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รายช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิารส าหรับผู้ปกครองเพ่ือการพจิารณารับนักเรียนเข้าเรียน 

ในระดับชัน้อนุบาล ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ 
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที่ ค าน าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น 

1 เดก็ชาย เมอริเดียน กรูเนิร์ต เดีย้น 

2 เดก็ชาย ธามชวนิน์ กลศาสตร์เสนี 
 

3 เดก็หญิง พติรพบิูล กลดัพบิูลย์ กิ๊ฟ 

4 เดก็ชาย กณัภพ กลุธนรงค์ บงิง์ 

5 เดก็ชาย เตมนิ เกตผุาสขุ เต้นท์ 

6 เดก็ชาย ธนชั แก้วพจิิตร จิสจิล 

7 เดก็หญิง ชชัชญา ขจรรุ่งศลิป์ อินอาร์ม 

8 เดก็หญิง เมธาพร คงเจริญ เมลอ่น 

9 เดก็ชาย คมภณ คงป่ิบ คีธ 

10 เดก็หญิง กฤตณรา คงศริิไพศาล ข้าว 

11 เดก็ชาย ภบูดนิทร์ ควรสวสัดิ์ ลกูเสือ 

12 เดก็ชาย กฤษกร คนัธมธรุพจน์ ภผูา 

13 เดก็หญิง มรัิญฎา คณุปสตุ ช่ืน 

14 เดก็หญิง ณิชาภา คปุต์ถาวรฤกษ์ มีนา 

15 เดก็หญิง ปญุญาดา คปุต์ถาวรฤกษ์ ปญุ 

16 เดก็ชาย กญุช์ภสัส์ คุ้มตลอด คมิ 

17 เดก็ชาย ปรานต์ เครือวรรณ์ ปรานต์ 

18 เดก็หญิง ฌาณิศา งามพนูสขุ ไอริส 

19 เดก็หญิง อนันา งามอดุมเกียรติ ขนม 

20 เดก็ชาย ปัญจทศัน์ จงวริิยะเจริญชยั ปัญปัญ 

21 เดก็ชาย ธีร์ธวชั จนัทร์จรัสวฒันา แมก็นีเซียม 

22 เดก็ชาย พทัธนนัท์ จารุชยัมนตรี ธญัญ์ 
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23 เดก็หญิง ปีใหม่ จารุธเนศ ปีใหม่ 

24 เดก็ชาย วชิรพนัธ์ จินต์บรรลผุล บ่ีบ๋ี 

25 เดก็ชาย คริากร เจริญผล สนกุ 

26 เดก็ชาย สขุเกษม เจียรยืนยงพงศ์ ขนมปัง 

27 เดก็ชาย จิตฐิวฒัน์ ชยัชนะ เปาเปา 

28 เดก็ชาย ฌอน ชยัมณีการเกษ ฌอน 

29 เดก็ชาย จรัิฎฐ์ ชาตพิาณิชย์ จิณณ์ 

30 เดก็ชาย ทชัชกร เชิดชบูพุการี ออก้า 

31 เดก็หญิง พมลณัฏฐ์ โชตธินกลุจิรา พลมั 

32 เดก็ชาย นราเศรษฐ์ โชตมิา คณุ 

33 เดก็หญิง เฌอ ไชยกลุ เฌอ 

34 เดก็หญิง ฤทธาดา ไชยพาน ดีดี 

35 เดก็ชาย ปัญญ์ แซ่หลี ฮาวาย 

36 เดก็ชาย ภฤศ ดํารงศลิป์สกลุ พะริด 

37 เดก็หญิง ธณัวรัตม์ ตัง้พจน์ทวีพร ฮารุ 

38 เดก็หญิง นลนิภสัร์ ตนักนก นิลนิ 

39 เดก็ชาย สกรวชั ตนัพชิยั ทนุทนุ 

40 เดก็หญิง ชลณัฐ ตาแก้ว ลปิดา 

41 เดก็ชาย ดลธร เตชนนัทชยักลุ ต้นคนู 

42 เดก็หญิง ชญัญาณฏัฐ์ เตียงพทิยากร มลิ 

43 เดก็ชาย ชลธี โตววิฒัน์ ธี 

44 เดก็หญิง พชิญากร ถิรดาวรศภุกิจ นินา 

45 เดก็หญิง กนุนิดา ทองจนัดี ต้นข้าว 

46 เดก็ชาย จิณณ์ ทองพุม่พฤกษา จิน 

47 เดก็ชาย มรรค ทองศรี มรรค 

48 เดก็ชาย รวณิทร์วฒัน์ ทีฒตระกลู แอลวิน่ 
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49 เดก็ชาย ปิญชาน์ เทียนสกุิจเสรี ปิญ 

50 เดก็ชาย แสงเหนือ เทียรธชัไชย เหนือ 

51 เดก็หญิง สชิา ธรรมนิยาม บวั 

52 เดก็หญิง ฐิตชิญา ธรรมวรากุล ทิชา 

53 เดก็หญิง ณัฏฐณิชา ธรรมาพทิกัษ์พร พีช 

54 เดก็ชาย สจัจธร ธิตศิกัดิส์กลุ อองเดร 

55 เดก็หญิง ปัญฑารีย์ นิมมาลยัรัตน์ เอวา 

56 เดก็หญิง รณิดา บํารุงตระกลู พรีม 

57 เดก็หญิง สรินดา บนิรามนั อยัดา 

58 เดก็หญิง สรินนา บนิรามนั อยันา 

59 เดก็ชาย ภาม บญุดษิฐ์สถาพร ภาม 

60 เดก็ชาย ธชัพนธ์ บญุนิธิรักษ์ สมาร์ท 

61 เดก็หญิง ภทัรธิดา บญุยงั เธอ 

62 เดก็ชาย อชิร บญุวานิช อชัเชอร์ 

63 เดก็หญิง เกล้ากลัยา ประภาศริิรัตน์ เกล้า 

64 เดก็ชาย ปรีดา ประมลูมาก โพโต้ 

65 เดก็หญิง ชินานา ปษุปาคม นานา 

66 เดก็ชาย วรชิต เผา่โภคสถิตย์ อช ิ

67 เดก็หญิง ณทยา เผา่วนิช มณี 

68 เดก็ชาย กีรดณ พงษ์ภมร ซนั 

69 เดก็หญิง ไอริน พยคัฆ์คํารณ ไอริน 

70 เดก็ชาย ปัญญ์ พยคัฆนนัทน์ โปโล 

71 เดก็ชาย ปราณ พรหรรษาวจิิต ปราณ 

72 เดก็ชาย นวพล พลชา คณุ 

73 เดก็หญิง ธญัณภสัร์ พฒันเกียรตชิยั ผงิอนั 

74 เดก็หญิง ธนญัญา พฒันานสุรณ์ เร 
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75 เดก็ชาย ธีร์ทศั พทิกัษาไพศาล เร็น 

76 เดก็ชาย คณบด ี พพิฒัน์บรรจง ดีน 

77 เดก็ชาย เมธีวฒัน์ พฒุิเบญจสทิธ์ิ เซน 

78 เดก็ชาย ธรรศ เพช็รสดใส ทมัม์ 

79 เดก็หญิง เรราณี รอดสดใส ดีดี 

80 เดก็ชาย ธีร์ รัชตมโนน้อม ธีร์ 

81 เดก็ชาย ปณุย์ รัมภาวฒันา ปณุย์ 

82 เดก็ชาย ณพล เรืองแสงนพรัตนา ดนิ 

83 เดก็ชาย ธาวนิ โรจน์เวียงมาศ ธีโอ 

84 เดก็ชาย พชร ละดาพรพพิฒัน์ นาวนิ 

85 เดก็ชาย ชวธรรศ ล่ีเจริญบญุรักษา คริิน 

86 เดก็ชาย พศวรรธน์ ลีลาศภุกิจ ภมู ิ

87 เดก็หญิง มานี เลศิกิตพิงศ์พนัธ์ อาย่า 

88 เดก็ชาย จิตตพิฒัน์ เลศิงามเกียรติ เฮงเฮง 

89 เดก็หญิง ชญาภา เล่ือมใสสตัย์ แสตมป์ 

90 เดก็หญิง เมธาพร วงศ์สริิวทิยา อยัย์ 

91 เดก็หญิง ชญานภสั วรยทุธการ เมเบล 

92 เดก็ชาย ปวร วรเลศิโกศล สกาย 

93 เดก็ชาย จิณณะ วอ่งเจริญ เจตัน้ 

94 เดก็หญิง สาวติรี วอลตนั เพนนี 

95 เดก็ชาย ดณิห์ วริิยะยรรยงสขุ ดนิ ดนิ 

96 เดก็หญิง ณัฐณิริน วไิลเจริญตระกลู ณิริน 

97 เดก็ชาย ธนัวา วฒุิเศรษฐไพบูลย์ ธนัวา 

98 เดก็หญิง เอวารินทร์ ศาศวตัเตชะ เอวา 

99 เดก็ชาย ธนชธั สง่แสงโสม โอริว 

100 เดก็หญิง กฤตตยิา สงัวาลย์ จสัมนิ 
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101 เดก็หญิง ปัณณชนก สริิเฉลิมพงศ์ ปัน้แปง้ 

102 เดก็หญิง ลลันา สืบอมรบญุ โลมา 

103 เดก็หญิง เหมือนพมิพ์ สขุประพฤติ กุ้ยเหมย่ 

104 เดก็ชาย พชร สโุพธ์ิ คงุคงุ 

105 เดก็ชาย เอกณัฏฐ์ สวุรรณเพญ็สริิ ซานต้า 

106 เดก็ชาย พทุธคณุ เสถียรพนัธ์ 
 

107 เดก็ชาย คีตศลิป์ หลอ่ลกัษณ์ เคซี 

108 เดก็หญิง ชญาดา หิรัญญมงคลกลุ ซอล 

109 เดก็หญิง พลอยณัชชา หุ้มทอง โฟกสั 

110 เดก็หญิง จฑุารสา เหลา่พาณิชกร สโนว่ี 

111 เดก็หญิง นิศาชล เหลา่เพช็รรัตน์ แสนดี 

112 เดก็ชาย ธนกร เหลืองทอง คมิ 

113 เดก็ชาย นธัทวฒัน์ อนนัต์รัตนสกลุ ภณ 

114 เดก็ชาย ปารมี อยู่ดี ฮีโร่ 

115 เดก็หญิง เอยาวด ี อรพมิพนัธ์ เอย่า 

116 เดก็ชาย ธนัวา อรุโณทยัพพิฒัน์ ธนัวา 

117 เดก็ชาย ปณุณภพ อ่องศรี ซนั 

118 เดก็หญิง กญัญณชั อคัรฑีฆาย ุ เจอร์ซีย์ 

119 เดก็หญิง ชญัญณัฏฐ์ อคัรฑีฆาย ุ พทันีย์ 

120 เดก็ชาย ณัชกฤต อศัวนิรมล ไทม์ 

121 เดก็ชาย ปราณต ์ อาภาภรณ์นพรัตน์ ไม้ 

122 เดก็ชาย อรัณ อึง้สมรรถโกษา พรีโม่ 

123 เดก็ชาย ทวีธา เอนกกมล เทมส์ 

124 เดก็หญิง พลอยนบัพนั โอวฒันะสนิ ผงิผงิ 

 


