
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ใหน้ักเรียนมามอบตัว เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป ปกีารศึกษา ๒๕๖๖

ตามทีโ่รงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มารายงานตัวในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธี้
มอบตัวเพื่อเข้าเรียน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธี้มอบตัว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
มามอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพฤกษศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

หากไมม่ามอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า “สละสิทธ๔ิ” ในการเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

( นายคภุชัย เวชกุล )

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธมอบตัว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป
ปกีารศึกษา ๒๕๖๖ มรีายชื่อดังต่อไปนี้

๑. เด็กชายปฎภิาน แสงธรกฤต
๒. เด็กชายอัครวุฒิ ผลขำ
๓. เด็กชายฐิติภัทร วาหรักษ์
๔. เด็กชายมิ่งมงคล ศักดี้จันทร์
๕. เด็กชายพรีวิชญ์ กองจันทร์
๖. เด็กชายกิดิศกัดี้ เปาะหมอ
๗. เด็กชายนนทภัทร เกษมวินิตกุล
๘. เด็กชายปรินทร ขุนแผน
๙. เด็กชายวีรเชษฎฐ์ วุฒิจันทร์
๑๐. เด็กชายศุภสิทธี้ หนนู้อย
๑๑. เด็กชายปุณณวิช ศรีเพชร
๑๒. เด็กหญิงเขมจิรา บุตรทอง
๑๓. เด็กหญิงธันวรัตน์ เพชรสุวรรณ
๑๔. เด็กหญิงรักษณ์ศิณี เชื้อเถาว์
๑๕. เด็กหญิงชนิสรา พรหมเกิด
๑๖. เด็กหญิงปิญชร อังกาพย์ละออง
๑๗. เด็กหญิงฟาเรีย นโิด

๑๘. เด็กหญิงกัญนิภา สชีมภู
๑๙. เด็กหญิงกานต์รวี สิทธิ

๒๐. เด็กหญิงเชมจิรา อักษรจ่าย
๒๑. เด็กหญิงภัสสาสิริ คงนวล
๒๒. เด็กชายณัฐนนท์ ภูไ่พบูลย์
๒๓. เด็กชายกฤษฏ์การัณย์ เมืองใหม่
๒๔. เด็กชายวุฒิภัทร พันธ์ เพชรกุล
๒๕. เด็กหญิงณฐมน กุลศรี
๒๖. เด็กหญิงณฐนนท กุลศรี
๒๗. เด็กชายสรวิชญ์ พัดเคี่ยม
๒๘. เด็กชายนนทภพ สกุลพันธ์
๒๙. เด็กชายเพชรพสีุทธี้ วันขวัญ
๓๐. เด็กชายพุทธชิาต นักฟ้อน

๓๑. เด็กชายอัครพล สว่างงาม

๓๒. เด็กชายวรรณวนัช นุ่มนุ่น
๓๓. เด็กชายจิรายุทธ แนน่อน
๓๔. เด็กชายวารินทร์ ฤทธิ้แก้ว
๓๕. เด็กชายบวรรัตน์ คลาดทุกข์
๓๖. เด็กชายปฐพี จันทร์ชีระ
๓๗. เด็กชายนเรนทร์ฤทซ็ ลักษณียนาวิน
๓๘. เด็กหญิงนภัค สังข์ เพชร
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๓๙. เด็กหญิงณัฐมน ใยฤทธี้
๔๐. เด็กหญิงโชติกา จันทร์ซีระ
๔๑. เด็กหญิงเพ็ญพืชชา วิชัยดิษฐ์

๔๒. เด็กหญิงจันทิรา ฉิมพิมล
๔๓. เด็กหญิงรินลดา หีตเทพ
๔๔. เด็กหญิงอริญรดา เรืองทอง

๔๔. เด็กหญิงอินชา บิลรอโสย
๔๖. เด็กหญิงพิมพ์ณฎา วงษา

๔๗. เด็กชายอัฑฒ์ฐนิตญ์ ขุนรัง
๔๘. เด็กหญิงนภัทรสร อภิรมรัตน์
๔๙. เด็กชายพิชญะ ศรอีัมพร

๔๐. เด็กชายชญานนท์ อักษรพิทักษ์
๔๑. เด็กชายกิตติกวิน วิหวา
๔๒. เด็กชายธนวัชร์ ไสลเพชร์
๔๓. เด็กชายภาดิน ย่องแก้ว

๔๔. เด็กชายณัฐกรณ์ อินทวิสัย
๔๔. เด็กชายอภิรักษ์ วาสันต์
๔๖. เด็กชายวันเฉลิม แดงสุภา
๔๗. เด็กชายภัทรธร แซ่เอำ
๔๘. เด็กชายธนภัทร ฤกษ์เมือง
๔๙. เด็กชายธนิชภพ สุขสงค์
๖๐. เด็กชายนพเก้า บุญสิน
๖๑. เด็กชายภาคภูมิ อ้องาม
๖๒. เด็กหญิงชไมพร อินทรพฤกษา
๖๓. เด็กหญิงกัญญพัชร คงเจริญ

๖๔. เด็กหญิงวนัชพร แก้วศรอี่อน

๖๔. เด็กหญิงไอรดา กาญจนรังษี
๖๖. เด็กหญิงอารยา เป้าทอง
๖๗. เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรปีระเสริฐ
๖๘. เด็กหญิงชนาพร ชูชาติ
๖๙. เด็กหญิงณัชรัตน์ หวั่งประดิษฐ์
๗๐. เด็กชายภัคพงษ์ สุบรรณ์
๗๑. เด็กหญิงณัฏฐธิดา นุ่นเนียบ
๗๒. เด็กชายฐปนทั ประดับศิลป้

๗๓. เด็กหญิงอนศุษณยิา เชาวลิต
๗๔. เด็กหญิงธณติา เรืองรักษ์

๗๔. เด็กชายคุณธีร์ ดทีอง
๗๖. เด็กชายอรัณย์ กนกนาค
๗๗. เด็กชายยศกร วงศ์กองแก้ว
๗๘. เด็กชายชลชาติ ยอดคง
๗๙. เด็กชายณฎณ เย็นบ้านควน

๘๐. เด็กหญิงรัตน์ลภัสร์ สมบูรณ์
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๑๐๐.
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๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๔.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๔.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.

เด็กหญิงอาทิตยา ครรชิต
เด็กหญิงวรมน เดชมณี

เด็กหญิงธัญญาณี ช่วยอยู่
เด็กหญิงเพียงฟ้า เพชรคง
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทร์รงค์
เด็กหญิงนาระดา ศักดีท้อง
เด็กหญิงณัฐธิดา คิริเรือง
เด็กชายณ์ฐิวุฒิ แสงสุวรรณ์
เด็กหญิงวรัญกาล ร่องอังจันทร์

เด็กหญิงณัฐชา เกิดสุวรรณ์
เด็กชายธนภัทร รอดดำ

เด็กหญิงเทวิกา บุญสนอง
เด็กชายฉัตรปรินทร์ บุญสว่าง
เด็กชายธนัช โชครวภิาส
เด็กชายมูฮัมหมัด มั่นอินทร์
เด็กชายณัฐกร อินทร์จันทร์

เด็กหญิงณัฏฐ์รดา เรืองสุวรรณ
เด็กชายณัฐภูมินทร์ ขำเอี่ยม
เด็กชายสุทธพิงษ์ บุญพวง
เด็กหญิงธิติมา มาช่วย
เด็กชายณัฐวรรธน์ กลำคลองตัน
เด็กหญิงวิรินทร์ ทรรคนกุลพันธ์
เด็กหญิงกุสุมากร ยอดดนตรี
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงค์พิพันธ์
เด็กหญิงณิชาภา น้อยประเทศ
เด็กชายอิทธิพัทธ์ แชฮ่ั่น
เด็กหญิงณาทชัชา เทพรักษ์
เด็กหญิงกวินตรา ช่วยพยัคฆ์

เด็กชายภูริช ทองศรี

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชลาลักษ์
เด็กชายธราเทพ แผ่นทอง
เด็กชายเมธัส รัตนพงค์

เด็กชายปัณณวิชญ์ ชิตเดชะ
เด็กหญิงณิชนติา เพชรนุ้ย
เด็กหญิงสิรพิิมล วโิรจน์

เด็กชายพชฏ กาญจนะสวสัดี้
เด็กหญิงกัญญ์วรา หนแูป้น
เด็กหญิงครองขวัญ สุรินทร์กาศ

เด็กชายขนกันต์ แก้วประพาฬ
เด็กชายกฤติเดช แสงชัยศรี

เด็กหญิงพิมพ์นารา อุทัยพันธ์
เด็กหญิงพรพรรณ ไสยสุคนธ์
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๑๒๓.

๑๒๔.

๑๒๕.

๑๒๖.

๑๒๗.

๑๒๘.

๑๒๙.

เด็กชายจิรภทัร์ สิงหโ์ต

เด็กหญิงธัญชนก ห้วยจันทร์หอม
เด็กหญิงอรรัมภา สุขมล
เด็กชายภูริภสัร์ ธนากรรฐ
เด็กชายชยพล กรดนวล

เด็กหญิงรุจิรดา มณีรัตน์

เด็กหญิงภัคนันท์ คำสุวรรณ
๑๓๐. เด็กชายวิชวฒัน์กวินทร์ แสงเดือน
๑๓๑.
๑๓๒.

เด็กหญิงกรกนก เพชรประสิทธี้
เด็กชายฐิติวัฒน์ แช่ฉั่ว

๑๓๓. เด็กชายภพูาน ขุนปักษี
๑๓๔. เด็กหญิงชลิตา บรรเทาพิษ
๑๓๕. เด็กชายปารเมศ พรหมดี
๑๓๖. เด็กหญิงกรกช แสงไกร

๑๓๗. เด็กชายอริย์ธัช ณ สงขลา
๑๓๘. เด็กชายอชิตะ ขัดิยนนท์
๑๓๙. เด็กหญิงศิตา เพชรรักษ์
๑๔0. เด็กชายวรกร ศรีเพชร
๑๔๑.

๑๔๒.

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหมือนมณี

เด็กหญิงอุษณี ขวัญใจ
๑๔๓. เด็กหญิงจันทร ด้วงพรหม
๑๔๔. เด็กชายพรีวิชญ์ นครจินดา
๑๔๕. เด็กชายณัฐพนธ์ เมฆเสน
๑๔๖. เด็กชายณัฐพันธ์ สุราราษฎร์
๑๔๗. เด็กหญิงภัทรภา ไกรแก้ว
๑๔๘. เด็กชายคริษฐ์ นามบุศย์
๑๔๙. เด็กชายธนวิชญ์ สงสมอ
๑๕0. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญขุม
๑๕๑.

๑๕๒.

เด็กหญิงศิริภสัสร พงศ์สวัสดี้
เด็กหญิงวีริสรา นวลหนู

๑๕๓. เด็กชายธนภัทร สระทองกลัด
๑๕๔. เด็กชายกววีัธน์ สังข์ช่วย
๑๕๕. เด็กชายปรเมศวร์ กาญจนะ
๑๕๖. เด็กชายธนวัฒน์ จันทะ
๑๕๗. เด็กชายณธรณี เทพทัศน์
๑๕๘. เด็กชายอินทัช ปรีชา

๑๕๙. เด็กชายเมธาสิทธึ๋ เพชรประดับสุข
๑๖0. เด็กหญิงรวินท์นภิา ขำคลํ้า
๑๖๑.

๑๖๒.

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แช่ว่อง

เด็กหญิงโชติกา ปราบสุวรรณ
๑๖๓. เด็กชายอัครวัฒน์ สระแก้ว
๑๖๔. เด็กหญิงธัญญามาศ จันทร์เพชร
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๑๖๕. เด็กชายร่มเกล้า บุญสม
๑๖๖. เด็กชายปรัชญากร คงพยัคฆ์

๑๖๗. เด็กหญิงอัสมา ยีละ
๑๖๘. เด็กชายตลุธร ผ่องศรี
๑๖๙. เด็กชายณฐพฒัษ์ จันทวงษ์
๑๗๐. เด็กชายเชมราช จันทร์ทอง

๑๗๑. เด็กหญิงเอวาลิน ยุ้งรม
๑๗๒. เด็กหญิงภัคจิรา บุญนำ
๑๗๓. เด็กชายนนทกรณ๎ แช่ลิ้ม
๑๗๔. เด็กชายแผ่นดิน จิรนิล

๑๗๕. เด็กชายเกรียงคักดี้ วงศ์คณาวุฒไิตร
๑๗๖. เด็กหญิงชนก นนทชิต
๑๗๗. เด็กหญิงจุฑามาศ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๗๘. เด็กชายชยันต์ พรหมทอง
๑๗๙. เด็กชายจิตดิพัฒน์ อทุา
๑๘๐. เด็กชายคุณานนต์ ชูศรี
๑๘๑. เด็กชายดิณห์ แช่ตัน่
๑๘๒. เด็กหญิงอรณชัชา จรุงเกียรติกุล
๑๘๓. เด็กชายกฤชณัฐณ์ เกตกุ่อ
๑๘๔. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยสถิตย์

๑๘๕. เด็กชายวุฒิภัทร มาศศรี

๑๘๖. เด็กชายกัณฐณัฎฐ์ ทองเนื้อนวล
๑๘๗. เด็กหญิงชาลิสา ชูเกตุ
๑๘๘. เด็กชาย ภัทรกฤช ศรทีอง

๑๘๙. เด็กชายกิตติคักดี้ จะอื่อ
๑๙๐. เด็กชาย มูฮัมหมัดนัชรลุ มะดาโอะ
๑๙๑. เด็กชายจิตดพิัฒน์ แก้วเพชร
๑๙๒. เด็กชายกฤติพงษ์ นราหุตพล
๑๙๓. เด็กหญิงพิชชาภา อุไรวรรณ

๑๙๔. เด็กชายกรวิชญ์ เรืองอร่าม
๑๙๕. เด็กชายปิยังถูร นิลคง

๑๙๖. เด็กชายพิทักษ์พงศ์ แก้ววารี
๑๙๗. เด็กชายชินภัทร แช่เอี๊ยบ
๑๙๘. เด็กหญิงญาณศิา สงวนอิ่ม ไ—
๑๙๙. เด็กชายกฤชพล สุทธนิุ่น j
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