
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง 

เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

-----------------------------------------------   
ตามท่ีโรงเรียนสตรีปากพนังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนใน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 และได้สอบเมื่อ วันอาทิตย์ ท่ี 7  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 บัดนี้ผลการสอบได้
ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงขอประกาศผลมาให้ทราบตามท้ายหนังสือประกาศฉบับนี้   

ให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง ในวันอาทิตย์ท่ี 14 
มิถุนายน 2563  โดยมีกำหนดเวลา ดังนี้  

 
ชั้น แผนการเรียน เวลาที่รับมอบตัว สถานที่รับมอบตัว 

ม.4/1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   9.00 น. โดมปันรัก 
ม.4/2 คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 9.00 น ใต้ถุนอาคาร 4 
ม.4/3 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 13.00 น. โดมปันรัก 
ม.4/4 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 13.00 น ใต้ถุนอาคาร 4 

 
โดยนำหลักฐานการมอบตัว ดังนี้ 

๑. ใบมอบตัว ท่ีเขียนรายละเอียดเรียบร้อย จำนวน     ๑   ฉบับ 
2. ปพ.๑ ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา ปพ.๑  จำนวน     ๑   ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน   จำนวน     ๑   ฉบับ 
4.. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จำนวน     ๑   ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา                         จำนวน     ๑   ฉบับ 
6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา                      จำนวน     ๑   ฉบับ 
7. ใบแสดงผลหมู่เลือดของนักเรียน จำนวน     ๑   ฉบับ 
8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)  จำนวน     ๑   ฉบับ  

                 

 โดยเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
 

หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิใ์นการเข้าศึกษาต่อ 

      ประกาศมา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
                                                        
 

   (นางจิราพร  รัตนกุล) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 
โรงเรียนสตรีปากพนัง โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๑๗๒๑๕   



 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง 

   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นางสาวอักษราภัค    สุวรรณพันธ์ สตรีปากพนัง   
2 นางสาวณิชากานต์  เรืองฤทธิ์ สตรีปากพนัง  

3 นางสาวอัญญดา    ถึงพร้อม สตรีปากพนัง  

4 นางสาวรัชนก   เรืองศรี สตรีปากพนัง  

5 นายธนกร    สมบูรณ์ สตรีปากพนัง  

6 นายพฤษชาติ   สุขพาส สตรีปากพนัง  

7 นางสาวจุฬารัตน์    ไทยน้อย สตรีปากพนัง  

8 นายวีระศักดิ ์  พูลสวัสด์ิ สตรีปากพนัง  

9 นางสาวพลอยชมพู   ซิวเซ่ง สตรีปากพนัง  

10 นางสาวอิสราพร  เข้ียวเพ็ชร์ เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
 

 
 



ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นายปกป้องราษฎร์  เจริญคง ปากพนัง   
2 นางสาวฐานิตา  ทองสีแก้ว สตรีปากพนัง  
3 นายอภิวิชญ์   เมฆแก้ว สตรีปากพนัง  

4 นางสาวรัญชิดา   ปาระมาศ วัดกัลยานฤมิต  

5 นางสาวปาริชาติ   แก้ววิมล สตรีปากพนัง  

6 นายณัฐพล   บุญทองแก้ว สตรีปากพนัง  

7 นางสาวชลลดา   เทพี เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์  

8 นางสาวกิ่งทอง   คงเเก้ว ท่าชนะ  

9 นางสาวกชพรรณ   กำพลรัตน์ วัดสระ  

10 นางสาวณัฐชยา  อินทร์คำ สตรีปากพนัง  

11 นางสาวมณิสรา   คงสันต์ เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์  

12 นางสาวหทัยทิพย์   แก้วสกุล สตรีปากพนัง  

13 นางสาววริศรา  โปนะทอง อินทร์ธานีวิทยาคม  

14 นางสาวอัญมณี   จิตคำนึง สตรีปากพนัง  

15 นายสมพงศ์  สารักษ์ สตรีปากพนัง  

16 นายธราธิป  เรือนหลู่ สตรีปากพนัง  

17 นายนิธิวัฒน์   ศรีเสน สตรีปากพนัง  

18 นางสาวธาราทิพย์  เพชรสุข สตรีปากพนัง  

19 นางสาวยุวรัตนาวดี   เหมาะประโคน สมานคุณวิทยาทาน  

20 นายพุทธชาติ  ศรเกล้ียง สตรีปากพนัง  

21 นางสาวมณทิรา   บัวคล่ี สตรีปากพนัง  

22 นางสาวพัชรี  ยกชม วัดสระ  

23 นางสาวปนัดดา   เครือมา วัดสระ  

24 นายจีระศักดิ ์  รินคำ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 
 

25 นายภูธเนศ   แก้วพิทักษ์ สตรีปากพนัง  

 
     



 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสตรีปากพนัง 
   แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นางสาววนัชญานันท์   ช่อผูก ปากพนัง   
2 นางสาววิภาดา   สําอางกาย สตรีปากพนัง  

3 นางสาวปิยะพร   กะตา สตรีปากพนัง  

4 นางสาวอุมารินทร์   รอดประดิษฐ์ สตรีปากพนัง  

5 นางสาวหทัยทิพย์    ฝอยทอง บ้านนำทรัพย์  

6 นางสาวธนาพร   กล้าประสิทธิ์ สตรีปากพนัง  

7 นายธวัชชัย  หยองบางไทร สตรีปากพนัง  

8 นางสาวบัณฑิตา   ระลอก กศน. เขตบางรัก 
 

9 นางสาวจันทิมา  ไหมเกื้อ สตีรพังงา  

 
 
 



ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง 

   แผนการเรียน  ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นายศักรินทร์   สุวรรณพงค์ สตรีปากพนัง   
2 นางสาวนภัสสร    แสนทวีสุข เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์  

3 นายปัญญพนต์   แก้วสิน สตรีปากพนัง  

4 นายกิตติธัช   ภวันตุ ขุนทะเลวิทยาคม  

5 นางสาวดารารัตน์   หนูศรี วัดป่าระกำ  

6 นายกษิดิศ   บุญญาปฏิภา สตรีปากพนัง  

7 นางสาวอภัสสร   แซ่หลี ปากพนัง  

8 นายพชรพล  กาญจนพันธ์ วัดสระ  

9 นายสรเดช   รักบ้านเพิง สตรีปากพนัง  

10 นางสาวสุภาวดี   มลิคุณ วัดป่าระกำ  

11 นายเจษฎา  ญาติสดม เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์  

12 นายทรงสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ สตรีปากพนัง  

13 นายนฤเบศร์  รักษาวงศ์ สตรีปากพนัง  

14 นายไพรัช  ปั้นวงศ์ สตรีปากพนัง  

15 นายพงค์พัฒน์  เซ่งรักษา สตรีปากพนัง  

16 นายกันต์ธีร์  มีสวัสด์ิ สตรีปากพนัง 
 

17 นายธีรเดช  พูลช่วย วัดสระ  

 
 
 


