
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  ๑  และช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕66  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝ่ังหม่ิน 
------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการ     
รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ประจำปีการศึกษา       
๒๕66 นั้น 
  บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าสมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ
รายชื ่อนักเรียนผู ้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินพัฒนาการในระดับชั ้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 1 (MEP : Mini Engilsh 
Program) และชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 (EP : English Program) และกำหนดการสอบตามเอกสารแนบท้าย   
ประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม พ.ศ.2566 

 

                
                         ( นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล ) 
                          รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                        นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 
 

 
 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 1 

 

เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล 

 

 001 เด็กชาย สรธัญ อินถาก้อน  

 002 เด็กชาย วีรภัทร งิ้วลาย  

 003 เด็กชาย มหาสมุนทร สุขชญานันท์  

 004 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ วงศ์วิราช  

 005 เด็กชาย ศรัณยภัทร ต่อบุญ  

 006 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ สมสกุล  

 007 เด็กหญิง ปิยธิดา สันธิ  

 008 เด็กชาย ภกร เสนีย์  

 009 เด็กชาย ชยนน มูลดี  

 010 เด็กชาย โทมัส ฮาร์ดิ้ง  

 011 เด็กหญิง ปุณิกา โชติโยรุจ  

 012 เด็กชาย นภัทร ภิรบรรณ์  

 013 เด็กหญิง ธรรญชนก เวียงเงิน  

 014 เด็กชาย ฐานทัต ตามะทะ  

 015 เด็กหญิง ณัฐฐาพร สุวรรณรัตน์  

 016 เด็กชาย ติณณ์ธกร สายะวัฒนะ  

 017 เด็กชาย ปัญพิร์กร สกุลรัตนไพศาล  

 018 เด็กชาย ณัฐภัทร กันธิยะ  

 019 เด็กหญิง นลิน กุลณา  

 020 เด็กหญิง รรรลณา พุทธรักษ์  

 021 เด็กหญิง ริมลำธาร วงศ์รัตนมัจฉา  

 022 เด็กชาย ณภัทร แซ่ฉั่ว  

 023 เด็กชาย กิตติธัช รัตนอมรวิสิทธิ์ 
 

 024 เด็กชาย กันตวิชญ ์ ศิริมาลัยวงศ์  

 025 เด็กชาย สุทิภากรณ์ ศศิวิมลลักษณ์  

 026 เด็กหญิง กัญจนรัตน ์ สันทราย  

 027 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ์ จิณะสิทธิ์  

      



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 1 

 

เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล 

 

 028 เด็กชาย ปราชญ์ปริญ กาบแก้ว  

 029 เด็กชาย ปรัชญ์ประวีร ์ กาบแก้ว  

 030 เด็กหญิง ภัทรากร ธรรมวงศ์  

 031 เด็กหญิง ศรุดา สุขประสงค์  

 032 เด็กชาย ปูรณ์ มาลารัตน์  

 033 เด็กชาย ณภัทร์ หลวงโย  

 034 เด็กชาย อัครเดชา วัฒนะ  

 035 เด็กหญิง อาชิตา ใจปินตา  

 036 เด็กหญิง วชิราภรณ์ คำพงค์  

 037 เด็กชาย ภูธนินท์ วรรณภพ  

 038 เด็กชาย อินทัช ตานี  

 039 เด็กชาย สธนศักดิ ์ เทพยศ  

 040 เด็กชาย อาร์ชวัส ปัญสุทธิ์  

 041 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูมิกอง  

 042 เด็กชาย ณภวินท์ ชนะกุล  

 043 เด็กชาย วรภพ คำสร้อย  

 044 เด็กหญิง รชตกร ดอนลาว  

 045 เด็กชาย อินฑัฐ วิเศษบรรจง  

 046 เด็กชาย ธนันปิติ ดาศักดิ์  

 047 เด็กชาย ภูวฤณ อภิพรชวกร 
 

 048 เด็กชาย กันต์ดนัย จันทร์ประเสริฐ  

 049 เด็กชาย ณัฐกฤต มณีวรรณ์  

 050 เด็กหญิง เก็ดถะหวา สุวรรณยาน  

 051 เด็กชาย ภูริทัต โลมากูล  

 052 เด็กชาย ปวรรัชดล ทะริยะ  

 053 เด็กชาย ภัควลักษณ์   หมื่นสมบัติ  

 054 เด็กหญิง อัยย์ญาดา  นิธิฤกษ์  
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เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล 

 

 055 เด็กหญิง รริสรัณญ์ กออำไพ  

 056 เด็กชาย ปิติคุณ ไชยวิลยศ  

 057 เด็กหญิง ปุญชญา ไชยวิลยศ  

 058 เด็กหญิง ชัญญาทิพย์ หินแก้ว  

 059 เด็กหญิง กรกนก พุทธเมฆ  

 060 เด็กชาย พศิน ภัทรเชาว์  

 061 เด็กชาย ภูริณัฐ ล่อกิจเจริญ  

 062 เด็กชาย  ธนภพ ณ ลำพูน  

 063 เด็กชาย วริศ พุทธวารินทร์  

 064 เด็กชาย ตฤณสิษฐ์ เกียรติศรีสกุล  

 065 เด็กหญิง พลอยเพลง พวงรัตน์      

 066 เด็กหญิง อภิชญา ณ ป้อมเพชร  

 067 เด็กหญิง วรณัน ภัควรางค์  

 068 เด็กชาย ปฏิภาณ วงค์ปาลี  

 069 เด็กชาย รวิศฐภัค ชำนาญ  

 070 เด็กชาย พีรันธร แบ่งดี  

 071 เด็กหญิง ถิรดา ดวงสุวรรณ์  

 072 เด็กชาย  ธนวัฒน ์ ดอกไม้  

 073 เด็กหญิง ตรีพิชญ์ชา กุนนา  

 074 เด็กชาย กิตติเดช เกเย็น  

 075 เด็กหญิง  ลภัสรดา พรวิชาชาญ 
 

 076 เด็กหญิง อริญรดา คล้ายมาลากุณ  

 077 เด็กหญิง พชรินทร์ญา เมืองโคตร  

 078 เด็กชาย รณพีร์ วงศ์สุภา  

 079 เด็กหญิง พรชนัท วิประพรรณ  

 080 เด็กหญิง นิชนันท์ อะทะเทพ  

 081 เด็กหญิง ติณณา กมลภักดีวัฒน  
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เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล 

 

 082 เด็กชาย ชนาภัทร นาคเกตุ  

 083 เด็กชาย ญาณวิชญ์ เล็กบุตร  

 084 เด็กหญิง ณัฐพร สุขเจริญ  

 085 เด็กชาย รชณกร เข่ือนเพชร  

 086 เด็กชาย ชนัศชัย ใจหล้า  

 087 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญเรือง  

 088 เด็กหญิง ณภัทร พิทักษ์กุลนันท์  

 089 เด็กชาย ณฏต์ชนม์ สุขสถิตย์  

 090 เด็กชาย สุภวทน์ วิชา  

 091 เด็กหญิง กัญญ์วรา สิงห์ปัน  

 092 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา ทวีอภิรดีสำราญ  

 093 เด็กหญิง ตะวา เฮงตระกูล  

 094 เด็กหญิง ณิชาวีร์ วรธนวฒุ ิ  

 095 เด็กชาย นนทกร ปูคำ  

 096 เด็กหญิง ณรดา ปันแปง  

 097 เด็กหญิง ภิญญ์นารา วงษพันธ ์  

 098 เด็กหญิง พันธนนัท์ ยุงสันเทียะ  

 099 เด็กหญิง ชนิกานต์ กาสาว์  

 100 เด็กหญิง สุภาพิชญ์ ไชยลังกา  

 101 เด็กหญิง ชนิดาภา อารมณ์ศิลป์  

 102 เด็กชาย ธนกฤต สารคาม  

 103 เด็กชาย พุทธคุณ สมควร  

 104 เด็กชาย ปุญญพัฒน ์ สารพันลำ  

 105 เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงเนตร  
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เลขประจำตัว ชือ่ - สกุล 

 

 106 เด็กชาย รชนกร เจริญชัย  

 107 เด็กชาย นันทิภาคย์ พงศ์จักรธนโชติ  

 108 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ จิตปัญโญ  

  109 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ศรีมา  

  110 เด็กหญิง พลอยทับทิม ดูงาม  
 



 

 
 
 
 

กำหนดการ 
สอบคัดเลือกระดับชั้นอนบุาลศึกษาปีที่ 1 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ณ ตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน 
********************************* 

เวลา   08.00 น.                 - ลงทะเบียนรับบัตรคิว ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เวลา   08.30 น.             - ผู้ปกครองรับฟังนโยบายและแนวทาง 
           การศึกษาของหลักสูตร MEP (Mini English Program) 
                    (อาคารอเนกประสงค์)    

            - นักเรียนเข้าห้องสอบ 
เวลา   08.30 – 11.00 น.      - ประเมินความพร้อมนักเรียน 

          โดยเรียงลำดับการเข้าห้องสอบตามบัตรคิว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


