
 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)           
 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) และได้
ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

1. เด็กชายธราธร อินทรส 
2. เด็กชายธีรศิลป์ เขียวพันธ์ 
3. เด็กชายพชร ทรัพย์เมฆากุล 
4. เด็กชายเชาว์วัฒน์ หอมหวล 
5. เด็กหญิงพิชญาภัค จ าปาเทศ 

 

 
นักเรียนที่ผ่านการประเมินตามประกาศข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. รายงานตัวและช าระค่าจองที่เรียน  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564   
ณ  ห้องธุรการ  เวลา  :  09.00 – 11.00  น. 

2. ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้  ถือว่า  สละสิทธิ์   
 

ประกาศ    ณ    วันที่     29     พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 

 

 
  (นายสมัคร  มูลประการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)           
 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) และได้
ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้
 
 

ชื่อ – สกุล 

1. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขุนติบรรเทิง 

 
นักเรียนที่ผ่านการประเมินตามประกาศข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. รายงานตัวและช าระค่าจองที่เรียน  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564   
ณ  ห้องธุรการ  เวลา  :  09.00 – 11.00  น. 

2. ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้  ถือว่า  สละสิทธิ์   
 

ประกาศ    ณ    วันที่    29    พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 
 

       
    (นายสมัคร  มูลประการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)            

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจ าปีการศึกษา 
2564 (รอบ 2) และได้ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้ 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

1.  เด็กชายณัฐดนัย แสนยอด โรงเรียนวัดกู่ค า(เมธาวิสัยคณาทร)  
2.  เด็กหญิงชญานิศ บุญศูนย์ โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา  
3.  เด็กชายบุนเค็ง โกห์ โรงเรียนอนุบาลจิรภาภรณ์  
4.  เด็กหญิงพัศธนัญญา รัศมาฟู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก  
5.  เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์โสภณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง  

 
 

นักเรียนที่ผ่านการประเมินตามประกาศข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. รายงานตัวและช าระค่าจองที่เรียน  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564   

ณ  ห้องธุรการ  เวลา  :  09.00 – 11.00  น. 

2. ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้  ถือว่า  สละสิทธิ์   
 
 

ประกาศ     ณ     วันที่    29     พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 
 

     
    (นายสมคัร  มูลประการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
  
 
 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

เรื่อง ประกาศผลการประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน MEP) 
ประจ าปีการศึกษา  2564 (รอบ 2)           

 

ตามท่ีทางโรงเรียนได้รับสมัครจองท่ีเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน MEP)  ประจ าปีการศึกษา 
2564  (รอบ 2) และได้ท าการประเมินนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

1.  เด็กชายภาคภูมิ  จิตตาดู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์  
2.  เด็กหญิงกชพรรณ อินตะริน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์  
3.  เด็กชายสองฟ้า สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี  
4.  เด็กชายสุกฤษฎิ์ แซ่เตีย โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา  
5.  เด็กชายพิทักษ์ธรรม ปันทะนันท ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์  
6.  เด็กชายแบรอน มาร์คัสยัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์  

 
 

นักเรียนที่ผ่านการประเมินตามประกาศข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. รายงานตัวและช าระค่าจองที่เรียน  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564   

ณ  ห้องธุรการ  เวลา  :  09.00 – 11.00  น. 

2. ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้  ถือว่า  สละสิทธิ์   
 

 

ประกาศ     ณ     วันที่     29    พฤศจิกายน     พ.ศ. 2563 
 
 

     
    (นายสมัคร  มูลประการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  
  




