
   
 

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)  
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (MEP) ประจําปีการศึกษา 2562 
………………………………………………………….…..……………………….…………… 

ตามที่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (MEP) ประจําปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก
ดังกล่าว โดยเรียงลําดับจากคะแนนรวมมากท่ีสุด ดังนี้ 
 

 
       ล าดับที่    รหัสผู้สอบ   ชื่อ – สกุล 
 1        020   เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบณรงค์ 
 1        024   เด็กชายปัณณกร  ซึมทราย 
 3        032   เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคํา 
 4        019   เด็กหญิงพิชชานันท์  พงษ์สวัสดิ์ 
 5        001   เด็กชายกิตติภพ  จารุภุมริน 
 6        015   เด็กหญิงพลอยขวัญ  ฝางคํา 
 7        026   เด็กชายคามิน  วังนาทัน 
 8        012   เด็กชายอรรณพ  ตัณฑศรีชัย 

8        016   เด็กหญิงเมธาพร  วิทยสิริไพบูลย์ 
 8        029   เด็กชายธัญเทพ  ชัยคําภา 
 11        038   เด็กชายปรเมษฐ์  ปิ่นสุวรรณ 
 12        034   เด็กชายบุญชนิต  ธรรมเกสร 
 13        050   เด็กชายพัชรพล  โล้วมั่นคง  
 14        017   เด็กหญิงเมธาวี  วิทยสิริไพบูลย์ 
 15        039   เด็กหญิงกุลณดา  ล้อมวงษ์ 
 16        014   เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนสิริ 
 17        044   เด็กชายยุทธศักดิ์  พาชีช้าง 
 18        007   เด็กชายภาคิน  ศิริวงศ์ตระกูล 
 19        008   เด็กหญิงภัทราวดี  พุ่มพวง 
 20        030   เด็กหญิงปัญญาพร  แซ่ตั๊น 



       ล าดับที่    รหัสผู้สอบ   ชื่อ – สกุล 
20        036   เด็กชายธีรดนย์  จูแย้ม 

 20        053   เด็กชายเตชนิธิ  พรหมขุนทอง 
 23        043   เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยชนะ 
 24        037   เด็กหญิงสโรชา  ฐิตะฐาน 
 25        045   เด็กหญิงเปมิกา  พันจี 
 26        011   เด็กหญิงภคมน  สิทธิการ 
 26        049   เด็กหญิงเพชรรดา  พูลหล้า 
 28        023   เด็กหญิงเอริยา  โออินทร์ 
 29        031   เด็กชายอินทัช  ไชยะกุล 
 30        046   เด็กหญิงกวินธิดา  อุประถา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 31        052   เด็กหญิงธันยมัย  ไกลถิ่น 
 32        027   เด็กหญิงสวรส  จันทร์ขู 
 33        013   เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิเวช 
 34        021   เด็กหญิงศิรินทร์  คุ้ยมอญ 
 35        040   เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งประเสริฐ 
 35        054   เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธวีรภัทรา 
 37        025   เด็กชายพนัชกร  วรโพธิ์ 
 38        006   เด็กชายออโต้  กันหา 
 38        010   เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิเชียรชาติ 
 40        035   เด็กหญิงกรวรรณ  เกตุคล้าย 
 41        041   เด็กหญิงกชพรรณ  ตรีสิน 
 42        018   เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พิลึก 
 43        048   เด็กหญิงจิดาภา  แสงโทโพ 
 44        009   เด็กหญิงชาคริญา  อุทธมล 
 45        002   เด็กหญิงธีรดา  พุดแก้ว 
 46        004   เด็กหญิงเมทิกา  เรืองธารา 
 47        005   เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เขียวดํา 
 48        042   เด็กชายอชิตะ  รัตนไตร 
 49        003   เด็กหญิงพอเพียง  ศรีสูงเด่น 
 50        022   เด็กหญิงธีรพัฒน์  บุญอํ่า 
 



 
 ขาดสอบ 
               รหัสผู้สอบ           ชื่อ – สกุล 
  028   เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ศรี 
      033   เด็กหญิงสรธัญ  เจื้อจิ๋ว 
      047   เด็กหญิงอินทิรา  รอบคอบ 
      051   เด็กชายสรวิศ  ภิญโญวงษ์ 
  
 ขอให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตั้งแต่ลําดับที่  1  ถึงลําดับที่  30  มารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์     
ในการเข้าเรียน พร้อมชําระค่าเรียน ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่  1  มีนาคม  2562 ณ ห้องธุรการ  ชั้น 2 
อาคาร 1  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด      
ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

    
   
    ประกาศ  ณ  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562 

 
 

( นายไพฑูรย์  คงเทียน )  
        ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


