
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2  

ประจำปีการศึกษา 2563 
-----------------------------------------------   

 
อาศัยประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที ่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ซึ ่งได้ร ับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับสมัคร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบ ในวันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 

2563  โดยในวันสอบ ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย 
 

ประกาศมา ณ วันท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                                        
 

   (นางจิราพร  รัตนกุล) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ห้องสอบท่ี 1    อาคาร 2    ห้อง 221 
 

เลขท่ีสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

12001 เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมโชติชัย เทศบาลปากพนัง 2 
 

12002 เด็กชายธนาเทพ  ภักดี เทศบาลปากพนัง 1 
 

12003 เด็กชายธนาคิม  หัสดี   ภูมิสถิตวิทยา 
 

12004 เด็กชายธนภัทร  กาญจนามัย อนุบาลพลพันธ์ 
 

12005 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเชิด วัดปากตรง 
 

12006 เด็กชายช.วัชรพงศ์  รัตนาจารย์ อนุบาลพลพันธ์ 
 

12007 เด็กชายปติพัฒน์  สุขวัฒนา เทศบาลปากพนัง 1 
 

12008 เด็กชายภูริเดช  ชูเมือง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ 
 

12009 เด็กชายอนุสรณ์  เกตุโรจน์ หลวงครูวิทยา 
 

12010 เด็กชายธรรมราช  ยอดรัก อนุบาลพลพันธ์ 
 

12011 เด็กหญิงธนาภา  ล่ินล่วน อนุบาลพลพันธ์ 
 

12012 เด็กชายชาคริต  ตามพานนท์ บ้านบางเนียน 
 

12013 เด็กชายณัฐภูม ิ เอียดช่วย วัดปากตรง 
 

12014 เด็กหญิงมานิสา  แย้มโสภี เทศบาลปากพนัง 1 
 

12015 เด็กชายคณิน  เลิศวาสนา เทศบาลปากพนัง 1 
 

12016 เด็กชายภูมิภัทร  พริกคง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ 
 

12017 เด็กหญิงกุณฑริกา  แซ่พั่ว วัดบางใหญ่ 
 

12018 เด็กชายไชยวุฒิ  พุทถนอม หลวงครูวิทยา 
 

12019 เด็กชายธีรนัย  มณีเศวต บ้านปากเชียร 
 

12020 เด็กชายอภิรักษ์  คล้ิงเคล้า วัดกาญจนาราม 
 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รอบที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ห้องสอบท่ี 2      อาคาร 2     ห้อง 222 
 

เลขท่ีสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

12021 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทพรักษา วัดบางฉนาก 
 

12022 เด็กหญิงสุภัชชา  รักษ์สงฆ์ อนุบาลพลพันธ์ 
 

12023 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ขาวรอด วัดปากตรง 
 

12024 เด็กชายชยังกูร  สร้อยสน เทศบาลปากพนัง 1 
 

12025 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดำรักษ์ เทศบาลปากพนัง 1 
 

12026 เด็กหญิงมธุรดา  ณรงฤทธิ์ เทศบาลปากพนัง 1 
 

12027 เด็กหญิงอนัญพร  แพรกนันเธอ เทศบาลปากพนัง 1 
 

12028 เด็กชายพุทธิกร  ชูช่วย เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 
 

12029 เด็กชายณัฐพัชร์ วิเศษสินธุ์ ภูมิสถิตวิทยา 
 

12030 เด็กชายปภังกร  พรหมสวัสด์ิเดชา บ้านบางพระ 
 

12031 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมดวง บ้านบางพระ 
 

12032 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่ร้อย เทศบาลปากพนัง 1 
 

12033 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ศรี เทศบาลปากพนัง 1 
 

12034 เด็กชายอรรถพล  ทองขาว เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ 
 

12035 เด็กชายพิชญ์ชารัตน์  ศีรีภาพ บ้านบางพระ 
 

12036 เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์แก้ว เทศบาลปากพนัง 1 
 

12037 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วคง บ้านบางแรด 
 

12038 เด็กชายนนทกร  หวังจันทร์ หลวงครูวิทยา 
 

12039 เด็กหญิงศิริพร  เงินดี เทศบาลปากพนัง 1 
 

12040 เด็กชายจักรกฤษ หมกทอง หลวงครูวิทยา 
 

 
 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
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ห้องสอบท่ี 3     อาคาร 2    ห้อง 231 
 

เลขท่ีสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

12041 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองจินดา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 
 

12042  เด็กหญิงสุรีวัลย์  ศรีสังข ์ บ้านบางวัง 
 

12043 เด็กชายกิตติพิชญ์  วาโย เทศบาลปากพนัง 1 
 

12044 เด็กหญิงพัฒนร์วี  สงสยม สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 
 

12045 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเดช หลวงครูวิทยา 
 

12046 เด็กชายสุริวงศ์  หนูเสน หลวงครูวิทยา 
 

12047 เด็กชายพิชญะ  รามวงศ์ เทศบาลปากพนัง 1 
 

12048 เด็กหญิงอรทัย  ปรีชา แพทยกิจพิทยา 
 

12049 เด็กหญิงชนิกา  หนูเกาะทวด เทศบาลปากพนัง 1 
 

12050 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์นวล หลวงครูวิทยา 
 

12051 เด็กชายสุทธิราช  นาคงาม บ้านบางเนียน 
 

12052 เด็กหญิงพรทิตา  กิจเกตุ ภูมิสถิตวิทยา 
 

12053 เด็กขายเมธาสิทธิ์  แก้วมณี เทศบาลปากพนัง 2 
 

12054 เด็กหญิงเชษฐธิดา  อินทร์จันทร์ หลวงครูวิทยา 
 

12055 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โชคสมัยชูเกียรติ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 
 

12056 เด็กชายกนกพล  สุขถนอม วัดศรีสุวรรณาราม 
 

12057 เด็กชายวสินธ์  ฆ้องนอก บ้านหัวลำพู 
 

12058 เด็กหญิงณปภัช  สุจิระกุล เทศบาลปากพนัง 1 
 

12059 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระเพ็ชร หลวงครูวิทยา 
 

12060 เด็กชายวโรดม  มลิวัลย์ เทศบาลปากพนัง 1 
 

 
 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ห้องสอบท่ี 4  อาคาร 2     ห้อง 232 
 

เลขท่ีสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

12061 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นาคนุกุล แพทยกิจพิทยา 
 

12062 เด็กชายภูวฤทธิ์ เพชรดำ ภูมิสถิตวิทยา 
 

12063 เด็กหญิงเทวนาถ  เชตุราช หลวงครูวิทยา 
 

12064 เด็กชายธนวัฒน์  ราคุณ เทศบาลปากพนัง 1 
 

12065 เด็กชายศิวกร สงวนโรจน ์ จ้องฮั้ว 
 

12066 เด็กชายปุญญพัฒน์ โยธาราษฎร ์ ภูมิสถิตวิทยา 
 

12067 เด็กชายวิศรุต  อินทร์จันทร์ บ้านเขาน้อย 
 

12068 เด็กหญิงณัฎฐากร  ชูฮวด เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 
 

12069 เด็กหญิงจันทร์จิรา  บัวเพ็ชร วัดบางทวด 
 

12070 เด็กชายณัฐพงษ์  จังกินา บ้านชายทะเล 
 

12071 เด็กชายวรเวช  หมื่นแก้ว บ้านชายทะเล 
 

12072 เด็กหญิงวาสิตา  บิลโต๊ะหมุด เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 
 

12073 เด็กชายก้องภพ  นาคพันธ์ สมัยศึกษา 
 

12074 เด็กชายเพิ่มพง  ทองจูด วัดปากตรง 
 

12075 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์นวล เทศบาลปากพนัง 2 
 

12076 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงศ์ บ้านบางเเรด 
 

12077 เด็กชายอภิสิทธ์  เป่ียมศักดิ์ เทศบาลปากพนัง 2 
 

12078 เด็กชายสรายุทธ  สุวรรณเลิศ วัดสุขุม 
 

12079 เด็กชายอรรถนนท์  สุขเถี้ยม บ้านบางเเรด 
 

12080 เด็กชายศิวัช  เพ็ญบูรณ์ หัวไทรเรือนประชาบาล 
 

 
 



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ห้องสอบท่ี 5  อาคาร 2     ห้อง 234 
 

เลขท่ีสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

12081  เด็กชายศุภฤกษ ์ จินดามณี เทศบาลปากพนัง 2 
 

12082  เด็กหญิงปริญานิษฐ์  บุษบงกรด วัดพระมหาธาตุ 
 

12083 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุวรรณโชติ อนุบาลพลพันธ์ 
 

 


