
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพญาไท 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธ ิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) ปีการศึกษา 2566 

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

 บัดนี้ โรงเรียนพญาไท ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติของนักเรียนเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว          
จ ึงขอประกาศรายช ื ่อน ักเร ียนที ่ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าร ับการประเม ินความพร ้อม  เข ้าเร ียนช ั ้นอน ุบาลป ีท ี ่  1                     
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)               
ปีการศึกษา 2566 และขอให้นักเรียนที ่มีรายชื ่อตามประกาศนี ้ เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน            
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในวันอาทิตย ์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

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

นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่มา 
รายงานตัวเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ 

ประกาศ ณ วันที ่ 9  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2566 
 

 
 

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

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

1 001 เด็กหญิงสุทัตตา สุขสง 1. ลำดับที่สมัคร  
1-25 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 1 
2. ลำดับที่สมัคร  
26-50 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 2 
2. ลำดับที่สมัคร  
51-72 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 002 เด็กชายภูภูมิ พงษ์เจริญไทย 
3 003 เด็กชายวรดร เลิศมณีทวทีรัพย ์
4 004 เด็กชายภาสวินท์ ดิษฐป้าน 
5 005 เด็กหญิงสิริดา ส่งสมบูรณ์ 
6 006 เด็กชายธณัฏฐ ์หวังรวยนาม 
7 007 เด็กหญิงพชริตา ทพิย์พรพจน ์
8 008 เด็กชายชยางกูร ดิษฐสตัย์ธรรม 
9 009 เด็กชายธรรมวุฒ สินสุดสุด 

10 010 เด็กชายสกลวรรธน์ จันทร์เพิ่มพูนผล 
11 011 เด็กชายปพนพรรธก์ ศรอีินทร ์
12 012 เด็กชายธนภูมิ วุฒิพงศช์ยักิจ 
13 013 เด็กชายพชัระ แกว้ธำรงค์ 
14 014 เด็กหญิงชนัญชิดา ลุนปุย 
15 015 เด็กชายเขมณัฏฐ์ บัวแก้ว 
16 016 เด็กชายวรภพ พูลสวัสดิ ์
17 017 เด็กหญิงไปรยา อัมพรสิรริัตน ์
18 018 เด็กชายเตชินท์ จูมงคล 
19 019 เด็กหญิงไอยาริณณ์ แก่นจันทร ์
20 020 เด็กชายศรณัย์พัชร์ วิจารณ์ปรีชา 
21 021 เด็กหญิงอลิชา ศรีวรีะ 
22 022 เด็กชายณฤภัทร สุวรรณประเสริฐ 
23 023 เด็กชายธรรมนิตย ์กรุดนาค 
24 024 เด็กชายณัฐวรรธน์ แสนทวีพัฒนะ 
25 025 เด็กหญิงณลนา บัวซ้อน 
26 026 เด็กหญิงนฐมน ไพรไพศาลกิจ 
27 027 เด็กหญิงสุมนรัตน์ ปานปัญญากร 
28 028 เด็กหญิงธัญวรัตน ์งามจตุรงค ์
29 029 เด็กชายณัฐภัทร ชตุินธรารักษ ์
30 030 เด็กหญิงปภินดา บุญวานิช 
31 031 เด็กชายคุณัชญ ์บูรณะวฒันาศิลป์ 
32 032 เด็กหญิงคุณัญญา  บูรณะวัฒนาศิลป ์



ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
33 033 เด็กชายกฤตวทิย์ วิมกุตะลพ 1. ลำดับที่สมัคร  

1-25 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 1 
2. ลำดับที่สมัคร  
26-50 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 2 
2. ลำดับที่สมัคร  
51-72 ห้องประเมิน 
ความพร้อม ห้องที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 034 เด็กชายจตุภัทร ศรีประชุม 
35 035 เด็กหญิงศิวกานต์มณ ีเอี่ยมลำพันธ ์
36 036 เด็กหญิงกันต์กวี หาญมุ่งธรรม 
37 037 เด็กหญิงสุธิมนต์ คฤหบด ี
38 038 เด็กชายเจตนิพทัธ์ อัญญะโพธิ ์
39 039 เด็กหญิงบวรพล อยู่สว่าง 
40 040 เด็กหญิงบุญนริศร์ ฮังคำ 
41 041 เด็กชายวัชรวชิญ์ บุญเลี้ยง 
42 042 เด็กหญิงชญาน์นันท์ พลหล้า 
43 043 เด็กหญิงณปภัช บุญเถ่ือน 
44 044 เด็กหญิงปภาดา สตัยาอภิธาน 
45 046 เด็กชายปภิณวิทย ์ผลินยศ 
46 047 เด็กชายปัณฐณภัทร ผิวทองอ่อน 
47 048 เด็กหญิงมิรา วัฒโน 
48 049 เด็กชายณัฐภูมินทร์ อุ่นจติสมปอง 
49 050 เด็กหญิงณัฐภัสสร สมบตัิศรีเจริญ 
50 051 เด็กชายนทีธัชช์ ตั้งพัฒนกิจรุ่ง 
51 052 เด็กชายภาคิน วิทยาวุฒยิานนท์ 
52 053 เด็กชายกฤตเมธ ภริมย์ทอง 
53 054 เด็กหญิงปุณณดา รตันสมบัติโภคิณ 
54 055 เด็กหญิงบุญสิตา จูมงคล 
55 056 เด็กชายกวินทร์ภัทร ทองกูล 
56 057 เด็กชายจิลาดล จันทนนัฏ 
57 058 เด็กหญิงอดิรัตน์ มานะคงตรีชพี 
58 059 เด็กชายศรณัยพงศ ์ปรางค์น้อย 
59 060 เด็กชายนราวิชญ ์แย้มเมือง 
60 061 เด็กชายฐกฤต ดีทะเนตร ์
61 062 เด็กหญิงธัญชนก ธรุังค ์
62 063 เด็กชายปุณยวิชญ์ มงคลชู 
63 064 เด็กหญิงปวิชญา มงคลช ู
64 065 เด็กหญิงรชา จันทสุวรรณ 
65 066 เด็กหญิงฮาน่า ตั้งสง่าธรรมกุล 
66 067 เด็กชายปฏิภาณ ลาภพทิักษ์พงษ ์
67 068 เด็กหญิงวันวิสาข ์ศรกีาญจนา 
68 069 เด็กชายพูนภัทร คำโมนะ 



ลำดับ ลำดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
69 070 เด็กชายกุลเชษฐ์ ศรีศักดิป์ระทุม  
70 071 เด็กชายสุระกานต ์บุญญาวัลย ์  
71 072 เด็กหญิงณัฐวรา แสนสวาท  

  
หมายเหตุ  

ทางโรงเรียนไม่มีสถานที ่รองรับสำหรับการจอดรถ ขอความร่วมมือจากผู ้ปกครองกรุณาเดินทาง          
โดยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำนักเรียนมาเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวันและเวลาดังกล่าว 


