
 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโปรแกรม Science Math English program (SMEP)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2564 

.............................................. 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ด าเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโปรแกรม 

Science Math English program (SMEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  บัดนี้การรับสมัคร

ได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังนี้ 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 001 เด็กหญิงสุพิชญา  สันเทียะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 002 เด็กหญิงเกศรรยา สุภาการ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 003 เด็กชายกาญจน์ณพัชญ์  อุดมวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 004 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงกุล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 005 เด็กชายภูธเนศ สานันต์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 006 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 007 เด็กชายอภิชา  สุวรรณโคตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 008 เด็กหญิงพิชชญาภา  กุจะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 009 เด็กชายพัชระ  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 010 เด็กชายปวรรุธ  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 011 เด็กหญิงอถิฤดี  บัวกิ่งไทย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 012 เด็กหญิงธัญชนก  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 013 เด็กหญิงเอมชญา  อาธิเวช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 014 เด็กชายชยากร  โคตรมนตรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 015 เด็กชายธนวรรธน ์ จงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 016 เด็กหญิงภัสชรินทร์   ผลทว ี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 017 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ 
18 018 เด็กชายธนศิษฐ์  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 019 เด็กหญิงกนกอร  ศิริมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 020 เด็กชายอิทธิกร  พรคณาปราชญ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 021 เด็กชายภาคิน  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 



ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
22 022 เด็กหญิงอภิญญาพัชร์   สารสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 023 เด็กหญิงจิราพัชร  นิลเกษ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 024 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  สายแวว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 025 เด็กหญิงปัญฑิตา  บ ารุงสานต์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 026 เด็กหญิงปารพิมล  มหิษานนท ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 027 เด็กหญิงธิดารัตน์  มารยาท โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 028 เด็กชายชยกร  โชคสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 029 เด็กหญิงสุพิชา  นันทิใจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 030 เด็กชายภาศิลป์  สู่บุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
31 031 เด็กชายกฤติเดช  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
32 032 เด็กหญิงพิชญาภา  อารีย์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
33 033 เด็กชายภัทรพล  นุชพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
34 034 เด็กชายต้นกล้า  กุลค า โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
35 035 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กาญจนพาที โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
36 036 เด็กชายจิรวัฒน์  บัวทุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
37 037 เด็กชายธรรมศักดิ์  แก้วมหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
38 038 เด็กชายปฎิญญา  กตะศิลา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
39 039 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนพวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
40 040 เด็กชายพิพัฒน์  กาญจนพิมาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
41 041 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันเกิ้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
42 042 เด็กชายศุภณัฏฐ์  จันทร์เขียว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
43 043 เด็กชายกันตภณ  สุกใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
44 044 เด็กชายรชานนท์  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
45 045 เด็กหญิงวิภาพร  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
46 046 เด็กหญิงศศิวิมล  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
47 047 เด็กชายธนบดี  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
48 048 เด็กหญิงลภัสสินี  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
49 049 เด็กหญิงพรชนก  สายบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
50 050 เด็กหญิงพรกนก  สายบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
51 051 เด็กหญิงวราภรณ์  ปัดภัย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
52 052 เด็กชายกันตพัฒน์  ไหลทอง โรงเรียนเทศบาล4 (รัตนโกสินทร์ 200ปี) 
53 053 เด็กชายกฤชณัท  แตงโสภา โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 



ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
54 054 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์สายตา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
55 055 เด็กหญิงอุษาวดี  ราชอุดม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 

หมายเหตุ สอบคัดเลือก  ในวันเสาร์ที่  20  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 

ณ อาคาร 3 (อ านวยการ)  
 

 

 ประกาศ ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

        (นายสราวุธ  ทองปัน) 

      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 

 

 

 


