
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปลาปากวิทยา 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………....................................................……. 

           ตามที่โรงเรียนปลาปากวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ EIS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยด าเนินการสอบคัดเลือก เมื่อ 
วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น  
          บัดนี้โรงเรียนปลาปากวิทยา ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนจ านวน ๔๕
คน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๙ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑๖ คน 
ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบท้ายนี้ โดยเรียงล าดับคะแนนที่สอบ 
         ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนและช าระเงินค่าเทอม  
รายละเอียดดังนี้  
        ๑. ค่าบ ารุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ EIS               ๓,๐๐๐    บาท 
        ๒. บัตรนักเรียน                                        ๗๐      บาท  
        ๓. ประกันอุบัติเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๑๘๐      บาท 
                                               รวม                 ๓,๒๕๐      บาท 
เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมในวันรายงานตัว  
        ๑. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน                       1      ชุด 
        ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน           1      ชุด                 
        ๓. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)     1      ชุด 
        ๕. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา                        1      ชุด 
        ๖. ส าเนาบัตรประชาชนของมารดา                        1      ชุด 
หมายเหตุ ถ้าไม่มีส าเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา ให้น าส าเนาสูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน) 1 ชุด                     
        ณ ห้อง ตะเพียนแก้ว อาคาร ๒ อาคารไทรแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๙.oo น.- ๑๒.๐๐ น. ผู้ไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์
ภายหลังมิได้ 
          
                           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
 
 

               (นายมงคล    ธนาไสย) 
                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้องเรียนพิเศษ EIS โรงเรียนปลาปากวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรียงล าดับคะแนนที่สอบได้ จ านวน ๒๙ คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
๑ เด็กหญิงศรัณยา        ราวินิจ ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒ เด็กหญิงปิ่นษิตา        สุราราช บ้านศรีธน 
๓ เด็กชายธีรัตม์            เหล่ากกโพธิ์ ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๔ เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  เพชราเวช ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๕ เด็กหญิงพาขวัญ         ประกอบธัญ บ้านกุงโกน 
๖ เด็กชายวรวิทย์          พ่อศรีชา ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๗ เด็กชายชยุตฐิตธีร์       ซินสหีา บ้านโคกสว่าง 
๘ เด็กหญิงน้ าทิพย์        แพงแสง บ้านศรีธน 
๙ เด็กชายกรรชัย         แพงแก้ว ปลาปากราษฎร์บ ารุง 

๑๐ เด็กหญิงเพียงอัมพร      คงอยู่ บ้านกุงโกน 
๑๑ เด็กหญิงชลิชา           แสนทวีสุข บ้านศรีธน 
๑๒ เด็กหญิงนัทชนก         ศรีมังคละ ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๑๓ เด็กชายอดุลวิทย์        คงอยู่ ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๑๔ เด็กชายนรินทร์         หนันลี บ้านกุงโกน 
๑๕ เด็กหญิงกัญญ์วรา      อุบลบาน บ้านศรีธน 
๑๖ เด็กหญิงนริศรา          เหมบุรุษ บ้านนกเหาะ 
๑๗ เด็กหญิงพัชริดา          สัมฤทธิ์ บ้านกุงโกน 
๑๘ เด็กชายพัชรพล         นนทะสอน ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๑๙ เด็กหญิงอมิตฐิตา       ใจตรง บ้านโคกสว่าง 
๒๐ เด็กหญิงทรรศิกา       วะราหล ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๑ เด็กหญิงณัฐธิดา          ยาเลศิ บ้านกุงโกน 
๒๒ เด็กหญิงกัญญาณี         ฮึมพล บ้านวังยาง 
๒๓ เด็กชายวรรณธัช          แก้วระดี ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๔ เด็กชายภูมิพิสิฐ         ท ามาน ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๕ เด็กหญิงศุภาลัย        สุขสมงาม ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๖ เด็กหญิงเพชรฎา       เคนดี ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๗ เด็กหญิงประกายดาว   วงค์สุขะ ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๘ เด็กหญิงอารยา         จันทรศ์รี ปลาปากราษฎร์บ ารุง 
๒๙ เด็กหญิงอคัมย์สิริ       ด ารี ปลาปากราษฎร์บ ารุง 

   หมายเหตุ ล าดับที่ ๑-๓ ได้รับการยกเว้นค่าเทอม ๓,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ห้องเรียนพิเศษ EIS โรงเรียนปลาปากวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรียงล าดับคะแนนที่สอบได้ จ านวน ๑๖ คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
๑ นางสาวฐิตินันท์          วงคญ์าพ่อ ปลาปากวิทยา 
๒ นางสาวกรรณิการ์       ค ากลอนลือชา ปลาปากวิทยา 
๓ นายธีรภัทร               นนบณัดิษฐ ปลาปากวิทยา 
๔ นางสาวกศิมา            ขาวอ่อน ปลาปากวิทยา 
๕ เด็กหญิงพุทธรักษ์        พรหมบุตร ปลาปากวิทยา 
๖ นางสาวเบญจมาศ       นามราช ปลาปากวิทยา 
๗ นายธนทรัพย์             ทศราช ปลาปากวิทยา 
๘ เด็กหญิงพิมพิไล          กวานสูง ปลาปากวิทยา 
๙ นางสาวสุวดา             ค าเห็น ปลาปากวิทยา 

๑๐ นางสาวอมรรัตน์         แสนสุด ปลาปากวิทยา 
๑๑ นางสาวดอกเหมย        จันทร์เสน ปลาปากวิทยา 
๑๒ นางสาวกวินทรา         ทองเหลือ ปลาปากวิทยา 
๑๓ นางสาวจุฑามาศ         สีทาหนุน ปลาปากวิทยา 
๑๔ นายนนทพัทธ์            พิมราช ปลาปากวิทยา 
๑๕ นางสาวสิรินยา           วงค์ค า ปลาปากวิทยา 
๑๖ นางสาวคุณธรรม         วงคแ์ก้ว ปลาปากวิทยา 

หมายเหตุ ล าดับที่ ๑-๒ ได้รับการยกเว้นค่าเทอม ๓,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 


