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รายช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิารส าหรับผู้ปกครองเพ่ือการพจิารณารับนักเรียนเข้าเรียน 

ในระดับชัน้อนุบาล ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ 
วันอาทติย์ที่ ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที่ ค าน าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น 

1 เดก็ชาย กนัตพฒัน์ กนกวไิลรัตน์ ฮีโร่ 

2 เดก็หญิง พรนบัพนั กล้วยไม้ วาววา 

3 เดก็ชาย อธิชา กิจก าจาย พอด ี

4 เดก็หญิง เฌอดา ไกรทอง เฌอดา 

5 เดก็หญิง ลณัณ์ลลนิทร์ ขมุทรัพย์ มะลิ 

6 เดก็ชาย ศภุชั ครรชิตาวรกลุ แมก็ซ์ 

7 เดก็ชาย กวนิ คิม้สขุศรี เคน 

8 เดก็ชาย ปริญญ์ จรัสสริุยงค์ หมงิ 

9 เดก็หญิง อณัญญา จนัทรสอาด เลฟิ 

10 เดก็ชาย ปณุชพฒัน์ จารุมณีโรจน์ แกรนด์ 

11 เดก็ชาย ปณุณพฒัน์ จารุมณีโรจน์ เกรท 

12 เดก็ชาย ศริะ จินตววิฒัน์วงศ์ ดนิ 

13 เดก็หญิง จิตาภสัส์ จิรัฏฐ์ภาสกรกลุ พราวด์ 

14 เดก็ชาย ณัฐพทัธ์ จิรัฏฐวงศ์ เภียว 

15 เดก็หญิง ญาณิน จิราธินนัท์ พราว 

16 เดก็หญิง ลคัน์พริมา เจริญทอง ดาร์ลิง่ 

17 เดก็ชาย ธีร์ ฉตัรธนาอนนัต์ ธีร์ 

18 เดก็ชาย อริยะ ฉนัทวานิช อโูน่ 

19 เดก็ชาย จิตต์ภิพฒัน์ ชลอกลุธ ารง คริิน 

20 เดก็ชาย คีณ ชยัชนะ คีณ 

21 เดก็หญิง ณัฐนรี ชยัยะราษฎร์ เบลลา่ 

22 เดก็ชาย ณัฐภทัร ชยัยะราษฎร์ แบร่ี 
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23 เดก็หญิง มลินิทร์ ชยัสขุ มลินิทร์ 

24 เดก็หญิง สริิกลุพชัร ชือ้เจริญกลุ ดวิ 

25 เดก็ชาย พริชชั แช่มล าเจียก พร็อพ 

26 เดก็ชาย ชวเมธี โชชยั อะริ 

27 เดก็ชาย พีรศลิป์ ดาวเวียง โมเน่ 

28 เดก็หญิง ธีญา เดชชีวะ มีอา 

29 เดก็ชาย อริยพงศ์ ตรีรานรัุตน์ ภมู ิ

30 เดก็หญิง ธรรมชาติ ตรึงจิตวลิาส ธรรม 

31 เดก็หญิง พรวสิา ตัง้จิตรวทิยากลุ แพรร่ี 

32 เดก็ชาย ศภุากร ตัง้ปณิธานดี ฌอช์น 

33 เดก็ชาย ธาดา ตัง้สจัจะพจน์ แมท 

34 เดก็ชาย เป็นปลืม้ ตนัเจริญ เมลเบริน์ 

35 เดก็ชาย ธีทตั ตนัตชิวลติ คนิ 

36 เดก็ชาย จิรัฎฐ์ ตนัตเิสรีเจริญ ปลาทู 

37 เดก็หญิง แอนเจลา่ ตู้ แองเจิล้ 

38 เดก็ชาย ปภินวทิย์ เตก็จินดา เทมโป้ 

39 เดก็หญิง เอือ้ชชัญา เตชะโสภณ ไขห่วาน 

40 เดก็ชาย จิรภาส ทพชิชัวาลวงศ์ นีโอ 

41 เดก็หญิง กนัฑพชิญ์ ทิพย์สถาพรชยั เบเน่ 

42 เดก็ชาย สทิธิวชิญ์ เทิดภทัรวฒัน์ บุน๋ 

43 เดก็หญิง พชิชาภา  ไทยธญัญพานิช มลินิ 

44 เดก็ชาย ธามม์ ธนาโชคสมบตัิ บรอมตนั 

45 เดก็หญิง ศภุิสรา ธีรธนรุ่งไพศาล ข้าวหอม 

46 เดก็หญิง ดนตรี เบญจบตุร ตวัโน๊ต 

47 เดก็ชาย มโนธรรม ปราชญาพพิฒัน์ ธาม 

48 เดก็หญิง ฏการตา ปัญญาวณิชบวร คริิน 



 
 

3 
 

49 เดก็ชาย ชชัวนิ พรรัตนพนัธุ์ ซีซ่าร์ 

50 เดก็ชาย นพณัช พรหมศริิสมบตัิ ชิโน่ 

51 เดก็ชาย ปพนธีร์ พฤกษนนัท์ ป่ินโต 

52 เดก็หญิง ศศชิา พวงมาลยั เพลนิใจ 

53 เดก็หญิง พตัร์พมิล พฒันศรี จนั 

54 เดก็ชาย เขม พนัธวุงศ์ เอนิม 

55 เดก็หญิง เพลนิพชิา พวัประเสริฐสขุ เพลนิ 

56 เดก็ชาย พีรวชิญ์ เพญ็สมบรูณ์ ป๊ิบ 

57 เดก็ชาย จิรัชย์ โพธ์ิเอ่ียม ฮกั 

58 เดก็หญิง ชวนชม ฟักมีทอง เฟลอร์ 

59 เดก็ชาย บดนิทร์ ภคธนสกลุ เซน 

60 เดก็ชาย ฐาน์กฤติ ์ ภทัรภิญโญพงศ ์ ยตูะ 

61 เดก็ชาย คดิชอบ ภผูาพฤกษ์ คทิ 

62 เดก็หญิง ลลลิ มัน่นิธิวรกลุ ลลลิ 

63 เดก็ชาย อรุณ เมเซ่ อรุณ 

64 เดก็ชาย พทุธรักษ์ โยธาราษฎร์ ภีม 

65 เดก็หญิง ณหทยั ใยสุน่ แบง่ปัน 

66 เดก็หญิง เวียงพงิค์ ร้อยอ าแพง พงิค์ 

67 เดก็หญิง ใบบญุ รัตนระวีพงศ์ ใบบญุ 

68 เดก็ชาย ณรา รัตนอรุชยั เดย์ 

69 เดก็ชาย ศวิวงศ์ รุ้งทองผอ่งอ าไพ ชิลเพลส 

70 เดก็หญิง ญาดา รุจิญาณ ยริู 

71 เดก็หญิง วรินร าไพ เรืองวฒันกลุ มนินา 

72 เดก็ชาย พงศ์ณัทพฒัน์ ลปิภานนท์ ปณุณ์ 

73 เดก็หญิง วรักษกร ลิม้ดวงเดน่ โมโน 

74 เดก็หญิง ลลลิ ลมินิยกลุ ลีล่ี 
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75 เดก็หญิง รตมิา ลิม้ประไพพงษ์ ช่ืนใจ 

76 เดก็หญิง พณัภชั ลิม่พงศธร ขนนุ 

77 เดก็ชาย ปกรณ์ณรงค ์ ลิว่เกษมศานต์ ชิน 

78 เดก็ชาย ปฐวี เลศินวลิมป์ จีน 

79 เดก็ชาย อาคริ เลศินนัทพร คริิน 

80 เดก็หญิง พมิพ์มาดา ไล้สวุรรณ์ อลนิ 

81 เดก็ชาย ปรานต์ วณิชกลุวงค์ ปรานต์ 

82 เดก็ชาย ปัถย์ วรพทิกัษ์ จงอาง 

83 เดก็หญิง เภตรา กลกิจชยัวรรณ วสีพนัธ์พงศ์ โปลา่ 

84 เดก็หญิง คีรา เดอ วอร์เรนท์ วอลเลอร์ คีรา 

85 เดก็หญิง ศภุานนั วฒันโกเมร แสนดี 

86 เดก็หญิง นภสัชญาฐ์ วฒันหงษ์ศริิ ฮนันา 

87 เดก็ชาย วสพุล วฒันาเจริญถาวร เจแปน 

88 เดก็หญิง อินธิรา วมิลจริยาบูลย์ อินดี ้

89 เดก็หญิง ตชิิลา วศิรุตเมธิน ออแปม 

90 เดก็หญิง ณัฐชานนัท์ วสิทุธิรานนท์ เซญ่า 

91 เดก็หญิง ชมหมอก วีรเดชะ ชมหมอก 

92 เดก็ชาย วรฐ วีรวฒันโยธิน สาธุ 

93 เดก็ชาย ฐปนนท์ ศรีเตโชสาธร เป๋าเป่า 

94 เดก็ชาย กลุโรจน์ ศรีบวรมงคล เม้ง 

95 เดก็ชาย คทาวทุ ศรีภิรมย์ ชิล 

96 เดก็หญิง วริินทร์ ศรีสนุทรไท เจด้า 

97 เดก็ชาย ปัญญากร ศานตจิารี ปัญ 

98 เดก็หญิง อลสิา ศีลอดุม เอลซ่า 

99 เดก็หญิง เบญญาภา ศภุเวศมานนท์ เอม 

100 เดก็ชาย เทียนตรัย ศภุศริิสนิธุ์ อานิก 
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101 เดก็ชาย ปรมะ สง่ศรี โปรเจ็ค 

102 เดก็ชาย วชิรวชิญ์ สมทรัพย์ ตลุย์ 

103 เดก็ชาย ธรรศปรัชญ์ สรับพรนิธิ นิมบสั 

104 เดก็ชาย นวชั สรัลพศักร แชมป์ 

105 เดก็หญิง ลนิิน สอ่งแสง ลนิิน 

106 เดก็หญิง จิภคัสภุณฌ์ สกัการโกศล เพียบพร้อม 

107 เดก็หญิง เอวาลนิ สจัจะมนีุวงศ์ เอวา 

108 เดก็ชาย ภมูนิทร์ สนิทอง ไผ่ 

109 เดก็หญิง ฌาพฌัา สนิเบญจทรัพย์ เอวา 

110 เดก็หญิง ปัญจรัชฌ์ สจุริต เปปเปอร์ 

111 เดก็หญิง พทุธทิชา สปุรีดิว์ณิช ทิชา 

112 เดก็ชาย สกิขพนัต์ สวุรรณวศิว เบสท์ 

113 เดก็ชาย ฉตัรปรินทร์ เสถียรพรพรรณ เอ็มเจ 

114 เดก็หญิง กญัญาภทัร เสนป่ิน อนันา 

115 เดก็ชาย เนตกิาญจน์ แสงประสทิธ์ิ ปนุ 

116 เดก็ชาย ชยตุ แสนโกวนิกลุ สกาย 

117 เดก็หญิง พมิพ์อปัสร หงษ์เจริญไทย คาเรน 

118 เดก็หญิง อริสา อธิโรจน์ ริสา 

119 เดก็ชาย ปณธ อนนัตชาต ิ  

120 เดก็ชาย อนภุทัร อวรุิทธา จิน 

121 เดก็ชาย ฐานพทัธ์ อคัรบญุญาพฒัน์ อิควิ 

122 เดก็หญิง สริินทรา อฐัไพบลูย์ พติต้า 

123 เดก็ชาย ฐิรวชิญ์ อิทธิศรัทธา อช ิ

124 เดก็ชาย สริวชิญ์ อิทธิศรัทธา อกิ 

125 เดก็หญิง ธนรัศม์ โอวะกลุวงศ์ ภรีม 

 


