
 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา  2564            

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนปกติ)  ประจ าปีการศึกษา 
2564  และได้ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้ 
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1.  เด็กหญิงนัทธมน  อินขะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
2.  เด็กชายนัธทวัฒน์  คนไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
3.  เด็กหญิงปิยะรัสยา  อนุมัติ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
4.  เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณโฉม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
5.  เด็กชายชัชพิมุข   บุ่งหวาย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
6.  เด็กชายธนดล   จีไฝ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
7.  เด็กชายกวินภพ   ญาตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
8.  เด็กหญิงธยาดา  สุริยะมล โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
9.  เด็กหญิงวาสนา  แสงตุ้ย โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
10.  เด็กชายเปรมณัช   เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
11.  เด็กหญิงณัฐชยา  ใจวิลัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
12.  เด็กชายปวีณ  สุภาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
13.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  โปต๊ะโชติพงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
14.  เด็กชายกันตภณ   แสนใจเป็ง โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
15.  เด็กหญิงฐานวีร์   โรจนัสถ์ภูวเดช โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
16.  เด็กหญิงธิดา  ธรรมศร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
17.  เด็กหญิงลลิตา  สมวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
18.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป๋านเก๋ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
19.  เด็กหญิงบุญญาพร  ขันแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
20.  เด็กชายกิตติกวิน  ปู่ก่ า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
21.  เด็กชายอชิระ   นันตา โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
22.  เด็กหญิงกันตพร  เป็งวรรณา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
23.  เด็กชายวิชชากร  เทพวิชิต โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
24.  เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนวิน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
25.  เด็กหญิงณัฐริกา  ทะวงค์สา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
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26.  เด็กชายคณนาถ   เทพจันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
27.  เด็กชายอัษศดิญย์  อัตถกรวนิจ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
28.  เด็กหญิงอารยา  สุภาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
29.  เด็กหญิงจิรัชญา  ก๋องฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
30.  เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
31.  เด็กชายปุณณวิช   เนตรนิทัศน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
32.  เด็กหญิงอัครยา  แปงตาน โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
33.  เด็กชายภูมิพัฒน์  ค าตั๋น โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
34.  เด็กหญิงปนัดดา  น้อยติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
35.  เด็กชายปุณฎล   สืบนิสัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
36.  เด็กชายณภัทชกรณ์  ชมพู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
37.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธัง โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
38.  เด็กหญิงจารุณัฐ   ไชยพวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
39.  เด็กหญิงธนัชญา  วงษ์ดวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
40.  เด็กชายปัณณธร  จองค า โรงเรียนเซนต์มารีอา  
41.  เด็กหญิงตระการตา   จิโนเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
42.  เด็กหญิงกัญญาพัชร์   แสนอ้าย โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง  
43.  เด็กหญิงศตนันท์   ไชยวัง โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
44.  เด็กหญิงสุมาลี   แสงเฮ่อ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
45.  เด็กหญิงนันทภัค   ปัญญาศาล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
46.  เด็กชายวุฒิภัทร   กุยแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
47.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   อนุวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
48.  เด็กหญิงจิรัชยา   ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
49.  เด็กหญิงเจนจิรา  ตนะวีระกุล โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
50.  เด็กหญิงปุณิกา  ถิ่นวงษ์แย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
51.  เด็กชายปัณณวัฒน์   กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลชฎาพร  
52.  เด็กชายนัธทวัฒน์  เลี้ยนตระกูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
53.  เด็กชายณัฐพัชร์   ศิริปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
54.  เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฝั้นมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
55.  เด็กชายคณิศร  แสงหล้า โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
56.  เด็กชายธนวัฒน์  เพียรพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งต้อม  
57.  เด็กหญิงวรัญชลี   เรือนรักเรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
58.  เด็กชายบริณต  ทันใจ โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
59.  เด็กชายอติกานต์  ถนอมวรกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
60.  เด็กชายวัชรพงษ์  นุ่มภา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
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61.  เด็กชายศุภโชค  วงเวียนไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
62.  เด็กหญิงณัฏฐ์ชัญญา  จีรศิริกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
63.  เด็กชายธีรภัทร   พงษ์ป่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  
64.  เด็กชายชยากร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
65.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ค าอ้าย โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
66.  เด็กชายวชิรวิชญ ์  กฤตโยภาส โรงเรียนเซนต์มารีอา  
67.  เด็กชายกฤตนัย   ศรีวิชัย โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
68.  เด็กชายคุณานนต์  บุญยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
69.  เด็กชายนนทพัทธ์   ธรรมบุญ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
70.  เด็กหญิงกัญญาภัค   เอ่ียมงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง  
71.  เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วไธสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
72.  เด็กหญิงวรัชญา   ยวงค า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
73.  เด็กหญิงปริชญา   คุ้มจิตรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  
74.  เด็กหญิงพิชญาภัค   ทิพย์มาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
75.  เด็กชายจีรพัฒน์  ผู้ใฝ่ธรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
76.  เด็กหญิงปิยะพร  ณ  เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)  
77.  เด็กหญิงณัฐนิชา  เจริญผล โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
78.  เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วหนิ้ว โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
79.  เด็กชายประภวิษณ์  ศิร ิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
80.  เด็กชายจิรายุ   นาชัยนาค โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
81.  เด็กชายกฤตยชญ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร   
82.  เด็กชายธนกร  คงค า โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
83.  เดก็ชายจารุกิตติ์   โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งต้อม  
84.  เด็กชายณัฐพล  ปัญญามงคล โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
85.  เด็กชายรัชชานนท์   ทาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลต าบลทุ่งสะโตก  
86.  เด็กหญิงรุ่งวิกรัย   พรทวีวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
87.  เด็กชายวรเมธ   มีเนียม โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร  
88.  เด็กชายวรกันต์  แสนสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา  
89.  เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แก้วติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
90.  เด็กชายณัฐชนน   ยะค าป้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
91.  เด็กหญิงรติกานต์   แสงตุ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
92.  เด็กหญิงจุฑามาศ  จองแดง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
93.  เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
94.  เด็กชายชนพัฒน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งต้อม  
95.  เด็กหญิงศุภาพิชญ์   อุตะมา โรงเรียนอนุบาลวิไลลักษณ์  
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96.  เด็กชายธีระ  สุริยะดอย โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษา  
97.  เด็กชายธนกฤต   ภักด ี โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง  
98.  เด็กชายชยานันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
99.  เด็กชายภูวไนย   สมหาร โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง  

100.  เด็กชายกฤษ   กิติค า โรงเรียนอนุบาลวิไลลักษณ์  
101.  เด็กชายจักรภัทร   แสนราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก  
102.  เด็กหญิงกมลชนก  นันติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
103.  เด็กหญิงเกศินี   อวนไฝ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง  
104.  เด็กชายฐปนพัฒน์   แสนปุก โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมณะ  
105.  เด็กชายณัฐดนัย  รินเย็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก  
106.  เด็กชายธนวิทย์   ตาจาย โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
107.  เด็กหญิงอภิษฎา   หน่อค า โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)  
108.  เด็กชายพชร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา  
109.  เด็กชายธนดล   ตาใหม่ โรงเรียนอนุบาลวิไลลักษณ์  
110.  เด็กหญิงปัทมวรรณ  กอบแก้ว โรงเรียนวัดศรีดอนชัย  
111.  เด็กชายชยกร  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
112.  เด็กชายกรอังกูร  พัฒนะเอ่ียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
113.  เด็กชายจรัสพงค์  สารธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ล าดับที่ 113 – 116  

เข้าพบผู้อ านวยการ
เวลา 08.00 น.  

(ก่อนช าระค่าจอง) 

114.  เด็กหญิงวิรัฐชนา  กันทาค า โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง 
115.  เด็กหญิงแม่น้ า  อุศรีษะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง 
116.  เด็กหญิงแพรทิพย์  ค าภีระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง 

 
 

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

ณ  ใต้ถุนอาคารสุวรรณราษฎร์ 98  เวลา  :  08.00 – 09.30  น. 
2. ส าหรับนักเรียนล าดับท่ี 113 – 116  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) 




