
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2564 
--------------------------------- 

ตามท่ี  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับช้ันอนุบาล 1 
และระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63  โดยก าหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วย
วิธีการประเมินความพร้อมท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ระดับชั้นปฐมวัย 
ห้องสอบที่ ๑ ระดับชั้นอนุบาล 1 
1. เด็กหญิงณัฐกิตติญา เรือนค า 
2. เด็กหญิงมิรินดา สามค า 
3. เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วประเสริฐ 
4. เด็กชายกิตติศักดิ ์ พิมพิรัตน์ 
5. เด็กหญิงมณีลาภ กรใหม่  

 
ห้องสอบที่ 2 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 

 
ห้องสอบที่ 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 
1.  เด็กชายตรัยคุณ สามค า 
2. เด็กหญิงพรณิชา จินดาประภาพร 

 
 
 
 
 



  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ห้องสอบที่ 1 

1.  เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ วงศ์ไชย 
2.  เด็กหญิงอุไรวรรณ เรือนค า 
3.  เด็กหญิงกชมน แสงสุข 
4.  เด็กชายนิลนพรัตน ไชป้อ 
5.  เด็กชายธนการ หล้าปิมปา 
6.  เด็กชายภูมิ  จินดาประภาพร 
7.  เด็กชายศุภลักษณ์ บุญตา 
8.  เด็กชายประวีณ เมฆวิลัย 
9.  เด็กชายพิชญะ จูเปาะ 
10.  เด็กชายอภิเชษฐ์ อินย๊ะ 
11.  เด็กชายกันตพณ หมื่นสมบัติ 
12.  เด็กชายสมชาย เวช 
13.  เด็กชายธีรภัทร    ผกาภิวัฒน์ 
14.  เด็กหญิงกัญญ์วรา อินต๊ะวัน 
15.  เด็กหญิงพิชชาภา จิรนิรันดร 
16.  เด็กหญิงชลิดา - 
17.  เด็กหญิงกันติศา ฟูทสาร 
18.  เด็กชายปิยังกูร เช้ือเมืองพาน 
 

ห้องสอบที่ 2 

1. เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันติกิจ 
2. เด็กหญิงเจียระไน แก้วทอง 
3. เด็กชายปรมัตถ ์ พากิจอุดม 
4. เด็กชายสิรธีร์ เอื้ออรุณอ าไพ 
5. เด็กชายศศิพงศ์ ควรแท้ 
6. เด็กชายภูมิพัฒน์ นวลหงส์ 
7. เด็กชายธนภัทร โชติเกษม 
8. เด็กชายทัชชกร พิมพาสาร 
9. เด็กชายณัฐเศรษฐ หงส์สง่า 
10.  เด็กชายกรปฏิพัฒน์ วงค์จักร 
11.  เด็กหญิงนภาวดี โสพาษี 
12.  เด็กหญิงศิริพรรณทอง จันต๊ะสุข 
13.  เด็กหญิงธัญญภรณ์ เนตรโสภา 
14.  เด็กหญิงสุภัสสรา ดอกค า 
15.  เด็กหญิงชญานันท์ นันทวีผล 
16. เด็กหญิงเบญญาภา กันหาจันทร์ 
17. เด็กชายคุณานนท์ อินตาแก้ว 
 
 



 
 
 
 
ห้องสอบที่ 3 
1.  เด็กหญิงธารี พม่า 
2.  เด็กหญิงแพรชมพู สุวรรณประภา 
3.  เด็กหญิงกนกลักษณ์ พันทวาที 
4.  เด็กชายนัธทวัฒน์ สักแก้ว 
5.  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฮ่องลึก 
6.  เด็กชายภรัณยู อิ่นค าฟู 
7.  เด็กหญิงอิสสริยา เมฆวิลัย 
8.  เด็กชายกฤตภาส มัชชะ 
9.  เด็กชายญาณภัทร สุวรรณรักษ์ 
10.  เด็กชายบุณยกร ผิวพิมพ์ดี 
11.  เด็กชายกวีวัธน์ เฉลิมวุฒิศักดิ ์
12.  เด็กหญิงณิชารีย์   ค าใหญ่ 
13. เด็กหญิงเขมินทรา องคเส 
14. เด็กหญิงชุรีย์พร ป้อมฟั่น 
15.  เด็กชายศิรวิทย ์ พิชัยดี 
16.  เด็กชายธัญวิสิษฏ์ เตจ๊ะ 
17.  เด็กชายณรงค์วิทย ์ ชีมค า 
 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ 

1. เด็กหญิงรมิตา วงษ์สุวรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
2. เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยมงคล ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 4 
3. เด็กชายบุณยกร ศรีพรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

          ๔.  เด็กหญิงนิสรีน ไพรสีม่วง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

  ท้ังนี้   ให้ ผู้มี สิทธิ์สอบประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน ดังกล่าว  มาประเมินความพร้อม             
ตามก าหนดการแนบท้ายประกาศมาพร้อมนี้      

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   3  กุมภาพันธ์  2564 

 

 

                                                          (นายธเนศพล  ต๊ิบศูนย์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๔  สันป่าก่อ 

 



 
 

ก าหนดการแนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564 
 

ตารางการประเมินความพร้อม  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ 

วันเสาร์  ที่  6 กุมภาพนัธ์  2564   
ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 

เวลาสอบ รายวชิา ระยะเวลา 
09.00 -09.50 น. คณิตศาสตร์ 50  นาท ี

 
10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย 50  นาท ี

 
09.00 – 12.00 น. 

เป็นต้นไป 
นักเรียน ระดับปฐมวยั ด าเนินการ
สอบประเมินตามล าดับ 
 

 

 
หมายเหตุ   1.  ใสชุ่ดนักเรียน 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3.  

      
  อุปกรณ์ที่ใชในการท าแบบทดสอบ 
   1. ดินสอ 
   2. ยางลบ 
   3. กบเหลาดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการการประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 

วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
 

เวลา 08.00-08.30 น.  - ลงทะเบียน 
 -  นักเรียนทุกระดับช้ัน ณ อาคารอเนกประสงค์ 

เวลา 08.40-09.00 น.  -  นักเรียนและผู้ปกครองรับฟังค าช้ีแจงจากทางโรงเรียน 
เวลา 09.00-12.00 น.  -  นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้ารับการประเมินความพร้อมตามห้องท่ีประกาศ 
 
   ************************************************************* 
 
หมายเหตุ 

1. ในการรับการประเมินความพร้อมของนกัเรียนทุกระดับช้ัน อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปกับนักเรียนได้ไม่เกิน 
2 คน 

2. การแต่งกายของนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินความพร้อม 
-  นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) 

3. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย 
  และเว้นระยะห่างทางสังคม 


