
 
ประกาศโรงเรียนราชานุบาล  

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลักสูตรปกติ) 
 

 ตามที่ โรงเรียนราชานุบาล ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (หลักสูตรปกติ) ตามประกาศโรงเรียนราชานุบาล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และก าหนดการยืนยัน
การเข้าเรียนในโรงเรียนราชานุบาล ระหว่างวันที่ 16 - 20 เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ทางโรงเรียนจึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                     
(หลักสูตรปกติ) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ ด าเนินการดังนี้  

 - วันที่  4  พฤษภาคม ๒๕๖๔  มอบตัว และช าระค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ - ๑6.๓๐ น.                      
ณ โรงเรียนราชานุบาล หากไม่มารายงานตัว / มอบตัว และช าระค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลาที่ก าหนด                            
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
 

(ลงชื่อ) 
          (นางมนตรา   ฟักมงคล)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล 

 

 

หมายเหตุ :  เอกสารที่ต้องน ามา ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๔ (มอบตัวนักเรียน) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน      จ านวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง  

 - ส าเนาบัตรประชาชนของงนักเรียน   จ านวน ๑ ฉบบั พร้อมลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง  

 - ส าเนาสูจิบัตรของนักเรียน      จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง  

  

 



บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กหญิง ปาณิสรา มหาราช Online + walk in 00001 
2 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ นันติอาจ Online 00002 
3 เด็กหญิง อรสินี ค ามอญ Online + walk in 00004 
4 เด็กหญิง อุรัสยา เมืองแก้ว Online + walk in 00007 
5 เด็กหญิง กุลณัฐธิดา ยศมาด ี Online + walk in 00008 
6 เด็กชาย ภูริภัค  อักษร Online + walk in 00009 
7 เด็กหญิง ปุณยวีย ์ สุขสอน Online 00011 
8 เด็กหญิง กัญญาภัค เนตรใส Online 00012 
9 เด็กชาย ดลกมล แซ่เฮ้ง Online + walk in 00014 

10 เด็กชาย ธีรภัทร อินภูธร Online + walk in 00015 
11 เด็กชาย โชติภูสิทธิ ์ นาราโรจนโยธิน Online + walk in 00018 
12 เด็กหญิง ปิยะธิดา อินา Online 00019 
13 เด็กชาย รักษ์ศักดิ์ สมวงศ์ษา Online 00021 
14 เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ ผ่องชนะ Online 00022 
15 เด็กชาย ชุติพนธ ์ เสนา Online + walk in 00023 
16 เด็กชาย นิธิกร วิญญูชาคริต Online 00027 
17 เด็กชาย ณัฏฐ์ชวัญญ ์ สีขันแก้ว Online 00028 
18 เด็กหญิง ปัญญพัตร ์ สุขผอม Online + walk in 00029 
19 เด็กชาย พงศกร สาสนทาญาต ิ Online + walk in 00030 
20 เด็กชาย พีรนันท ์ เรืองแสง Online + walk in 00031 
21 เด็กชาย กวี สุราฤทธิ ์ Online + walk in 00032 
22 เด็กชาย วราบดินทร์ โนวงค ์ Online 00033 
23 เด็กหญิง ณัฐพัชร ์ ลามะพรม Online 00034 
24 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ ลามะพรม Online 00036 
25 เด็กชาย ยศวริศ มูลขุนทศ Online 00037 
26 เด็กหญิง อารยา กาญจนวารีกุล Online 00038 
27 เด็กหญิง กรกนก เข่ือนค า Online 00040 
28 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสนอิน Online + walk in 00041 
29 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เงินโน Online 00042 
30 เด็กหญิง วิชญาพร ชุมภูอินตา Online + walk in 00046 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

31 เด็กชาย ลัทธพล สายวงค์เดือน Online + walk in 00048 
32 เด็กหญิง ศิรดา กลิ่นถือศิล Online + walk in 00049 
33 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เขียวจันทร์ Online 00052 
34 เด็กหญิง ธัญนันท์ อุดธิยา Online + walk in 00054 
35 เด็กหญิง ธัญชนก สมศักดิ์ Online 00057 
36 เด็กหญิง กัญญาภัค สุทธาวาส Online + walk in 00058 
37 เด็กหญิง ปภาดา ไตรรัตนโชติ Online 00059 
38 เด็กหญิง ปัณณพร ลากุล Online + walk in 00060 
39 เด็กหญิง กวินนาถ พนมเจริญกิจ Online 00061 
40 เด็กชาย ธีริทธ์ เขียวค าอ้าย Online 00062 
41 เด็กชาย อภิวิชญ์ ทองเส็ง Online + walk in 00063 
42 เด็กชาย ปกรณ์ เนตรทิพย์ Online 00064 
43 เด็กหญิง นัทธ์หทัย กิวัฒนา Online 00065 
44 เด็กชาย ชยพล เวียงนาค Online + walk in 00066 
45 เด็กหญิง นันทิพร วงศ์สีสม Online 00067 
46 เด็กหญิง นุชนาถ        ศรีวงค์ Online 00068 
47 เด็กหญิง รริณตา คงทน Online 00070 
48 เด็กหญิง กตัญญ์ทิตา แก้วชมภู Online 00072 
49 เด็กชาย ทวีพัฒน์       ใจเขียว Online 00073 
50 เด็กชาย ธนดล ศรีงาม walk in  
51 เด็กหญิง ธิบดิ์รดา ทับทวี walk in  
52 เด็กชาย รัชพล ศรีธนะภูวัชร์ walk in  
53 เด็กหญิง ศศินิภา      สร้อยไยงาม walk in  
54 เด็กชาย ภูมิรพี       สุรพล walk in  

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กชาย ปวรุตย์    แซ่เติ๋น Online 00003 
2 เด็กหญิง ทัตพิชา       ค ามงคล Online 00010  
3 เด็กหญิง สุพิชญา      ไทยกรณ์ Online 00043 
4 เด็กหญิง วิมลสิริ   อินผ่อง Online 00045  
5 เด็กหญิง กมลทิพย์       มะสัก Online 00047 
6 เด็กหญิง ภัทธานุช    นนท์รุ่น Online 00050 
7 เด็กชาย วรเทพ   เยี่ยมยุทธวงศ์ Online 00053 
8 เด็กหญิง อชิรญา       จิตตมล Online 00056 
9 เด็กชาย เดชชนนน    โชคบัณฑิต Online 00069 

10 เด็กหญิง กวิสรา     ยะค า walk in  
11 เด็กหญิง กนกรัตน์      ไชยวุฒิ walk in  
12 เด็กหญิง อัญชลี     ปันค า walk in   
13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ      ฝีปากเพราะ walk in   
14 เด็กหญิง อรณิชชา    ใจจันทร์ walk in   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กหญิง พิชญาวี     พันธ์แก้ว Online 00013 

2 เด็กชาย ปราย์ชวัล    เนตรวีระธนันท์ Online 00016 

3 เด็กชาย พงษ์ณรินทร์    มิรินทร์ Online 00025 

4 เด็กหญิง ณรชต   อามาตยศักดิ์ Online 00035 
5 เด็กหญิง ศุภณิดา   เกตุสอาด Online 00051 

 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กชาย ภาคินัย   เมืองแก้ว Online 00005 
2 เด็กหญิง นวพรรณ   ดอนชัยรัตน์ Online 00024 
3 เด็กชาย วรภัทร    สาสนทาญาติ Online 00026 
4 เด็กชาย ณธรรศฐ์   อามาตยศักดิ์ Online 00039 
5 เด็กชาย ณัฐพงษ์      ตินยอด Online 00044 

6 เด็กหญิง สุภาวิณี   อุปจักร์ Online 00055 

7 เด็กหญิง คุณิตา    คงทน Online 00071 
8 เด็กหญิง เบญสิญา    นะวะสิทธิ์ Walk in  

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กหญิง เปรมยุดา   สิทธิชัย Online 00020 

2 เด็กหญิง พิชญธิดา    เนรังษี Walk in  
 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนราชานุบาล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2564  (หลักสูตรปกติ) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล วิธีการสมัคร เลขที่สมัคร (Online) 

1 เด็กชาย สมัชญ์    พวงสายหยุด Online 00006 

 


