
9 เดก็หญิงมุฑิตา     หยกพิทกัษโ์ชค 
10 เดก็หญิงเบญุจภรณ์   ตรีเนตรประดิษฐ ์
11 เดก็หญิงประพิณพชัร์     ประทุมอินทร์ 
12 เดก็หญิงบุษยาวีร์ เกิดวนั 
13 เดก็หญิงพริมา      สฤษด์ิเจริญคา้ 
14 เดก็หญิงณฐัณิชา   ชมะไชยธารณ์ 
15 เดก็หญิงพชัราพณัณ์   คุม้ปาลอินทร์ 
16 เดก็ชายพชรล ์       จนัทนเรืองชยั 
17 เดก็ชายกนัตภณ ชมรัมย ์
18 เดก็หญิงกนัตก์นิษฐ ์  วงศส์กลุยง 
19 เดก็หญิงไอรดา         บุญเจริญสุข 



 

 

เลขที่ ช่ือ - สกลุ 

20 เดก็ชายณภทัร เร่ียวแรง 
21 เดก็ชายณฎัฐวี แก่นใน 
22 เดก็หญิงวลัยป์กรณ์    คงอมรสมบติั 
23 เดก็ชายวีรภทัร ทองสมาน 
24 เดก็ชายกวินท ์ แจ่มแสง 
25 เดก็หญิงณฐัฐา จามรวรรณ 
26 เดก็ชายสุกฤต กาฬภกัดี 
27 เดก็ชายธนพฒัน์ ฝอยทบัทิม 
28 เดก็หญิงณฐัชุตา ศรีแกว้ 
29 เดก็ชายอนพชั เวชกามา 
30 เดก็ชายจิรพฒัน์ รอดเพชร 
31 เดก็ชายชญัธรณ์ โสภณบุญกิจ 
32 เดก็หญิงธวลั เกษกราน 
33 เดก็หญิงชญานิน กองจุมพล 
34 เดก็ชายสิทธิชล หลุ่งเป้า 
35 เดก็หญิงชลธิชา นอ้ยธิ 
36 เดก็หญิงณิชชานนัธ์ิ ชยัชิตาทร 
37 เดก็ชายมงคล เตชะยิง่ไพบูลย ์
38 เดก็ชายทกัษพล ทกัษอ์รุณกุล 
39 เดก็ชายณฐัภทัร ยิม้อยู ่
40 เดก็ชายภูวเนศ คุม้อินทร์ 

 



เลขที่ ช่ือ - สกลุ 
41 เดก็ชายภาณสัฎ ์ วศินะเมฆินทร์ 
42 เดก็ชายธชัธาดา ยะวงค ์
43 เดก็ชายณฐัวฒัน์ ม่ิงมีธนสันติ 
44 เดก็หญิงพอเพียง บูชาธรรม 
45 เดก็ชายณฐัวฒัน์ พรรณา 
46 เดก็ชายพิชญุตม ์ กิตติเสถียรนนท ์
47 เดก็ชายชยัวลญัช์ ศีลอวยพร 
48 เดก็ชายภูภูมิ ภูเสนา 
49 เดก็หญิงวนชัพร ดอกบวับาน 
50 เดก็ชายพิชชากร ตั้งไทยขวญั 
51 เดก็ชายอาทิเทพ ธนิกกุล 
52 เดก็ชายสดุดี สัจจนกลุ 
53 เดก็ชายอธิวฒัน์ สีด่อน 
54 เดก็หญิงอมิตา เปรมใจ 
55 เดก็หญิงปภาวรินทร์  บุญวรานนัท ์
56 เดก็ชายวรากร ล้ิมไพบูลย ์
57 เดก็หญิงวงศว์ิภา เลิศลิลิตรรุ่งโรจน์ 
58 เดก็ชายพีรวิชญ ์ คุนาพงษกิ์ติ 
59 เดก็ชายพีรวฒัณ์ คุนาพงษกิ์ติ 
60 เดก็ชายศิวกร คงคะเสน 
61 เดก็ชายภาคิน หวงัอินทร 
62 เดก็ชายนนัทพทัธ์ ธีร์จนัทึก 



 

เลขที่ 
 

ช่ือ – สกุล 
63 เดก็หญิงกนกกาญจน์ จนัทร์แสงวฒันา    
64 เดก็หญิงวรรณิศา อคัรเดชาไชย 
65 เดก็หญิงกวินทิพย ์ ไชยเทพ 
66 เดก็ชายพลภทัร ทองนพคุณ 
67 เดก็หญิงกณัฐมณี อาจคงหาญ 
68 เดก็หญิงศศินา รูปขจร 
69 เดก็ชายชนชน       ศรันภทัรจีระกุล 
70 เดก็ชายกวีวธัน์ แสนสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปผลการประเมิน นักเรียนเข้าใหม่ 

ระดบัช้ันปฐมวยั ปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
 

เลขที่ ช่ือ - สกลุ  
1 เดก็ชายวีรปรัชญ ์ จุฑานุกาล 
2 เดก็ชายวรสรณ์ จุฑานุกาล 
3 เดก็ชายนรากร พรมชาติ 
4 เดก็ชายภูมินทร์ ศิริแสน 

 
 

 
 

 

สรุปผลการประเมิน นักเรียนเข้าใหม่ 
ระดบัช้ันปฐมวยั ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

 

เลขที่ ช่ือ - สกลุ 
1 เดก็หญิงกมลทิพยว์ิภา   วิกสูงเนิน 
2 เดก็ชายชยัธวชั การะเกตุ 
3 เดก็หญิงรินรดา ล าจวน 
4 เดก็หญิงนนันภสั           พากเพียรศิลป์ 

 


