ประกำศโรงเรี ยนมงคลกุลวิทยำ
เรื่ อง ผลกำรคัดเลือกเด็กปฐมวัย
ปี กำรศึกษำ 2564
..................................................................................................................
ตำมที่โรงเรี ยนมงคลกุลวิทยำ ได้ดำเนิ นกำรประเมินกำรคัดเลือกเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ช้ นั เตรี ยมอนุบำลถึงชั้นอนุบำลปี ที่ 3
ได้ดำเนิ นกำรคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษำยน 2564 เด็กปฐมวัยผ่ำนกำรคัดเลือกดังนี้
ชั้นเตรียมอนุบาล
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เด็กหญิงณัชชา แก้วมงคล
เด็กหญิงรมิตา โข่จันทึก
เด็กหญิงตุลย์ลดา แก้วโสภา
เด็กชายนรภัทร จุลขุนทด
เด็กหญิงเนดีน เพ็ชรสันทัด
เด็กชายฐานะพัฒน์ ภู่จันทึก
เด็กชายอนาวิล สุนทร
เด็กชายทศกัณฐ์ พุ่มศิริ
เด็กชายกวิน โทรัตน์
เด็กชายหทัยทัต วงศ์สูงเนิน

ชั้นอนุบำลปีที่ 1
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล
เด็กชายธีรุตม์ สุวัฒนวนิช
เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุยา
เด็กหญิงฐิติชญา เจือจันทึก
เด็กหญิงฐิติวรดา เจือจันทึก
เด็กหญิงชัญญาภัทร ปราบจันทึก
เด็กชายอาชิระ ศรีนครินทร์
เด็ดชายศุกลวัฒน์ โงนสาย
เด็กชายจิตติพัฒน์ บุตมะ
เด็กหญิงกรกมล สุขเหลือง
เด็กหญิงกมลชนก เอกจันทึก
เด็กหญิงชนิกานต์ พลจันทึก
เด็กหญิงปุณณดา รอดกระโทก
เด็กชายจิรกฤต อยู่บุรี
เด็กชายศุภกฤษฏิ์ เตียนพลกรัง
เด็กชายตุลธร เพียซ้าย
เด็กชายชิติพัทธ์ แก้วจันทึก
เด็กชายสุรคชา หาญละคร
เด็กชายภูมิภัทร บัวกลาง
เด็กหญิงกัญวรา รุ่งเรือง
เด็กหญิงณิชาภัทร พาขุนทด
เด็กหญิงอจลา จีระวิทยากร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญขาว
เด็กหญิงพิรญาณ์ เป๋าจันทึก
เด็กชายธนัยนันท์ แสนขวา
เด็กหญิงปูรณ์ กรวยสวัสดิ์
เด็กหญิงจรินพร นามี
เด็กหญิงกวินตรา ณ น่าน
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คีรีรักษ์
เด็กชายปุณณ สินธุพัฒนพันธุ์
เด็กหญิงนลินีศรี พงรัตสวัสดิ์

หมำยเหตุ

ชั้นอนุบำลปีที่ 1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

เด็กชายพุฒิสรรณ์ จันทร์ดี
เด็กหญิงปวีณวัชร์ ประสิทธิ์ธิติ
เด็กชายรัชภูมิ ตูพานิช
เด็กชายณภัทร ประเปดี
เด็กหญิงกรกมล ฟะสูงเนิน
เด็กหญิงสุพิชญา สุยะใหญ่
เด็กหญิงญาณิศา จันทรวิวัฒน์
เด็กหญิงปณิสรา มณฑาโชติ
เด็กหญิงปวิชญา น้อยสุพรรณ์
เด็กหญิงแพรวพรรณิดา งามสง่า
เด็กชายนรภัทร คงวิชัย
เด็กชายจิรัสย์ กลาบกลาง
เด็กหญิงณัชชาวิสาร์ นามภักดี
เด็กชายจิรพงศ์ พลจันทึก
เด็กชายนัธพงษ์ บุ่นจันทึก
เด็กชายณฐกร มณีจักร
เด็กหญิงอนัญญา ศรีชลา
เด็กหญิงศรัณยา หารินไสล
เด็กชายปรินทร อนุสรณ์สมรส
เด็กหญิงตรีชฎา พลีชีพ
เด็กชายธราธิป สาริพันธ์
เด็กหญิงวรินภรณ์ บัวตูม
เด็กหญิงพิชญาพร สงสุวรรณ์
เด็กหญิงสุชาดา บรรทร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โสภา
เด็กชายจิตติพัฒน์ แซ่โล้ว
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สมวงค์
เด็กหญิงทิพย์พริน พลจันทึก
เด็กหญิงปุณยภา ชานาญศิลป์
เด็กหญิงปวีย์ธิดา ศิลารัตน์
เด็กชายพิษณุพัฒน์ ภูจันทึก

ชั้นอนุบำลปีที่ 1
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

เด็กชายกีรติ เจริญสูงเนิน
เด็กชายปรมะ ปาดเกิด
เด็กหญิงสุธิชา เผือดจันทึก
เด็กหญิงสุธิดา เผือดจันทึก
เด็กชายภูรินทร์ ฮอหรินทร์
เด็กชายภูพญา สุวรรณ์
เด็กชายชนาธิป แรมจันทึก
เด็กชายพิตตินันท์ ณรงค์
เด็กหญิงณัฏฐินี แฉนสูงเนิน
เด็กหญิงกานต์มณี วรนาม
เด็กหญิงพิชญธิดา ศิลปะ
เด็กชายภักดีบดินทร์ เจริญศิริ

ชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล

หมำยเหตุ

เด็กหญิงณิชากร คัมภิรานนท์
เด็กชายเตชินท์ พลีชีพ
เด็กหญิงชนัญชิดา กลั้งกระโทก
เด็กหญิงลัลล์ลลิล แก้ววิเศษ
เด็กชายจุฑาวุธ พลจันทึก
เด็กหญิงกุลธิดา กาวีวน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3

ลำดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

หมำยเหตุ

เด็กหญิงชนาภัทร บัวคาแสง
เด็กหญิงกรณัฐ ประเสริฐ
เด็กหญิงณัฏฐพัชร โข่สูงเนิน
เด็กชายกฤษณะ ศักดิ์เจริญชัยกุล
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564
ลงชื่อ
(นายศุภพงศ์ มงคลกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนมงคลกุลวิทยา

