ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3
----------------------------------------------ตามที่ โรงเรีย นสตรี ป ากพนั งเปิ ดรั บ สมั ค รนั ก เรีย นเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้า เรี ยนใน ชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 และได้สอบเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 บัดนี้ผลการสอบได้ดำเนินการ
เสร็จแล้ว จึงขอประกาศผลมาให้ทราบตามท้ายหนังสือประกาศฉบับนี้
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง ในระหว่างวันที่ 12-13
มิถุนายน 2563 โดยมีกำหนดเวลา ดังนี้
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5

เวลาที่รับมอบตัว
9.00 น.
9.00 น
13.00 น.
13.00 น
9.00 น.

สถานที่รับมอบตัว
โดมปันรัก
ใต้ถุนอาคาร 4
โดมปันรัก
ใต้ถุนอาคาร 4
โดมปันรัก

โดยนำหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
๑. ใบมอบตัว ที่เขียนรายละเอียดเรียบร้อย
จำนวน
2. ปพ.๑ ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา ปพ.๑
จำนวน
3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
จำนวน
4.. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จำนวน
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
จำนวน
6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
จำนวน
7. ใบแสดงผลหมู่เลือดของนักเรียน
จำนวน
8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) จำนวน
โดยเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
ประกาศมา ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
(นางจิราพร รัตนกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๑๗๒๑๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

เด็กชาย กิตติพศ
เด็กชาย จตุรวิทย์
เด็กชาย ชิษณุพงค์
เด็กชาย เตวิชญ์
เด็กชาย เทวินทร์
เด็กชาย นพเดช
เด็กชาย นิธิโชติ
เด็กชาย ปวริศ
เด็กชาย พงศกร
เด็กชาย ภูชิสส์
เด็กชาย ภูริวัฒน์
เด็กชาย ภูวศิษฏ์
เด็กชาย อธิภู
เด็กชาย อานัส
เด็กหญิง กมลชนก
เด็กหญิง กมลทิพย์
เด็กหญิง เกณิกา
เด็กหญิง เกศรินทร์
เด็กหญิง ขวัญจิรา
เด็กหญิง ขวัญจิรา
เด็กหญิง จิตรลดา
เด็กหญิง จิรนันท์
เด็กหญิง จุฑามาศ
เด็กหญิง ธรรณพร
เด็กหญิง นุชนารถ
เด็กหญิง ปฏิมากรณ์
เด็กหญิง ปิยธิดา
เด็กหญิง พรลภัส
เด็กหญิง ภุมรินทร์
เด็กหญิง รัตติกาญ
เด็กหญิง รัตนา
เด็กหญิง วรรณรยา
เด็กหญิง วรรณวิศา
เด็กหญิง วรรณษา
เด็กหญิง วิมลสิริ
เด็กหญิง ศิริโฉม
เด็กหญิง สุมนศิริ
เด็กหญิง โสภิตา
เด็กหญิง อรัชพร
เด็กหญิง อารยา

ดีแก้ว
เทพรักษา
หมกทอง
แผ้วสะอาด
นกแก้ว
คงเส้ง
ประจงไสย
พูลพงค์
จันจำปา
หลอดวงษา
ยืนยาว
เดชซัง
เรืองขนาบ
อ่อนเกตุพล
ทองแก้ว
ชนะไพร
วัลย์เครือ
หนูเดช
สุวรรณสังข์
บํารุงพันธ์
ยืนยง
ผลเกลี้ยง
แท่นแสง
ณ นคร
ช่วยส่ง
ศักดิ์เกิด
วรรณติ๋ง
นวลสุข
เขมวงศ์
มีนุ่น
เกื้อนุ่น
กาลมิกาล
แป้นถนอม
ขำเกิด
รามศรี
นาคทอง
ราษฎรเจริญ
เรืองศิริ
ชินวงศ์
ไชยสุวรรณ์

โรงเรียน

บ้านเกาะทัง
วัดขนาบนาก
เทศบาลปากพนัง2
ภูมิสถิตวิทยา
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
บ้านท้องโกงกาง
ภูมิสถิตวิทยา
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
วัดโคกมะม่วง
วัดหอยกัน
วัดเกาะจาก
ขนานาก
วัดโคกมะม่วง
บ้านท้องโกงกาง
วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่232
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
วัดสามแพรก
เทศบาลวัดนาควารี
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
วัดบางฉนาก
วัดโคกมะม่วง
วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232
เทศบาลปากพนัง ๒
วัดสามเเพรก
อนุบาลพลพันธ์
เทศบาลวัดนาควารี
อนุบาลพลพันธ์
ภูมิสถิตวิทยา
วัดโคกมะม่วง
วัดสามเเพรก
บ้านท้องโกงกาง
วัดเกาะจาก
วัดโคกมะม่วง
วัดปากตรง
วัดสามแพรก
หัวไทรเรือนประชาบาล
บ้านบางตะลุมพอ
อนุบาลพลพันธ์
บ้านบางพระ

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
เด็กชาย กฤตนัย
ปรีชา
เด็กชาย กิตติพัชญ์ ศิลปสมศักดิ์
เด็กชาย กิติธานา ขำแก้ว
เด็กชาย เฉลิมราชย์ นาคมาศ
เด็กชาย ชยทัต
ปรีดาศักดิ์
เด็กชาย ชัยวัฒน์
รอดคง
เด็กชาย ณัฐดนัย
มีเดช
เด็กชาย ณัฐภัทร
ขุนทองจันทร์
เด็กชาย เดชฤทธิ์
ซ้วนลิ่ม
เด็กชาย เดชสิทธิ์
ภูษิต
เด็กชาย ติณณภพ พราหมหนู
เด็กชาย ธนกฤต
พูลช่วย
เด็กชาย ธันวา
เพ็ชรใส
เด็กชาย นภัสสกร พัสมุทร
เด็กชาย นวพล
ดีชู
เด็กชาย พงศ์พณิช ไทยเล็ก
เด็กชาย พจรินทร์ พืชภูมิ
เด็กชาย พีรภัทร
เจริญสุข
เด็กชาย รัชชานนท์ เกตุโรจน์
เด็กชาย วสุธร
ชินวงศ์
เด็กชาย วิษณุพงศ์ ทองสองแก้ว
เด็กชาย สิทธิ์ติศักดิ์ ปานทน
เด็กชาย สุชาติ
ยืนยัน
เด็กชาย อรรถพล คงเหลือ
เด็กชาย เอกวิทย์
ชายคง
เด็กหญิง กานต์ธิดา สุขเสนา
เด็กหญิง เกวรินทร์ คงเอียด
เด็กหญิง ชมพูนุช
บัวคำ
เด็กหญิง ฐิติกานต์ ชุมถาวร
เด็กหญิง ณัฐณิชา โภคสมบัติ
เด็กหญิง ณัฐธิฌา
การถึง
เด็กหญิง ณัฐนิชา
เนตรไสว
เด็กหญิง ธัญชนก
ผุยดา
เด็กหญิง ปนัดดา
พลไชย
เด็กหญิง พรพิมล
สวนกูล
เด็กหญิง พินิจนัน
ทองมี
เด็กหญิง ภัทรธิดา ดำจันทร์
เด็กหญิง วิระดา
แซ่ว่อง
เด็กหญิง ศิรัณรัตน์ ด่านจับกุม
เด็กหญิง ศุภวรรณ แก้วหนู

โรงเรียน
หลวงครูวิทยา
หลวงครูวิทยา
เทศบาลปากพนัง ๑
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เทศบาลปากพนัง ๒
บ้านเเสงวิมาน
บ้านชายทะเล
เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
อนุบาลพบพันธ์
อนุบาลพลพันธ์
เทศบาลปากพนัง ๑
เทศบาลปากพนัง ๒
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ภูมิสถิตวิทยา
วัดสระ
เทศบาลปากพนัง ๒
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
หลวงครูวิทยา
วัดหอยกัน
เทศบาลปากพนัง ๑
เทศบาลปากพนัง ๒
เทศบาลปากพนัง ๒
บ้านเกาะนางโดย
บ้านบางวัง
ภูมิสถิตวิทยา
เทศบาลปากพนัง ๑
บ้านโก้งโค้ง
หลวงครูวิทยา
บ้านชายทะเล
บ้านบางวัง
บ้านเขาเฒ่า
บ้านแสงวิมาน
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เทศบาลปากพนัง 2
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เทศบาลปากพนัง ๒
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
บ้านฉลอง
วัดบางด้วน
เทศบาลปากพนัง ๒

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
เด็กชาย ก้องภพ
มิตรแก้ว
เด็กชาย กิตตินันท์ ฉายารักษ์
เด็กชาย เกียรติพงศ์ มีเดช
เด็กชาย ฐปนวัฒธ์
ศิลปสมศักดิ์
เด็กชาย ณัฐกร
ส่งแก้ว
เด็กชาย ณัฐฐา
แดงบางดำ
เด็กชาย ณัฐนันท์
ทิพย์กองลาศ
เด็กชาย ณัฐวุฒิ
ดอนกลาย
เด็กชาย ดวงทอง
เดชสอน
เด็กชาย ธนกฤต
พูลพงศ์
เด็กชาย ธนกฤต
ณ พัทลุง
เด็กชาย ธนดล
อินทรสุวรรณ
เด็กชาย ธนากร
ทองแก้ว
เด็กชาย ปัญญพนต์ ศรีวิรัตน์
เด็กชาย พีรพัฒน์
การะเกษร์
เด็กชาย พีระพงษ์
หวังจันทร์
เด็กชาย ภัทรพล
นนทอง
เด็กชาย ภาคภูมิ
หมกทอง
เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทองแก้ว
เด็กชาย ภูริวัฒน์
บุญพันธ์
เด็กชาย วรากรณ์
คงเกลี้ยง
เด็กชาย อภิเดช
คำนวน
เด็กชาย อภิรักต์
พันทวาที
เด็กชาย อรรถพล
ฤกษ์อุไร
เด็กชาย อาทิตย์
พรหมจรรย์
เด็กหญิง กัญญาพัชร ดวงดี
เด็กหญิง จิณณพัต
ปันธิโป
เด็กหญิง ทรรศิกา
ทองปัสโน
เด็กหญิง ธนภรณ์
เมศใหม่
เด็กหญิง นันทัชพร
เพชรสุข
เด็กหญิง นิธินันท์
บุญเกิด
เด็กหญิง นิภุทธา
แสงเพ็ชร
เด็กหญิง ปิยะมาศ
มีสวัสดิ์
เด็กหญิง รัตติญาพร จังกินา
เด็กหญิง รุ่งนภา
ขุนจันทร์
เด็กหญิง วรัชยา
จันทร์ทิพย์
เด็กหญิง วริศรา
มุสิเกตุ
เด็กหญิง สุวนันท์
วงค์เขน
เด็กหญิง อภิรดี
แป๊ะยิ้มล่อง
เด็กหญิง อมราพร
มาลาเวช

โรงเรียน
อนุบาลพลพันธ์
วัดสามเเพรก
บ้านชายทะเล
หลวงครูวิทยา
เทศบาลปากพนัง 2
วัดปากตรง
ภูมิสถิตวิทยา
ภูมิสถิตวิทยา
เทศบาลปากพนัง 1
วัดสระ
เทศบาลปากพนัง 2
เทศบาลวัดท้าวโคตร
บ้านบางโหนด
บ้านบางเเรด
เทศบาลปากพนัง 2
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
บ้านหัวปอ
บ้านชายทะเล
บ้านท้องโกงกาง
หลวงครูวิทยา
อนุบาลพลพันธ์
บ้านท้องโกงกาง
วัดสองพี่น้อง
วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232
บ้านบางวัง
บ้านท้องโกงกาง
หลวงครูวิทยา
วัดบางด้วน
เทศบาลปากพนัง 2
บ้านบางลึก
อนุบาลพลพันธ์
วัดป่าระกำ
วัดบางด้วน
อนุบอลพลพันธ์
บ้านชายทะเล
วัดปากแพรก
วัดปากตรง
บ้านบางแรด
วัดแจ้ง
หลวงครูวิทยา

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4
โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

เด็กชาย ชยากร
เด็กชาย ชิษณุพงศ์
เด็กชาย ณัฐพล
เด็กชาย ณัฐภัทร
เด็กชาย ธนกฤติ
เด็กชาย ธนเทพ
เด็กชาย ธีรฉัตร
เด็กชาย ธีรภัทร
เด็กชาย นเร
เด็กชาย นันทพงศ์
เด็กชาย ปาณัท
เด็กชาย พงศกร
เด็กชาย พงศ์วริศ
เด็กชาย พรมนัส
เด็กชาย พฤหัส
เด็กชาย ภัทรพงค์
เด็กชาย ภาคภูมิ
เด็กชาย ภาสกร
เด็กชาย วีระพล
เด็กชาย ศรัณยู
เด็กชาย ศุภโชค
เด็กชาย ศุภวิชญ์
เด็กชาย สุทธิรักษ์
เด็กชาย สุภิษิต
เด็กชาย อนันทศัย
เด็กหญิง กนกพร
เด็กหญิง คุณัญญา
เด็กหญิง จันทนี
เด็กหญิง จิราพัชร
เด็กหญิง ชลิตา
เด็กหญิง เตชินี
เด็กหญิง ทิพปภา
เด็กหญิง ธัญรัตน์
เด็กหญิง บุษยามาศ
เด็กหญิง ปาริตา
เด็กหญิง ภัทรธิดา
เด็กหญิง รุ่งนภา
เด็กหญิง ศศิภักดิ์
เด็กหญิง ศศิวิภรณ์
เด็กหญิง อินทิรา

โรงเรียน
แก้ววิมล
อนุบาลพลพันธ์
รัตนะรัต
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เพชรชูช่วย อนุบาลพลพันธ์
ด้วงหยู
วัดเกาะจาก
ศรีเพ็ชร์
บ้านเกาะทัง
รักขะนาม
เทศบาลปากพนัง 1
ตุดเอียด
บ้านเกาะทัง
คงหว่าง
ภูมิสถิตวิทยา
พฤษกลำมาศ วัดบางทวด
ช่วยไทร
เทศบาลปากพนัง1
กรัยภูมิ
บ้านบางวัง
นันทวงศ์
บ้านโก้งโค้ง
เกื้อประจง เทศบาลปากพนัง ๑
เพ็ชรกูล
เทศบาลปากพนัง 1
รอดแป้น
เทศบาลปากพนัง 2
แก้วมรกฎ
บ้านหัวปอ
จินโน
อนุบาลพลพันธ์
มีเดช
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ณ นคร
เทศบาลปากพนัง 1
คงดี
เทศบาลปากพนัง 1
อมรชาติ
อนุบาลพลพันธ์
บรรจุสุวรรณ์ วัดบางด้วน
ถนอมน้อย วัดปิยาราม
สุดประเสริฐ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
แซ่ภู่
เทศบาลปากพนัง ๒
แก้วกัณหา บ้านชายทะเล
จันทร์สุวรรณ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
มีคำ
บ้านท่าน้อย
พิลาวุธ
บ้านโก้งโค้ง
สังข์กรด
ภูมิสถิตวิทยา
เจริญศรี
เทศบาลปากพนัง 2
บัวทองคำ
เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
สุขศรีนวล
เทศบาลปากพนัง 1
เทพชู
วัดปากตรง
แก้วถาวร
วัดกัลยานฤมิตร
ขุนแดง
บ้านปากเชียร
คงเส้ง
หลวงครูวิทยา
ติดทอง
อนุบาลพลพันธ์
บุญใหล
วัดแจ้ง
มีเชื้อวงศ์
ภูมิสถิตวิทยา

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
เด็กชาย กิตติภณ
เด็กชาย เกียรติศักดิ์
เด็กชาย ชลัญธร
เด็กชาย ชุติพนธ์
เด็กชาย ธนกร
เด็กชาย รัฐภูมิ
เด็กชาย วงศกร
เด็กชาย วรเชษฐ์
เด็กชาย เศรษฐพงศ์
เด็กชาย อิทธิเชษฐ์
เด็กหญิง ชาลิสา
เด็กหญิง นฤมล
เด็กหญิง บุษมาวรรณ
เด็กหญิง พรฤทัย
เด็กหญิง พัชรินทร์
เด็กหญิง ศุภรัตน์
เด็กหญิง สุนันดา
เด็กหญิง อัญชลี

โรงเรียน
ไผ่ดา
ชูเมือง
มุสิแดง
โอทองคำ
ทองนวล
ช่อผูก
มีคำ
คงเดช
พรหมจันทร์
นองเนือง
บัวสี
ช่วยไทร
เทพชู
ซุ่นเเซ่ล้อ
คงจูด
ขาวชู
นันทวงศ์
ควรอักษร

วัดสามแพรก
บ้านเกาะนางโดย
วัดปากตรง
วัดพระมหาธาตุ
บ้านทองโกงกาง
เทศบาลปากพนัง ๒
บ้านโก้งโค้ง
ภูมิสถิตวิทยา
เทศบาลปากพนัง 1
ภูมิสถิตวิทยา
วัดบางทวด
ภูมิสถิตวิทยา
วัดปากตรง
บ้านบางเเรด
บ้านโก้งโค้ง
เทศบาลปากพนัง 2
โก้งโค้ง
บ้านโก้งโค้ง

หมายเหตุ

