
 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP ประจำปีการศึกษา 2564 

............................................................. 
  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 
2564 ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน จำนวน 91 คน (เป็นนักเรียนที่สมัครห้องเรียน
พิเศษ MEP จำนวน 31 คน และ นักเรียนสมัคร SMP แจ้งความประสงค์นำคะแนนร่วมคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ 
MEP จำนวน 60 คน)  ตามบัญชีรายชื ่อแนบท้ายประกาศนี ้ โดยให้ผู ้มีรายชื ่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 15.35 น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 เมษายน 
2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ห้อง 332 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  
พร้อมทั้งใหน้ำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ 
  1. ใบรับรองผลการเรียน ( ฉบับจริง ) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด  
               หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว  หรือ 
               หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 
  3. เงินค่าดำเนินการจัดสอบ  จำนวน 80 บาท 

  นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่สามารถนำเอกสารดังแจ้ง มามอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  
สละสิทธิ์  การคัดเลือกเข้าเรียน 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

       (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
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ตารางสอบช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 1 ห้องเรียนพเิศษ Mini English Program (MEP) 
 

วัน เดือน ปี เวลา เวลา(นาที) วิชา หมายเหตุ 

๓ เมษายน 256๔ 
 

09.30 – 11.00 น. 
11.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.35 -15.35 น. 

90 
80  
90 
60 

คณิตศาสตร์  
พักกลางวัน 
วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ 

 

รายงานตัวเข้าสอบ
เวลา 08.00 น. 

๔ เมษายน 256๔ 09.00 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์
(ภาษาอังกฤษ) 

 

 
 

รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00 น. 



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุ

6 เด็กหญิง ชนันธร ศิริวิทย์ปรีชา 1 (332) 1

27 เด็กชาย ณัฏฐพล สกุลวงศ์สุจริต 1 (332) 2 ขาดคุณสมบัติSMP

31 เด็กหญิง ญาณกฤดา เจตนานนท์ 1 (332) 3

34 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สุวรรณประเวก 1 (332) 4

50 เด็กหญิง ภัทรธิดา กระจ่างศรี 1 (332) 5

53 เด็กชาย วีรวิชญ์ อันทการ 1 (332) 6

57 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ นวลจันทร์ 1 (332) 7

64 เด็กหญิง อรอินทร์ อินทีลาด 1 (332) 8

76 เด็กชาย กฤษธนา มังคะการ 1 (332) 9

79 เด็กหญิง เบญจรัตน์ มีสิทธ์ิ 1 (332) 10

84 เด็กหญิง ณภัทริญา กู้ทรัพย์ 1 (332) 11

91 เด็กหญิง ปิยมณฒ์ ลิ่มคํา 1 (332) 12

97 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สมมิตร 1 (332) 13 ขาดคุณสมบัติSMP

110 เด็กหญิง วรรณิศา พวงจิตร 1 (332) 14

123 เด็กหญิง ธัญสินี อิ๋วสกุล 1 (332) 15

129 เด็กหญิง มนัสนันท์ เกตุเเก้ว 1 (332) 16

133 เด็กชาย ภาสกร เกิดผล 1 (332) 17

147 เด็กชาย อันดา หลีสาภิราช 1 (332) 18

161 เด็กชาย ภิณณ์ อติสุธาโภชน์ 1 (332) 19

179 เด็กหญิง วิลาสินี ชูขันธ์ 1 (332) 20

บัญชีแนบท้าย

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชื่อ - สกุล



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุ

บัญชีแนบท้าย

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชื่อ - สกุล

197 เด็กหญิง ณภัทร ขุทสมบูรณ์ 2 (333) 1

205 เด็กชาย ภควพจน์ อิโตะ 2 (333) 2

207 เด็กหญิง สุธาลักษณ์ อินทร์โรย 2 (333) 3

210 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เกตุแก้ว 2 (333) 4 ขาดคุณสมบัติSMP

212 เด็กหญิง นลัทพร พวงทอง 2 (333) 5

213 เด็กหญิง ชนันภัค กิจผดุง 2 (333) 6

220 เด็กชาย กรภัทร์ ศรีนวลใย 2 (333) 7

221 เด็กหญิง เบญญาภา พึ่งศรี 2 (333) 8 ขาดคุณสมบัติSMP

223 เด็กชาย เกริกกันต์กฤษฎิ์ แก้วแท้ 2 (333) 9

252 เด็กชาย คุณภูมิ จรคงสี 2 (333) 10

255 เด็กหญิง โปรดปราน หนูมิตร 2 (333) 11




