
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
เร่ือง ผลการประเมินนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M - SET (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 

*************************** 
     ตามที่ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ            
      M - SET (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565                   
      ซึ่งท าการประเมินความพร้อม ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 นั้น ผู้ผ่านการประเมิน ดังนี้ 
   

1. เด็กหญิง พีรดา ลิ้มประสาท 

2. เด็กชาย ธัญกร อัครเสริญ 

3. เด็กหญิง รดา ศรีเล็ก 

4. เด็กชาย ณัฏฐกร ตระกูลวงศ์ 

5. เด็กหญิง ณนิดา บุญเกื้อ 

6. เด็กหญิง วิรดี ชาญพินิจ 

7. เด็กชาย พลวัฒน์ เวชกามา 

8. เด็กหญิง สิตานัน ค านนท์ 

9. เด็กชาย วชิรวิทย ์ ชนะกิจ 

10. เด็กหญิง กัญญาพัทธ์ พันธ์สายเชื้อ 

11. เด็กชาย ชัชรินทร์ สายสีแก้ว 

12. เด็กหญิง ธนภรณ์ วงศ์ไกร 

13. เด็กชาย เกริกชัย มัชฌิมา 

14. เด็กชาย จีรภัทร นามเจริญ 

15. เด็กหญิง อริญาภรณ์ ศักดิ์ศรี 

16. เด็กหญิง ภัทรปภา ลิ้มธนาสวัสดิ ์

17. เด็กหญิง วรรจชนก ยอดดี 

18. เด็กหญิง ศุภิสรา ถาวรศิริภัทร 

19. เด็กหญิง นันท์นภัส สอนจันทร์ 

20. เด็กชาย ณภัทร นามยา 

21. เด็กชาย ธนกฤต จิตรภักด ี



    

22. เด็กหญิง ปัญญ์นภัส โคตรสมบัติ 

23. เด็กหญิง ธนาภา จ าปาแก้ว 

24. เด็กชาย ณัฐกรณ์ มูลโต 

25. เด็กชาย ณตฤณ พลวิฑูรย์ 

26. เด็กหญิง ณัฐชยา หงษ์เวียงจันทร์ 

27. เด็กหญิง นันท์ทิชา ฝ่ายเทศ 

28. เด็กชาย กวินภพ หาระวงศ์ 

29. เด็กหญิง ไอรดา กกแก้ว 

30. เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เขียวศรี 

31. เด็กชาย ยุทธกรณ์ เชื้อบัณฑิต 

32. เด็กชาย ชวัลวิทย ์ ส่วนเสน่ห ์

33. เด็กชาย นพกร คุณประทุม 

34. เด็กหญิง ธัญชนก สุดแสง 

35. เด็กชาย พิตรพิบูล เดชทสอน 

36. เด็กหญิง ญาณิศา ค าแสง 

37. เด็กชาย เนติภัทร อุตอามาตย์ 

38. เด็กหญิง ธันยพร วุฒิยา 

39. เด็กชาย พีรณัฐ ไกรยรัตน์ 

40. เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุวรรณเพชร 

41. เด็กหญิง คาสซันด้า สุทันติกร 

42. เด็กหญิง พรหมชนก ลือนาม 

43. เด็กชาย ธนเกียรติ ยาวะโนภาส 

44. เด็กหญิง พัชชา เกาะน้ าใส 

45. เด็กชาย บารมี เหลืองวัฒนานนท์ 

46. เด็กชาย วรากุล พันธ์เพชร 

47. เด็กหญิง กุลนิภา ไชยรักษ์ 

48. เด็กชาย แทนคุณ แสวงผล 

49. เด็กหญิง ภัทรมน รังษีสุวรรณ 

50. เด็กหญิง ปภาวรินท์ องอาจ 

51. เด็กหญิง พิมพ์มาดา เพียพิมเพ่ิม 

52. เด็กชาย สุรพัศ แย้มบรรจง 

53. เด็กหญิง ปณภัทร ศรีวิเศษ 

54. เด็กหญิง จิดาภา ทองบ่อ 

55. เด็กหญิง กัญจนพร ศรีพนาพร 



    

56. เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ บุญลือ 

57. เด็กหญิง ศุภิสรา สิงห์แก้ว 

58. เด็กชาย ฐาปกรณ์ แก้วทองค า 

59. เด็กชาย พิชญะ เชื้องาม 

60. เด็กชาย ณัฐวัส วาชัยยุง 
 

     ส ารอง 
ล าดับที่ 1 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุฉายา 
ล าดับที่ 2 เด็กหญิง ณัฐณิชา อัศวรัตน์สกุล 
ล าดับที่ 3 เด็กชาย คุณานนท์ สกุลเวศย ์
ล าดับที่ 4 เด็กชาย ศุภกร บุญมา 
    

       
          ให้ผู้ที่มีรายชื่อหมายเลข 1 – 60 มารายงานตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.                       
ณ อาคารเอนกประสงค์ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ ส าหรับล าดับส ารอง กรณีมีผู้ไม่มารายงานตัวจะแจ้งให้ทราบ  
เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2565  

 
                    ประกาศ  ณ  วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

                                                                       
 
               (นางสมจิตร   ยุพฤทธิ์) 
         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง  
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 


