
 

 
 
 
 

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 
 

 
 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
   

 001 เด็กหญิง กิรญา ไชยยงค์    

 003 เด็กชาย คุนภัทร เจนใจ    

 004 เด็กหญิง ธัญพร วงษ์เพ็ชร    

 005 เด็กหญิง ธีวรา กาวีอิ่น    

 006 เด็กหญิง ธีรดา กาวีอิ่น    

  007 เด็กชาย แทนไทย ตุ้ยดง    

 008 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หวลระลึก    

 009 เด็กชาย แผ่นดิน วงศ์รัตนมัจฉา    

 010 เด็กชาย รพีภูมิ แซ่ฉั่ว    

 011 เด็กหญิง พรไพลิน อารีย์วงค์    

 012 เด็กชาย พันธ์เทพ โชติเทียนชัยวัต    

 013 เด็กหญิง จิรัญญา วงค์ใจ    

 014 เด็กชาย ศิรวิชญ์ คำต้ือ    

 015 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ์ กมลเทพเทวินทร์    

 016 เด็กชาย ฉัตรชนก ต๊ิบเต็ม    

 017 เด็กหญิง อันนา สังวาล    

 018 เด็กชาย นวิน ตานี    

 019 เด็กชาย นภัทร หมูทอง    

 020 เด็กชาย ชนุดม จันทรนิธิโภคิน    

 021 เด็กหญิง เมธาณี ฑีฆายุ    

 022 เด็กหญิง พลอยไพลิน อนุวรชิกา    

 023 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กันทาหล้า    

 024 เด็กชาย กรฤทธ์ ปิติวงษ์    

 025 เด็กหญิง ชณัญทิตา   มาละ    

 
026 เด็กหญิง บุญญาพร ชายแก้ว    

 
027 เด็กชาย ชยพล คำกวน  

 

 

 
028 เด็กชาย วรเทพ ชัยลาภรุ่งเรือง    

        

        

         



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
   

 029 เด็กชาย วรธันย ์ ชัยลาภรุ่งเรือง    

 030 เด็กชาย บุรินทร์ อาษา    

 031 เด็กหญิง อัญญารัตน ์ ปิจวงค์    

 032 เด็กชาย ณัฐกรณ์ แลวะจิตร    

 033 เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจจินา    

 034 เด็กชาย ชนะทิศ อุ่นคำ    

 035 เด็กหญิง กนกพิชญ ์ ชราชิต    

 036 เด็กหญิง กวินรดา โต๊ะเครื่อง    

 037 เด็กชาย รามิล บุญมา    

 038 เด็กหญิง ฬชา สังฆราช    

 039 เด็กหญิง ฬษา สังฆราช    

 040 เด็กชาย ชยกฤต รัตนพิทักษ์    

 041 เด็กหญิง แพรววนิต มงคล    

 042 เด็กหญิง ศิรินภรณ์ ทองเพ็ชร    

 043 เด็กหญิง พิมพกานต์ แซ่โซ้ง    

 044 เด็กชาย ธนทรัพย ์ ตุ้ยวงค์    

 045 เด็กหญิง ญาดานุช นามบ้าน    

 046 เด็กหญิง ญาณิฐา นามบ้าน    

 047 เด็กชาย ชวัลวิชญ์ มุ่งสันติ    

 048 เด็กหญิง นิพาดา ปัญจะชัย    

 049 เด็กหญิง  ตรีฑาทิพย์ เพ็ญจันทร์    

 050 เด็กชาย ศุภากร คำปวน    

 051 เด็กชาย อริญชย์วิธน ์ สุขสงค์    

 052 เด็กหญิง รพินทรนาถ บัวนาค  
 

 

 053 เด็กหญิง ญาณิชา หิรัญรัตน ์    

 054 เด็กหญิง เปมิกา คำฮ้อย    

 055 เด็กหญิง ณัฐธภรณ์ เย่ียงยิ่งเจริญ    

        

    



 
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
  

  

   

 เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
   

    

 056 เด็กชาย จอห์น แอ็นโทนี   แม๊คเกรเกอร์    

 057 เด็กชาย ชญณัฏฐ์ พานประเสริฐ    

 058 เด็กชาย ชาติธรรม ทองศุข    

 059 เด็กชาย อชิรวิชญ์ บุตรดี    

 060 เด็กชาย พิชาวีร์ จ้าวบุญญาภพ    

 061 เด็กหญิง ศศิปวีร์ ปามา    

 062 เด็กชาย กรณ์กวีพงศ์ เหลืองอุรา    

 063 เด็กหญิง ภวิดารา ศิรโภควัตร    

 064 เด็กชาย พชรภูมิ เมืองโคตร    

 065 เด็กหญิง อภิญญา สุขเกษม    

 066 เด็กชาย ทวีรัชต์ แซ่ภู่    

 067 เด็กหญิง พิชามญช์ ศรีกันไชย    

 068 เด็กชาย ฌาน อัคราวาริศ    

 069 เด็กหญิง ภิรมย์ลัคน์ ศรีเพชระกุล    

 070 เด็กหญิง ปรีดาพร บุญทะนุวัง    

 071 เด็กหญิง วรลักษณ์ จุลบุษรา    

 072 เด็กชาย ศศิณัฏฐ์ ว่องแพร่วิทย ์    

 073 เด็กชาย วรินทร เลอเลิศวิจิตร    

 074 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ปาลี    

 075 เด็กหญิง อารยา โธนี ่    

 076 เด็กหญิง ก่อการ กฤตชัยพงศ์    

 077 เด็กหญิง ปัณฑ์หทัย พิลึก    

 078 เด็กหญิง ธัญวรัตม์   สิงห์ปัน    

 079 เด็กชาย รัตนเมธี ปัญญาฟ ู  
 

 

 080 เด็กหญิง เขมนารา ปัญญางาม    

 081 เด็กหญิง การิศา สุภาวรรณ์    

 082 เด็กชาย กฤต โสธรา    

        



 

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

 เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล    

    

 083 เด็กหญิง เพียงพรวด ี ปิจดี    

 084 เด็กชาย ณัฐธม์ พิพัฒนน์ิธิเดช    

 085 เด็กชาย วีรภัทร ภูดวงจิตร    

 086 เด็กชาย สกลวรรธน์ ปัญโญ    

 087 เด็กหญิง วรางคณา สุวรรณา    

 088 เด็กหญิง ปรีชญา วังวงค์    

 089 เด็กชาย สุดสยาม อนุภาพ    

 090 เด็กชาย นราภัทร ฟูคำ    

 091 เด็กหญิง โนลีน มาเยอะ    

 092 เด็กชาย ธีร์ธวัช พรหมเรืองฤทธิ์    

 093 เด็กชาย พิสิฏฐ์พศ เมืองมูล    

 094 เด็กหญิง พลอยเพทาย เสือภูเขา    

 095 เด็กหญิง วาสนา ชิเนตร    

 096 เด็กหญิง อลินดา ปัตตะ    

 097 เด็กหญิง ลลดา อัศวพิทักษ์คีรี    

 098 เด็กชาย ตนุภัทธ ไชยสาร    

 099 เด็กชาย ภูมิรพี บ่อแก้ว    

 100 เด็กหญิง ธัญย์ชนก กาวิชัย    

 101 เด็กชาย พลวริษฐ์ ทาแกง    

 102 เด็กชาย กฤตธน พะกะจ่าง    

 103 เด็กชาย ญาณวุฒิ ปวงรังสี    

 104 เด็กชาย กิตต์ิกวี วิชาลับ    

 105 เด็กหญิง กวินธิดา สุนิติภาสกุล    

 106 เด็กหญิง พิชญธิดา อุปละ    

 107 เด็กชาย ปุญญพัฒน์   วงศ์ชัยพาณิชย์  
 

 

 108 เด็กหญิง วาเลนติน่า รีดด์    

 109 เด็กหญิง พชรนรรน ์ รตมาศ    

 110 เด็กหญิง ธิริศรา  ทองชัย    

 111 เด็กหญิง มาลาลิน ณ ลำปาง    



 

 
 
 
 

กำหนดการ 
การประเมินพัฒนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 08.00 – 12.00 น. 

ณ ตึกประถม อาคาร ๑  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน 
*********************************** 

เวลา 08.00  - 08.20 น. - ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เวลา 08.20 – 08.30 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติและฟังคำช้ีแจง 
เวลา  08.30 น.  - ผู้ปกครองรับฟังนโยบายและแนวทาง 
       การศึกษาของหลักสูตร EP (English Program)  

                  ณ อาคารอเนกประสงค์    
         เวลา 08.40 – ๑๒.๐๐ น. - นักเรียนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล            

  ในทักษะ 4 ด้าน  ดังนี้ 

• ด้านคณิตศาสตร์ 

• ด้านภาษาไทย 

• ด้านเชาน์ปัญญา 
• ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนจะอยู่ในการดูแลของครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น ตลอดเวลาจนกว่าการเรียกสอบ
สัมภาษณ์จะเสร็จส้ินตามลำดับของการลงทะเบียนของนักเรียน  ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 


