
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 และท าการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖5 นั้น 

 บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียงล าดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว และมอบตัวในวันศุกร์ที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ผู้ที่ไมม่ารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์
ใด ๆ ได้ การตัดสินของทางโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
     (นายยุทธศักดิ์   ไชยสีหา) 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 

 
 เพ่ือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 66) ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

๑. ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ทางโรงเรียน
ออกให้ มารายงานตัวและมอบตัว ตามเวลา ดังนี้  

กลุ่มนักเรียนทั่วไป  
- ล าดับที่ ๑ – ๔๐ รายงานตัวเวลา 09.00 - ๑๐.๓๐ น. 
- ล าดับที่ ๔๑ – ๘๐ รายงานตัวเวลา ๑๐.๓0 - ๑๒.๒๐ น. 
กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
- ล าดับที่ ๑ – ๕๘ รายงานตัวเวลา ๑๓.00 - ๑๔.๓๐ น. 

หมายเหตุ : ผู้ทีไ่ม่มารายงานตัวและมอบตัวตามเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

๒. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย 
๓. เอกสารมอบตัว 

๓.๑ บัตรประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือก 
๓.๒ ใบมอบตัว (รับได้ในวันมอบตัว) 
๓.๓ รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ แผ่น 
๓.๔ ส าเนาสูติบัตรนักเรียน จ านวน ๑ แผ่น 
๓.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน ๑ แผ่น 
๓.๖ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา จ านวน ๑ แผ่น 
๓.๗ ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา จ านวน ๑ แผ่น 
๓.๘ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ แผ่น 

 ๔. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย 
๔.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน ๓๐๐ บาท 
๔.๒ ค่าอุปกรณ์ จ านวน ๑,๒๐๐ บาท 

- ที่นอนและผ้าเช็ดหน้า จ านวน ๑ ชุด 
- ชุดนอน จ านวน ๑ ชุด 
- กระเป๋านักเรียน จ านวน ๑ ใบ 
- สมุดปกแข็งและสมุดปกอ่อน จ านวน ๖ เล่ม 
- ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, กระบอกน้ า    

 
 

 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนทั่วไป) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

1 2005 เด็กชาย พสกร แก้วพิมพา 09.00 – 10.30 น. 

2 2007 เด็กหญิง สุพิชชา บัวระภา 09.00 – 10.30 น. 

3 2029 เด็กหญิง เกวิกา พจน์ชัยกุล 09.00 – 10.30 น. 

4 2036 เด็กหญิง ขวัญข้าว ดวงค าน้อย 09.00 – 10.30 น. 

5 2045 เด็กหญิง สุภัสสรา พลศรี 09.00 – 10.30 น. 

6 2048 เด็กชาย พิชญะ สีหาบุตร 09.00 – 10.30 น. 

7 2054 เด็กชาย รัชชาวีร ์ ขาวศรี 09.00 – 10.30 น. 

8 2071 เด็กหญิง อายุภรณ์ แก้วกัณหา 09.00 – 10.30 น. 

9 2080 เด็กชาย ณัฏฐากร เมฆกล่อม 09.00 – 10.30 น. 

10 2085 เด็กชาย ไกรวิชญ์ หลักค า 09.00 – 10.30 น. 

11 2086 เด็กชาย ธีรภัทร อุทรักษ์ 09.00 – 10.30 น. 

12 2087 เด็กหญิง วชิราภรณ ์ โชคสิริสวัสดิ ์ 09.00 – 10.30 น. 

13 2088 เด็กหญิง ชญากานต์ เกี้ยงกรม 09.00 – 10.30 น. 

14 2089 เด็กชาย ฐิติภัทร รอดด่าน 09.00 – 10.30 น. 

15 2006 เด็กหญิง ธรีมา วิสูงเล 09.00 – 10.30 น. 

16 2016 เด็กชาย ธนเดช แก้วกันหา 09.00 – 10.30 น. 

17 2033 เด็กชาย กรวุฒิ สิงห์เงา 09.00 – 10.30 น. 

18 2070 เด็กหญิง ชนัญชิดา หล้าพลชาย 09.00 – 10.30 น. 

19 2013 เด็กหญิง ใบตอง แก้วศิริ 09.00 – 10.30 น. 

20 2021 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จันทะลี 09.00 – 10.30 น. 

21 2062 เด็กชาย กนกภัทร เดชบุรัมย์ 09.00 – 10.30 น. 

22 2063 เด็กหญิง พทธนันท์ พันธุโพธิ์ 09.00 – 10.30 น. 

23 2064 เด็กหญิง ภัทราพร หารโสภา 09.00 – 10.30 น. 

24 2065 เด็กชาย ธนวรรน ์ วิสุงเร 09.00 – 10.30 น. 

25 2061 เด็กหญิง กัลยกร กงนะ 09.00 – 10.30 น. 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนทั่วไป) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

26 2095 เด็กชาย ณชพล ค ามูลมาตย์ 09.00 – 10.30 น. 

27 2002 เด็กหญิง กฤตญกร เจริญชินวกุล 09.00 – 10.30 น. 

28 2012 เด็กชาย ปริญ บุญประสม 09.00 – 10.30 น. 

29 2052 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เบ้าทอง 09.00 – 10.30 น. 

30 2072 เด็กชาย ศิวสิทธิ์ สว่างพรม 09.00 – 10.30 น. 

31 2004 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิขิตประเสริฐ 09.00 – 10.30 น. 

32 2011 เด็กหญิง พรประภา ใจลึก 09.00 – 10.30 น. 

33 2047 เด็กหญิง สุพิชญา ชินวงษ์ 09.00 – 10.30 น. 

34 2049 เด็กชาย ณัฐฐาพร มูลเพีย 09.00 – 10.30 น. 

35 2059 เด็กชาย ชินบุตร อรุณศิลป์ 09.00 – 10.30 น. 

36 2060 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศิริไกรวรรณ 09.00 – 10.30 น. 

37 2063 เด็กหญิง พิชามญช์ เจนเอี่ยมวิทย์ 09.00 – 10.30 น. 

38 2064 เด็กชาย ธนดล มีชื่น 09.00 – 10.30 น. 

39 2075 เด็กหญิง ณัฐสุดา เจริญ 09.00 – 10.30 น. 

40 2079 เด็กชาย ธนภัทร วานิชย์สกุล 09.00 – 10.30 น. 

41 2089 เด็กหญิง แทนใจ โหจันทร์ 10.00 – 12.00 น. 

42 2091 เด็กหญิง ศิริญญา พรหมทอง 10.00 – 12.00 น. 

43 2092 เด็กหญิง กัญฐมณี เสนมิม 10.00 – 12.00 น. 

44 2003 เด็กหญิง สิรินทร์ ชัยมงคล 10.00 – 12.00 น. 

45 2008 เด็กหญิง สิริยากร ศรีบุญฮุง 10.00 – 12.00 น. 

46 2020 เด็กชาย ปุณณวิทย์ โสมณวัตร 10.00 – 12.00 น. 

47 2044 เด็กชาย กรวิชญ์ ดวงบรรเทา 10.00 – 12.00 น. 

48 2086 เด็กชาย ธนกฤต สาครเย็น 10.00 – 12.00 น. 

49 2015 เด็กชาย มนภัทร ลุนหอม 10.00 – 12.00 น. 

50 2022 เด็กหญิง ฟ้ารดา กลั่นกล้า 10.00 – 12.00 น. 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนทั่วไป) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

51 2024 เด็กชาย ภูริช วงษ์พิมพ์ 10.00 – 12.00 น. 

52 2025 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ไชยพิเดช 10.00 – 12.00 น. 

53 2039 เด็กชาย ธนบดี สินธุเสน 10.00 – 12.00 น. 

54 2042 เด็กชาย รภัทร ไกรพินิจ 10.00 – 12.00 น. 

55 2066 เด็กชาย รัชศิลป์ วานมนตรี 10.00 – 12.00 น. 

56 2078 เด็กหญิง อารีญา เย็นตุรัส 10.00 – 12.00 น. 

57 2088 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอยสังข์ 10.00 – 12.00 น. 

58 2093 เด็กหญิง ชยิสรา สุดี 10.00 – 12.00 น. 

59 2094 เด็กหญิง อริสยา เจริญพานิช 10.00 – 12.00 น. 

60 2023 เด็กหญิง พลอยชมพู เจริญทรัพย์ 10.00 – 12.00 น. 

61 2024 เด็กชาย สรเดช ค าเบ้า 10.00 – 12.00 น. 

62 2025 เด็กหญิง ชัญญานุช ราชเพ็ง 10.00 – 12.00 น. 

63 2010 เด็กหญิง ชนากานต์ หาลาภ 10.00 – 12.00 น. 

64 2014 เด็กหญิง กนกวลัย ค าภาษี 10.00 – 12.00 น. 

65 2017 เด็กหญิง อมลรดา คงเกิด 10.00 – 12.00 น. 

66 2030 เด็กหญิง ริษา ใจตรง 10.00 – 12.00 น. 

67 2032 เด็กหญิง พาขวัญ ชารีโชต ิ 10.00 – 12.00 น. 

68 2037 เด็กชาย ณัฐภูมิ มาพระยืน 10.00 – 12.00 น. 

69 2035 เด็กหญิง มารีญา อุดมทรัพย์ 10.00 – 12.00 น. 

70 2055 เด็กชาย กวิน จันทร์โสภา 10.00 – 12.00 น. 

71 2077 เด็กหญิง นราวดี ค ายา 10.00 – 12.00 น. 

72 2090 เด็กชาย ณัฐนน ศรีมนตรี 10.00 – 12.00 น. 

73 2091 เด็กชาย ชวกร ศรีสมบัติ 10.00 – 12.00 น. 

74 2092 เด็กชาย บดินทร์ภัทร เพ็ชรนาค 10.00 – 12.00 น. 

75 2026 เด็กชาย เดชภูมินทร์ เอกตาแสง 10.00 – 12.00 น. 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนทั่วไป) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

76 2040 เด็กชาย พัฒน์ธนโชติ กองพันธ์ 10.00 – 12.00 น. 

77 2056 เด็กหญิง ปุญณิศา สุยอย 10.00 – 12.00 น. 

78 2081 เด็กชาย ชยพล อธิสุมงคล 10.00 – 12.00 น. 

79 2082 เด็กชาย ณัฐภัทร เขตหนองบัว 10.00 – 12.00 น. 

80 2083 เด็กหญิง กมลทิพย์ วิชัยศึก 10.00 – 12.00 น. 

81 2084 เด็กหญิง อริศรา แสงพินิจ ส ารอง 1 

82 2028 เด็กชาย พงศพัศ สิงห์แก้ว ส ารอง 2 

83 2038 เด็กชาย ก่อการ อ้ึงโชตินิรัดร์ ส ารอง 3 

84 2041 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ เที่ยงตรง ส ารอง 4 

85 2074 เด็กชาย กอบกุล ศิร ิ ส ารอง 5 

86 2076 เด็กหญิง ณัชชา หอมดวง ส ารอง 6 

87 2082 เด็กชาย ธนพัฒน์ พลหนองหลวง ส ารอง 7 

88 2084 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ปะมา ส ารอง 8 

89 2085 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุกทอง ส ารอง 9 

90 2086 เด็กชาย ธนกฤต ไวยพัฒน์ ส ารอง 10 

91 2087 เด็กชาย ธนกันต์ หงษ์วิเศษ ส ารอง 11 

92 2018 เด็กหญิง ณัฐณิชา พระสุรัตน์ ส ารอง 12 

93 2046 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อมรฤทธิ์ ส ารอง 13 

94 2051 เด็กชาย ถิรวัสส์ ฟ้าสาร ส ารอง 14 

95 2052 เด็กชาย กิติชัย นามทอง ส ารอง 15 

96 2053 เด็กชาย สหรัฐ พรมโสภา ส ารอง 16 

97 2001 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา หินวิเศษ ส ารอง 17 

98 2031 เด็กชาย กุลวัชร เจริญบุญ ส ารอง 18 

99 2032 เด็กชาย นิพพิชฌน์ รัตนภิรมย์ ส ารอง 19 

100 2033 เด็กชาย พลวิช สีหะวงษ์ ส ารอง 20 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนทั่วไป) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

101 2034 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ จันทะปัญญา ส ารอง 21 

102 2065 เด็กชาย พชรพล สาตร์นอก ส ารอง 22 

103 2066 เด็กหญิง วราภรณ์ โชคสิริสวัสดิ ์ ส ารอง 23 

104 2067 เด็กชาย รักจ้าว นาแพงเมือง ส ารอง 24 

105 2096 เด็กชาย เกรียงไกร นามชัยสงค์ ส ารอง 25 

106 2097 เด็กหญิง กวินธิดา ดกเอียร์ ส ารอง 26 

107 2027 เด็กชาย เอกวัส อาจุฬา ส ารอง 27 

108 2034 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ศิรินามพิมพ์ ส ารอง 28 

109 2019 เด็กชาย ธงชัย ศรีวงษ์ ส ารอง 29 

110 2009 เด็กชาย ธนากร ศิริวงษ์ ส ารอง 30 

111 2087 เด็กชาย พงศ์สวัสดิ์ สิงห์อุสา ส ารอง 31 

112 2050 เด็กชาย ธนากรณ์ สมบุญโสด ส ารอง 32 

113 2051 เด็กชาย ปวรุตน์ ค าหารพล ส ารอง 33 

114 2052 เด็กชาย ธนาเดช เครือวัลย์ ส ารอง 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนเขตพื้นที่บริการ) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

1 1001 เด็กหญิง ออมบุญ บุญปัญญา 13.00 – 14.30 น. 

2 1011 เด็กหญิง ศิรัสธร นะรากุล 13.00 – 14.30 น. 

3 1017 เด็กหญิง ธีรวา เศษลือ 13.00 – 14.30 น. 

4 1020 เด็กชาย ธนภูมิ รัชตะธนากูล 13.00 – 14.30 น. 

5 1022 เด็กชาย  ธัญกร เฟ่ืองประเสริฐ์ 13.00 – 14.30 น. 

6 1024 เด็กชาย พชรวัชษ์ กัลยาณลาภ 13.00 – 14.30 น. 

7 1029 เด็กหญิง ณัฏฐภัสสร จันทร์มหา 13.00 – 14.30 น. 

8 1032 เด็กชาย ปรเมศวร์ แข็งฤทธิ์ 13.00 – 14.30 น. 

9 1042 เด็กหญิง ณัชฐณิชา อารยะสัจพงษ์ 13.00 – 14.30 น. 

10 1049 เด็กชาย จิวายุ ชัยวิเชียร 13.00 – 14.30 น. 

11 1052 เด็กหญิง พิชญธิดา เจริญบุญ 13.00 – 14.30 น. 

12 1057 เด็กชาย ธนกฤต ทองนาค 13.00 – 14.30 น. 

13 1023 เด็กชาย ศุรปวัตร์ นิราศภูเขียว 13.00 – 14.30 น. 

14 1033 เด็กหญิง ณัชชาวีร ์ โพธิ์พัฒน์ 13.00 – 14.30 น. 

15 1041 เด็กชาย นพัส เกตุจันทร์ 13.00 – 14.30 น. 

16 1045 เด็กหญิง จักรภัทร โมธรุกษ์ 13.00 – 14.30 น. 

17 1019 เด็กหญิง ภคพร พิมพ์รัตน์ 13.00 – 14.30 น. 

18 1007 เด็กหญิง มัญทิรา วาวิทักษ์ 13.00 – 14.30 น. 

19 1009 เด็กชาย กรพัฒ สีหอมชัย 13.00 – 14.30 น. 

20 1013 เด็กหญิง กันตยา ศุภกีรติโรจน์ 13.00 – 14.30 น. 

21 1048 เด็กชาย  ธนกฤต ดาธูป 13.00 – 14.30 น. 

22 1058 เด็กชาย นนท์ปวิธ หาวิชา 13.00 – 14.30 น. 

23 1059 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้ดัด 13.00 – 14.30 น. 

24 1061 เด็กชาย ชณดลย์ ปะมาคะเต 13.00 – 14.30 น. 

25 1005 เด็กชาย รพินทร์ รุจาคม 13.00 – 14.30 น. 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนเขตพื้นที่บริการ) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

26 1050 เด็กหญิง นาราชา อินตนัย 13.00 – 14.30 น. 

27 1004 เด็กชาย นนทพัทธ์ นาคกระจาย 13.00 – 14.30 น. 

28 1006 เด็กหญิง กมลทิพย์ เจริญสุข 13.00 – 14.30 น. 

29 1016 เด็กชาย กฤษฎา โสฬส 13.00 – 14.30 น. 

30 1047 เด็กหญิง อริสา อารีรอบ 13.00 – 14.30 น. 

31 1051 เด็กหญิง ธรณัส แสนอาจ 13.00 – 14.30 น. 

32 1055 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ สีหะวงศ์ 13.00 – 14.30 น. 

33 1014 เด็กหญิง วรรณรดา ทองปรอง 13.00 – 14.30 น. 

34 1002 เด็กหญิง อิงคณา ศุลีพร 13.00 – 14.30 น. 

35 1031 เด็กชาย อัษฎกร พงษ์ศรี 13.00 – 14.30 น. 

36 1054 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ยาศิริ 13.00 – 14.30 น. 

37 1043 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ บุญยอ 13.00 – 14.30 น. 

38 1056 เด็กชาย พงศกร ภูเต้านิล 13.00 – 14.30 น. 

39 1060 เด็กหญิง อริญชย์ นิตยรัตน์ 13.00 – 14.30 น. 

40 1044 เด็กชาย กวิน ด่านธิติ 13.00 – 14.30 น. 

41 1003 เด็กชาย ธีรภัทร ประสมศรี 13.00 – 14.30 น. 

42 1025 เด็กชาย วรากร เสชู 13.00 – 14.30 น. 

43 1028 เด็กหญิง ปาณิสรา เอ่ียมสอาด 13.00 – 14.30 น. 

44 1027 เด็กหญิง ณัฐวรา ภูกาบเงิน 13.00 – 14.30 น. 

45 1053 เด็กชาย ธนกฤต พานิชพงษ์ 13.00 – 14.30 น. 

46 1008 เด็กชาย กันตพิชย์ ภูทอง 13.00 – 14.30 น. 

47 1034 เด็กชาย นนท์ณภัทร พุธละ 13.00 – 14.30 น. 

48 1040 เด็กชาย มังกร เค้าแคน 13.00 – 14.30 น. 

49 1046 เด็กชาย ณัฏฐพล ลาวัลย ์ 13.00 – 14.30 น. 

50 1012 เด็กหญิง อธิลดา นิมิตนเรศกิตติ์ 13.00 – 14.30 น. 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

(กลุ่มนกัเรียนเขตพื้นที่บริการ) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รายงานตัว 

51 1015 เด็กหญิง ปาลิดา เพชรสังหาร 13.00 – 14.30 น. 

52 1035 เด็กหญิง อลิสา ธรรมสอน 13.00 – 14.30 น. 

53 1037 เด็กชาย ชยพัทธ์ ไกรตรี 13.00 – 14.30 น. 

54 1010 เด็กชาย พันธ์กานต์ เกียรเดชาวิทย์ 13.00 – 14.30 น. 

55 1021 เด็กหญิง รัตนาพร จันทะนนท์ตรี 13.00 – 14.30 น. 

56 1018 เด็กหญิง อารยา อรรคฮาต 13.00 – 14.30 น. 

57 1036 เด็กชาย อาทิวราห์ ไกรราช 13.00 – 14.30 น. 

58 1039 เด็กชาย ธณาทรัพย์ นวลศรี 13.00 – 14.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


