
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)  

      เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลและช้ันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ ( ๒ ) 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ                              

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

          ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เรื ่อง การรับสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนชั ้นอนุบาล  – ชั ้นประถมศึกษา ในโครงการ          
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีการศึกษา 256๕  นั้น 

    บัดนี้  การดำเนินการเลือกสรร เสร็จสิ้นแล้ว  จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
    บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล หลังการรายงานตัวเสร็จสิ้น และในอายุ
บัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
คือ 
 ๑.ผู้นั้นขอสละสิทธิ์สิทธิการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน 
 ๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด 
 ๓.กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) จะยกเลิกการเข้าเป็นนักเรียนในทันที และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น 
   ทั้งนี้  ให้ยึดถือประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ 
มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักเรียน  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๗.๐๐ น. ชำระค่ามัดจำ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งชำระเงินค่าชุดนักเรียน  ณ บริเวณ    อาคาร
บัวกลางบึง  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนทันที (สอบถามข้อมูล โทร 038-119394 เท่านั้น)  
 

ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 (นายพงษ์ศักดิ์   เสคุคุมพัตถ์) 

 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 
 

 

หมายเหตุ  ๑. กรณีเกิดปญัหาฉุกเฉินหรือได้รับเช้ือโควิด -19 ในช่วงวันรายงานตัว กรุณาโทรแจ้ง
โรงเรียนเพ่ือขอช่องทางการชำระเงินค่ามัดจำภายในเวลาที่กำหนด 
              ๒. รับชำระเงินในรูปแบบการโอนที่โรงเรียนเท่านั้น  
              ๓. การรายงานตัวผู้ปกครองต้องนำนักเรียนเข้ามาวัดชุดนักเรียน 
              ๔. ผู้ปกครอง( พ่อ แม ่หรือผู้มีสิทธิ์ในการปกครองนักเรียน) ต้องมาพบครูประจำชั้น
เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ 
 

                        **กรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเม่ือเข้ามาภายในสถานศึกษา** 



 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 (รอบ ๒)  ห้อง Hamtaro 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 00013 เด็กหญิง ผกาสินี ศรีเมือง 
2 00024 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ธราพงษ์นิวัฒน์ 
3 00027 เด็กชาย ธนกฤต สุขรี่ 
๔ 00030 เด็กชาย เอกวินน์ ราชา 

 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 (รอบ ๒)  ห้อง Mickey Mouse 

โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   
ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ)  

 
ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 00007 เด็กหญิง จรัสรัตน์ ประทุมสูตร 
2 00008 เด็กหญิง เกวลิน ด้วงงาม 
3 00022 เด็กชาย ชยณัฐ ทองทวี 
๔ 00036 เด็กหญิง ชลกมล กังวลกิจ 
๕ 00037 เด็กหญิง นาลินดา สุขเกิด 

 
 

 
หมายเหตุ  กรุณานำนักเรียนมารายงานตัว 

(โปรดเตรียม ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียนมาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 (รอบ ๒)  ห้อง NEMO 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 00001 เด็กชาย ปุณณัตถ์ แจ้งวิจารณ์ 
2 00005 เด็กหญิง ดนิตา จันทร์เรือง 
3 00018 เด็กหญิง นันท์นลิน เหลาสา 

 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 (รอบ ๒)  ห้อง Bare Bears 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 00017 เด็กชาย ณัฐพล คมขุนทด 
2 00025 เด็กชาย อาทิวราห์ บุญพา 
3 00034 เด็กชาย เธียรวิชญ ์ เวศยาภรณ์ 
๔ 00038 เด็กหญิง ภษมน พุ่มแก้ว 
๕ 00048 เด็กชาย เตชินท์ ศิริตรัย 

 
 
 

หมายเหตุ  กรุณานำนักเรียนมารายงานตัว 
(โปรดเตรียม ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียนมาด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล ๒ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องเรียน 

1 00003 เด็กหญิง เบญญภา ขุนณรงค์ Dorphin 

2 00044 เด็กหญิง พชรพรรณ สาลี jelly fish 

3 00045 เด็กหญิง อมาริตา กุลวงศ์ Baby shark 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล ๓ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องเรียน 

1 00014 เด็กชาย ธารน้ำพ ุ อิสระประศาสน์ Hippo 

2 00021 เด็กหญิง สุณัฐชา  เจริญจิตร Hippo 

3 00039 เด็กชาย ธนภัทร พุ่มแก้ว Hippo 

๔ 00041 เด็กหญิง หวันยิหวา ก้อเผือ Hippo 
 
 

 
หมายเหตุ  กรุณานำนักเรียนมารายงานตัว 

(โปรดเตรียม ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียนมาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน 

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 00043 เด็กชาย ธนกร โกมล เรียงลำดับ
ตามคะแนนที่

ได้ 
2 00015 เด็กหญิง ริมธารน้ำ  อิสระประศาสน์ 
3 00046 เด็กหญิง กัญญพัชร นามแดง 

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน 

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (รอบ ๒)  
โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 256๕  (แนบท้ายประกาศ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน 

 
 

หมายเหตุ  กรุณานำนักเรียนมารายงานตัว 
(โปรดเตรียม ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียนมาด้วย) 

  


