
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง 

เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รอบท่ี 2 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

-----------------------------------------------   
ตามท่ีโรงเรียนสตรีปากพนังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รอบท่ี 2 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 และได้สอบเมื่อวันศุกร์ ท่ี 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 บัดนี้ผลการสอบได้
ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงขอประกาศผลมาให้ทราบตามท้ายหนังสือประกาศฉบับนี้   

ให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง ใน วันอาทิตย์ท่ี 21 
มิถุนายน 2563 โดยมีกำหนดเวลา ดังนี้  

 

ห้อง เวลาที่รับมอบตัว สถานที่รับมอบตัว 
ม.1/6 9.00 น. โดมปันรัก 
ม.1/7 9.00 น ลานใต้อาคาร 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 
 
หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 

      ประกาศมา ณ วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
                                              
           

   (นางจิราพร  รัตนกุล) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 
โรงเรียนสตรีปากพนัง  
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๑๗๒๑๕   



ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1  (รอบที่ 2)  หอ้ง 6 
โรงเรียนสตรีปากพนัง   ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายกนกพล  สุขถนอม วัดศรีสุวรรณาราม  
2 เด็กชายคณิน  เลิศวาสนา เทศบาลปากพนัง 1  
3 เด็กชายช.วัชรพงศ์  รัตนาจารย์ อนุบาลพลพนัธ ์  
4 เด็กชายไชยวุฒิ  พุทถนอม หลวงครูวิทยา  
5 เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมโชติชัย เทศบาลปากพนัง 2  
6 เด็กชายณัฐพงษ์   เขาทอง บ้านเขาน้อย  
7 เด็กชายณัฐพชัร์ วิเศษสินธุ์ ภูมิสถิตวิทยา  
8 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์นวล เทศบาลปากพนัง 2  
9 เด็กชายธนวัฒน์  ราคุณ เทศบาลปากพนัง 1  

10 เด็กชายธรรมราช  ยอดรัก อนุบาลพลพนัธ ์  
11 เด็กชายปภังกร  พรหมสวัสด์ิเดชา บ้านบางพระ  
12 เด็กชายภูริเดช  ชูเมือง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ  
13 เด็กชายภูวฤทธิ์ เพชรดำ ภูมิสถิตวิทยา  
14 เด็กชายวรเวช  หมื่นแก้ว บ้านชายทะเล  
15 เด็กชายวโรดม  มลิวัลย์ เทศบาลปากพนัง 1  
16 เด็กชายวสินธ์  ฆ้องนอก บ้านหัวลำพ ู  
17 เด็กชายวิศรุต  อินทร์จันทร์ บ้านเขาน้อย  
18 เด็กชายศิวกร สงวนโรจน ์ จ้องฮั้ว  
19 เด็กชายศิวัช  เพ็ญบูรณ์ หัวไทรเรือนประชาบาล  
20 เด็กชายสรายุทธ  สุวรรณเลิศ วัดสุขุม  
21 เด็กชายสิทธิพร  มากรักษ ์ เทศบาลวัดนาควารี  
22 เด็กชายสิทธิศักด์ิ  ทองเดช หลวงครูวิทยา  
23 เด็กชายสุทธิราช  นาคงาม บ้านบางเนียน  
24 เด็กชายสุริวงศ์  หนูเสน หลวงครูวิทยา  
25 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุวรรณโชติ อนุบาลพลพนัธ ์  
26 เด็กชายอภิรักษ์  คลิ้งเคล้า วัดกาญจนาราม  
27 เด็กหญิงกุณฑริกา  แซ่พั่ว วัดบางใหญ่  
28 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์รอด  วัดมหิสสราราม  
29 เด็กหญิงณปภัช  สุจิระกุล เทศบาลปากพนัง 1  
30 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมดวง บ้านบางพระ  
31 เด็กหญิงธนาภา  ลิ่นล่วน อนุบาลพลพนัธ ์  
32 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเชิด วัดปากตรง  
33 เด็กหญิงปริญานิษฐ์ บุษบงกรด วัดพระมหาธาตุ  
34 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โชคสมัยชูเกียรติ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  
35 เด็กหญิงมานิสา  แย้มโสภ ี เทศบาลปากพนัง 1  
36 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดำรักษ์ เทศบาลปากพนัง 1  
37 เด็กหญิงวาสิตา  บิลโต๊ะหมุด เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  
38 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทรน์วล หลวงครูวิทยา  
39 เด็กหญิงสุภัชชา  รักษ์สงฆ ์ อนุบาลพลพนัธ ์  
40 เด็กหญิงสุภัสสรา  จนัทร์ศรี เทศบาลปากพนัง 1  
41 เด็กหญิงสุรีวัลย์  ศรีสังข์ บ้านบางวัง  
42 เด็กหญิงอรทัย  ปรีชา แพทยกิจพิทยา  



ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 (รอบที่ 2)  ห้อง 7 
โรงเรียนสตรีปากพนัง   ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายก้องภพ  นาคพนัธ ์ สมัยศึกษา  
2 เด็กชายกิตติพิชญ์  วาโย เทศบาลปากพนัง 1  
3 เด็กชายจักรกฤษ หมกทอง หลวงครูวิทยา  
4 เด็กชายชยังกูร  สร้อยสน เทศบาลปากพนัง 1  
5 เด็กชายชาคริต  ตามพานนท์ บ้านบางเนียน  
6 เด็กชายณัฐพงษ์  จังกนิา บ้านชายทะเล  
7 เด็กชายณัฐภูมิ  เอียดช่วย วัดปากตรง  
8 เด็กชายธนภัทร  กาญจนามัย อนุบาลพลพนัธ ์  
9 เด็กชายธนาคิม  หัสดี   ภูมิสถิตวิทยา  

10 เด็กชายธนาเทพ  ภักดี เทศบาลปากพนัง 1  
11 เด็กชายนนทกร  หวังจันทร ์ หลวงครูวิทยา  
12 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่ร้อย เทศบาลปากพนัง 1  
13 เด็กชายปติพัฒน์  สุขวัฒนา เทศบาลปากพนัง 1  
14 เด็กชายปุญญพัฒน์ โยธาราษฎร ์ ภูมิสถิตวิทยา  
15 เด็กชายพิชญะ  รามวงศ์ เทศบาลปากพนัง 1  
16 เด็กชายเพิ่มพง  ทองจูด วัดปากตรง  
17 เด็กชายภูมิภัทร  พริกคง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ  
18 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงศ์ บ้านบางเเรด  
19 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วมณี เทศบาลปากพนัง 2  
20 เด็กชายศุภฤกษ์  จินดามณ ี เทศบาลปากพนัง 2  
21 เด็กชายเศวตฉัตร ถนอมเกิด ชุมชนวัดบางบูชา  
22 เด็กชายอนุสรณ์  เกตุโรจน ์ หลวงครูวิทยา  
23 เด็กชายอภิสิทธ์  เปี่ยมศักด์ิ เทศบาลปากพนัง 2  
24 เด็กชายอรรถนนท์  สุขเถ้ียม บ้านบางเเรด  
25 เด็กชายอรรถพล  ทองขาว เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ  
26 เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์แก้ว เทศบาลปากพนัง 1  
27 เด็กหญิงจันทร์จิรา  บัวเพ็ชร วัดบางทวด  
28 เด็กหญิงชนิกา  หนูเกาะทวด เทศบาลปากพนัง 1  
29 เด็กหญิงณัฎฐากร  ชูฮวด เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระเพ็ชร หลวงครูวิทยา  
31 เด็กหญิงเทวนาถ  เชตุราช หลวงครูวิทยา  
32 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองจินดา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  
33 เด็กหญิงพรทิตา  กิจเกตุ ภูมิสถิตวิทยา  
34 เด็กหญิงพัฒน์รวี  สงสยม สำนักสงฆ์ศรีวิชัย  
35 เด็กหญิงมธุรดา  ณรงฤทธิ์ เทศบาลปากพนัง 1  
36 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นาคนุกุล แพทยกิจพิทยา  
37 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทพรักษา วัดบางฉนาก  
38 เด็กหญิงศศินันท์  คงรักษ์ บ้านเขาน้อย  
39 เด็กหญิงศิริพร  เงินดี เทศบาลปากพนัง 1  
40 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วคง บ้านบางแรด  
41 เด็กหญิงอนัญพร  แพรกนันเธอ เทศบาลปากพนัง 1  

 


