
 
ประกาศโรงเรยีนสนัป่าตอง(สวุรรณราษฎรว์ิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการรับนกัเรยีนชัน้อนบุาล 2  ประจ าปกีารศึกษา  2562              
 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ประจ าปีการศึกษา 2562                                        
ไปแล้วนั้น  บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนดังนี้ 

ชาย 

1. เด็กชายวรปรัชญ์  แก้วใจชื่น 

2. เด็กชายปวีณ  สุภาวงค์ 

3. เด็กชายนัธทวัฒน์  คนไว 

4. เด็กชายเอื้ออังกุร  เชียงบุญ 

5. เด็กชายชลธี  สวัสดี 

6. เด็กชายธีรวัฒณ์  เหลืองแสงทอง 

7. เด็กชายณภัทชกรณ์  ชมภู  

8. เดก็ชายชิษณุพงศ์  ใหม่ด ี

9. เด็กชายนันท์นภัส  แดงจา 

10. เด็กชายนัธทวัฒน์  เลี้ยนตระกูล 

11. เด็กชายพุทธิพงษ์  สิงห์วรรณ์ 

12. เด็กชายอติกานต์  ถนอมวรกุล 

13. เด็กชายมนัสวิน  สมรินทร์ 

14. เด็กชายชอนนี่  มอนโกโนรี่ 

15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขศคีรีกุล 

16. เด็กชายคณนาถ  เทพจันตา 

17. เด็กชายกวินภพ  ญาตา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิง 

1. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยติ๊บ 

2. เด็กหญิงอารยา  สุภาวงค ์

3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวิชัย 

4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินต๊ะแสน 

5. เด็กหญิงกันตพร  ครุวรรณ 

6. เด็กหญิงจิรัชญา  ก๋องฝั้น 

7. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โปต๊ะโชติพงศ์ 

8. เด็กหญิงนันทภัค  ปัญญาศาล 

9. เด็กหญงิอติฏาภัทร  ทิพย์วงค์ 

10. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ผลทอง 

11. เด็กหญิงสุมาลี  แสงเฮ่อ 

12. เด็กหญิงพิชญานิน  มหาวงศ์ 

13. เด็กหญิงนัฐนิชา  สุวรรณโฉม 

14. เด็กหญิงภิรัญญา  เลื่อนใจหาญ 

15. เด็กหญิงรินรดา  บุญสุข 

16. เด็กหญิงบุญญาพร  ขันแก้ว 

17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป๋านเก๋ 

18. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เจาะจง 

19. เด็กหญิงรติกานต์  แสงตุ้ย 

20. เด็กหญิงจีรวรรณ  บ้านสระ 
 

ประกาศ    ณ    วันที่    3    พฤศจิกายน    พ.ศ. 2561 
 
 

( นายสมัคร  มูลประการ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  



 

 
 

ประกาศโรงเรยีนสนัป่าตอง(สวุรรณราษฎรว์ิทยาคาร) 
เรื่อง ประกาศผลการรับนกัเรยีนชัน้อนบุาล 3  ประจ าปกีารศึกษา  2562             

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ประจ าปีการศึกษา 2562                 
ไปแล้วนั้น  บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนดังนี้ 

 
 

1. เด็กชายสิรวิชญ์    ไชยมาลา 

2. เด็กชายชัชชาติ    โถด ี

3. เด็กชายชีวทรัพย์    สิงห์มณี 

 
 
 

ประกาศ    ณ    วันที่    3    พฤศจิกายน    พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

( นายสมัคร  มูลประการ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรยีนสนัป่าตอง(สวุรรณราษฎรว์ิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการประเมนิความพรอ้มและมสีิทธิเ์ข้าเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1   
(หอ้งเรยีนปกติ)  ประจ าปีการศกึษา  2562              

 

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประเมินความพร้อมนักเรยีนเข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปกีารศึกษา 2562       
ไปแล้วนั้น  บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พจิารณาผูม้ีสิทธ์ิเข้าเรียนดังนี้ 

 
 

1. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณศร ี 34. เด็กชายธนวัฒน์  ก้อนค า 67. เด็กชายคณพศ  ค ารินทร ์
2. เด็กชายวรภพ  ปัญญา 35. เด็กชายธีรดนย ์  ณ ล าพูน 68. เด็กหญิงวนัสนันท ์  สุวรรณชีพ 
3. เด็กหญิงธันยพร  แดงแปง 36. เด็กหญิงพัชชนก   วงค์สถาน 69. เด็กหญิงณัชวด ี  ใจยะ 
4. เด็กชายทัพพสาร  ชัยชมช่ืน 37. เด็กชายชยพล  สุพรรณรัตน ์ 70. เด็กชายณฎัฐนนท์  ค าผาย 
5. เด็กหญิงลินลดา   แก้วกาบค า 38. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญา 71. เด็กหญิงวณิชญา  เพ็งไพบูลย ์
6. เด็กหญิงกมลชนก   อินต๊ะพิงค์ 39. เด็กชายพงศพัฒน ์  ชุ่มใจ 72. เด็กชายกันตพัฒน ์ ศิริวัง 
7. เด็กชายเชาว ์ ศรีสาคร 40. เด็กหญิงฐิตาภา   ดวงจิตต ์ 73. เด็กหญิงชนิตร์นัน  มานะตา 
8. เด็กชายกานต์กนก  เนตรศิร ิ 41. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวรรณ 74. เด็กหญิงธัญสิน ี มั่งมีศรสีุข 
9. เด็กชายฉัตรดนัย  ตาขา 42. เด็กหญิงธมลวรรณ  เด่นทรงคุณ 75. เด็กหญิงอัญมณ ี ก้อนแก้ว 
10. เด็กชายพัทธนันท ์  ธัญริยะธนโชติ 43. เด็กชายสเุทพ  อุ่นเรือน 76. เด็กหญิงพัชรากร  ชัยกาวิล 
11. เด็กหญิงกมลชนก   ทิพย์อักษร 44. เด็กหญิงมาริสา   ค าโมนะ 77. เด็กหญิงนรศิรา  บุญอินทร์ 
12. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฝั้นหล้า 45. เด็กหญิงกัญญพัชร  ใจตุ้ย 78. เด็กชายอนันตาณัฐ  ทิพย์วงค ์
13. เด็กชายสมิทธิ ์ ตาด ี 46. เด็กชายทิวากร  เขียวสา 79. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ   ค าเวียง 
14. เด็กหญิงชนิดา  อินทวงค์ 47. เด็กหญิงปุญญธิดา  ค าภูษา 80. เด็กหญิงปภาวรินทร ์ กะจันต๊ะ 
15. เด็กชายจิตติพัฒน์   ด้วงใส่ 48. เด็กหญิงวนัสนันท ์ สีระแปง 81. เด็กชายวรางกูร  มูลเตจ๋๊ะ 
16. เด็กชายรฐนนท ์ อินขะ 49. เด็กหญิงชญานิศ  ตันจอ 82. เด็กหญิงมีนดารา   อินตุ่น 
17. เด็กหญิงชัชญาภา  ขุนซาง 50. เด็กหญิงธัญลักษณ ์  สมเทศ 83. เด็กหญิงวิภาว ี ถวิลวิศาล 
18. เด็กชายพุฒิธร  ถิ่นคง 51. เด็กชายอภิชัย   แสนใจหล้า 84. เด็กชายภูมศิิลป ์  ปัญญางาม 
19. เด็กหญิงญาณธิชา   ปัญญาเหล็ก 52. เด็กชายชนะชานน  เทพวิชิต 85. เด็กชายพชร   เทอร์เนอร ์
20. เด็กหญิงพัชราภา   พุดโมก 53. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีพรรณ ์ 86. เด็กหญิงภญิญาภา  แสนปิง 
21. เด็กชายปัญจพล  สุนันตะ๊ 54. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีวรรณ 87. เด็กหญิงเพญ็นภา  บัวถาแดง 
22. เด็กชายทินกร   สิงห์ค า 55. เด็กหญิงชุติมณฑน ์ อินต๊ะทา 88. เด็กหญิงปรยิากร  มูลปัน 
23. เด็กชายปุญญาฤทธ์ิ    วงค์ค า 56. เด็กหญิงปุญญาดา  วงค์มูลหล้า 89. เด็กหญิงมินดารา   อินทจักร 
24. เด็กชายนฤบดินทร ์ ทนันชัย 57. เด็กหญิงพรนติา  ใฝปัน 90. เด็กชายเดชาวัต  เป็งมูล 
25. เด็กชายปรญิ  แก้วกันต ี 58. เด็กหญิงนภสร  สีกันธา 91. เด็กหญิงไอรดา   จันติ๊บ 
26. เด็กหญิงวริทร์ลดา  นพวิมลรตัน ์ 59. เด็กหญิงณหทัย  วงษ์ดี 92. เด็กหญิงปณัชญา  แก้วเมืองไชย 
27. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีกุล 60. เด็กหญิงรมิตา  อุปนันท์ 93. เด็กชายสถาพร    อะกะเรือน 
28. เด็กชายนชิรวิชญ ์  สุรินทร์แก้ว 61. เด็กหญิงรศัมิชโลธร   ยวงค า 94. เด็กชายณาศิล   วิวันชัย 
29. เด็กหญิงพิมพณ์ดา  ศรีอ้วน 62. เด็กชายวชิรวิทย ์  อาหมัด 95. เด็กหญิงวรัชยา  พิบูลย ์
30. เด็กหญิงวชิรภรณ ์ ยาณะวงศ์ษา 63. เด็กหญิงธัญยพร  แก้วค ามา 96. เด็กหญิงพัชรกันย ์ บ้านงาม 
31. เด็กชายธรรมปพน   ขันโท 64. เด็กชายธนโชต ิ ทนันชัยชมภู 97. เด็กชายภักดิ ์ ปานภักด ี 
32. เด็กชายญาณวุฒิ   ทับทิมส ี 65. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลิขนะจลุ 98. เด็กชายปุณณภพ  รุกขรัตน ์
33. เดก็หญิงปรยีาภรณ ์  เขียวค า 66. เด็กหญิงฐาปนีย ์  ต๊ะมา 99. เด็กหญิงณสาข ์ จักรเทพวงศ์ 

 

ประกาศ     ณ     วันท่ี    3     พฤศจิกายน    พ.ศ. 2561 
 
 

(  นายสมัคร  มลูประการ  ) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนสันป่าตอง(สวุรรณราษฎร์วิทยาคาร) 



 
ประกาศโรงเรยีนสนัป่าตอง(สวุรรณราษฎรว์ิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศรายชือ่นกัเรียนที่มสีทิธิเ์ขา้รับการทดสอบเขา้เรียนห้องเรยีน MEP   
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1   ประจ าปีการศกึษา  2562               

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน  MEP  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประจ าปี
การศึกษา 2562  และจะได้ท าการทดสอบนักเรียน บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ  
ดังนี้ 

 
 

1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   กุออ 25. เด็กชายธนพงษ์   ค าอ้าย 49. เด็กหญิงจันทราภา    เนืองนิมมานย์ 
2. เด็กหญิงพิชญาวี   อินตา 26. เด็กหญิงชัญญาพัทธ์   ปันวงษา 50. เด็กหญิงหทัยรัตน์   วิญญาปา 
3. เด็กหญิงนภัสสร   ขันธอินทร์ 27. เด็กหญิงศุภสุตา   ดวงติ๊บ 51. เด็กหญิงเบญญาภา   ติ๊บดวงค า 
4. เด็กหญิงพิชมล    ตานัน 28. เด็กชายรชต   หล้าสุยะ 52. เด็กชายธนภัทร   จันทร์ทอง 
5. เด็กหญิงบัวบูชา   บุญชู 29. เด็กชายพิทวัส    ทรายศิริ 53. เด็กชายกีรติ    หล้าสมศรี 
6. เด็กหญิงทาลิธา   แสนยศ 30. เด็กหญิงธนัญญา     ศรีโพธิ์ 54. เด็กชายเกียติภูมิ  ถาวร 
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ผัดดี 31. เด็กหญิงปภาดา   กันทะวงค์ 55. เด็กชายณัฐพงค์   วงค์ชัย 
8. เด็กชายนพคุณ   เปียงเจริญ 32. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร    ใจบุญ 56. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีบัว 
9. เด็กชายกฤติยากรณ์  นนทะจักร์ 33. เด็กหญงิปรรณรัสสร   จัตุกุล 57. เด็กชายณัฐวีร์   วงษ์เค่ียม 
10. เด็กชายกีรติ    ศรีสุวรรณ 34. เด็กหญิงภัคดลลักษณ์ ภรณ์จันทร์แสง 58. เด็กชายจิณณพัต    สิทธิพงศ์ 
11. เด็กหญิงนันท์นภัส   บังคมเนตร 35. เด็กหญิงจิรัชญา   บุญมาตา 59. เด็กหญิงกัญญ์ปุรัสกร เหล่าศิริวณิชกุล 
12. เด็กชายกฤชคุณ   เรือนชุ่มเชย 36. เด็กหญิงนันท์นภัส   ใจยะปัน 60. เด็กชายทนุธรรม    อินทจักร์ 
13. เด็กชายนราวิชญ์   อุ่นแสน 37. เด็กหญิงณัฐกัญญาภรณ์  หล้าป่าซาง 61. เด็กชายธนโชค   คงวงษ์ 
14. เด็กหญิงดากานดา    ประทุมทา 38. เด็กชายปัณณวัฒน์   ศรีสุวรรณ์ 62. เด็กชายเตชินท์    ผ่อนจตุรัส 
15. เด็กชายชญานิน   กันทารักษ์ 39. เด็กชายภีรวิชญ์   บริคุต 63. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ลาพิงค์ 
16. เด็กหญิงนิภาพร   วงศ์มา 40. เด็กหญิงชัญญานุช    ค าตุ้ย 64. เด็กชายบุณยกร   ศรีค ามูล 
17. เด็กชายศุภณัฐ   มานะตา 41. เด็กชายอิทธิเดช   เหลืองแสงทอง 65. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์   ศรีค า 
18. เด็กชายศุกลกฤศ   ชูโชต ิ 42. เด็กหญิงธัญชนก   ผดุงบุตร 66. เด็กชายเตชิต   จันทร์พรมมิน 
19. เด็กชายวิษณุ    หล้าสา 43. เด็กหญิงปริยากร   ตาปิง 67. เด็กหญิงณัฏฐ์ปภา   วุฒิวงค์ค า 
20. เด็กหญิงชญานิษฐ์   วังใหม ่ 44. เด็กหญิงนิรชา    สิทธิเลิศ 68. เด็กชายภูมิพัฒน์  พัฒนเจษฎา 
21. เด็กชายวัชรินทร์   เกตค า 45. เด็กชายพันธวิทย์   ปัญโญกิจ 69. เด็กชายภคิน   สุยะ 
22. เด็กหญิงศุภิสรา    อินก๋า 46. เด็กชายพงศภัศ   พะก่าพันธ์ 70. เด็กหญิงไรรา   เลสมาน 
23. เด็กหญิงลิลลุ์ลลิล   พรหมจักร์ 47. เด็กหญิงปภัฎชมณ   ปินตา 71. เด็กชายจักรพงศ์    แสนใจ 
24. เด็กหญิงอาราดา   อินทรรักษ์ 48. เด็กหญิงพัชรินร์   ผุสด ี 72. เด็กหญิงธัญพร   ค าวัง 
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(  นายสมัคร   มูลประการ  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 


