
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
เร่ือง การประเมินนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M - SET (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2565 

*************************** 
     ตามที่ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M - SET (คณิตศาสตร์        
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งท าการประเมินเพ่ือ 
จัดชั้นเรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 นั้น ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 

  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/1 
1. เด็กชาย ธนกฤต  จัตุรงคพลกุล 
2. เด็กชาย ชัยอนันต์  แสงกุดเรือ 
3. เด็กหญิง ปุญญาดา  วรฉัตร 
4. เด็กชาย รัชพล ยงกุล 
5. เด็กหญิง พัชรากร แสนวงษ ์
6. เด็กชาย เอ็มเมอรส์ันมาร์ติน     เร็ททิก 
7. เด็กชาย กลวัชร  อุปริวงศ์ 
8. เด็กชาย นิติธร  พารา 
9. เด็กชาย วิริทธิ์พล  ขจัดมลทิน 
10. เด็กหญิง พิมพ์ทิชา  สอนลิลา 
11. เด็กหญิง สลิลทิพย ์ สุนทรา 
12. เด็กชาย ธนเดช  บุปผาสังข์ 
13. เด็กหญิง ใบบัว  ทัพจันทร์ 
14. เด็กชาย ภควัต  ศิลธรรม 
15. เด็กชาย กิตติชัย ส่งสุข 
16. เด็กหญิง ภัทรพร  ประสารแสง 

17. เด็กชาย พัสกร    ขยันท า 
18. เด็กชาย ชัยกฤต จิตนภากาญจน์ 
19. เด็กชาย ธีรภัทร    พรทิพย์ 
20. เด็กหญิง พิชญาดา รังษี  

    



 

21. เด็กชาย ธวิณ  ไสยปกรณ์ 
22. เด็กหญิง สิริยากร เกาะน้ าใส 
23. เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  สัมปันโณ 
24. เด็กหญิง ทัชชภร  ผุดผ่อง 
25. เด็กหญิง ศิริยา  ทองวรรณ์ 
26. เด็กชาย ธนภัทร  ตั้งศิริสุข 
27. เด็กชาย ชัยกร จิตนภากาญจน์ 
28. เด็กชาย ณัชพัฒน์ พันธ์สายเชื้อ 
29. เด็กหญิง ปิยะพร  วัฒนเรืองโกวิท 
30. เด็กหญิง ปิยะธิดากรณ์ ศรีบัวลา 

 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

1. เด็กหญิง ปวริศา  ศรีนูเดช 
2. เด็กชาย จิรายุทธ  สุนทรา 
3. เด็กหญิง นรียา  ภูมิแสน 
4. เด็กหญิง วริศรา  จิตรชนะ 
5. เด็กหญิง มนัสนันท์  จันใด 
6. เด็กชาย กิตติพงศ์  จุฬา 
7. เด็กชาย ธัญญภูมิ  อัครเสริญ 
8. เด็กหญิง ณัฐพัชร  อรชัย 
9. เด็กชาย ณัฐเศรษฐ  ไชยวิเศษ 
10. เด็กหญิง อภิชญา       แก้วใส 
11. เด็กชาย นภสินธุ ์ ภักดียุทธ 
12. เด็กหญิง ณัฐชยา  สาสิงห์ 
13. เด็กหญิง ธีร์จุฑา  จันทรเนตร 
14. เด็กหญิง วฎาธรณ ์ ทองดี 
15. เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  หงษ์มณี 
16. เด็กหญิง นภัสรพี  มาตขาว 
17. เด็กหญิง ชญานิน ส่งศรี 

18. เด็กหญงิ ปราณปริยา  บุตรวาปี 
19. เด็กชาย ธนกฤต  ชมภูวิเศษ 
20. เด็กชาย วัฒนัย  ศรีวสุทธิ์ 
21. เด็กชาย ธัญธร ประสมศรี 
22. เด็กหญิง ณัฐณิชา  บุตรสิงห์ 



    
23. เด็กชาย รนนท ์ เขียวสังข์ 
24. เด็กหญิง ชนัญชิดา  เสริมทรัพย์ 
25. เด็กหญิง กวินธิดา ขันเงิน 
26. เดก็ชาย นิธิเดชน์  ถากุล 
27. เด็กหญิง ปริณณดา    จันทร์ศิริ 
28. เด็กชาย ธนวัฒน ์ เหลืองสะอาด 
29. เด็กหญิง ฐิติกร  แสนรังค์ 
30. เด็กชาย ยศภัทร ศรีวสุทธิ์ 

 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

1. เด็กหญิง ชนัญธิดา     ชมวงษ์ 
2. เด็กชาย ณฐภัทร      บุญทศ 
3. เด็กหญิง ณัฏฐ์วรินท์   เศิกศิริ 
4. เด็กหญิง กมลชนก     สุวรรณเพ็ชร 
5. เด็กหญิง ณัฐชา        ธาตุทอง 
6. เด็กชาย นันทพงศ์      อาจค าพันธ์ 
7. เด็กชาย พงศกร        อินอ่อน 
8. เด็กชาย ณฐกร         ภูชนะศรี 
9. เด็กหญิง กัญญาณัฐ    ทรงเจริญ 
10. เด็กหญิง วัฒนาภา    หมอยา 
11. เด็กหญิง กัญญภัทร    บัวจันทร์ 
12. เด็กหญิง นวพรรษ     ธรรมวัตร 
13. เด็กชาย ธีรภัทร        ศรีมันตะ 
14. เด็กหญิง พรหมธิดา   พุทธพรหม 

15. เด็กชาย สรวิชญ ์       ส่วนเสน่ห ์
16. เด็กหญิง ธัญญา        สัตยารังสรรค์ 
17. เด็กหญิง กมลภัทร    อ่างสุวรรณ 
18. เด็กหญิง ธนัชชา       ธะนะค า 

19. เด็กหญิง อาทิชา       ลินซ ์
20. เด็กชาย เจตนิพัทธ์    เจริญทรัพย์ 
21. เด็กชาย ณัฐปคัลภ์     ศิริรัตนพันธ 
22. เด็กหญิง อัจฉราวรรณ   วงษ์ด ี
23. เด็กชาย ณัฐชนน       วรรณธนศิริ 
24. เด็กหญิง ปภาว ี        กออ าไพร 



25. เด็กหญิง ปรียาพร   พูลทวี 
26. เด็กหญิง อชิรญา      บุญทัย 
27. เด็กชาย กษิติส       สุทันติกร 
28. เด็กชาย นันทภพ      อาจค าพันธ์ 
29. เด็กหญิง เปมิกา     ธนัทพงศกร 
30. เด็กหญิง รวิวรรณ      มาอินทร์ 

 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

1. เด็กหญิง ปราณปรียา   ฝอยทอง 
2. เด็กหญิง ปพิชญา       ขุมค า 
3. เด็กหญิง ณิชาภัทร   ทองบ่อ 
4. เด็กหญิง พีระฎา       ศรีใจวงศ์ 

5. เด็กชาย เกล้าขวัญ   โกมลเมธชัย 
6. เด็กหญิง สุชัญญา      ตันเจริญ 
7. เด็กหญิง นิชาภา     บุญนูน 
8. เด็กหญิง พัชรพร อัยรัตน์ 

9. เด็กหญิง สุพิชญา        หลอดแก้ว 
10. เด็กหญิง ศลิษา        เจริญเลิศสกุล 
11. เด็กชาย จิรณัฐ์         มะเสนา 
12. เด็กชาย สัญญา       ตันเจริญ 
13. เด็กหญิง ณัฐณิชา หาระวงศ์ 

14. เด็กชาย สิรวิชญ ์    งามหลาย 
15. เด็กหญิง รัตนาวดี       ศิลาเหลือง 
16. เด็กชาย ธนากร      เสวะนา 
17. เด็กชาย อังกูน       ประวิทย์ธนา 
18. เด็กชาย ชัชพิมุข     อาจหาญ 
19. เด็กชาย รุ่งเรือง      นามสุขี 
20. เด็กชาย โอบนิธิ     ภูศรีเมือง 
21. เด็กหญิง ณัฐนรี      ศรีโพธิ์อุ่น 
22. เด็กหญิง กานต์รว ี      มาแสวง 

23. เดก็หญิง ธมนต์รัตน์   แสนพันธ์ 
24. เด็กชาย เตชินท์       เสถียรธนรัตน์ 
25. เด็กชาย พงศกร      สุวพานิชย์ 
26. เด็กชาย ภคินทร ์    กุลฉวะ 
27. เด็กชาย ณัฐชัย       แสงใสแก้ว 



    
28. เด็กชาย ปัณณทัต ภักดีสาร 

29. เด็กหญิง นลินนิภา      ประสมศรี 
30. เด็กหญิง ปิยธิดา      ค าผา 

  
                    ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

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


