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 ประกาศโรงเรยีนสาธติพฒันา 

อบ.001/2563 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 

 ตามที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล 1   ปีการศึกษา 2563                      
จึงขอประกาศรับนักเรียน ดังรายนามต่อไปนี้  

 

        ระดับอนุบาล   1  

ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

1 ด.ญ. เกณิกา วิสุทธิพงศ์ถาวร 

2 ด.ญ. เกตน์นิกา พรหมศิวรักษ์ 

3 ด.ญ. กรพัชรา ประสงค์ดี 

4 ด.ญ. กวินธิดา โมระสกุล 

5 ด.ช. กวี แสงคล้อย 

6 ด.ช. กิตตน์พัฒน์ ตรีม่ิงมิตร 

7 ด.ญ. กีรธิดา จันทร์ชู 

8 ด.ญ. ขยาทิมาต กุลแพง 

9 ด.ญ. จิณณะ ใจเที่ยงแท้ 

10 ด.ช. ชยณัฐ ลีละโรจน์ 

11 ด.ช. ชยธัญญ์ ศรีเทพ 

12 ด.ญ. ณดา จิตวิโชติ 

13 ด.ช. ณัฐกฤต เดชทวีประเสริฐ 

14 ด.ช. ณัฐกิตต์ จิรพิเชฐรัตนา 

15 ด.ช. ณัฐพัชร์ เนียมรัตน์ 
          

 /16 ด.ช.ตฤณ..... 
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ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

16 ด.ช. ตฤณ แก้วประดิษฐ์ 

17 ด.ช. แทนธนนท์ ธิติกุล 

18 ด.ญ. ทฤฒมน เอิน ชี 

19 ด.ญ. ทอบุญ อธิพงศ์วณิช 

20 ด.ช. ทุนแผ่นดิน รัตนารามิก 

21 ด.ช. ธภัทร ละออง 

22 ด.ช. ธีรภัทร เบ้าสุข 

23 ด.ญ. นพอาภา นาคมี 

24 ด.ช. นัธทวัฒน์ สุรางค์ศรีรัฐ 

25 ด.ญ. นาราดี โอสุวรรณรัตน์ 

26 ด.ญ. นิพพุตา อังศธรรมรัตน์ 

27 ด.ช. บุญบุตร เพราวิเชียร 

28 ด.ญ. บุณยลดา เพราวิเชียร 

29 ด.ช. ปญณต วีระพันธ์ 

30 ด.ช. ปริยภัทร มโนมัยพิบูลย์ 

31 ด.ญ. ปัญญาภรณ์ ชูแสง 

32 ด.ญ. ปาณิสรา อัศวาดิศยางกูร 

33 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญพร้อมสรรพ์ 

34 ด.ช. ปุณยธร วิสาลพล 

35 ด.ช. พงศ์ภวัฒน์ แจ้งใจธรรม 

36 ด.ช. พชร ล้ าเลิศธรรม 

37 ด.ญ. พริมมันตรา เหมอยู่ 

38 ด.ช. พลัง อินทรประสาท 

39 ด.ญ. พิชามญชุ์ อัศวปิตานนท์ 

40 ด.ญ. พิณณารา ยิ่งรุ่งเรือง 

 

/41 ด.ญ.พิมพ์ณารา.... 
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ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ 

41 ด.ญ. พิมพ์ณารา พงศาวรี 

42 ด.ญ. ภาชญา สง่าเจริญกิจ 

43 ด.ช. ภูมินทร์ อินทรมงคล 

44 ด.ช. ภูริเมศวร์ พัฒนาฤดี 

45 ด.ญ. มนสิการ มิ่งบรรเจิดสุข 

46 ด.ญ. มิ่งกมล อินทยศ 

47 ด.ญ. รติมา ก้องปรีชาสกุล 

48 ด.ช. รวีพัฒน์ เหวียนระวี 

49 ด.ญ. ริดา ศุภอรรถสิทธ์ิ 

50 ด.ญ. ลลิสา แจ้งเกษม 

51 ด.ญ. เลล่า เอมิลี่ ซาโต 

52 ด.ช. วิชญะ สายใจ 

53 ด.ญ. วิรัลสิรี จิระเกษมนุกูร 

54 ด.ญ. ศิริน วิบูลย์อรรถ 

55 ด.ช. ศุภกร วราณุภาพงศ์ 

56 ด.ญ. สุธินี จักรค า 

57 ด.ช. อธิกิตต์ิ คะใจ 

58 ด.ญ. อนงค์ศุภิษดา เถาหมอ 

59 ด.ญ. อภิญญา บูรณ์เจริญ 

60 ด.ช. อริย เปล่งข า 

61 ด.ญ. อริสรา ชนัทนาวา 

62 ด.ช. อัครินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ 

63 ด.ญ. อันนา ไชยสูงเนิน 

64 ด.ญ. อิษยา ณัฏฐารมณ์ 

65 ด.ญ. อิสราภรณ์ ตั้งก้องเกียรติ 

 

/ทั้งนี้ผู้ปกครอง....... 
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 ทั้ งนี้ ผู้ ปกครองสามารถกรอก เอกสารมอบตั วได้ที่   http://www.satitpattana.ac.th และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 80,000 บาทหลังจากกรอกเอกสารผ่านเว็บไซต์ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนสาธิตพัฒนา                   
ตั้งแตว่ันจันทร์ที่  23 – วันศุกร์ที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00  น.       

             หากท่านไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดข้างต้นโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเรียน                   
ปีการศึกษา 2563 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน  2562 

 
                               

                                     (รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ) 
                                                                            ผู้อ านวยการ 
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