
 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 

ของนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓ ทีจบจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชือนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓/๑ 

คุณครูนุช , คุณครูส้ม 

 

ลําดับ

ที 
ชือ - นามสกุล ชือเล่น สถานศึกษาทีนักเรียนศึกษาต่อ 

1 เดก็ชายวฤทธกร เภรีฤกษ ์ นอ้งมาร์ช โรงเรียนชลประทานวิทยา EP  

2 เดก็ชายดลศธรณ์ อุทิตะสาร นอ้งเอเจ โรงเรียนอรรถมิตร 

3 เดก็ชายธรรมดนย ์ บวัแยม้ นอ้งดนย ์ โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP) 

4 เดก็ชายปองคุณ ทรัพยผ์ดุงสุข นอ้งมิกซ์ โรงเรียนอรรถมิตร 

5 เดก็ชายเจษฎา กฤษณานุวตัร์ นอ้งแมค็ โรงเรียนประชานิเวศน์   

6 เดก็ชายวุฒิเมศร์ นิธิศอุดมศกัดิ นอ้งยิม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

7 เดก็ชายธนัยกร ซือฐากร นอ้งฟรอยด ์ โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์(MEP) 

8 เดก็ชายกิติชา ศรศรี นอ้งตูน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง 

9 เดก็ชายอนล รัสเซล นอ้งแอรอน โรงเรียนประชานิเวศน์   

10 เดก็ชายพิช ุตม์ รังษิยาภา นอ้งลอ็คอิน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

11 เดก็ชายวรินทร วสุวานิช นอ้งเคนตะ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร  

12 เดก็ชายกณัฑเ์กลา้ เครืองพนัธ์ นอ้งกณัฑ ์  โรงเรียนชาลีสมุทร 

13 เดก็ชายปวรรุจ อจันารมยว์าท นอ้งขา้วหมาก โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

14 เดก็ชายพลวริษฐ ์ ชยัพฒัน์ธนโชติ นอ้งกาตา้ร์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา  

15 เดก็ชายคงภพ โภคสวสัดิ นอ้งภูวินทร์ โรงเรียนชลประทาน 

 



 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 

ของนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓ ทีจบจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชือนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓/๑ 

คุณครูนุช , คุณครูส้ม 

 

ลําดับ

ที 
ชือ - นามสกุล ชือเล่น สถานศึกษาทีนักเรียนศึกษาต่อ 

16 เดก็หญิงลกัษิกา พุทธพงษศิ์ริพร นอ้งเกล 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา   

17 เดก็หญิงธญัรดี พึงสุจริต นอ้งแยมมี โรงเรียนสาธิตสวนสุนนัทา  

18 เดก็หญิงธญัณชัญ ์ คงวดัใหม่ นอ้งไอติม  โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

19 เดก็หญิงชลกร ศรีเพญ็ นอ้งเพ่ยเพ่ย 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา   

20 เดก็หญิงปรียาภา ไชยธิสาร นอ้งพิมพใ์จ โรงเรียนดรุณพฒัน์  

21 เดก็หญิงขวญัฤทยั ศรีเวียง นอ้งขา้วหอม โรงเรียนประชานิเวศน์  

22 เดก็หญิงหวนัยิหวา พระวิวงศ ์ นอ้งยิหวา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา   

23 เดก็หญิงพลอยนภสัสร์ โสดาบรรลุ ์ นอ้งบิว  โรงเรียนเลก็โกเมศอนุสรณ์ 

24 เดก็หญิงชารีญา จิตปรีดา นอ้งเบเบ ้ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ เมืองทอง 

25 เดก็หญิงธวลัรัตน์ เสน่งพานิชเจริญ นอ้งฟ้าใส โรงเรียนราชินีบน  

26 เดก็หญิงณิชมน คูหามุข นอ้งอิงธาร โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ เมืองทอง 

27 เดก็หญิงบณัฑิตา กลัยาณมิตร นอ้งขา้วหอม โรงเรียน ไผทอุดมศึกษา 

28 เดก็หญิงชญัญมนต์ โชติอภิสิทธิกุล นอ้งนาํมนต ์  โรงเรียนราชินีบน 

 

 

 



 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 

ของนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓ ทีจบจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชือนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓/๓ 

คุณครูมิน , คุณครูก้อย 

 

ลําดับ

ที 
ชือ - นามสกุล ชือเล่น สถานศึกษาทีนักเรียนศึกษาต่อ 

1 
เดก็ชายชินะรินทร์ เกตุกรณ์ นอ้งชินะ 

 โรงเรียนประชานิเวศน์ 

 

2 เดก็ชายภูริช นาคไพจิตร นอ้งปันสิบ โรงเรียนชลประทานวิทยา EP  

3 เดก็ชายปัณณธร พิระภิญโญ นอ้งเนติ โรงเรียนชลประทานวิทยา EP  

4 เดก็ชายธนวรรธน์ ศรีสุวนนัท ์ นอ้งกิกป้อ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

5 
เดก็ชายรุ่งภูภูมิ แซ่เหล่า นอ้งเฟิร์ส 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา    

6 
เดก็ชายพีรดนย ์ ประสพสุขโชคมณี นอ้งภู 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา    

7 เดก็ชายวรินทร์จุธา กลินขจาย นอ้งนามิ  โรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซเวีย EP 

8 เดก็ชายคิราคิน จนัทรรวงทอง นอ้งคราม โรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซเวีย  

9 เดก็ชายภชากร สอดส่องกฤษ นอ้งนาํโชค  โรงเรียนอนุบาลสามเสน MEP 

10 
เดก็ชายปกรณ์เกียรติ สรวลเสน่ห์ นอ้งบูมบูม 

 โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

 

11 เดก็ชายธรณินทร์ อินทรารัตน์ นอ้งนาวิน โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์MEP  

12 เดก็ชายสหชล ลือชารักษ ์ นอ้งนิวเคลียร์ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 

13 เดก็ชายบญัพนต ์ องัคณาวิศลัย ์ ยอ้งบีมบีม  โรงเรียนชาลีสมุทร 



14 
เดก็หญิงสิรีธร พิตรปรีชา นอ้งอลิซ 

โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ EP 
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15 เดก็หญิงลวิตรา อาภรณศิริ นอ้งมีเฮ โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์MEP  

16 เดก็หญิงอิงคล์ดา พงศธ์ไนศวรรย ์ นอ้งเอญ่า โรงเรียนอรรถมิตร 

17 เดก็หญิงศศิญาวลัย ์ จนัทร์ภิบาล นอ้งสีรุ้ง โรงเรียนโชคชยัลาดพร้าว  

18 เดก็หญิงเพลินณภทัร  ขนิษฐกุล นอ้งเพลิน โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

19 เดก็หญิงวริยดา ศรีเชิดชูธรรม นอ้งองัเปา โรงเรียนประชานิเวศน์ 

20 เดก็หญิงอรัุสยา เอียมออ่น นอ้งการ์ตูน โรงเรียนดรุณพฒัน์  

21 เดก็หญิงเพชรจรัส เกรซ นามวงค ์ นอ้งเพชร โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ SISB  

22 เดก็หญิงธญัชนก สุวรรณสาร นอ้งเกล โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์MEP  

23 เดก็หญิงกวิสราหิ วรารัตนอนนัต ์ นอ้งพุทธรักษา  โรงเรียนพร้อมพรรณ 

24 
เดก็หญิงฐานิดา ชินวิสุทธิ นอ้งแนนแนน 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา     

25 
เดก็หญิงณิชารี วิภูษิตวรกลุ นอ้งมินนี 

โรงเรียนราชวินิต 

 



26 เดก็หญิงญาสุกลัย ์ เหลืองศิริมงคล นอ้งกญักญั โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

 

 

 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 
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1 เดก็ชายญาณาธิป ลิมสกุล นอ้งเจเจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

2 เดก็ชายปิยวตัร ประเสริฐ นอ้งเบอลิน โรงเรียนชลประทานวิทยา  

3 เดก็ชายปัณณธร แจ่มแจง้ นอ้งออโต ้ โรงเรียนแยม้สอาด 

4 เดก็ชายชนกชนม์ ปีปทุม นอ้งตะวนั โรงเรียนประชานิเวศน์ EP 

5 เดก็ชายธนกฤต รัศมี นอ้งเทน็ โรงเรียนอรรถมิตร  

6 เดก็ชายธญัเทพ วฒันา นอ้งนอร์ธ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา      

7 เดก็ชายเหมืองเพชร ลีลาพีระพนัธ์ นอ้งฟินฟิน โรงเรียนชลประทานวิทยา EP  

8 เดก็ชายเลิศนริทธิ อาพนัธนะสุขกุล นอ้งโอริว  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ ์

9 เดก็ชายพงศป์ณต สนัตวิชยั นอ้งเนเจอร์ โรงเรียนเตรียมบณัฑิต  

10 เดก็ชายณพวิชญ ์ พิรัตน์ นอ้งณพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรังสิต  

11 เดก็ชายอินทชั พระวิวงศ ์ นอ้งอินทชั โรงเรียนสาธิตสวนสุนนัทา 

12 เดก็ชายธชัพลปิยะ ตงัจิรโชติรัตร์ นอ้งมีบุญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 



13 เดก็ชายนิพิฐพนธ์ พิมพาสร้อย นอ้งฮีโน่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชานดุง 

14 เดก็หญิงฐิตารีย ์ ลิ มกาญจนาพนัธ์ุ นอ้งมิวสิค โรงเรียนชลประทาน EP 

15 เดก็หญิงพิชามญชุ์ มงคลพร นอ้งการ์ตูน โรงเรียนราชินี  
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16 เดก็หญิงปุณญรัศมิ พูนลาภพาณิชย ์ นอ้งแสนดี 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา      

17 เดก็หญิงอรัุสยา พจนสุภาวรรณ์ นอ้งไออุ่น โรงเรียนประชานิเวศน์  

18 เดก็หญิงหฤทชนนั บ่างแสงนุรัตน์ นอ้งออกสั โรงเรียนประชานิเวศน์  

19 เดก็หญิงณชัชา หงศาลา นอ้งนิทาน โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์ 

20 เดก็หญิงอรพิชญา หาญชนะ นอ้งออกสั โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ เมืองทอง 

21 เดก็หญิงณหทยั ไชยดี นอ้งเพชรพลอย โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ เมืองทอง 

22 เดก็หญิงพิชญาภา ไชยบุญเรือง นอ้งขา้วจา้ว โรงเรียนพิชญศึกษา  

23 เดก็หญิงฐานิตา เกตเมือง นอ้งเปียนโน โรงเรียนเพชรรัตน์ 

24 เดก็หญิงพิชญสิ์ณี จนัทร์หอม นอ้งมายเดียร์ โรงเรียนประชานิเวศน์ EP 

27 เดก็หญิงสมิดา โคตรทา นอ้งอิงค ์ โรงเรียนประชานิเวศน์ EP 

28 เดก็หญิงรัชฎาภรณ์ ศิริศรี นอ้งใบหม่อน โรงเรียนประชานิเวศน์ 

 



 

 

 

 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 

ของนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓ ทีจบจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชือนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓/๔ 

คุณครูอ้อ ,คุณครูนุ้ย 

ลําดับ

ที 
ชือ - นามสกุล ชือเล่น สถานศึกษาทีนักเรียนศึกษาต่อ 

1 เดก็ชายธนวฒัน์ สถิรเสถียร นอ้งฝ ู โรงเรียนอญัสมัชญั EP  

2 เดก็ชายอาณกร บรรเจิดทวีพร นอ้งโฮป  โรงเรียนอนุบาลฉตัรเฉลิม 

3 เดก็ชายปวตัร มหาแกว้ นอ้งเกา้ โรงเรียนดรุณพฒัน์  

4 เดก็ชายสิรวิชญ ์ ทองเบญ็ญ ์ นอ้งปุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา EP  

5 เดก็ชายปวินวิทย ์ พนัธุบรรยงก ์ นอ้งออร์กา้ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์   

6 เดก็ชายสิริพชัร หงัสะสูตร์ นอ้งริวจิ โรงเรียนอรรถมิตร  

7 เดก็ชายพีรวิชญ ์ ศิลปบรรเลง นอ้งนิล 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา       

8 เดก็ชายกรวิชญ ์ เหลียง นอ้งเคน โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เมืองเอก  

9 เดก็ชายพงศพิ์มุกข ์ ตรีสุวรรณวฒัน์ นอ้งดินน์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา       

10 เดก็ชายชวรัชญ ์ ปรัสพนัธ์ นอ้งหลาน โรงเรียนอรรถมิตร  

11 เดก็ชายธรรศ กีรติพิชญ ์ นอ้งวินเนอร์ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

12 เดก็ชายธนกฤษณ์ ชูวาณิชย ์ นอ้งเคน  โรงเรียนอรรถมิตร  

13 เดก็ชายณฐัปภสัร์ ตรงโยธิน นอ้งมิวนิค โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์  เมืองทอง 



14 เดก็ชายพงษว์ริษฐ ์ พฤกษศิ์ริไพบูลย ์ นอ้งพูห์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์  เมืองทอง 

15 เดก็ชายเกรียงไกร นะวาลิน นอ้งอิคคิว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  

 

 

 

ผลการตดิตามการเข้าศึกษาต่อในระดับชันประถมศึกษาปีที ๑ 

ของนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓ ทีจบจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชือนักเรียนชันอนุบาลปีที ๓/๔ 

คุณครูอ้อ ,คุณครูนุ้ย 

ลําดับ

ที 
ชือ - นามสกุล ชือเล่น สถานศึกษาทีนักเรียนศึกษาต่อ 

16 เดก็หญิงพิชญา ตนัติศรีสุข นอ้งมาริ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์  เมืองทอง 

17 เดก็หญิงพิชญน์นัท ์ เจริญพงษสุ์ข นอ้งถิงถิง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

18 เดก็หญิงปาลิกา ไชยานุวงศ ์ นอ้งพนัไมล ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา       

19 เดก็หญิงคุณิตา บาํรุงกิตติกุล นอ้งบุญ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา        

20 เดก็หญิงกตญัญน์พทัธ์ ตงัพาณิชย ์ นอ้งมาชิ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา       

21 เดก็หญิงอนันา เสนาธรรม นอ้งไอรีน โรงเรียนอรรถมิตร 

22 เดก็หญิงกนัตพร พรหมสาลี นอ้งเพลง 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา       

23 เดก็หญิงกลัยรัตน์ จนัทร์ศรี นอ้งนู๋ยิ ม โรงเรียนกสินธร  

24 เดก็หญิงจนัทรรัตน์ จาํปา นอ้งทอรัก โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์EP  

25 เดก็หญิงปวีณ์นุช ปองทอง นอ้งซีแอล โรงเรียนดรุณพฒัน์   

26 เดก็หญิงกวิสรา โกศล นอ้งฮานะ โรงเรียนประชานิเวศน์ 



27 เดก็หญิงกชพร นราบุญวฒัน์ นอ้งแพร โรงเรียนอรรถมิตร  

 


