
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2564 
--------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้ประเมินความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับช้ัน
อนุบาล 1, ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนระดับช้ัน อื่นๆ ท่ีจะย้ายเข้ามาเรียนใน ปีการศึกษา                  
๒๕64 แล้วนั้น บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ท าการประเมินความพร้อมเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
ประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

 
ระดับชั้นอนุบาล 1 
1. เด็กหญิงณัฐกิตติญา เรือนค า 
2. เด็กหญิงมิรินดา สามค า 
3. เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วประเสริฐ 
4. เด็กชายรัฐพงษ์ วงค์วิชัย 
5. เด็กหญิงจิราภา  วงค์สา  

 
ระดับชั้นอนุบาล 2 
1. เด็กหญิงมณีลาภ กรใหม่ 
2. เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีบุญโสม 
3. เด็กหญิงพนิตพิชา แสนอามาตย์ 
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร แสนค าวงค์ 
5. เด็กหญิงพิพ์พิศา อินถา 
6. เด็กหญิงเอวารินทร์ เครือแก้ว 
7. เด็กหญิงธนารีย์ หอมช่ืนชม 
8. เด็กชายนัธทวัฒน์ ชัยปัญหา 
9. เด็กชายกิตติศักดิ ์ พิมพิรัตน์ 
10. เด็กชายวัชรากร  เตจ๊ะน้อย 
11. เด็กชายวรายุทธ อายา 

 
ระดับชั้นอนุบาล 3 
1.  เด็กชายตรัยคุณ สามค า 
2. เด็กหญิงพรณิชา จินดาประภาพร 

 
 
 
 



  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
1 เด็กหญิงกัญญว์รา อินต๊ะวัน 

2 เด็กหญิงกันติศา ฟูทสาร 

3 เด็กหญิงเขมินทรา องคเส 

4 เด็กหญิงอุไรวรรณ เรือนค า 

5 เด็กหญิงพิชชาภา จิรนิรันดร 

6 เด็กหญิงกชมน แสงสุข 

7 เด็กหญิงสุภัสสรา ดอกค า 

8 เด็กหญิงนภาวดี โสพาษี 

9 เด็กหญิงภวิษธิน ี มโนชมภู 
10 เด็กชายปรมัตถ์ พากิจอุดม 

11 เด็กหญิงศิริพรรณทอง  จันต๊ะสุข 

12 เด็กหญิงชญานันท์ นันทวีผล 

13 เด็กชายณัฐเศรษฐ หงส์สง่า 

14 เด็กหญิงธัญญภรณ์ เนตรโสภา 

15 เด็กชายศิรวิทย ์ พิชัยดี 

16 เด็กชายพิชญะ จูเปาะ 

17 เด็กชายศศิพงศ์ ควรแท้ 

18 เด็กชายบุณยกร ผิวพิมพ์ดี 

19 เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันติกิจ 

20 เด็กชายธนภัทร โชติเกษม 

21 เด็กชายอภิเชษฐ์ อินย๊ะ 

22 เด็กชายสิรธีร์ เอื้ออรุณอ าไพ 

23 เด็กหญิงอิสสริยา เมฆวิลัย 

24 เด็กหญิงเบญญาภา กันหาจันทร์ 

25 เด็กชายภรัณยู อิ่นค าฟู 

26 เด็กชายศุภลักษณ์ บุญตา 

27 เด็กหญิงณิชารีย์   ค าใหญ่ 

28 เด็กชายภูมิพัฒน์ นวลหงส์ 

29 เด็กหญิงธาร ี พม่า 
30 เด็กชายอนันตวิทย์ สักเก้ว 
31 เด็กชายณรงค์วิทย์ ชีมค า 
32 เด็กชายธีรภัทร    ผกาภิวัฒน์ 
33 เด็กหญิงชลิดา - 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
34 เด็กชายธนการ หล้าปิมปา 
35 เด็กชายกรปฏิพัฒน์ วงค์จักร 
36 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ วงศ์ไชย 
37 เด็กหญิงพัชชานันท์  อินชุม 
38 เด็กหญิงชุรีย์พร ป้อมฟั่น 
39 เด็กหญิงแพรชมพ ู สุวรรณประภา 
40 เด็กหญิงกนกลักษณ์ พันทวาที 
41 เด็กชายประวีณ เมฆวิลัย 
42 เด็กชายภูมิ จินดา 
43 เด็กหญิงเจียระไน แก้วทอง 
44 เด็กชายคุณานนท์ อินตาแก้ว 
45 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฮ่องลึก 
46 เด็กชายทัชชกร พิมพาสาร 
47 เด็กชายสมชาย เวช 
48 เด็กชายธัญวิสิษฏ์ เตจ๊ะ 
49 เด็กชายปิยังกูร เช้ือเมืองพาน 
 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – ๖ 
1. เด็กหญิงรมิตา วงษ์สุวรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
2. เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยมงคล ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 4 
3. เด็กชายบุณยกร ศรีพรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
4. เด็กหญิงนิสรีน ไพรสีม่วง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

  

             ท้ังนี้ ให้ผู้มีผ่านกระประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนดังกล่าว  มารายงานตัวพร้อมกับช าระเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา ในวันจันทร์ ท่ี 15 กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องธุรการโรงเรียน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2564 
 

 
 
    (นายธเนศพล  ต๊ิบศูนย์) 

                                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 


