
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 

ขั้นตอนและวธีิการมอบตวันักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา  2563 
 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
มอบตวันกัเรียนในวนัเสาร์ท่ี  15   กมุภาพนัธ์   2563     เวลา  8.00 –  12.00  น. 
 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 
มอบตวันกัเรียนในวนัเสาร์ท่ี  15   กมุภาพนัธ์   2563     เวลา  8.00 –  12.00  น. 
 

1.  ผูป้กครองช าระเงินค่ามอบตวั   
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4  ประมาณ  25,000  บาท    

           ประถมศึกษาปีท่ี 5 – มธัยมศึกษาปีท่ี5  ประมาณ 20,000 บาท   
ท่ีหอ้งธุรการประถม 

2.  กรอกขอ้มูลในใบมอบตวันกัเรียน 1 แผน่  รูปถ่าย  1  รูป ขนาด 1 น้ิว 
3.  เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้ น านกัเรียนไปวดัชุดนกัเรียนท่ีร้านสหการ 
    อาคาร  1 (ตึกอนุบาล) 
4. ส าหรับเอกสารการลาออกจากโรงเรียนเดิมตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    
    ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ใหผู้ป้กครองน ามาใหท้างโรงเรียนในช่วงเรียน 
    ภาคฤดูร้อน    เช่น  ใบ ปพ.1  ป.พ. 6  ป.พ.8   
5. ส าหรับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    ใหน้ าสมุดพกจากโรงเรียน 

    เดิมมาใหก้บัทางโรงเรียน   

 

หมายเหตุ    -  นักเรียนทีส่อบผ่านทุกคน  ต้องเรียนปรับพืน้ฐานภาคฤดูร้อน 

                           ในวนัที ่23  มนีาคม  - 23  เมษายน  2563  เวลา   8.30 – 14.30 น. 
-    ซ้ือหนังสือในวนัที ่24 เมษายน 2563 เวลา 8.00 – 15.00 น. 

                            และวนัที ่25 เมษายน 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. 



ท่ี ท่ี

1 ด.ช.ธีรวีร์ จิรเดชวงศเ์จริญ 28 ด.ช.นนทพทัธ์ รูปขจร

2 ด.ญ.ชนิตร์พตัร สาชวด 29 ด.ช.ธีรเทพ เป้ามาลา

3 ด.ญ.ลภสัรดา ปรมาพจน์ 30 ด.ช.มณฑกาญจน์ พดัภู่

4 ด.ช.นนทกร เพง็แจ่ม 31 ด.ช.ชยักฤต หอมชะเอม

5 ด.ญ.ธรรมวรรณ รสิไพบูลย์ 32 ด.ญ.ปัณณิกา บุญจริง

6 ด.ญ.พิชญาภา เอ่ียมอนนัตว์ฒันะ 33 ด.ช.อาดามิน บุญเครือ

7 ด.ช.จกัริน ปราณ์สุข 34 ด.ญ.มลัลิกา รัชตไมตรี

8 ด.ญ.รตนพร เหวา่ไว 35 ด.ช.บรรณรต บวัอุไร

9 ด.ญ.พรทิพย์ จนัอุดม 36 ด.ช.เกียรติกุล ศรีสุวรรณ

10 ด.ญ.พิมชนก หอยสังข์ 37 ด.ช.ณาณพฒัน์ สโมสร

11 ด.ญ.ณฐันรี พิทกัษากร 38 ด.ช.ญาณภทัร ปัญญารุ่งเจริญ

12 ด.ช.พชรพล เปล่งวิทยา 39 ด.ญ.วนิศรา จนัทรวิจิตร

13 ด.ญ.กวินธิดา ชูช่อ 40 ด.ช.กสิวตัร นิยมราษฎร์

14 ด.ช.ตฤณ ถิรรัถยา 41 ด.ญ.พิชญา ชชัวาลกิจกุล

15 ด.ช.กฤษติธี ชาดิษฐ์ 42 ด.ญ.วสะนนัท์ นาจอมศรี

16 ด.ญ.พิชชาภา เจริญมินตร์ 43 ด.ญ.กชพรรณ สีแสวง

17 ด.ช.ปริญกร อรุณแสงสวา่ง

18 ด.ญ.ปริยากร มัง่มีธนสันติ

19 ด.ญ.วิมลสิริ ฉนัทะภาคยพิ์บูลย์

20 ด.ญ.ณฐัชยา เรืองโรจน์

21 ด.ญ.มารียาห์ สัจจนกุล

22 ด.ช.ธนกฤต มหาพีราภรณ์

23 ด.ญ.ประกายมุข ธุระพระ

24 ด.ช.กฤตศรัณย์ เมตตาประเสริฐ

25 ด.ญ.ณฐัธิชา ประคองบดีสิรี

26 ด.ช.ธนชั กะระโสภณ

27 ด.ช.สิทธิรัตน์ เป่ียมสันติกุล

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
ช่ือ - นามสกุล ช่ือ - นามสกุล

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563



ท่ี ท่ี

1 ด.ช.จิรัฎฐ์ จรัสโสภาพฒัน์ 1 ด.ช.ธนวฒัน์ ศรีสุวรรณ

2 ด.ญ.บุญธิดา มนตรีวิบูลยช์ยั 2 ด.ช.เดช ศรีประสิทธิภาพ

3 ด.ญ.สิริภสัสร อ่อนค าขนัธ์ 3 ด.ญ.ปาณิสรา ตน้ศิริไพบูลย์

4 ด.ญ.นิลนีรา สมบูรณ์วฒันา 4 ด.ช.กษิดิศ ฉิมนอ้ย

5 ด.ญ.ญดา ยมจนัทร์ 5 ด.ญ.ลีอารดา บุญเครือ

6 ด.ญ.ธญัญลกัษณ์ปพรเพียรดี 6 ด.ช.วฒัน์นภทัร ตนัติพลาผล

7 ด.ช.ภูริณฐั สุขีวฒัน์ 7 ด.ญ.วรัญยา แซ่แต้

8 ด.ช.ภทัรดนยั รัตนรักษ์

9 ด.ช.ธนโชติ บวัสุวรรณ์

ท่ี ท่ี

1 ด.ช.ปัญญา ศรีนารัตน์ 1 ด.ช.ดล ศรีประสิทธิภาพ

2 ด.ญ.เนตร์ทิพย์ เยน็อุทก

3 ด.ญ.ศุภรชยา ปราณีสุข

4 ด.ญ.นรพิชชา มิตรไมตรี

5 ด.ช.พลวฒัน์ พนัธ์เพช็ร

6 ด.ช.อชิระ ฐานไวกูณฐ์

7 ด.ญ.สิรินนัท์ อ่อนค าขนัธ์

8 ด.ญ.บุญสิตา มนตรีวิบูลยช์ยั ท่ี

9 ด.ญ.นนัทน์ภสั ศิริธรรม 1 ด.ญ.นทัธ์หทยั พิชิตพร

2 ด.ญ.ปุณยวีร์ สัวเท็ม

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
ช่ือ - นามสกุล

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
ช่ือ - นามสกุล

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี ท่ี

1 ด.ญ.คคนมัพร เจริญพนัธ์ุ 28 ด.ช.นพเกา้ แกว้สันเทียะ

2 ด.ญ.สรัลชยา เอ่ียมอนนัตว์ฒันะ 29 ด.ญ.ปภาพร โพธ์ิแกว้

3 ด.ญ.มนชนก โพธ์ิวรรณ 30 ด.ช.ศุภวิชญ์ พ่ึงอน้

4 ด.ญ.กวินตรา ชยันวสิน 31 ด.ญ.อญัชิตา อินทร์สเกตุ

5 ด.ญ.อยัริศษา สุนเทียน 32 ด.ญ.ศศิประภา เริงเกษตรวิทย์

6 ด.ช.นพรัตน์ นาคผา 33 ด.ญ.ชมพนุูช หม่ืนพนัธ์

7 ด.ช.นิติธรรม ธารถวิล 34 ด.ช.นรบดินทร์ สุขะตุงคะ

8 ด.ญ.ปิยะนุช ใจหมัน่ 35 ด.ช.อนนัดา สายหยดุ

9 ด.ญ.ณิญาพรรน์ภกัร์ สังขสุ์วรรณ 36 ด.ญ.รัญชนา เจริญสุข

10 ด.ช.วีรภาพ ทบัทิมแสง 37 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สารพล

11 ด.ญ.ปาลิตา ศรีวงษพ์กุ 38 ด.ญ.ณฏัฐา อศัวเมฆมณี

12 ด.ญ.ปีญาพฒัน์ เอ่ียมศรี 39 ด.ญ.สุภาวดี นามบุรี

13 ด.ช.คงศกัด์ิ อ่ิมทรัพย์ 40 ด.ญ.ประภาสิริ สุวรรณกูฎ

14 ด.ญ.นิจวิภา แอบคีรีวงศ์ 41 ด.ญ.แพรวนภา สวสัด์ินาวิน

15 ด.ญ.ณฏัฐณิชา ร้ิวทอง 42 ด.ญ.วิมลฉตัร วิชยัศิริ

16 ด.ญ.มุกอนัดา ใจกวา้ง 43 ด.ช.กรรษวตั ทองเนียม

17 ด.ญ.กญัญาณฐั เสือนอ้ย 44 ด.ช.พฤกษากฤศ โคมทอง

18 ด.ญ.ดุษฎี นิลประดิษฐ 45 ด.ญ.สุพิชญา สารี

19 ด.ญ.มนสันนัท์ บูรโชควิวฒัน์ 46 ด.ญ.กนกพิชญ์ ไทท้อง

20 ด.ญ.ณฐัฏช์ณนัท์ ชิมสิริวรรณ 47 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ เพ่ิมพลู

21 ด.ญ.สมิตา กาญจนณุรักษ์ 48 ด.ญ.สายป่าน รังกาวงษ์

22 ด.ญ.ศศธร หอมทวนลม 49 ด.ช.บูรภณ อองกุลนะ

23 ด.ญ.วิมลสิริ บวัเงิน 50 ด.ญ.พิมพม์าดา แซ่แต้

24 ด.ช.คุณานนท์ ศรีจนัทร์งาม 51 ด.ช.จตุรภทัร เหล็กดี

25 ด.ช.สุเมธ กุสุโมทย์ 52 ด.ญ.พลอยรัตน์ ล ามะนา

26 ด.ช.ภูรินท์ ผ่องสวน 53 ด.ญ.อมิตารัตน์ พรมแยม้

27 ด.ญ.กุลยาวลัย์ จนัทร์วงษ์ 54 ด.ช.วรภพ ชูตระกูลทรัพย์

ช่ือ - นามสกุลช่ือ - นามสกุล

นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563



ท่ี

1 ด.ช.ฐนรัช ชยันวสิน

2 ด.ญ.ณฐัชนนัท์ ยอดประทุม

3 ด.ช.ณฐัพฤทธ์ พิชิตพร

4 ด.ช.ธญัพิสิษฐ์ วิริยไกรกุล

ท่ี ท่ี

1 นส.มนตบ์วั เล่าวฒันะยิง่ยง 10 ด.ญ.ธิญาภา ทกัษอ์รุณกุล

2 ด.ญ.ปทิตตา เงินประเสริฐ 11 ด.ญ.ศุภิสรา คงเจริญ

3 นายณฐันนัท์ ฟักเล็ก 12 นายภทัรกร ศรจิตติ

4 นส.เกสรา เชยชิด 13 นส.อรณิชา เกตุสุวรรณ

5 นายบณัฑิต ศรีสวสัด์ิ 14 นส.ชนมช์นก กวีวงศเ์ปรม

6 ด.ญ.อลิชา รุ่งพิทกัษน์นท์ 15 นส.ณิชาภทัร เภาพาน

7 นส.สรัยลดา ม่ิงสมร 16 ด.ญ.นทัธมน เชยวดัเกาะ

8 นายภควตัร สิโนทก 17 ด.ญ.ณฐัพร นอ้ยสวา่ง

9 นส.กนกทิพย์ อินทิปปัญญา 18 ด.ช.สหรัฐ ยิม้เจริญ

นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ประกาศผลสอบนักเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4
ช่ือ - นามสกุล

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563


