
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพญาไท 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธ ิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 

--------------------------------------------------- 
 ตามประกาศโรงเรียนพญาไท ลงวันที ่ 5 มกราคม 2566 เรื ่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำ              
ปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ             
(Mini English Program) นั้น 

 บัดนี้ โรงเรียนพญาไท ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติของนักเรียนเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว          
จ ึงขอประกาศรายชื ่อนักเรียนที ่ม ีส ิทธิ ์ เข ้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1                        
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)        
ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ในวันอาทิตย์ ท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามกำหนดเวลา ดังนี ้

 เวลา 08.00 น.   นักเรียนรายงานตัว ณ ลานโดมอเนกประสงค์ 
 เวลา 09.00 น.   ประเมินความพร้อม/สัมภาษณ์ 

นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่มา 
รายงานตัวเข้ารับการประเมินความพร้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ 

ประกาศ ณ วันที ่ 9  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 
ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 001 เด็กชายภัทรพล  ไชยม่อม 1. ห้องประเมิน
ความพร้อมห้องที่ 1 

ลำดับที่สมัคร 
001 – 020 

2. ห้องประเมิน
ความพร้อมห้องที่ 2 

ลำดับที่สมัคร 
021 – 038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 002 เด็กหญิงอมราพร  คำเงิน 
3 003 เด็กหญิงสวรรยา  ทิพย์เอียด 
4 004 เด็กชายอภิปปวินทน์  จรุงจิตอภินันท ์
5 005 เด็กชายวุฒิภัทร  มหุวรรณ 
6 006 เด็กชายนลวัชร์  มาล ี
7 007 เด็กชายอาชวิน  พินิจ 
8 008 เด็กชายวรกร  นันทวิภาวงศ์ 
9 009 เด็กหญิงวรรณรดา  บัวลอย 

10 010 เด็กหญิงสุวิชญา  วุฒพิงศ์ชัยกิจ 
11 011 เด็กหญิงครองขวัญ  นวลคำ 
12 012 เด็กหญิงกัญญภาคย์  ยีก่ฤษฎาวงศ์ 
13 013 เด็กชายอนพัชร  ขุนจันทร ์
14 014 เด็กหญิงพรพรรษา  ยะปัญญา 
15 015 เด็กชายเจตนิพทัธ์  เลิศนัดณรงค ์
16 016 เด็กหญิงวรพิชชา  เกียรติธนบด ี
17 017 เด็กหญิงปวันรัตน์  มานพวิเศษเจริญ 
18 018 เด็กชายณัฐพัชร ์ คำณูนธรรม 
19 019 เด็กชายนัธวัฒน ์ เดชสุภา 
20 020 เด็กหญิงพิชญา  เคยอาษา 
21 021 เด็กหญิงพรรวินท์  กรวิศภุเศรษฐ์ 
22 022 เด็กชายธนกฤต  ใจเฉ่ือย 
23 023 เด็กชายน้อมเกล้า  ธรีัทธานนท ์
24 024 เด็กหญิงณัฐฐินันท ์ แสดงคุณ 
25 025 เด็กชายอภิวชิญ์  อภินันทกุลชัย 
26 026 เด็กหญิงวรกมล  หนูชนะภัย 
27 027 เด็กหญิงภัทรนันต์  เมธีศริิวัฒน ์
28 028 เด็กหญิงณัฐพัชร ์ ตองตาสี 
29 029 เด็กชายญาณพัฒน์  เหรยีญเงิน 
30 030 เด็กหญิงชญานิศ  พิศเพง็ 
31 031 เด็กชายพรีดนย์  สุดด ี
32 032 เด็กหญิงศิริกัญญา  จินบวั 
33 033 เด็กหญิงวริศา  สวุนิชย ์
34 034 เด็กหญิงวริศรา  สุวนิชย ์



ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
35 035 เด็กชายทัศนัย  ขจรวุฒิเดช  
36 036 เด็กชายภรัณย ู ไพศาลธรีเดช 
37 037 เด็กชายนนทชา  อารีชาติ 
38 038 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศอ์ารีย์ 

 
หมายเหตุ  

ทางโรงเรียนไม่มีสถานที ่รองรับสำหรับการจอดรถ ขอความร่วมมือจากผู ้ปกครองกรุณาเดินทาง          
โดยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำนักเรียนมาเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวันและเวลาดังกล่าว 


