
 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียน MEP) 
ประจ าปีการศึกษา  2564            

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียน MEP)  ประจ าปีการศึกษา 
2564  และได้ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

1.  เด็กชายวรินทร   เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
2.  เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีพวก โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
3.  เด็กหญิงนันต์พิชา   ใฝปวง โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
4.  เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปัญญาค า โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
5.  เด็กหญิงจิรภิญญา   ศรีสุวรรณ ์ โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา  
6.  เด็กชายนวพล   สังข์คง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
7.  เด็กหญิงพิชญานิน   มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
8.  เด็กหญิงศุภรดา   เมตตันตคุปต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
9.  เด็กหญิงนันท์พิชชา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
10.  เด็กหญิงพลอยใหม่  สมผัด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
11.  เด็กหญิงปิยธิดา   สุขยอด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
12.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อินต๊ะแสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
13.  เด็กชายณัฐนันท์  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
14.  เด็กหญิงสาริศา   กันชุม โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
15.  เด็กหญิงฐิติฏาภัทร   ทิพย์วงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
16.  เด็กหญงิภิรัญญา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
17.  เด็กชายณฐพล   ศิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
18.  เด็กชายชิษณุพงศ์   ใหม่ด ี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
19.  เด็กชายณฐกร   ศิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
20.  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   ญานะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม  
21.  เด็กชายมนัสวิน   สมรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
22.  เด็กหญิงลลิล   ธิวงษา โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
23.  เด็กหญิงปารีณา  ชัยงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
24.  เด็กหญิงณัฐธิดา   อินทร์ต้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
25.  เด็กหญิงชนัญชิดา   โนจา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

26.  เด็กหญิงสรัญรัตน์  พันธุ์วงค ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
27.  เด็กหญิงศิริกาญจน์   ศิริวัชรวงษ ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
28.  เด็กชายชลธี   สวัสด ี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
29.  เด็กหญิงรินรดา   บุญสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
30.  เด็กหญิงพลอยลดา   รัตนทวีชาติ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
31.  เด็กชายกวิน   วินันท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
32.  เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์สันต์ โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
33.  เด็กชายณฐกร   สิงห์ค า โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
34.  เด็กหญิงปพิชญา   ขันทะสีมา โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
35.  เด็กชายนันท์นภัส   แดงจา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
36.  เด็กชายอติรุจ   สืบซาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
37.  เด็กหญิงบุรัสกร   จารุสวัสดิ ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
38.  เด็กชายปฏิพล   แก้วปวน โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
39.  เด็กหญิงชนาธินาถ   จุ่มปี โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
40.  เด็กชายวรปรัชญ์   แก้วใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
41.  เด็กหญงิณัฏฐ์ชญา   ผลทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
42.  เด็กชายพิจักษณ์   จินะนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
43.  เด็กชายณัฐปคัลภ์   วัยวัฒน ์ โรงเรียนวิมานทิพย์  
44.  เด็กชายชนนน  อินสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
45.  เด็กชายอาภากร  พรหมเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
46.  เด็กหญิงวิชยา  โพธิ์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
47.  เด็กหญิงธันยชนก   ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
48.  เด็กชายปวรปรัชญ์   แดงจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
49.  เด็กชายฐิติกร   จ าปาค า โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
50.  เด็กชายเอื้ออังกุร  เชียงบุญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
51.  เด็กหญิงพิชชาพร   พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
52.  เด็กหญิงเขมจิรา  พลอยตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมณะ  
53.  เด็กหญิงดวงกมล   ศิริกุลชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งต้อม  
54.  เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์อุคะ โรงเรียนวัดเทพาราม  
55.  เด็กชายสิรวิชญ์   กัลยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
56.  เด็กหญิงพิชญาภา   ล่าอ๊อต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
57.  เด็กหญิงสุธิตา   ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
58.  เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
59.  เด็กหญิงอชิรญา   สมัยกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
60.  เด็กชายเจษดาพร   ขันรินค า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  
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61.  เด็กชายพุทธิพงษ์   สิงห์วรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
62.  เด็กหญิงชนานันท์  พีรพุทธรางกูร โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
63.  เด็กชายณัฐชนน  ณ ล าพูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
64.  เด็กหญิงณฐมน   ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
65.  เด็กหญิงลักษิกา   ไชยภักด ี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม ่  
66.  เด็กหญิงอริสา   ค ามะโน โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
67.  เด็กหญิงกวินธีรา   เสาร์วงศ์ ไม่แจ้งชื่อโรงเรียน  
68.  เด็กชายกฤษดา   เหล็กกล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
69.  เด็กหญิงปทิตตา   ไชยานนท์ โรงเรียนนันทชาติพรีสคูล หางดง  
70.  เด็กชายธีรวัฒณ์  เหลืองแสงทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
71.  เด็กชายชอนนี่  มอนโกโมรี่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
72.  เด็กชายปรรณ   ตันสุวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  
73.  เด็กชายนเรศ   แก้วมอญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
74.  เด็กชายธีรเดช   บัวพันธ์ โรงเรียนเซนต์มารีอา  
75.  เด็กหญิงพัชรดา   เรือนค า โรงเรียนวัดศรีดอนชัย  
76.  เด็กหญิงวลัยพร   ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร ล าดับที่ 76 – 79   

เข้าพบผู้อ านวยการ
เวลา 08.00 น.  

(ก่อนช าระค่าจอง) 

77.  เด็กชายธีร์ธวัช   กันทะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
78.  เด็กหญิงชนิตร์นันท์   ไชยธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งต้อม 
79.  เด็กชายณฐวัฒน์   บุญจริง โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 

 
 

นักเรียนที่ผ่านการประเมินตามประกาศข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ให้มารายงานตัวและช าระค่าจองท่ีเรียน  วันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   

ณ  ใต้ถุนอาคารสุวรรณราษฎร์ 98  เวลา  :  08.00 – 09.30  น. 
2. ส าหรับนักเรียนล าดับท่ี 76 – 79  ให้ผู้ปกครองพบผู้อ านวยการ  ณ  ห้องผู้อ านวยการ (อาคารสีฟ้า)   

เวลา 08.00 น.  ก่อนช าระค่าจองท่ีเรียน 

3. ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้  ถือว่า  สละสิทธิ์   
 

 

ประกาศ     ณ     วันที่     3    พฤศจิกายน     พ.ศ. 2563 
 

 
(  นายสมัคร   มูลประการ  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)




