
  ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive  English  Program) 
ประจ าปีการศึกษา  2563  ในระหว่างวันท่ี   12 - 16 กุมภาพันธ์  2563  บัดน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP จ านวน  153  คน
ให้ผู้มีรายช่ือมาสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2563 

− รายงานตัว   เวลา  07.45 - 08.30 น. หน้าอาคารเรียน  2  (อาคารเรียนไม้ข้างก าแพงวัด)
− สอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 11.00 น. 
ให้เตรียมดินสอ และยางลบ เพ่ือใช้ในการทดสอบ  (รวมหน้าอาคารเรียน 2  เวลา 08.45 น.)

  −  สัมภาษณ์   เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ  อาคารเรียน  7  (อาคารเรียนหลังใหม่)  

รวมหน้าอาคารใหม่ เวลา 12.00 น

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
  

ว่าท่ีร้อยตรี

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

                    (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์)
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต

ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive  English  Program)  ปีการศึกษา  2563

...............................................................................



ห้องท่ี  3

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ปิยมน ระถาวนิชย์
2 เด็กหญิง เอ้ือสกุล เจียมวัฒนาเลิศ
3 เด็กหญิง ศิรภัสสร มาซา
4 เด็กหญิง น้ าฟ้า ฟาม
5 เด็กหญิง พรชนก เฮงเทียนศรี
6 เด็กหญิง ญาดา กินจ าปา
7 เด็กหญิง ภรภัทร โพธ์ิหิรัญ
8 เด็กหญิง อริญรดา สุขถาวร
9 เด็กหญิง กัลยกร ลุนส าโรง
10 เด็กหญิง ภัคธีมา เลิศคุ้มสุภา
11 เด็กหญิง จิรภัทร์ ฤทธ์ิภักดี
12 เด็กหญิง ภัทรวดี นามเพราะ
13 เด็กชาย ณิชพน แก้วกิริยา
14 เด็กชาย พีชญะ นนทนาคร
15 เด็กชาย มนัสวิน วิเชียรเทียบ
16 เด็กชาย ภานุดล ธรรมรักษ์
17 เด็กชาย กฤดินิธิ ตราภูมิ
18 เด็กชาย ปวรวิช วังพลับ
19 เด็กชาย ภัคพล กุมารสิทธ์ิ
20 เด็กชาย ธีทัต ค้อนทอง
21 เด็กชาย เฉลิมพร เน่ืองพิมพ์
22 เด็กหญิง พรรณภัทร อยู่อ่อน
23 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ไชยบาล
24 เด็กหญิง ภัทรพร เสือเหลือง
25 เด็กหญิง นวพร โชติก าจรเวช
26 เด็กหญิง ฑริตา เพชรช่ืน
27 เด็กหญิง กรกนก ยุพิน
28 เด็กหญิง กมลรัตน์ ฉิมมา
29 เด็กหญิง ปูริดา แสงอินทร์
30 เด็กหญิง สุกันยา ลุงโห่ย
31 เด็กชาย ธิติพล จ่ันเพ็ชร
32 เด็กชาย ธิติพัทธ์ จ่ันเพ็ชร
33 เด็กชาย วายุกฤต วงศ์ฤทัยงาม
34 เด็กหญิง ธัญพร ณ.ประเสริฐ
35 เด็กชาย รัชชานนท์ สิงห์จัตุรัส
36 เด็กชาย ชินพัฒน์ มานะปกรณ์
37 เด็กหญิง อเล็กซิส เรย์ เกวเนว ตูลด บาเอส
38 เด็กชาย ณพชภัทช์ หวง
39 เด็กชาย พงศพัฒน์ สอนผม

ช่ือ



ห้องท่ี  4

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชาย ภาวัช ชาญเชาว์
2 เด็กชาย จิรกีรต์ิ กรกุม
3 เด็กชาย จิรายุ อภินันทน์
4 เด็กชาย สกลวรรธน์ รัตนมหาวรรณ
5 เด็กหญิง มาลีนดา สายสอน
6 เด็กหญิง จิรัชยา ขาวส าอางค์
7 เด็กหญิง พลอยไพรลิน พรมสงค์
8 เด็กหญิง จันทร์ฉาย ก่ิงค า
9 เด็กหญิง ภัทรธิดา ภาคแก้ว
10 เด็กชาย จิตรเทพ กาศธัญกรณ์
11 เด็กหญิง กัณณ์กณิษฐ์ สุวรรณโชติ
12 เด็กชาย ภูบดินทร์ ศรีสุชาติ
13 เด็กชาย จิรายุ วงศ์แก้ว
14 เด็กชาย อริย์ธัช มูลบรรจง
15 เด็กชาย หฤษฎ์ อ่อนส าลี
16 เด็กชาย พีรวิชญ์ ดาษดา
17 เด็กชาย ศรปกรณ์ อยู่นุ้ย
18 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีโนราช
19 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ผ่องพักตร์
20 เด็กหญิง ภูริษา จันทรวัน
21 เด็กหญิง สิริวิมล พงศ์ปัญจศิล
22 เด็กหญิง ฐิติวรดา ปิดตาระพา
23 เด็กหญิง ธนัญญา เหล่าสกุล
24 เด็กหญิง จิณัฐตา วัลยะเพ็ชร์
25 เด็กชาย ชนภัทร นวลจัทร์
26 เด็กหญิง เบญญาภา แสงจันทร์
27 เด็กชาย พันศักด์ิ สังสวัสด์ิ
28 เด็กหญิง สุพรรษา จันทรศิลปิน
29 เด็กชาย วีรพัฒน์ สุขชัย
30 เด็กหญิง ณัฐธิดา โพธ์ิทอง
31 เด็กชาย บูรณ์พิภพ ค ากุณา
32 เด็กชาย ภูมิกิติ สุขทา
33 เด็กหญิง ญาณิน ยงบรรทม
34 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ โสฬสถี
35 เด็กชาย ชวณัฐ พานิช
36 เด็กชาย หฏษฎ์ บัวทอง
37 เด็กชาย พชร เช้ือทอง
38 เด็กหญิง ชนิดาภา น้อยหา

ช่ือ



ห้องท่ี  5

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชาย พุฒินาท วุฒิสาร
2 เด็กชาย อธิคม แซ่เหย่า
3 เด็กชาย นนฐกฤต นิธิธนันสุข
4 เด็กหญิง วรรณธนาต์ วิริยะสกุลพันธ์ุ
5 เด็กชาย นนท์ปวิธ เขียวเซ็น
6 เด็กหญิง สุธีกานต์ พรหมสถิตย์
7 เด็กหญิง ปราณปรียา บุญอ้อม
8 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แพนุ่น
9 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศิริคุณ
10 เด็กหญิง ณภัทร อินริราย
11 เด็กชาย ณัฐชัย ชัยธนามงคลสุข
12 เด็กหญิง ญาดานันท์ ก่ิงแก้ว
13 เด็กชาย กิตติ ทองแดง
14 เด็กหญิง สาริศา ชมมิ
15 เด็กหญิง ฟ้าลดา รุจาคม
16 เด็กชาย สุทวิเศษว์ น่ิมน้อย
17 เด็กชาย ภาคิน เริศเริง
18 เด็กชาย ปภัสกร แก้วกาหลง
19 เด็กหญิง จิตติพัฒน์ เสาร์ฤกษ์
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสาร์ฤกษ์
21 เด็กหญิง อรณิชา บุญล้อม
22 เด็กชาย พชรวิชญ์ รอดนวล
23 เด็กหญิง ลัลน์รดา ศรีภูธร
24 เด็กหญิง อารดา อุทิศผล
25 เด็กหญิง นภชนก ศรสีสุวรรณ
26 เด็กหญิง มณีกานต์ สายโลหิต
27 เด็กหญิง ณัฐชยาดา สุขหน้าไม้
28 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สวัสด์ิวงษ์
29 เด็กหญิง ณิชารัศม์ ดีสุคนธ์
30 เด็กหญิง กัญจ์ณภัสนันท์ บุญกลึง
31 เด็กหญิง กมลชนก แสงจันทร์
32 เด็กชาย ณภัทร ดอกพิกุล
33 เด็กชาย พชรคุณ คงเสถียร
34 เด็กชาย นนทกร ยุ่งยุคา
35 เด็กชาย ธีรดลย์ ทับเชียงทอง
36 เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมสุข
37 เด็กชาย อิทธิเดช เขียวอร่าม
38 เด็กหญิง ภีรณีย์ มาตุรุ่งโรจน์

ช่ือ



ห้องท่ี  6

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิง อีฟ สวนทะ
2 เด็กหญิง แอล สวนทะ
3 เด็กหญิง จารุวรรณ เซ่ียงเจว
4 เด็กหญิง เปมิกา นิลเหลือง
5 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พวงพัน
6 เด็กหญิง ณิชา วงษ์จ าปา
7 เด็กหญิง ญาณภา ศิริสวัสด์ิ
8 เด็กหญิง ณิชาดา จันทร์เสวก
9 เด็กหญิง สุทัชชา ทนคง
10 เด็กชาย อาชวิต หิรัญวิทิตพงศ์
11 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ไกรสมจิตต์
12 เด็กชาย จิรายุ ชวนช่ืน
13 เด็กชาย สรศักด์ิ แย้มพ่วง
14 เด็กหญิง เทียนซิง แซ่ย่าง
15 เด็กหญิง ปวีณ์กร ตัณฑวณิช
16 เด็กชาย เกริกชัย ธนวัฒนชัยพงศ์
17 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สีใสแก้ว
18 เด็กหญิง บุญสิตา โสรักนิต
19 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เพ็งสอน
20 เด็กชาย ธนวรรธน์ เศรษฐดา
21 เด็กชาย สรัล เทพจินดา
22 เด็กชาย สรัช เทพจินดา
23 เด็กชาย ณัฐพัชธ์ อยู่เสน
24 เด็กหญิง นิยดา บุญนิมิ
25 เด็กชาย ธนพล ผ่องจิตร์
26 เด็กชาย ณัฏฐพล ศรีประทุม
27 เด็กหญิง วิลาสินี ตรีถึก
28 เด็กชาย อนิวัฒน์ ถามล
29 เด็กหญิง กวินธิดา วงค์ศรี
30 เด็กชาย โชติวรุตม์ แสงสุวรรณ
31 เด็กหญิง ภคพร หงษ์ทอง
32 เด็กหญิง สุพัณธิรา งาเนียม
33 เด็กหญิง ชฐิกาณต์ พลม่ัน
34 เด็กหญิง ปนัดดา อ่ิมส าราญ
35 เด็กหญิง ณิชชานัทธ์ิ ทุมนะปักษ์
36 เด็กหญิง นพมัลลี อดทน
37 เด็กหญิง สิรินัดดา พูลสะระ
38 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ แก้วกล้า

ช่ือ



                            

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive  English  Program)  ปีการศึกษา  2563

...............................................................................


