
ล ำดบัที่ ช่ือเล่น สถำนศึกษำทีน่ักเรียนศึกษำต่อ
1 เด็กชายธีร์ธวินธ์ ชารีผาย นอ้งอาฟังก์ โรงเรียนประชานิเวศน์ (ภาคปกติ)
2 เด็กชายพีรวิชญ์ แดงบาง นอ้งภีมม์ โรงเรียนประชาอุปถมัป์ (EP)
3 เด็กชายสิรภพ ตนานนนท์ นอ้งภูผา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
4 เด็กชายชิณภทัร ยิง่เลิศ นอ้งนะโม โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
5 เด็กชายอยัยะวิช งามขจรวิวฒัน์ นอ้งกา้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั
6 เด็กชายเขมทตั วีณิน นอ้งตน้น ้า โรงเรียนเซนตค์าเบรียล
7 เด็กชายนภ ไมตรีจิตร์ นอ้งนภ โรงเรียนศีร์ิรัถยา
8 เด็กหญิงวีมงัสา กมลเสถียรรัตน์ นอ้งเหม่ยล่ี โรงเรียนดรุณพฒัน์
9 เด็กหญิงวิรัลพชัร ตั้งพาณิชย์ นอ้งกัต๊จงั โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

10 เด็กหญิงฐาณชัชา จนัทรานุสรณ์ นอ้งเนปจูน โรงเรียนประชานิเวศน์ (ภาคปกติ)
11 เด็กหญิงชญัญา ชดชอ้ย นอ้งซูกสั โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
12 เด็กหญิงธิรดา อุนคานนท์ นอ้งไนซ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
13 เด็กหญิงณฐมน โหรานิตรสกุล นอ้งนีน่า โรงเรียนราชวินิต
14 เด็กหญิงจิรัชญา จิตร์ธรรมจกัร์ นอ้งครีม โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
15 เด็กหญิงชญาภา เชิญธงไชย นอ้งเพลง โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
16 เด็กหญิงธนพร หาญชเล                                                                                         ชเลนอ้งไพลิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
17 เด็กหญิงณิชาภทัร วิริยะประสิทธ์ิ นอ้งออมตงัค์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
18 เด็กหญิงภคมน แซ่อ่อง นอ้งอนั โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
19 เด็กหญิงปทิตตา เจียมพานทอง นอ้งมีตงัค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
20 เด็กหญิงชุลีตา ซานเชส นอ้งลิตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริรทร์ทรวิโรฒประสานมิตร

21 เด็กหญิงณปภสัร คงศิริชลมาศ นอ้งขา้วฟ่าง โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP)

ผลกำรติดตำมกำรเข้ำศึกษำต่อในระดบัช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 
ของนักเรียนช้ันอนุบำล ๓ ทีจ่บจำกโรงเรียนอนุบำลฉัตรเฉลิม ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

คุณครูอุ๋งอิ๋ง , คุณครูดำว
ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนอนุบำลปีที ่๓/๑



ล ำดบัที่ ช่ือเล่น สถำนศึกษำทีน่ักเรียนศึกษำต่อ
1 เด็กชายรัญชน์ ศุภเกษตร นอ้งตน้กลา้ โรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม จ.สกลนคร
2 เด็กชายวทัธิกร จุลเปมะ นอ้งออตโต้ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์
3 เด็กชายกฤดิชนก พงศสุ์วรรณ นอ้งกานต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
4 เด็กชายธนวตัร เส็งส าเภา นอ้งกนั โรงเรียนประชานิเวศน์
5 เด็กชายวรินทร มวยดี นอ้งแก๊ดเจท โรงเรียนประชานิเวศน์
6 เด็กชายศิรวฒัน์ ศิริโพธ์ิ นอ้งปัณณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา
7 เด็กชายกิตติธชั คะแนนศิลป์ นอ้งดิวต้ี โรงเรียนประชานิเวศน์
8 เด็กชายพศุตม์ ไชยาสุ นอ้งโจ โรงเรียนอรรถมิตร
9 เด็กชายวีรชยั พุ่มศิริ นอ้งอชิ โรงเรียน Brighter Future School

10 เด็กชายฉตัรพิศุทธ์ิ พนูพนิช นอ้งแฟรงค์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
11 เด็กชายวรัญญู วงคง์าม นอ้งแฟ้ม โรงเรียนประชานิเวศน์
12 เด็กชายจิรวรรธน์ จิรประเสริฐกุล นอ้งโฟกสั โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
13 เด็กชายธณเดช พงษพ์ฒันะ นอ้งอาต้ี โรงเรียนโชคชยั
14 เด็กชายปรัชญา ภู่วฒันาพนัธ์ นอ้งลาเต้ โรงเรียนพิชญศึกษา
15 เด็กหญิงวริศรา อภิเมธีธ ารง นอ้งออม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริรทร์ทรวิโรฒประสานมิตร

16 เด็กหญิงภทัทิยา ศรีธานี นอ้งแพทต้ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
17 เด็กหญิงชญัญานุช ค าหลา้ นอ้งชมพู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
18 เด็กหญิงปุณณดา สุขเรือน นอ้งแปง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
19 เด็กหญิงปพิชญา วานิชกุล นอ้งเอเชีย โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
20 เด็กหญิงเพญ็พิชชาพร ประเสริฐทรง นอ้งโอโซน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
21 เด็กหญิงเขมอปัสร อบรม นอ้งโซบี โรงเรียนการัญศึกษา

ของนักเรียนช้ันอนุบำล ๓ ทีจ่บจำกโรงเรียนอนุบำลฉัตรเฉลิม ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
รำยช่ือนักเรียนอนุบำลปีที ่๓/๒

คุณครูมิน , คุณครูก้อย
ช่ือ - นำมสกุล

ผลกำรติดตำมกำรเข้ำศึกษำต่อในระดบัช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 



ล ำดบัที่ ช่ือเล่น สถำนศึกษำทีน่ักเรียนศึกษำต่อ
1 เด็กชายชิติพทัธ์ ชอ้นแกว้ นอ้งบีกนั โรงเรียนสามเสน (EP)
2 เด็กชายภูบดี ระเบียบดี นอ้งพห์ู โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
3 เด็กชายอรรจน์ อรรจนกุล นอ้งอรรจน์ โรงเรียนโชคชยั
4 เด็กชายกรธวฒัณ์ อุษาวฒันากุล นอ้งคอปเตอร์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
5 เด็กชายภูมินที วงคษ์า นอ้งภูมิ โรงเรียนประชานิเวศน์ 
6 เด็กชายธีร์ธญั จนัทร์เขียว นอ้งท่าน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
7 เด็กชายณฐกร กูสุ้วรรณวิจิตร นอ้งอะนะ โรงเรียนประชานิเวศน์ 
8 เด็กชายชนนฒ์ งามวฒิุกุล นอ้งนนฒ์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
9 เด็กชายปัณณชา เพชรฤทธ์ิ นอ้งอนัดามนั โรงเรียนราชวินิต

10 เด็กหญิงรมณ วชัรมณเฑียร นอ้งจีจ้ี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
11 เด็กหญิงนนัทน์ภสั สุรการ นอ้งภสั โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
12 เด็กหญิงณญษา หลาวเพช็ร์ นอ้งอองออ โรงเรียนพิชญศึกษา (EP)
13 เด็กหญิงเอวา ภวสิริพร นอ้งเอวา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
14 เด็กหญิงจารุวดี พดัวิจิตร นอ้งจาวา่ โรงเรียนฤทธ์ิยะวรรณาลยั
15 เด็กหญิงนนัทณ์ภสัร์ พนัธ์โสภา นอ้งหยก โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP)
16 เด็กหญิงณฐภทัร วนัจนัทร์ศิริ นอ้งลูกแกว้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
17 เด็กหญิงฐรินดา บุญทวีสิทธ์ิ นอ้งไอดา้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
18 เด็กหญิงบุญยนุช ตนัแกว้ นอ้งมีม่ี โรงเรียนชาลีสมุทร
19 เด็กหญิงปณาลี ยงพฒันาสิน นอ้งกา้มปู โรงเรียนอนุบาลฉตัรเฉลิม
20 เด็กหญิงภาณิชา ปัญจพรผล นอ้งพริม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
21 เด็กหญิงประภสัสร สุวรรณประเสริฐ นอ้งพราว โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
22 เด็กหญิงณฐัวิภา ชินานนท์ นอ้งพอลลีน โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ เมืองทองธานี
23 เด็กหญิงชมพนุูท สุทธา นอ้งใบหม่อน โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
24 เด็กหญิงพริมพรรณ อมรพงศพิ์สุทธ์ิ นอ้งบูเกต้์ โรงเรียนดรุณพฒัน์

รำยช่ือนักเรียนอนุบำลปีที ่๓/๓
คุณครูมิม้ , คุณครูอ้อ

ช่ือ - นำมสกุล

ผลกำรติดตำมกำรเข้ำศึกษำต่อในระดบัช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 
ของนักเรียนช้ันอนุบำล ๓ ทีจ่บจำกโรงเรียนอนุบำลฉัตรเฉลิม ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘



ล ำดบัที่ ช่ือเล่น สถำนศึกษำทีน่ักเรียนศึกษำต่อ
1 เด็กชายกวี เจริญหลาย นอ้งรัก โรงเรียนพนัธะวฒันา
2 เด็กชายณฎัฐกฤตษ์ ขวญัเมือง นอ้งปัณณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา
3 เด็กชายภูชิสส์ เสาร์รักษา นอ้งภู โรงเรียนประชานิเวศน์
4 เด็กชายภูริต อยูถ่ิ่น นอ้งโป๊ย โรงเรียนประชานิเวศน์
5 เด็กชายปวริศ ป่ินวิเศษ นอ้งตน้กลา้ โรงเรียนชาลีสมุทร
6 เด็กชายเตชินท์ อ่อนส าอางค์ นอ้งโฟโต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
7 เด็กหญิงปุญญิสา ทรัพยอาจิณ นอ้งเอ็มม่ี โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
8 เด็กหญิงปาณิสรา พิทกัษกิ์จนุกูร นอ้งพีม โรงเรียนแสงโสมประถม
9 เด็กหญิงอริศรา ภูษณอาสน์ นอ้งจูน่ี โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ (EP)

10 เด็กหญิงณิชารีย์ ชาญโลหะการกิจ นอ้งรุ้ง โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ 
11 เด็กหญิงปรียนิตย์ ลิมปนนัทว์ดี นอ้งเอวา โรงเรียนแสงโสมประถม
12 เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์ นอ้งเจน โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP)
13 เด็กหญิงพณัณ์ชิตา บุญอยู่ นอ้งชีตา้ โรงเรียนประชานิเวศน์
14 เด็กหญิงภุมรี กมลเสถียรรัตน์ นอ้งอู๋อู๋ โรงเรียนประชานิเวศน์
15 เด็กหญิงชวลัญา เลาหเจริญสมบติั นอ้งมีม่ี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
16 เด็กหญิงชญัญาพชัญ์ หงษค์  าเมือง นอ้งใบบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
17 เด็กหญิงกญัญาภกัด์ิ นุย้ฉิม นอ้งเอแคลร์ โรงเรียนพิชญศึกษา
18 เด็กหญิงภูแสนดาว แกว้มหิทธ์ิ นอ้งขา้วหอม โรงเรียนประชานิเวศน์
19 เด็กหญิงปพิชญานนัท์ สุวรรณนุรักษ์ นอ้งจีน่า โรงเรียนราชวินิต
20 เด็กหญิงนุชจรีย์ แกว้สมศรี นอ้งหมิว โรงเรียนอรรถมิตร
21 เด็กหญิงปุญญาภา เสิศสถาพรสุข นอ้งวิว โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์ 

คุณครูนัท , คุณครูนุช
ช่ือ - นำมสกุล

ผลกำรติดตำมกำรเข้ำศึกษำต่อในระดบัช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 
ของนักเรียนช้ันอนุบำล ๓ ทีจ่บจำกโรงเรียนอนุบำลฉัตรเฉลิม ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

รำยช่ือนักเรียนอนุบำลปีที ่๓/๔


