
 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา  2564 

............................................................. 
  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น   
   บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู ้ที ่สอบผ่านการคัดเลือก โดยจัดเรียงคะแนนตามลำดับที ่สอบได้  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ ่งแวดล้อม (SMTE) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน สำรอง         
จำนวน 10 คน  ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน สำรอง 
จำนวน 10 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
    ทั้งนีใ้ห้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนและผู ้ปกครองมารายงานตัว มอบตัว ด้วยตนเอง  ในวันที ่  26 เมษายน 2564    
ณ อาคารเรียน 4 เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 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 ฉบับจบการศึกษาภาคบังคับ    

3. ค่าใช้จ่าย จำนวน 6,770 บาท 
4. ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเพชรดีบุก 

เวลา 14.30  น.  ถึง  16.00 น.  

  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงา-
วิทยายน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 



   อนึ่ง นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้โรงเรียนจะเรียกตัวตามลำดับ ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์
เท่านั้น  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

       (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 



1. 26 เด็กชาย ตันติกร สุจํานงค์ ดีบุกพังงาวิทยายน 49.20

2. 68 นางสาว กัญญภัส จีนเอียด ดีบุกพังงาวิทยายน 42.00

3. 15 นางสาว ศุภิสรา สงวนนาม ดีบุกพังงาวิทยายน 40.00

4. 87 นางสาว อัจจิมา มีศิลป์ ดีบุกพังงาวิทยายน 38.00

5. 28 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ สุจํานงค์ ดีบุกพังงาวิทยายน 36.80

6. 11 เด็กหญิง ธันยพร เจี่ยสกุล ดีบุกพังงาวิทยายน 36.80

7. 93 นาย ปัน แพททริค คีช ดีบุกพังงาวิทยายน 35.60

8. 78 นางสาว ชยาภรณ์ ประพันธ์บัณฑิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 34.40

9. 31 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ปรียวัลย์ ดีบุกพังงาวิทยายน 33.60

10. 64 นางสาว อภิสรา อาจปรุ ดีบุกพังงาวิทยายน 33.20

11. 59 นางสาว ธัญณิศฌาย์ เนื้ออ่อน ดีบุกพังงาวิทยายน 32.80

12. 53 นางสาว สุภาวิดา กะลาสี ดีบุกพังงาวิทยายน 31.60

13. 66 นางสาว เจิมพระพร อุยสุย ดีบุกพังงาวิทยายน 31.60

14. 44 นางสาว ธารัณดา บุนนาค ดีบุกพังงาวิทยายน 31.60

15. 56 นางสาว ณัฐนรี เกิดกอบ ดีบุกพังงาวิทยายน 31.20

16. 24 นาย ปาณัสมุ์ ไกรเทพ ดีบุกพังงาวิทยายน 30.40

17. 83 เด็กหญิง จิณห์วรา จินดาพล ดีบุกพังงาวิทยายน 30.00

18. 2 นางสาว ธัญพัฒน์ ธันธรา ดีบุกพังงาวิทยายน 28.80

19. 27 นางสาว กนกลักษณ์ บุญมี ดีบุกพังงาวิทยายน 28.40

20. 80 นางสาว ฐาปนรัชฏ์ แย้มยิ่ง ดีบุพังงาวิทยายน 28.40

21. 77 นาย ธีรเดช แวรอนชักตี ดีบุกพังงาวิทยายน 28.40

22. 60 นาย กฤตเมธ วังเมือง ดีบุกพังงาวิทยายน 28.00

23. 85 นางสาว อมิรา อุมาสะ ดีบุกพังงาวิทยายน 28.00

24. 103 นางสาว กริยดา โสดารักษ์ สตรีพังงา 27.60

25. 33 นางสาว วรัญญา มณีกิจ ดีบุกพังงาวิทยายน 26.80

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)
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บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

26. 76 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีเนียม ดีบุกพังงาวิทยายน 26.40

27. 25 นาย ณัฐพล กัปตัน ดีบุกพั งงาวิทยายน 26.00

28. 67 นาย อภิภู อัยรักษ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 25.60

29. 8 นางสาว ชลลดา รักบุญ ดีบุกพังงาวิทยายน 25.60

30. 49 นางสาว ณัฏฐณิชา พุทธจิตร์ ดีบุกพังงาวิทยายน 25.20

สํารอง 1 12 นาย คณาธิป เจอะสุข ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

สํารอง 2 54 เด็กหญิง อุทิมพร พระสี ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

สํารอง 3 29 เด็กหญิง กัณภัส เดินหน ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

สํารอง 4 4 นางสาว บุษนํ้าเพชร ศรีเชย ดีบุกพังงาวิทยายน 24.40

สํารอง 5 45 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขวโรดม ดีบุกพังงาวิทยายน 24.00

สํารอง 6 84 นาย ณัฐดนัย ชูวงศ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 24.00

สํารอง 7 46 เด็กชาย สรธร โพธิสาร ดีบุกพังงาวิทยายน 23.60

สํารอง 8 30 เด็กหญิง พิชชาภา บุญสิงห์ ดีบุกพังงาวิทยายน 23.20

สํารอง 9 40 นางสาว เสาวรส ชมขวัญ ดีบุกพังงาวิทยายน 22.80

สํารอง 10 102 นางสาว ศรัณพร พ่านปาน สตรีพังงา 22.40
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1. 12 นาย คณาธิป เจอะสุข ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

2. 54 เด็กหญิง อุทิมพร พระสี ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

3. 29 เด็กหญิง กัณภัส เดินหน ดีบุกพังงาวิทยายน 24.80

4. 4 นางสาว บุษนํ้าเพชร ศรีเชย ดีบุกพังงาวิทยายน 24.40

5. 45 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขวโรดม ดีบุกพังงาวิทยายน 24.00

6. 84 นาย ณัฐดนัย ชูวงศ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 24.00

7. 46 เด็กชาย สรธร โพธิสาร ดีบุกพังงาวิทยายน 23.60

8. 30 เด็กหญิง พิชชาภา บุญสิงห์ ดีบุกพังงาวิทยายน 23.20

9. 40 นางสาว เสาวรส ชมขวัญ ดีบุกพังงาวิทยายน 22.80

10. 102 นางสาว ศรัณพร พ่านปาน สตรีพังงา 22.40

11. 63 นางสาว จิดาภา ธนาวุฑฒ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 22.00

12. 104 นางสาว นุชนาฏ ณ นรินทร์ กะปงพิทยาคม 22.00

13. 70 เด็กหญิง เมษิณี ศรีม่วง ดีบุกพังงาวิทยายน 22.00

14. 91 นางสาว อภิญญา ทองสุริวงศ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 21.60

15. 19 นางสาว รุ่งตะวัน ใสสด ดีบุกพังงาวิทยายน 21.60

16. 39 นาย ปกรณ์ อนุรักษ ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 21.60

17. 58 นางสาว มนัสนันท์ จันทร์นวล ดีบุกพังงาวิทยายน 20.80

18. 89 เด็กหญิง ปภาวี ขุทสมบูรณ์ ดีบุกพังงาวิทยายน 20.80

19. 82 นางสาว ดาราวรรณ แสงมณี ดีบุกพังงาวิทยายน 20.40

20. 62 นางสาว ศศิวิมล โทเเก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน 20.40

21. 21 นาย กิตตินันท์ ทองเหลือง ดีบุกพังงาวิทยายน 20.00

22. 17 นางสาว บัณฑิตา บางคราม ดีบุกพังงาวิทยายน 20.00

23. 35 นาย ธนวิชญ์ จินดาพล ดีบุกพังงาวิทยายน 19.60

24. 20 นางสาว พสชนัน หาญช้าง ดีบุกพังงาวิทยายน 19.60

25. 23 นางสาว พิริสา สุวรรณเพ็ชร ดีบุกพังงาวิทยายน 19.20

โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล
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โรงเรียน
คะแนนรวม

(100)

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)

อันดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล

26. 72 นางสาว ฐิติชญา ปลอดบุตร ดีบุกพังงาวิทยายน 18.40

27. 1 นาย ศิวธร วานิช อุปถัมภ์วิทยาพนม 18.40

28. 7 นางสาว สุกฤตา เพชรวิเชียร ดีบุกพังงาวิทยายน 18.40

29. 16 นางสาว อัญชิษฐา เช้าฉ้อง ดีบุกพังงาวิทยายน 18.40

30. 74 นางสาว ณัฐจารวี วงษ์ไกรวิทย์ ดีบุกพังงาวิทยายน 18.40

สํารอง 1 79 เด็กชาย พงศ์ภัทร จงพงษา สตรีพังงา 18.40

สํารอง 2 14 นางสาว ปริมล ศิลาอ่อน ดีบุกพังงาวิทยายน 18.00

สํารอง 3 18 นางสาว กัณฐมณี กอบการ ดีบุกพังงาวิทยายน 18.00

สํารอง 4 10 เด็กชาย เวธน์วศิน สงวนทรัพย์ ดีบุกพังงาวิทยายน 17.60

สํารอง 5 73 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ลุมดี ดีบุกพังงาวิทยายน 17.20

สํารอง 6 48 นางสาว ปวริศา หมายดี มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 16.80

สํารอง 7 69 นาย อิศรเดช ขนาบแก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน 16.80

สํารอง 8 61 นางสาว ณัฐนิชา จันทรเทพ ดีบุกพังงาวิทยายน 16.40

สํารอง 9 41 นางสาว หทัยรัตน์ บํารุง ดีบุกพังงาวิทยายน 16.40

สํารอง 10 90 นางสาว สุทธิดา ขมักการ ดีบุกพังงาวิทยายน 16.00
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