
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
เรื่อง ประกาศเรียกอันดับส ารองรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

 ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖5 และท าการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองไปแล้วนั้น ปรากฎว่าผู้สมัคร
กลุ่มในเขตพ้ืนที่บริการมีจ านวนไม่เพียงพอกับประกาศรับสมัคร (จ านวน ๑๒๐ คน) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นไปตามแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียน
อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่ออันดับส ารอง 1 - ๓๔ ของกลุ่ม
นักเรียนทั่วไป มารายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ที่ไม่มา
รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ การตัดสิน
ของทางโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

  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  
- ส ารอง ๑ – ๓๔ รายงานตัวเวลา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ 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 2084 เด็กหญิง อริศรา แสงพินิจ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

2 2028 เด็กชาย พงศพัศ สิงห์แก้ว ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

3 2038 เด็กชาย ก่อการ อ้ึงโชตินิรัดร์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

4 2041 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ เที่ยงตรง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

5 2074 เด็กชาย กอบกุล ศิร ิ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

6 2076 เด็กหญิง ณัชชา หอมดวง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

7 2082 เด็กชาย ธนพัฒน์ พลหนองหลวง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

8 2084 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ปะมา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

9 2085 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุกทอง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

10 2086 เด็กชาย ธนกฤต ไวยพัฒน์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

11 2087 เด็กชาย ธนกันต์ หงษ์วิเศษ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

12 2018 เด็กหญิง ณัฐณิชา พระสุรัตน์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

13 2046 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อมรฤทธิ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

14 2051 เด็กชาย ถิรวัสส์ ฟ้าสาร ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

15 2052 เด็กชาย กิติชัย นามทอง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

16 2053 เด็กชาย สหรัฐ พรมโสภา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

17 2001 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา หินวิเศษ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

18 2031 เด็กชาย กุลวัชร เจริญบุญ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

19 2032 เด็กชาย นิพพิชฌน์ รัตนภิรมย์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

20 2033 เด็กชาย พลวิช สีหะวงษ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

21 2034 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ จันทะปัญญา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

22 2065 เด็กชาย พชรพล สาตร์นอก ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

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

23 2066 เด็กหญิง วราภรณ์ โชคสิริสวัสดิ ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

24 2067 เด็กชาย รักจ้าว นาแพงเมือง ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

25 2096 เด็กชาย เกรียงไกร นามชัยสงค์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

26 2097 เด็กหญิง กวินธิดา ดกเอียร์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

27 2027 เด็กชาย เอกวัส อาจุฬา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

28 2034 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ศิรินามพิมพ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

29 2019 เด็กชาย ธงชัย ศรีวงษ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

30 2009 เด็กชาย ธนากร ศิริวงษ์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

31 2087 เด็กชาย พงศ์สวัสดิ์ สิงห์อุสา ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

32 2050 เด็กชาย ธนากรณ์ สมบุญโสด ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

33 2051 เด็กชาย ปวรุตน์ ค าหารพล ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 

34 2052 เด็กชาย ธนาเดช เครือวัลย์ ๑๔.๓0 - ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 


