
ลาํดบั คาํนําช่ือ
1 ด.ญ. อรยิา น้ําสมบรูณ์
2 ด.ญ. ชยดุา กอผจญ
3 ด.ช. กฤตชยั สงัขร์ุง่
4 ด.ช. จารกุร สุขาบรูณ์
5 ด.ช. พรีวฒัน์ เพง็นรพฒัน์
6 ด.ญ. ปญุญาดา กวางเสง็
7 ด.ช. ชวกร กุสลานนัท์
8 ด.ช. ณฐชนนท์ สุพฒันกติติ
9 ด.ช. อามนี กุลโนนแดง
10 ด.ญ. ณฐัวลญัช์ กจิประเสรฐิ
11 ด.ช. กฤตภาส โรจน์ภกัดี
12 ด.ญ. เนฏนทขี์ มรีอด
13 ด.ญ. ปวรปรชัญ์ อน้น่วม
14 ด.ญ. ณทพิรดา สุกกํ่า
15 ด.ญ. หทยัชนก บุญวฒัโนทยั
16 ด.ช. พุฒธิร อ่อนพนัธ์
17 ด.ช. ชวนนัท์ อนิทรวมิล
18 ด.ญ. ญาณนิดา เป่ียมสมทุร
19 ด.ญ. วรีดา ครฑุธามาศ
20 ด.ช. ฎรี์ เยีย่มประเสรฐิ
21 ด.ช. ภคนิ ปัญจกะบุตร
22 ด.ญ. วชิญาดา เขม็นาค
23 ด.ญ. กติตกิา กติตพิบิลูย์
24 ด.ญ. ชลพร ทา้วนิล
25 ด.ญ. นฏัฐช์ญัญา เจมิสริมิงคล
26 ด.ญ. รนิรดี จนัศร
27 ด.ญ. มนสันนัท์ แลเลศิ
28 ด.ญ. ณฐัณชิา คงเจรญิ
29 ด.ช. ศุภกฤษณ์ พนัธเ์ตีย้
30 ด.ช. ธนกฤต บรูณะศริิ
31 ด.ช. จติตพิฒัน์ รตันพนิชนนัท์
32 ด.ช. พลกฤต พานิชชานุรกัษ์

ช่ือ - สกลุ

โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์ สามพราน
รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผา่น  ระดบัชัน้อนุบาล  1 หลกัสตูร  INTENSIVE

ปีการศึกษา 2561



33 ด.ญ. ปาณสิรา กจิฉลอง
34 ด.ช. ฑฆีาวุ สุขขงั
35 ด.ญ. นนัทภคั กรีตนินท์
36 ด.ญ. พชิญาภา กจิบาํรงุ
37 ด.ญ. นภคั เหล่าประเสรฐิ
38 ด.ช. อชริวชิญ์ สวนโต
39 ด.ญ. ลลสิา เลศิฤทธิช์ยัยง
40 ด.ญ. เมญาภา โชตชิยัภดูทิ
41 ด.ช. ณฐักฤษ เรอืงฤทธิ ์
42 ด.ญ. สริกิานต์ รกัพรม
43 ด.ญ. วชิาดา พรรณแดง
44 ด.ช. ธนภทัร ดนิรมรมัย์
45 ด.ญ. วรรณกานต์ พนัธเ์ตีย้
46 ด.ช. ปัณณวชิญ์ ทรพัยธ์าํรง
47 ด.ญ. อรษา วงศเ์อนกเกษม
48 ด.ช. รชต โป้สมบุญ
49 ด.ญ. กรชนก วระนาม
50 ด.ช. ฉตัรเฉลมิ แกว้สเีขยีว
51 ด.ช. กอ้งสยาม พริิ
52 ด.ญ. ธญัญาภรณ์ เทยีนวหิาร
53 ด.ญ. อนญัญา จนิดาณรงค์
54 ด.ช. ปัญญากร ศริวิลิาศ
55 ด.ญ. ณฐัณชิา ฤทธิส์มบรูณ์
56 ด.ช. กนัต์ ทองมี
57 ด.ช. พสธร ทองมี

         นกัเรยีนทีผ่่านการประเมนิกรณุามอบตวัภายในวนัท่ี  20 ก.ย. - 6 ต.ค. 60

ณ  อาคารมคีาแอล  หอ้งธุรการ  แผนกหญงิ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  กนัยายน  2560

หมายเหตุ

 -  ค่าเล่าเรียนนักเรียนอนุบาล  1  หลกัสตูร INTENSIVE 

ภาคเรยีนที ่ 1 / SUMMER  COURS 34,756.00                                             

ภาคเรยีนที ่ 2 13,357.00                                             



ลาํดบั คาํนําช่ือ

1 ด.ช. อศิรา มหาวงค์

         นกัเรยีนทีต่ดิสาํรอง  ติดต่อท่ีห้องธรุการแผนกอนุบาล

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  กนัยายน  2560

โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์ สามพราน

รายช่ือนักเรียนท่ีติดสาํรอง  ระดบัชัน้อนุบาล  1 หลกัสตูร  INTENSIVE

ปีการศึกษา 2561

ช่ือ - สกลุ



ลาํดบั คาํนําช่ือ
1 ด.ช. ภรูี ฉกามาพจร
2 ด.ช. หน่ึงณพฒัน์ น่ิมศรตีระกูล
3 ด.ญ. ชณัญาภสั ศุภรศัมสีกุล
4 ด.ช. ดษิกร กววีโิรจน์กุล
5 ด.ญ. กริณา แกว้แสน
6 ด.ญ. ชนกนนัท์ จนัทพิยว์งษ์
7 ด.ช. ไรอนั ยนั วลิลัม่ เวสเตอรแ์มน
8 ด.ญ. ปัณณภสัร์ ถาวรประเสรฐิ
9 ด.ช. เชตวนั ธรรมกุลคุณากร
10 ด.ญ. ณฐัธยาน์ จนัทรต์รี
11 ด.ญ. ศุภาพชิญ์ คงพลปาน
12 ด.ญ. ภมูพิฒัน์ ยอดชาญ
13 ด.ญ. ธนกฤต อํ่าเจรญิ
14 ด.ญ. ชญัญานุช ภสิชัเพญ็
15 ด.ญ. พมิพพ์ศิา ศรเีถื่อนปัน้
16 ด.ช. ภาคนิ ศรเีถื่อนปัน้

         นกัเรยีนทีผ่่านการประเมนิกรณุามอบตวัภายในวนัท่ี  20 ก.ย. - 6 ต.ค. 60

ณ  อาคารมคีาแอล  หอ้งธุรการ  แผนกหญงิ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  กนัยายน  2560

หมายเหตุ

 -  ค่าเล่าเรียนนักเรียนอนุบาล  1  หลกัสตูร  KEEC
ภาคเรยีนที ่ 1 / SUMMER  COURS 56,656.00                                             

ภาคเรยีนที ่ 2 34,757.00                                             

ปีการศึกษา 2561

ช่ือ - สกลุ

โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์ สามพราน

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผา่น  ระดบัชัน้อนุบาล  1 หลกัสตูร  KEEC



ลาํดบั คาํนําช่ือ

1 ด.ญ. อญัรนิทร์ โชตวิรีะสถานนท์

2 ด.ช. ณฐัยชญ์ สงัขฉ์ิม

หมายเหตุ

 -  ค่าเล่าเรียนนักเรียนอนุบาล  3  หลกัสตูร INTENSIVE 

ภาคเรยีนที ่ 1 / SUMMER  COURS 36,356.00                                             

ภาคเรยีนที ่ 2 14,457.00                                             

ลาํดบั คาํนําช่ือ

1 ด.ญ. ชญาณนีนัท์ รตันพงศเ์กษม

         นกัเรยีนทีผ่่านการประเมนิกรณุามอบตวัภายในวนัท่ี  20 ก.ย. - 6 ต.ค. 60

ณ  อาคารมคีาแอล  หอ้งธุรการ  แผนกหญงิ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  กนัยายน  2560

หมายเหตุ

 -  ค่าเล่าเรียนนักเรียนอนุบาล  2  หลกัสตูร KEEC 

ภาคเรยีนที ่ 2 53,156.00                                             

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผา่น  ระดบัชัน้อนุบาล  2 หลกัสตูร  KEEC

ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2560

ช่ือ - สกลุ

โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์ สามพราน

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผา่น  ระดบัชัน้อนุบาล  3 หลกัสตูร  INTENSIVE

ปีการศึกษา 2561

ช่ือ - สกลุ




