
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ 

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา  2563 

…………………………………………………. 

 ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนหองเรียนพิเศษ   ประจําป

การศึกษา  2563    ซ่ึงมีการสอบคัดเลือก    ในวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563   บัดนี้การคัดเลือกนักเรียน        

ไดเสร็จสิ้นแลว 

จงึขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือก (รายชื่อแนบทายประกาศ) และใหผูปกครองนํานักเรียน

เขารายงานตัวพรอมชําระเงินคาเรียนตามโครงการฯ  ในวันอังคาร ที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   ณ  อาคารเรียน

หลังใหม   เวลา  09.00 – 16.30  น.  และใหนําเอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้ 

             1)  สําเนาทะเบียนของนักเรียน 

             2)  สําเนาทะเบียนบานของบิดา – มารดา หรือผูปกครองนักเรียน 

             3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา – มารดา หรือผูปกครองนักเรียน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31   พฤษภาคม   2563  

 

 

       ลงชื่อ 

        (นายประหยัด  บุญพอ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่                 ชื่อ – สกุล 

1 เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิเดช                                           

2 เด็กหญิงปณฑิกา ธูปออน 

3 เด็กหญิงพิมพพัชร  วองไว 

4 เด็กหญิงอัญลดา บุญมี                                             

5 เด็กหญิงเทียรตะวัน  แสงขาว                                      

6 เด็กหญิงลัลญลลิน  จูเจริญ 

7 เด็กหญิงสาริสา  สุวรรณชัย 

8 เด็กหญิงณฉัตร   วงษตีบ 

9 เด็กชายปุณณวิช  มิ่งมูล 

10 เด็กหญิงอุนนดา  ลูกบัว 

11 เด็กหญิงกฤตยากร  ปาแหละ 

12 เด็กหญิงพิมพกนก  แกวลา                                         

13 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ปุริตานัง 

14 เด็กหญิงญาณิตชุตา  มีศรี 

15 เด็กชายวรินทร  ใฝฝน 

16 เด็กหญิงพรรณธร บุญแกว 

17 เด็กหญิงภัทรลภา  โพธิวัง 

18 เด็กชายพัสกร  พรมนัส                                            

19 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมบู                                         

20 เด็กหญิงกชพรรณ พงษละออ                                     

 

 

อนุบาล 2  – หนา 1/2 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

21 เด็กหญิงวัลลภา  อาธิเวช 

22 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อสงา 

23 เด็กหญิงภิญญนารา ตรีพิเชฐกุล 

24 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนู 

25 ด.ญ.พิชญาภรณ บุญประสม 

26 เด็กหญิงสุภาสินี  มิตรรัก 

27 เด็กหญิงกรรณิกา  ขวัญทอง 

28 เด็กหญิงจริัชญา  พันธุมาศ                                         

29 เด็กชายปรเมศ  ใจเย็น 

30 เด็กชายสุวิจักขณ  เล็งสิทธิ์  

31 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธัญญรักษ 

32 เด็กชายสารัช  ศรชัย 

33 เด็กชายชัยยันต  ศรีวงศ                               
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กชายณัฐพงษ  สีวงคสา 

2 เด็กหญิงอาฑิวราห  สอนสุภาพ 

3 เด็กชายวัชรพล  จันทุมมา 

4 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมโสภา 

5 เด็กชายสิรภพ  ปริโยทัย 

6 เด็กชายกิตติพร  พรมเกตุ 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กชายธนกฤต      จิตรกําแหง 

1 เด็กหญิงปญญาดา   เสียงเพราะ 

3 เด็กหญิงณิชชยา      วงศษา 

3 เด็กชายกริชภัทร     สุริยะศรี 

3 เด็กหญิงวสุธิดา      สืบญาติ 

6 เด็กชายยศกร       โสศรีสุข 

6 เด็กหญิงปานรดา   ปุญญิสาศุภมาส 

8 เด็กหญิงณัฐวงศา    อาษาสุข 

8 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  สาลี 

8 เด็กหญิงภัคจิรา      ศรีภักดี 

8 เด็กหญิงสุชาดา     อมรสิน 

12 เด็กหญิงอุรัสยา     ลูกบัว 

13 เด็กชายณาศิส    ตันเมืองปก 

14 เด็กชายอินทัช     เกษียร 

14 เด็กชายภูรินท      ตรีพิเชฐกุล 

14 เด็กหญิงอรณิชชา   นะที 

14 เด็กหญิงวรัญญา   วงศาสตร 

14 เด็กหญิงชนิดาภา   สัญญากร 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

19 เด็กหญิงพิมพพิกา   สมสะอาด 

20 เด็กหญิงจันทรกนก  แกวลา 

20 เด็กหญิงญาณิศา     อุดรกิจ 

22 เด็กหญิงชญาภา   ภววิจารณ 

23 เด็กชายปยนัฐ      พรหมศรีสุข 

24 เด็กชายณัฐพงษ    ศรีมี 

25 เด็กชายนัธทวัฒน   ไชยรัตน 

25 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศพรมมา 

25 เด็กหญิงศุภานิช     ลอดภัย 

28 เด็กหญิงธนพร       พรมดอน 

29 เด็กหญิงปุณยาพร   ภูตะเวช 

29 เด็กชายวรายุทธ    คนยัง 

31 เด็กหญิงปคุณดา     นอยพันธ 

32 เด็กชายณัฐสิทธิ์    วงศปดสา 

33 เด็กชายธนากร       กลางพรหม 

34 เด็กหญิงลลนา     ทองขัน 

34 เด็กหญิงขวัญจิรา    เหลาบุญมา 

36 เด็กหญิงฎาริฏา      ชมภูโคตร 

36 เด็กชายธนกฤต   คําแดงสด 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

38 เด็กหญิงวรัญญา    เหลาผา 

39 เด็กชายพีรพล      เหลาบุสา 

40 เด็กหญิงอภิรดี      บุญโท 

40 เด็กหญิงพิมพวรา   ถิรบุตร 

40 เด็กชายพชร        แพงจันทร 

43 เด็กหญิงพิมพณดา   ศรุติไพบูลย 

44 เด็กชายณัฐสิทธิ์      วงคระศีล 

45 เด็กชายพิชญภัสส  ปดสาคํา 

46 เด็กหญิงณรัสร     บุรีรักษ 

46 เด็กชายชยังกูร       วิลานันท 

48 เด็กชายพบเงิน    อรามเรือง 

49 เด็กหญิงพาขวัญ      วงศอารยะทรัพย 

50 เด็กชายอัคษดิณย   ถิ่นนาเมือง 

50 เด็กหญิงธัญวรัตย    บัวขาว 

52 เด็กชายบุญญณินทร   บุญยศ 

52 เด็กชายศุภวิชญ     ศรีสุรักษ 

54 เด็กชายธนกฤติ    เกิดไทย 

55 เด็กหญิงพนิตตา    รัตนวัน 

56 เด็กชายปณณวิชญ  คําพิลา 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กหญิงปุณญาภา  ปานรัตนสกุล 

2 เด็กชายกฤตภาส  ตรีมหาโชค 

3 เด็กหญิงมนัชยา  แกวชิณ 

4 เด็กชายธนากวี  พรสี่ 

5 เด็กชายจิรายุทธ  จันทนุช 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กหญิงปุณยาพร  ปานรัตนสกุล 

2 เด็กหญิงปวิชญา  อรรคปสสา 

3 เด็กหญิงธีรดา  นวลพัก 

4 เด็กหญิงพันธิตา  บุญแกว 

5 เด็กชายธีรธนัตถ  วงศแกน 

6 เด็กชายวิศวัสต  พูลสวัสดิ์ 

7 เด็กชายธนเดช   ปฏิโชติ 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กหญิงปุญนมิดา สมสะอาด 

2 เด็กชายณฐกฤต  วงศศรีแกว 

2 เด็กหญิงปภาวรินทร  อุนาพันธ 

2 เด็กหญิงจิรนันท  รัตนมูล 

5 เด็กหญิงปลายฝน  เอ้ือกิจ 

6 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศพรมมา 

6 เด็กหญิงน้ําเพชร  ปกกฤตยหริบุญ 

8 เด็กหญิงชณัญญา  ใฝฝน 

9 เด็กชายกันตพงศ  แสนสุข 

9 เด็กชายชิษณุพงศ  สายทิพย 

11 เด็กหญิงนิศา สายหมอน 

12 เด็กชายกองชนมกวี  สืบก่ํา 

13 เด็กชายวงศธร  กาละมาตร 

14 เด็กชายกฤติเดช  นรารักษ 

15 เด็กชายแอลเลียส  สกาสเนส 

16 เด็กหญิงพริมรตา สิงหคู 

16 เด็กหญิงพิมรพัฒน บุญศักดิ์ 

18 เด็กชายศรัญยพงศ  สิงหกลา 

19 เด็กชายเนติภาดร  ลุยพิมพ 

20 เด็กชายธนากร  เกตุสงกา 

20 เด็กชายพุทธะ  ทานะสิงห 
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ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

22 เด็กหญิงธนพร  โพธารินทร 

23 เด็กหญิงสิรินภัส  ถิรบุตร 

23 เด็กหญิงสุชัญญา  โสมณวัตร 

25 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทานุมา 

25 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรแสวง 

27 เด็กชายปฐวิน  สมสิน 

28 เด็กชายสิรวิชญ  สัมมาวงค 

28 เด็กหญิงลินรดา  ประชุมเหล็ก 

30 เด็กชายกวินภพ  ทองแสน 

31 เด็กชายปฎิภาณ  ปลิงกระโทก  

32 เด็กหญิงธันยชนก  บอแกว 

33 เด็กชายสิทธิกร  สิงหกุมภ 

 

 

 

 

 

 

 
ป. 4  –  หนา  2/2 

of



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

************************************** 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 เด็กหญิงหทัยภัทร  รุงเรือง 

2 เด็กหญิงญาณิศา  จันทนุช 
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