
 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) 

ประจ าปีการศึกษา  2564 
............................................................. 

  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
19 – 23 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ 
จ านวน 204 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 
2564 เวลา 08.00 – 15.35 น.  ส าหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงคน์ าคะแนนร่วมคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP 
ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 332 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมทั้งให้น าหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ 
  1. ใบรับรองผลการเรียน ( ฉบับจริง ) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด  
               หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  
  2. บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว หรือ 
               หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 
  3. เงินค่าด าเนินการจัดสอบ  จ านวน 80 บาท 

  นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่สามารถน าเอกสารดังแจ้ง มามอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า  
สละสิทธิ์  การคัดเลือกเข้าเรียน 

 
  จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

       (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
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ตารางสอบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (SMP) 
 

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 

 

รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
08.00 น. 

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

 

เฉพาะนักเรียน แจ้งประสงค์
พิจารณาห้อง MEP 

 
 

รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00 น. 



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุ

1 เด็กชาย กฤษณะ ทองสกุล 3 (334) 1

2 เด็กชาย อังคาร ทองรอด 3 (334) 2

3 เด็กหญิง ไอริสา ชุมช่วย 3 (334) 3

4 เด็กชาย จิรวรรธ ทองทิพย์ 3 (334) 4

7 เด็กหญิง วริศรา เพ่งกิจ 3 (334) 5

8 เด็กชาย พิรชัช ผจญภัย 3 (334) 6 ประสงคM์EP

9 เด็กชาย ปภังกร รัตนพันธ์ 3 (334) 7

10 เด็กหญิง พิชชากรณ์ วงศ์จันทร์ 3 (334) 8

11 เด็กชาย ฑีฆวัฒน์ ดีพาชู 3 (334) 9 ประสงคM์EP

12 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ หุพาทิพย์ 3 (334) 10

13 เด็กหญิง ญาณิศา ขลิกคํา 3 (334) 11 ประสงคM์EP

14 เด็กชาย กฤติน เรืองนะ 3 (334) 12 ประสงคM์EP

15 เด็กหญิง ชตมนต์◌ฺ แช่ทอง 3 (334) 13

16 เด็กหญิง กิจติกาณ์ ทองขาว 3 (334) 14 ประสงคM์EP

17 เด็กชาย ภัทรเดช ทองนอก 3 (334) 15

18 เด็กชาย รักษกร ประดับศิลป์ 3 (334) 16 ประสงคM์EP

19 เด็กหญิง นภสร สหกิจ 3 (334) 17

20 เด็กชาย กิตติพงศ์ วาหะรักษ์ 3 (334) 18

21 เด็กหญิง กชพร อุ่นมานิช 3 (334) 19 ประสงคM์EP

22 เด็กหญิง กัลยาณิน ศิริตัน 3 (334) 20 ประสงคM์EP

ชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

23 เด็กหญิง กิรติกา บุญชู 4 (336) 1 ประสงคM์EP

24 เด็กชาย ภูรินทร์ พิเภก 4 (336) 2

25 เด็กชาย พชร จันทร์ชนะ 4 (336) 3

26 เด็กชาย ธนภูมิ เจริญชนม์ 4 (336) 4

28 เด็กหญิง ดากานดา อุดมศรี 4 (336) 5 ประสงคM์EP

29 เด็กหญิง ธนากานต์ คงทุง 4 (336) 6

30 เด็กชาย ภัณณ์ อติสุธาโภชน์ 4 (336) 7 ประสงคM์EP

32 เด็กหญิง ญาตา อินทร์โพธ์ิ 4 (336) 8 ประสงคM์EP

33 เด็กชาย พัสกร เหินหาว 4 (336) 9 ประสงคM์EP

35 เด็กชาย กฤษฏิน เกตุแก้ว 4 (336) 10

36 เด็กชาย ธีณพัฒน์ มงคลสินธ์ุ 4 (336) 11

37 เด็กหญิง ณัฐวดี คําอ่อน 4 (336) 12

38 เด็กหญิง เปมิกา จินดาพล 4 (336) 13 ประสงคM์EP

39 เด็กหญิง นิศารัตน์ ประโมงกิจ 4 (336) 14

40 เด็กหญิง กชนุช เกื้อชูศรี 4 (336) 15

41 เด็กชาย ณัฐภัทร ด้วงก่อเกิด 4 (336) 16 ประสงคM์EP

42 เด็กชาย นันท์ธร กิจผดุง 4 (336) 17 ประสงคM์EP

43 เด็กหญิง จิรัชญา เนียมคํา 4 (336) 18

44 เด็กหญิง จิราพร วาหะรักษ์ 4 (336) 19

45 เด็กหญิง เขมรินทร์ อินทะระนก 4 (336) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

46 เด็กหญิง นิชาภัทร ใจฟู 5 (337) 1

47 เด็กชาย ปณต สังข์สิน 5 (337) 2

48 เด็กหญิง ถาวรีย์ แสนคํา 5 (337) 3

51 เด็กชาย พีรนัฐ ย่อแสง 5 (337) 4

52 เด็กชาย ภากร หนูสุข 5 (337) 5

54 เด็กหญิง พิชชาพร ชูวงศ์ 5 (337) 6 ประสงคM์EP

58 เด็กหญิง พัณณิตา ผลากิจ 5 (337) 7

59 เด็กชาย รัตนพล จินดาพล 5 (337) 8

60 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฌลปัทม์ ศักดิ์สูง 5 (337) 9

61 เด็กหญิง เปรมกมล คุมพล 5 (337) 10 ประสงคM์EP

62 เด็กหญิง รัตนาวดี เรืองติก 5 (337) 11

63 เด็กหญิง พฤฒิมา สุวรรณวิจิตร 5 (337) 12 ประสงคM์EP

66 เด็กหญิง สุชญา ทรงศรี 5 (337) 13 ประสงคM์EP

67 เด็กชาย ปฏิพล จันทร์เอียด 5 (337) 14

69 เด็กชาย เรืองศักดิ์ รักบุญ 5 (337) 15

70 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เพชรราญ 5 (337) 16

71 เด็กหญิง นรกมล พาศรี 5 (337) 17

72 เด็กชาย ณัฐรัชต์ โลหะการ 5 (337) 18

73 เด็กหญิง สุภวรรณ บัวเมือง 5 (337) 19

74 เด็กหญิง พุทธรักษา บู่ทอง 5 (337) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

75 เด็กหญิง ศิริวรรณ เร็วเรียบ 6 (341) 1

77 เด็กหญิง ธนาภา ผลบํารุง 6 (341) 2 ประสงคM์EP

78 เด็กหญิง อัญชิตา รัตตา 6 (341) 3

80 เด็กหญิง ภัทรกัญญา ปรีดาผล 6 (341) 4

81 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เขาคํา 6 (341) 5

82 เด็กหญิง รัตน์ธิดา มากะฐิน 6 (341) 6

85 เด็กชาย ภควา พวงจิตร 6 (341) 7 ประสงคM์EP

86 เด็กชาย โกเมนทร์ บุญมณี 6 (341) 8

87 เด็กชาย ภัทรภณ ฉิมกิจ 6 (341) 9

88 เด็กหญิง ณัฐชยา ประมวลศิลป์ 6 (341) 10

89 เด็กหญิง นภสร ชูปาน 6 (341) 11

90 เด็กหญิง ธนาวดี ธรรมธร 6 (341) 12

92 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทองเจิม 6 (341) 13

93 เด็กหญิง สุพิศยาภา สุขขะ 6 (341) 14

95 เด็กหญิง พัชรพร ระวิวรรณ 6 (341) 15

96 เด็กหญิง นัจวา สรรพกิจผล 6 (341) 16

98 เด็กชาย อภิรักษ์ ชูร่วง 6 (341) 17

99 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส จันทสุวรรณ 6 (341) 18

100 เด็กหญิง สิริพร ตันไทย 6 (341) 19

101 เด็กหญิง จิดาภา เทียนทอง 6 (341) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

102 เด็กชาย พนา สืบสอาด 7 (342) 1

103 เด็กชาย ศรัณยู เขม็งกิจ 7 (342) 2 ประสงค์MEP

104 เด็กชาย ภาสวุฒิ ขมักการ 7 (342) 3

105 เด็กหญิง วริศรา เพ็งงาน 7 (342) 4

106 เด็กหญิง เบญญาภา มณีบุตร 7 (342) 5

107 เด็กหญิง สุพพตา คงสง 7 (342) 6

108 เด็กหญิง จิราพร บุญเอื้อ 7 (342) 7 ประสงค์MEP

109 เด็กชาย ณัทภัค วารีรักษ์ 7 (342) 8 ประสงค์MEP

111 เด็กหญิง ฐานิสา นาคพรหม 7 (342) 9

112 เด็กหญิง ขวัญธิชา ประสงค์ 7 (342) 10

113 เด็กชาย รังสิพล เจริญรุ่ง 7 (342) 11

114 เด็กชาย ธนกฤต เจริญฤทธ์ิ 7 (342) 12

115 เด็กหญิง นิภานัน เขน็ดพืช 7 (342) 13 ประสงค์MEP

116 เด็กหญิง ปวรวรรณ ปลอดวงศ์ 7 (342) 14

117 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินแก้ว 7 (342) 15 ประสงค์MEP

118 เด็กหญิง ธันย์นิชา รุ่งฐานชัยพงศ์ 7 (342) 16 ประสงค์MEP

119 เด็กหญิง วริศรา คล่องการ 7 (342) 17

120 เด็กหญิง กฤตมุข กะสิรักษ์ 7 (342) 18 ประสงค์MEP

121 เด็กหญิง วิภานันท์ วุฒิยา 7 (342) 19

122 เด็กหญิง ภคนันท์ สุขวโรดม 7 (342) 20 ประสงค์MEP

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

124 เด็กหญิง ปานกมล บุรี 8 (343) 1

125 เด็กหญิง พรรณดาวส์ สงวนพันธ์ 8 (343) 2 ประสงค์MEP

126 เด็กหญิง ปริยาภรณ์ รัสมี 8 (343) 3

128 เด็กชาย สุปรีย์ แก้วพิพัฒน์ 8 (343) 4

130 เด็กหญิง นรรัตน์ หาญช้าง 8 (343) 5 ประสงค์MEP

131 เด็กชาย ต้นนํ้า ศรีมาโนช 8 (343) 6

132 เด็กหญิง สตรีรัตน์ เหมทานนท์ 8 (343) 7 ประสงค์MEP

134 เด็กชาย ธราเทพ ทองบุญ 8 (343) 8 ประสงค์MEP

136 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เทพณรงค์ 8 (343) 9

137 เด็กชาย นวัช ทองขาว 8 (343) 10 ประสงค์MEP

138 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน แซ่ฉั่ว 8 (343) 11

139 เด็กชาย กรวีร์ นุ่มคง 8 (343) 12

140 เด็กหญิง วิชญาดา อ่อนแก้ว 8 (343) 13

141 เด็กชาย คมเดช มะลิวรรณ 8 (343) 14 ประสงค์MEP

142 เด็กหญิง หทัยภัทร พรหมรัตน์ 8 (343) 15

143 เด็กหญิง อังคณา ยุปาระมี 8 (343) 16

144 เด็กหญิง จิรัชญา เพชรหนองชุม 8 (343) 17

145 เด็กหญิง ภัณฑวดี เพ็ชร์ศิริ 8 (343) 18 ประสงค์MEP

146 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เพ็ชร์ศิริ 8 (343) 19 ประสงค์MEP

149 เด็กชาย กฤษณะ มิ่งแก้ว 8 (343) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

150 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พราห์มนาค 9 (344) 1 ประสงค์MEP

151 เด็กหญิง พรนภิศ เบญจเลิศยานนท์ 9 (344) 2

152 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชูพรม 9 (344) 3 ประสงค์MEP

153 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เงาะผล 9 (344) 4

154 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรจรูญ 9 (344) 5

155 เด็กชาย กันตวิชญ์ ผลแก้ว 9 (344) 6 ประสงค์MEP

156 เด็กชาย เดชาพงษ์ เผ่าชารี 9 (344) 7

157 เด็กหญิง ชนาณัน พรมแก้ว 9 (344) 8

158 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ อินทร์จันทร์ 9 (344) 9

159 เด็กหญิง อาทิตญา ผดุงการ 9 (344) 10

160 เด็กชาย อรรถนนท์ มุ่งกิจ 9 (344) 11 ประสงค์MEP

162 เด็กหญิง อังคณา บูรณทรัพย์ 9 (344) 12

163 เด็กชาย กานต์ภูมิ ปิยะเดช 9 (344) 13 ประสงค์MEP

164 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชนะโก้ประวัติ 9 (344) 14

166 เด็กหญิง ปิยมล แซ่ลิ่ม 9 (344) 15

167 เด็กหญิง ฉัตรฑามณฑน์ จีนเมือง 9 (344) 16

168 เด็กหญิง สุชัญญ์ญา พืชพงศ์ 9 (344) 17

169 เด็กชาย ณัฐพล เจียบบุตร 9 (344) 18

170 เด็กชาย จิรวัฒน์ กุดธิง 9 (344) 19

171 เด็กหญิง ศิภาพร บัวแก้ว 9 (344) 20 ประสงค์MEP

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

172 เด็กหญิง ปพัชญา สุวรรณเพ็ชร 10 (345) 1

173 เด็กชาย พันธมิตร สุทธิเส็ม 10 (345) 2 ประสงค์MEP

174 เด็กหญิง จุฑามาศ ช่วยรอด 10 (345) 3

175 เด็กหญิง พุธิตา ชาติชํานาญ 10 (345) 4 ประสงค์MEP

177 เด็กหญิง ปิยากร ศรีอินทร์ 10 (345) 5 ประสงค์MEP

180 เด็กชาย ศุภฤกษ์ แสงมณี 10 (345) 6

181 เด็กหญิง กรชวัล ปานสง่า 10 (345) 7

182 เด็กชาย ภิญญาพัชญ์ เจนการ 10 (345) 8

183 เด็กชาย ภัทร์นรินท์ บุญแข 10 (345) 9

184 เด็กหญิง วิมลวรรณ ตันฑเวช 10 (345) 10

185 เด็กชาย พรหมพิริยะ มธุรส 10 (345) 11

186 เด็กชาย รักษิต อ้นเพ็ชร์ 10 (345) 12

187 เด็กชาย ธนะดี สิงขร 10 (345) 13

188 เด็กหญิง ชนัญชิตา เสนอินทร์ 10 (345) 14 ประสงค์MEP

189 เด็กหญิง เมทนี ศักดิ์แก้ว 10 (345) 15

190 เด็กหญิง จันทิรา นพฤทธ์ิ 10 (345) 16

191 เด็กหญิง อรวิภา จารุธรรม 10 (345) 17

193 เด็กชาย กิตติ์ภูเมศ สงวนทรัพย์ 10 (345) 18

194 เด็กหญิง อรกัญญา สังข์ชุม 10 (345) 19

196 เด็กชาย ชานนท์ ใสสด 10 (345) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

198 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ปุรเชษฐาสกุล 11 (346) 1

199 เด็กหญิง นวินดา ชนะกิจ 11 (346) 2

200 เด็กชาย จิรวัฒน์ พรหมแก้ว 11 (346) 3

201 เด็กหญิง อัญชลิกา อุปสัย 11 (346) 4

202 เด็กชาย ณัฐกร พุทรง 11 (346) 5

203 เด็กชาย วงศกร เกิดทรัพย์ 11 (346) 6

204 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ประสงค์กิจ 11 (346) 7 ประสงค์MEP

206 เด็กชาย อภิวิชญ์ อินเจือ 11 (346) 8

208 เด็กหญิง ปาณิสรา แสงทอง 11 (346) 9

209 เด็กหญิง กัลยกร ศรีวิชา 11 (346) 10

211 เด็กหญิง สาลิณี บุญร่ืน 11 (346) 11 ประสงค์MEP

214 เด็กหญิง อัญญาณี ไพโรจน์ 11 (346) 12

215 เด็กหญิง ศิรประภา เรืองศรี 11 (346) 13

217 เด็กหญิง เพชรลดา บุญชื่น 11 (346) 14

218 เด็กหญิง นภัสสร แซ่ฮ้อ 11 (346) 15

219 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองสุริวงศ์ 11 (346) 16 ประสงค์MEP

222 เด็กชาย ธนาดุล จํารูญสิน 11 (346) 17 ประสงค์MEP

224 เด็กหญิง จิตตานันท์ สาธร 11 (346) 18

225 เด็กหญิง อภิชญา ศิริผล 11 (346) 19

226 เด็กหญิง ศุภัชญา เรืองรอด 11 (346) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

227 เด็กหญิง ณัฐธีรยา วงษ์ไกรวิทย์ 12 (347) 1 ประสงค์MEP

228 เด็กชาย ณัฐพล เจริญการ 12 (347) 2

229 เด็กชาย จตุรพล ดําขํา 12 (347) 3

230 เด็กหญิง ชลธิชา การเร็ว 12 (347) 4

231 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เฟื่องสมบูรณ์ 12 (347) 5 ประสงค์MEP

232 เด็กหญิง ฌาณิสา จันทรนาคมูสิก 12 (347) 6 ประสงค์MEP

233 เด็กหญิง ไปรยา นิยมลักษณ์ 12 (347) 7 ประสงค์MEP

234 เด็กชาย อคิราภ์ หนูเกตุ 12 (347) 8

235 เด็กชาย ชินาธิป ชูวงศ์ 12 (347) 9

236 เด็กหญิง แพรวา มธุรส 12 (347) 10 ประสงค์MEP

237 เด็กชาย กิตติกร การเกตุ 12 (347) 11

238 เด็กชาย เตชัช ชูเเก้ว 12 (347) 12 ประสงค์MEP

239 เด็กหญิง จรัญญา เสือยืนยง 12 (347) 13

240 เด็กหญิง นภสร อุดมผลชัยเจริญ 12 (347) 14

241 เด็กหญิง ปริตตา จรัสกุล 12 (347) 15

242 เด็กชาย สหรัฐ โพธิสาร 12 (347) 16

246 เด็กหญิง จัลวาอ์ หัสนีย์ 12 (347) 17

247 เด็กหญิง กัญญาภัทร แซ่ลิ่ม 12 (347) 18

248 เด็กชาย ณัฐนันท์ รักษ์ทิพย์ 12 (347) 19

249 เด็กชาย กิตติกรณ์ คําเอียด 12 (347) 20

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)



เลขที่ผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMP

บัญชีแนบท้าย

250 เด็กชาย รัชชานนท์ จ๋วนเจนกิจ 13 (348) 1 ประสงค์MEP

251 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เทพณรงค์ 13 (348) 2

253 เด็กชาย อริยธัช หนูม่วง 13 (348) 3

254 เด็กหญิง ธนพร ตันเกิด 13 (348) 4 ประสงค์MEP

* หมายเหตุ * นักเรียนที่ประสงค์ MEP คือ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SMP และแจ้งความประสงค์ให้นําคะแนนไป

พิจารณาห้องเรียนพิเศษ MEP (กรณีไม่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษ SMP)




