
 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา  2564 

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

  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น  
   บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยจัดเรียงคะแนนตามลำดับที่สอบได้  ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน สำรอง จำนวน 10 คน  ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(SMP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗๒ คน สำรอง จำนวน 17 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
    ทั้งนีใ้ห้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนและผู ้ปกครองมารายงานตัว มอบตัว ด้วยตนเอง  ในวันที ่  26 เมษายน 2564    
ณ อาคารเรียน 4 เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น.   

2. นำเอกสารมอบตัวดังนี้ 
   2.1 บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 
   2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง  
         อย่างละ 1 ฉบับ  
   2.3 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
   2.4 รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
    2.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

3. ค่าใช้จ่าย ห้องเรียนเรียนพิเศษ MEP จำนวน 16,570 บาท ห้องเรียนพิเศษ SMP           
จำนวน 6,770 บาท 

4. ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเพชรดีบุก 
เวลา 10.35  น.  ถึง  12.00 น.  

  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 

   อนึ่ง นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้โรงเรียนจะเรียกตัวตามลำดับ ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์
เท่านั้น  



   จงึประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

       (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 
  



1 205 เด็กชาย ภควพจน์ อิโตะ อนุบาลพังงา 67.56

2 197 เด็กหญิง ณภัทร ขุทสมบูรณ์ อนุบาลพังงา 66.69

3 161 เด็กชาย ภิณณ์ อติสุธาโภชน์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 63.63

4 212 เด็กหญิง นลัทพร พวงทอง ขจรเกียรติถลาง 61.81

5 220 เด็กชาย กรภัทร์ ศรีนวลใย ศรีธรรมราชศึกษา 60.19

6 255 เด็กหญิง โปรดปราน หนูมิตร อนุบาลพังงา 59.88

7 91 เด็กหญิง ปิยมณฒ์ ลิ่มคํา เทศบาลบ้านท้ายช้าง 59.13

8 110 เด็กหญิง วรรณิศา พวงจิตร อนุบาลพังงา 58.88

9 54 เด็กหญิง พิชชาพร ชูวงศ์ ดาราสมุทรภูเก็ต 58.19

10 31 เด็กหญิง ญาณกฤดา เจตนานนท์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 57.63

11 147 เด็กชาย อันดา หลีสาภิราช ขจรเกียรติโคกกลอย 56.69

12 34 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สุวรรณประเวก ขจรเกียรติโคกกลอย 53.94

13 14 เด็กชาย กฤติน เรืองนะ ขจรเกียรติโคกกลอย 53.19

14 133 เด็กชาย ภาสกร เกิดผล เทศบาลบ้านท้ายช้าง 51.69

15 38 เด็กหญิง เปมิกา จินดาพล เทศบาลบ้านท้ายช้าง 49.75

16 129 เด็กหญิง มนัสนันท์ เกตุเเก้ว ศิริราษฎร์วิทยา 49.63

17 79 เด็กหญิง เบญจรัตน์ มีสิทธ์ิ วัดเหมืองประชาราม 49.25

18 6 เด็กหญิง ชนันธร ศิริวิทย์ปรีชา บุญแสวงวิทยา 49.00

19 57 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ นวลจันทร์ บ้านทุ่งเจดีย์ 47.25

20 27 เด็กชาย ณัฏฐพล สกุลวงศ์สุจริต อนุบาลพังงา 46.56

21 123 เด็กหญิง ธัญสินี อิ๋วสกุล ศิริราษฏร์วิทยา 45.44

22 8 เด็กชาย พิรชัช ผจญภัย บุญแสวงวิทยา 44.75

23 132 เด็กหญิง สตรีรัตน์ เหมทานนท์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 43.69

24 53 เด็กชาย วีรวิชญ์ อันทการ บ้านทุ่งเจดีย์ 42.75

25 146 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เพ็ชร์ศิริ ไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) 42.31

โรงเรียน

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุลอันดับที่
คะแนนรวม

(100)
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โรงเรียน

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุลอันดับที่
คะแนนรวม

(100)

26 84 เด็กหญิง ณภัทริญา กู้ทรัพย์ อนุบาลพังงา 42.25

27 50 เด็กหญิง ภัทรธิดา กระจ่างศรี บ้านทุ่งเจดีย์ 42.00

28 64 เด็กหญิง อรอินทร์ อินทีลาด บ้านทุ่งเจดีย์ 39.81

29 32 เด็กหญิง ญาตา อินทร์โพธ์ิ โคกกลอยวิทยา 39.62

30 77 เด็กหญิง ธนาภา ผลบํารุง อนุบาลพังงา 39.50

สํารอง 1 223 เด็กชาย เกริกกันต์กฤษฎิ์ แก้วแท้ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 38.69

สํารอง 2 252 เด็กชาย คุณภูมิ จรคงสี เทศบาลบ้านท้ายช้าง 37.19

สํารอง 3 130 เด็กหญิง นรรัตน์ หาญช้าง เทศบาลบ้านท้ายช้าง 34.75

สํารอง 4 213 เด็กหญิง ชนันภัค กิจผดุง เทศบาลบ้านท้ายช้าง 34.00

สํารอง 5 13 เด็กหญิง ญาณิศา ขลิกคํา อนุบาลพังงา 33.63

สํารอง 6 16 เด็กหญิง กิจติกาณ์ ทองขาว วัดไตรมาสคสถิตตั้งตรงจิตร11 30.31

สํารอง 7 222 เด็กชาย ธนาดุล จํารูญสิน บ้านทุ่งเจดีย์ 30.31

สํารอง 8 207 เด็กหญิง สุธาลักษณ์ อินทร์โรย วัดประชุมศึกษา 29.13

สํารอง 9 97 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สมมิตร บ้านทุ่งเจดีย์ 28.75

สํารอง 10 221 เด็กหญิง เบญญาภา พึ่งศรี บ้านทุ่งเจดีย์ 25.88
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1 119 เด็กหญิง วริศรา คล่องการ อนุบาลทับปุด 71.34

2 11 เด็กชาย ฑีฆวัฒน์ ดีพาชู อนุบาลพังงา 70.26

3 42 เด็กชาย นันท์ธร กิจผดุง เทศบาลบ้านท้ายช้าง 69.34

4 219 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองสุริวงศ์ อนุบาลพังงา 66.80

5 21 เด็กหญิง กชพร อุ่นมานิช เทศบาลบ้านท้ายช้าง 66.66

6 144 เด็กหญิง จิรัชญา เพชรหนองชุม อนุบาลพังงา 66.14

7 134 เด็กชาย ธราเทพ ทองบุญ อนุบาลพังงา 64.00

8 113 เด็กชาย รังสิพล เจริญรุ่ง อนุบาลพังงา 61.74

9 1 เด็กชาย กฤษณะ ทองสกุล อนุบาลพังงา 59.74

10 30 เด็กชาย ภัณณ์ อติสุธาโภชน์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 59.20

11 188 เด็กหญิง ชนัญชิตา เสนอินทร์ อนุบาลพังงา 57.74

12 120 เด็กหญิง กฤตมุข กะสิรักษ์ อนุบาลพังงา 55.34

13 160 เด็กชาย อรรถนนท์ มุ่งกิจ อนุบาลพังงา 55.34

14 163 เด็กชาย กานต์ภูมิ ปิยะเดช อนุบาลพังงา 54.26

15 121 เด็กหญิง วิภานันท์ วุฒิยา อนุบาลพังงา 53.46

16 87 เด็กชาย ภัทรภณ ฉิมกิจ อนุบาลพังงา 52.66

17 18 เด็กชาย รักษกร ประดับศิลป์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 52.40

18 184 เด็กหญิง วิมลวรรณ ตันฑเวช อนุบาลพังงา 51.46

19 206 เด็กชาย อภิวิชญ์ อินเจือ อนุบาลพังงา 50.54

20 41 เด็กชาย ณัฐภัทร ด้วงก่อเกิด เทศบาลบ้านท้ายช้าง 50.40

21 52 เด็กชาย ภากร หนูสุข อนุบาลพังงา 50.26

22 177 เด็กหญิง ปิยากร ศรีอินทร์ อนุบาลพังงา 50.00

23 62 เด็กหญิง รัตนาวดี เรืองติก อนุบาลพังงา 49.74

24 109 เด็กชาย ณัทภัค วารีรักษ์ อนุบาลพังงา 49.60

25 230 เด็กหญิง ชลธิชา การเร็ว อนุบาลพังงา 49.20

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)
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บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

26 175 เด็กหญิง พุธิตา ชาติชํานาญ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 48.66

27 208 เด็กหญิง ปาณิสรา แสงทอง อนุบาลพังงา 48.00

28 61 เด็กหญิง เปรมกมล คุมพล โคกกลอยวิทยา 48.00

29 145 เด็กหญิง ภัณฑวดี เพ็ชร์ศิริ ไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) 46.40

30 75 เด็กหญิง ศิริวรรณ เร็วเรียบ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 46.14

31 228 เด็กชาย ณัฐพล เจริญการ อนุบาลพังงา 45.86

32 105 เด็กหญิง วริศรา เพ็งงาน อนุบาลพังงา 45.86

33 136 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เทพณรงค์ อนุบาลทับปุด 45.34

34 155 เด็กชาย กันตวิชญ์ ผลแก้ว อนุบาลพังงา 45.34

35 138 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน แซ่ฉั่ว อนุบาลพังงา 45.06

36 217 เด็กหญิง เพชรลดา บุญชื่น อนุบาลพังงา 45.06

37 85 เด็กชาย ภควา พวงจิตร เทศบาลบ้านท้ายช้าง 44.94

38 211 เด็กหญิง สาลิณี บุญร่ืน อนุบาลพังงา 44.66

39 66 เด็กหญิง สุชญา ทรงศรี อนุบาลพังงา 44.40

40 115 เด็กหญิง นิภานัน เขน็ดพืช อนุบาลพังงา 44.26

41 29 เด็กหญิง ธนากานต์ คงทุง อนุบาลพังงา 44.00

42 137 เด็กชาย นวัช ทองขาว อนุบาลพังงา 43.86

43 232 เด็กหญิง ฌาณิสา จันทรนาคมูสิก อนุบาลพังงา 43.74

44 151 เด็กหญิง พรนภิศ เบญจเลิศยานนท์ อนุบาลพังงา 43.60

45 189 เด็กหญิง เมทนี ศักดิ์แก้ว อนุบาลพังงา 43.46

46 82 เด็กหญิง รัตน์ธิดา มากะฐิน อนุบาลพังงา 42.40

47 88 เด็กหญิง ณัฐชยา ประมวลศิลป์ อนุบาลพังงา 42.14

48 142 เด็กหญิง หทัยภัทร พรหมรัตน์ อนุบาลทับปุด 41.86

49 71 เด็กหญิง นรกมล พาศรี อนุบาลพังงา 41.34

50 141 เด็กชาย คมเดช มะลิวรรณ อนุบาลพังงา 41.20
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บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

51 26 เด็กชาย ธนภูมิ เจริญชนม์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 40.80

52 152 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชูพรม อนุบาลทับปุด 39.34

53 170 เด็กชาย จิรวัฒน์ กุดธิง อนุบาลพังงา 39.34

54 128 เด็กชาย สุปรีย์ แก้วพิพัฒน์ อนุบาลพังงา 39.20

55 107 เด็กหญิง สุพพตา คงสง เทศบาลบ้านท้ายช้าง 39.20

56 169 เด็กชาย ณัฐพล เจียบบุตร อนุบาลทับปุด 39.06

57 164 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชนะโก้ประวัติ อนุบาลพังงา 39.06

58 209 เด็กหญิง กัลยกร ศรีวิชา อนุบาลพังงา 38.66

59 196 เด็กชาย ชานนท์ ใสสด อนุบาลพังงา 38.54

60 198 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ปุรเชษฐาสกุล อนุบาลพังงา 38.40

61 111 เด็กหญิง ฐานิสา นาคพรหม อนุบาลพังงา 38.26

62 47 เด็กชาย ปณต สังข์สิน อนุบาลพังงา 38.26

63 7 เด็กหญิง วริศรา เพ่งกิจ อนุบาลทับปุด 38.26

64 139 เด็กชาย กรวีร์ นุ่มคง อนุบาลพังงา 37.74

65 67 เด็กชาย ปฏิพล จันทร์เอียด โคกกลอยวิทยา 37.46

66 125 เด็กหญิง พรรณดาวส์ สงวนพันธ์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 37.34

67 159 เด็กหญิง อาทิตญา ผดุงการ อนุบาลพังงา 36.94

68 168 เด็กหญิง สุชัญญ์ญา พืชพงศ์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 36.94

69 116 เด็กหญิง ปวรวรรณ ปลอดวงศ์ อนุบาลพังงา 36.80

70 150 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พราห์มนาค อนุบาลทับปุด 36.80

71 193 เด็กชาย กิตติ์ภูเมศ สงวนทรัพย์ อนุบาลพังงา 36.54

72 173 เด็กชาย พันธมิตร สุทธิเส็ม อนุบาลพังงา 36.54

สํารอง 1 35 เด็กชาย กฤษฏิน เกตุแก้ว อนุบาลพังงา 36.40

สํารอง 2 92 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทองเจิม อนุบาลพังงา 36.40

สํารอง 3 86 เด็กชาย โกเมนทร์ บุญมณี อนุบาลทับปุด 36.40
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บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

สํารอง 4 249 เด็กชาย กิตติกรณ์ คําเอียด บ้านทุ่งไทรงาม 36.26

สํารอง 5 58 เด็กหญิง พัณณิตา ผลากิจ อนุบาลพังงา 36.14

สํารอง 6 32 เด็กหญิง ญาตา อินทร์โพธ์ิ โคกกลอยวิทยา 35.86

สํารอง 7 45 เด็กหญิง เขมรินทร์ อินทะระนก อนุบาลพังงา 35.34

สํารอง 8 108 เด็กหญิง จิราพร บุญเอื้อ อนุบาลพังงา 35.34

สํารอง 9 93 เด็กหญิง สุพิศยาภา สุขขะ วัดเหมืองประชาราม 35.20

สํารอง 10 117 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินแก้ว อนุบาลพังงา 34.66

สํารอง 11 157 เด็กหญิง ชนาณัน พรมแก้ว เทศบาลบ้านท้ายช้าง 34.26

สํารอง 12 226 เด็กหญิง ศุภัชญา เรืองรอด บ้านทุ่งเจดีย์ 34.26

สํารอง 13 131 เด็กชาย ต้นนํ้า ศรีมาโนช อนุบาลพังงา 34.14

สํารอง 14 20 เด็กชาย กิตติพงศ์ วาหะรักษ์ เทศบาลบ้านท้ายช้าง 33.86

สํารอง 15 100 เด็กหญิง สิริพร ตันไทย อนุบาลพังงา 33.74

สํารอง 16 95 เด็กหญิง พัชรพร ระวิวรรณ อนุบาลพังงา 33.74

สํารอง 17 101 เด็กหญิง จิดาภา เทียนทอง วัดนิโครธาราม 33.74
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