
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
เรื่อง ผลการประเมินนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M - SET (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

*************************** 
     ตามท่ี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ            
      M - SET (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2565                   
      ซึ่งทำการประเมินความพร้อม ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ผู้ผ่านการประเมิน ดังนี ้
    

1. เด็กชาย จิรฐา ภูมิแสน 
2. เด็กหญิง ณธิดา เสาะแสวง 
3. เด็กชาย ณนพ จันทร์ศิริ 
4. เด็กหญิง อรินรดา ศรีวิเศษ 
5. เด็กหญิง ธัญสุดา ราชธรรมมา 
6. เด็กหญิง สาริศา ศรีเล็ก 
7. เด็กชาย วงศกร แสงกุล 
8. เด็กชาย ชนาธิป โคตรสมบัติ 
9. เด็กหญิง ณัฐกมล กางเนตร 
10. เด็กชาย ปภินวิช ทองแก้ว 
11. เด็กหญิง บุษบามาศ นะราช 
12. เด็กหญิง รินทร์รดา วินาลัย 
13. เด็กชาย จิรายุ ทองบ่อ 
14. เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พรรณเจริญ 
15. เด็กหญิง ปณิดา ผุดผ่อง 
16. เด็กหญิง ปัณณรส หงิมห่วง 
17. เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ พายุบุตร 
18. เด็กหญิง วรรณดา ขวัญธรรมชาติ 
19. เด็กหญิง ธนพร พันธ์สายเช้ือ 
20. เด็กชาย นิโธ ทัพจันทร์ 
21. เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ณุวงษ์ศรี 



22. เด็กชาย โพธิวงค์ แสนจันทร์ 
23. เด็กชาย อัครวินท์ ประโสทะกัง 
24. เด็กชาย ธนดล ก้อนผา 
25. เด็กชาย เกรียงวุฒ ิ บัวจันทร์ 
26. เด็กชาย ธนภัทร โพธิ์ทอง 
27. เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ บุญพร้อม 
28. เด็กชาย วชิรวิชญ์ พูลทวี 
29. เด็กหญิง ภัททิรา แขกเสนา 
30. เด็กชาย พีรวิชญ ์ ถนอมพล 
31. เด็กชาย ธนภัทร กุลสุทธิ์ 
32. เด็กหญิง พรรณพร พรหมบุตร 
33. เด็กหญิง สุภัตรา ผลจันทร์ 
34. เด็กชาย อธิป โอวาท 
35. เด็กหญิง วริฏฐิสา กัลยาสิริกุล 
36. เด็กหญิง สุภาวดี นราวงษ ์
37. เด็กชาย กิตินันท์ พันธ์สายเช้ือ 
38. เด็กชาย ประกาสิทธิ์ ศรีสารคาม 
39. เด็กชาย ธนัญญา ประเสริฐ 
40. เด็กหญิง ธิราพร บุญสะอาด 
41. เด็กชาย จินตเทพ วงษ์แหวน 
42. เด็กชาย คุณานนท์ นันทเสนีย์ 
43. เด็กชาย พีรวิชญ ์ มิระสิงห ์
44. เด็กชาย ณัฐภัทร นีระกุล 
45. เด็กหญิง ชญาดา ผ่องใส 
46. เด็กชาย ธนธรณ์ คูณทอง 
47. เด็กหญิง โยษิตา เช้ือบัณฑิต 
48. เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อัศวภูมิ 
49. เด็กหญิง มิณฑิตา เช้ือบัณฑิต 
50. เด็กหญิง พาขวัญ กองคำ 
51. เด็กชาย จรัสพงศ์ แสนจันทร์ 
52. เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ธนโชติสุขวัฒน์ 
53. เด็กหญิง พิณทองทา ทองพิมพ ์
54. เด็กชาย ณภัทร เจริญบุตร 
55. เด็กชาย หัสดินทร์ พานิชกุล 
56. เด็กชาย พงศพัศ จันทร 



57. เด็กหญิง อัจฉริยาพร ยาวะโนภาส 
58. เด็กหญิง ปริยาภัทร ประสมศรี 
59. เด็กหญิง มันตา อุปริวงศ์ 
60. เด็กหญิง กันต์ฤทัย วงษาเหวก 

 

     สำรอง 
ลำดับท่ี  1 เด็กหญิง กุลภรณ์ วีระศิลป ์
ลำดับท่ี  2 เด็กชาย อินทัช ชูรัตน์ 
ลำดับท่ี  3 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ธงไชย 
ลำดับท่ี  4 เด็กหญิง ธนัชญา โสภาวรรณ 
ลำดับท่ี  5 เด็กหญิง กัญญพัชร แซ่จุง 

   
           ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือหมายเลข 1 – 60 มารายงานตัวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.                       

ณ อาคารเรือนพยาบาล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับลำดับสำรอง กรณีมีผู้ไม่มารายงานตัวจะแจ้งให้ทราบ  
เวลา 13.00 น. ของวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565  และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ใหม้ารายงานตัวห้องเรียนปกติ            
ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. 

   
                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
           (นางเพ็ญศรี   บุญเดช) 
           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง  
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 


