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 ประกาศโรงเรยีนสาธติพัฒนา 

อบ.001/2562 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล 1  ปกีารศึกษา 2562 

ตามที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล  1 ปีการศึกษา 2562                 
จึงขอประกาศรับนักเรียน ดังรายนามต่อไปน้ี  

          ระดับอนุบาล 1    

ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

1 ด.ญ. กชนิภา มฆวัตสกุล 

2 ด.ช. กฤติน สุทิน 

3 ด.ช. กฤษฐ์หิรัญ หิรัญภิรมย์ธาดา 

4 ด.ญ. กัญญาพัชร ภิญโญ 

5 ด.ญ. กัญณัฏฐ ์ เจริญจิตร์ 

6 ด.ช. กิจการ กุสุมภ ์

7 ด.ญ. เขมิกา กันปัญญา 

8 ด.ญ. คีตภัทร เลิศเมธากุล 

9 ด.ช. ฐเดช เทพธัญญ์ 

10 ด.ญ. ฐานิตา อ่อนแอ้น 

11 ด.ช. ฐิติฉัตร จันทะเพชร 

12 ด.ญ. ณาราพัฒน์ คุณากรจิตติรักษ ์

13 ด.ญ. ณาฬฌา สินเบญจทรัพย์ 

14 ด.ญ. ณิชกมล เมฆบัณฑูรย ์

15 ด.ญ. ณีรนุช โลหิตกาญจน์ 

 

/ด.ช.ดนุทรรศน์เดชาพงศ์....... 
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ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

16 ด.ช. ดนุทรรศน์เดชาพงศ์ อนันต์ถวัลย์เลิศ 

17 ด.ช. ธนกฤต ขจรเดชากุล 

18 ด.ช. ธนดล ลิ่มไชยฤกษ์ 

19 ด.ช. ธนบดี ขจรเดชากุล 

20 ด.ช. ธรณ์ กวางทอง 

21 ด.ช. ธัญญ์ ธัญญตระกูล 

22 ด.ช. ธามม ์ ธนาโชคสมบัต ิ

23 ด.ช. ธีรพิชญ์ พงษ์พันธ์ 

24 ด.ช. ปญณต ศิลป์อุดม 

25 ด.ญ. ปณิชา นิลพันธ์ 

26 ด.ช. ปภาวิน นันทศักดิ์ไพบูลย์ 

27 ด.ช. ปรรณธีร ์ จันทร์หนูหงษ์ 

28 ด.ช. ปริน ไกรฤกษ์ 

29 ด.ช. ปฤณภณ เจริญกุล 

30 ด.ช. ปัญญ ์ เงินประเสริฐศร ี

31 ด.ช. ปัญญวัฒน์ ไชยมาตร 

32 ด.ช. ปัณณวัตร ์ วุทธีรพล 

33 ด.ช. ปัณณวิชญ ์ จันทรา 

34 ด.ญ. ปิย์วรา ไชยรัตน์ 

35 ด.ช. ปุญญากรณ ์ ชางเรือ 

36 ด.ญ. เปมิกา วรรณา 

37 ด.ญ. พนิตพิชา ยอดหงษ์ 

38 ด.ญ. พลอยกาญจน์ เหลืองวงศ์วาน 

39 ด.ญ. พัชร์ธัญญ์วรท แจ้งไสว 

40 ด.ญ. พัทธนันท์ อิสระวิศาลพล 

 

         /ด.ช.พิชชากร........... 
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ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

41 ด.ช. พิชชากร สัญญะเดชากุล 

42 ด.ช. พิพิฐพนธ์ ประทุมสุวรรณ 

43 ด.ญ. พิมชนก คงอุดม 

44 ด.ญ. พิรวีร์ สายแก้ว 

45 ด.ช. พุฒิเมธ ศรีวิญญูนนท์ 

46 ด.ญ. เพลงเพลิน จันทโชติ 

47 ด.ญ. เพลงพริมา ศรีสารคาม 

48 ด.ญ. ฟ้าโปรด    สุรสิทธิ ์ ปานอ่อน 

49 ด.ช. ภากร ศรีสวัสดิ์นุกูล 

50 ด.ญ. ภาวิดา รุ่งวิทยนันท์ 

51 ด.ญ. มินนารา แสงภักด ี

52 ด.ช. มนูศักดิ ์ สิงห์ทุม 

53 ด.ญ. รดาณัฐ สอนใจ 

54 ด.ญ. ศรีชมพู ชมชาญ 

55 ด.ช. ศรุต ไทยเจริญพร 

56 ด.ช. ศุภกฤษ ศรีบุรินทร์ 

57 ด.ช. สิระ โชติสัมฤทธ์ิ 

58 ด.ช. สุวิศิษฏ์ อริยธนาพงศ์ 

59 ด.ญ. อริยะ ศรีมาก 

60 ด.ช. อาเธอร์ แอนดรูว์ โทมัส 

61 ด.ช. อานนท์ พิมลเกตุ 

62 ด.ญ. เอญาดา ยมลยง 

63 ด.ญ. ไอยรีนดา สังกิตติวรรณ ์
           
        

/ทั้งน้ีผู้ปกครอง...... 
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          ทั้งน้ีผู้ปกครองสามารถกรอกเอกสารมอบตัวได้ที่  http://www.satitpattana.ac.th และช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 80,000 บาทได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนสาธิตพัฒนา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่  14 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 8.30 – 16.00  น.  

       หากท่านไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดข้างต้นโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเรียน                   
ปีการศึกษา 2562 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน  2561 

 

 

(รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ) 
ผู้อ านวยการ 
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