
 
ประกาศโรงเรียนปากพนงั 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

--------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนปากพนัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามปฏิทินการรับนักเรียนของสพฐ.ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น  
 บัดนี้  โรงเรียนปากพนังได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบ
คัดเลือก ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้   ขอให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าว  ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

มอบตัวนักเรียนกำหนดในวันเสาร์ ท่ี 29 พฤษภาคม  ๒๕๖4   
     ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว   ดังนี้ 

 ๑.  ปพ.๑  ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง ในกรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.  หลักฐานแสดงหมู่โลหิต  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๗.  สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา (และ/หรือผู้ปกครอง) 
 ๘.  เงินบำรุงการศึกษา / ค่าใช้จ่ายอื่น / เงินสมาคมผู้ปกครอง     
   ๘.๑  นักเรียน ม.1  จำนวน ๒,๒๘๐  บาท 
   ๘.๒  เงินค่าสมาคมผู้ปกครอง จำนวน  ๑00 บาท ถ้านักเรียนมีพี่เรียนอยู่ท่ีโรงเรียนปากพนงั

อยูแ่ล้ว ไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้  
แนวทางและวิธีการในการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 

หมายเหตุ   นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากไม่รายงานตัวและมอบตัวตามวัน 
เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนท่ีสอบได้ลำดับสำรองต่อไป    
 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ    ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 
 
            ลงช่ือ ................................................. 
              (นายสุภาพ  เต็มรัตน) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง  
 

 



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ณัฐพล เกียรติเสรีกุล หลวงครูวิทยา
2 เด็กชาย กฤตภาส แก้วเจริญ เทศบาลปากพนัง 1
3 เด็กชาย ชญตว์ วสุวัต เทศบาลปากพนัง 1
4 เด็กหญิง จอมสุดา ต้ังไพบูลย์ ภูมิสถิตวิทยา
5 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ อินทนนท์ วัดขนาบนาก
6 เด็กหญิง กานต์ศุภา ชูจันทร์ทอง วัดโคกมะม่วง
7 เด็กหญิง โยษิตา เต็มรักษ์ เทศบาลปากพนัง 2
8 เด็กหญิง ปิยนันท์ สุขสังข์ บ้านหอยราก
9 เด็กชาย พงศกร คุ้มสุข วัดปากตรง
10 เด็กหญิง จิฬาภา ถิรรัตนวงศ์ ภูมิสถิตวิทยา
11 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชุมขล้ิง วัดขนาบนาก
12 เด็กชาย ปิติพงษ์ พงศ์นาคินทร์ หลวงครูวิทยา
13 เด็กหญิง ชยาภา กังวาลไชยวณิชย์ วัดโบสถ์
14 เด็กหญิง สุธิกานต์ สุขสบาย เทศบาลปากพนัง 2
15 เด็กหญิง ฟ้าใส โชติทอง หลวงครูวิทยา
16 เด็กชาย รัฐฐ มุ่งทองหลาง อนุบาลพลพันธ์
17 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ กลับดี ภูมิสถิตวิทยา
18 เด็กหญิง อารียา อรัญพฤกษ์ วัดบางไทร
19 เด็กชาย ธีระปกรณ์ เขียวเสน วัดโคกมะม่วง
20 เด็กชาย เจตดิลก เรืองดิษฐ์ เทศบาลปากพนัง 1
21 เด็กชาย อชิตพล จงกลศรี เทศบาลปากพนัง 1
22 เด็กหญิง ทัศวรรณ ชูเสน เทศบาลปากพนัง 2
23 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วิเชียร เทศบาลปากพนัง 2
24 เด็กชาย ปริวัตร ก้อนรัมย์ ภูมิสถิตวิทยา
25 เด็กหญิง จันทร์ฤดี อุปการสังข์ บ้านบางเนียน
26 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แซ่เล้า หลวงครูวิทยา
27 เด็กชาย ชยานันต์ ระวังวงศ์ หลวงครูวิทยา
28 เด็กหญิง ณิชาภัทร แข่งขัน อนุบาลพลพันธ์
29 เด็กชาย กวินท์ พูลสวัสด์ิ ภูมิสถิตวิทยา
30 เด็กหญิง โสภิตนภา พรมนัด บ้านบางพระ

ช่ือ
โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุช่ือ
โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

31 เด็กหญิง นันทิตา สุขวัฒนา เทศบาลปากพนัง  1
32 เด็กหญิง พณัฐดา ปานสังข์ ภูมิสถิตวิทยา
33 เด็กหญิง ลลิดา ชายใหม่ วัดสุขุม
34 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ดวงดี เทศบาลวัดมเหยงคณ์
35 เด็กหญิง อวัศยา ส่งศรี วัดบางทวด
36 เด็กหญิง ชนัสถ์นันท์ พูลสวัสด์ิ สายอักษร
37 เด็กหญิง วรัญญา สุขชู เทศบาลปากพนัง 1
38 เด็กหญิง ปกิตตา สังข์ศรีอินทร์ วัดปากตรง
39 เด็กชาย กฤตภาส ไชยมุติ วัดขนาบนาก
40 เด็กหญิง กนกพร กาละ วัดเกาะจาก
41 เด็กชาย กิตติพัศ แก้วฉิมพลี วัดโบสถ์
42 เด็กหญิง กาญจนา ย้ิมละมัย วัดบางศาลา
43 เด็กหญิง ฐิตาภา ชุมศรี อนุบาลพลพันธ์
44 เด็กหญิง วนัชพร ฉ้งทับ วัดหอยกัน
45 เด็กชาย อานนท์ อ่อนเกตุพล วัดโคกมะม่วง
46 เด็กหญิง นันทวรรณ พูลสวัสด์ิ ชุมชนวัดบางบูชา
47 เด็กหญิง ทอฝัน วัฒโน วัดดอนไก่เต้ีย
48 เด็กหญิง มนต์นภา รักษาพล บ้านหอยราก
49 เด็กหญิง ธัญชนก ไกรวงศ์ อนุบาลพลพันธ์
50 เด็กชาย ธิปไตย คงวารินทร์ เทศบาลปากพนัง 1
51 เด็กหญิง ชมพูนุช จารนัย อนุบาลพลพันธ์
52 เด็กหญิง ธันยพร แก้วเชิด วัดปากตรง
53 เด็กหญิง สุภัสสรา ช่ืนสระ เทศบาลปากพนัง 1
54 เด็กหญิง ชนิสรา ศริรัตน์ บ้านบางตะลุมพอ
55 เด็กชาย อภิวิชญ์ แซ่อุ๋ย เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
56 เด็กหญิง ปาลินี สินก าเนิด วัดหอยกัน
57 เด็กชาย อธิชาติ อนันทานนท์ เทศบาลปากพนัง 1
58 เด็กหญิง นภัสสร ศรีสะอาด วัดเกาะจาก
59 เด็กชาย กันตพงศ์ ชินวงค์ เทศบาลปากพนัง 1
60 เด็กหญิง เลิศนภา หนูช่วย เทศบาลปากพนัง 1



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุช่ือ
โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

61 เด็กชาย อัมรินทร์ สงภู่ ภูมิสถิตวิทยา
62 เด็กหญิง ณิชาภัทร ผลเกล้ียง วัดโคกมะม่วง
63 เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ปันธิโป หลวงครูวิทยา
64 เด็กหญิง รัตติกาล ก าลังเท่ียง วัดปากตรง
65 เด็กหญิง กานต์รวี ไกรวงศ์ อนุบาลพลพันธ์
66 เด็กหญิง ภรันยา เมืองทอง ภูมิสถิตวิทยา
67 เด็กชาย ธนดล มะลี หลวงครูวิทยา
68 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นุ่นช่วย วัดหอยกัน
69 เด็กหญิง หฤทัย เจริญสวัสด์ิ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ
70 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ ด าดุก วัดบางฉนาก
71 เด็กหญิง ปาริดา โต๊ะหลัง หลวงครูวิทยา
72 เด็กชาย ณัฐพงศ์ รักกมล บ้านเขาน้อย
73 เด็กชาย ตฤณภัท บุญญรัตน์ เทศบาลปากพนัง 2
74 เด็กหญิง กนกวรรณ เพ็ชรมณี หลวงครูวิทยา
75 เด็กชาย ภูมิวริศ มนุษย์ เทศบาลปากพนัง 1
76 เด็กหญิง เปมิกา พรหมมณะ ภูมิสถิตวิทยา
77 เด็กหญิง ชมพูนุช ช่วยปรางค์ ภูมิสถิตวิทยา
78 เด็กชาย สรวิชญ์ จันสังสา เทศบาลปากพนัง 2
79 เด็กหญิง ปิยาพัชร สุดภู่ทอง เทศบาลปากพนัง 1
80 เด็กหญิง ธิติกานต์ เภาพันธ์ วัดขนาบนาก
81 เด็กหญิง เนียรยา รอดด า หลวงครูวิทยา
82 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองนวน ภูมิสถิตวิทยา
83 เด็กชาย ศรัญยู ทองสงค์ วัดโบสถ์
84 เด็กหญิง อภิชญา แซ่พ่ัว บ้านเนิน
85 เด็กหญิง พัชรภา ทองประเสริฐ ภูมิสถิตวิทยา
86 เด็กหญิง พิชญธิดา เขียวจินดา หลวงครูวิทยา
87 เด็กหญิง บวรลักษณ์ สุวรรณฤทธ์ิ ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
88 เด็กหญิง วรัชยา หยู่ใหม่ เทศบาลปากพนัง 1
89 เด็กชาย ชูตระกูล ด้วงสิน ราชประชานุเคราะห์ 5
90 เด็กหญิง กัญญาวีร์ หนูเอียด เทศบาลปากพนัง 1



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุช่ือ
โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

91 เด็กหญิง ปิยนุช อะวะศรี เทศบาลปากพนัง 2
92 เด็กชาย บุญญาฤทธ์ิ ทิพย์เกิด วัดปากแพรก
93 เด็กหญิง อรนลิน บรรจงช่วย เทศบาลปากพนัง 1
94 เด็กชาย ภูริณัฐ แสงแก้ว วัดอัฒฑศาสนาราม
95 เด็กหญิง สโรชา ทรัพย์นวล บ้านน าทรัพย์
96 เด็กหญิง วริศรา ตรีตรง ภูมิสถิตวิทยา
97 เด็กหญิง ยญาทิพย์ สุทธิรักษ์ อนุบาลพลพันธ์
98 เด็กหญิง จิรนันท์ ขุนไพชิต ภูมิสถิตวิทยา
99 เด็กชาย ยศวรรธน์ สุวรรณโชติ บ้านบางพระ
100 เด็กหญิง วิภาวี ทิศนุ่น วัดคุณาราม
101 เด็กหญิง ฐิติมา เถาว์ชู หลวงครูวิทยา
102 เด็กชาย นนท์ หนูคง โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา
103 เด็กหญิง บัณฑิตา สุขจิตต์ บ้านเขาน้อย
104 เด็กหญิง รัญชิดา มันอาษา วัดหงส์แก้ว
105 เด็กหญิง วราพร ขุนจันทร์ บ้านชายทะเล
106 เด็กหญิง กวินธิดา รัตนะรัต อนุบาลพลพันธ์
107 เด็กหญิง ญาณิศา ภู่ร้อย เทศบาลปากพนัง 2
108 เด็กชาย ชยพัฒน์ บุญอ่อน ภูมิสถิตวิทยา
109 เด็กหญิง สุพิชญา จันทมาตร เทศบาลปากพนัง 1
110 เด็กหญิง มนทกานต์ คงเอียด เทศบาลปากพนัง 2
111 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ หนูสุข เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
112 เด็กชาย ณัฏฐ์พงศ์ คุ้มสังข์ ภูมิสถิตวิทยา
113 เด็กชาย จักรี จงจิตร บ้านบางพระ
114 เด็กหญิง ปริยฉัตร เหมทานนท์ ชุมชนบ้านนาวา
115 เด็กหญิง ณัฐณิชา เเทบทับ วัดบางด้วน
116 เด็กชาย จรวุฒิ โอมาก เทศบาลปากพนัง 2
117 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ พลศรี เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ
118 เด็กชาย ธนกฤต เฮงย่ี เทศบาลวัดนาควารี
119 เด็กชาย ณัฐกรณ์ พุ่มจีน วัดบางด้วน
120 เด็กหญิง พชรมน ดวงแข เทศบาลปากพนัง 1
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121 เด็กหญิง ศรีวิมล นาคพุ่ม วัดศรีสุวรรณาราม
122 เด็กหญิง พิมชนก เถาว์ชู เกาะจาก
123 เด็กชาย กวินพัฒน์ น้ าขาว อนุบาลพลพันธ์
124 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ รอดมณี วัดขนาบนาก
125 เด็กหญิง ปนัดดา สุโขพล บ้านท้องโกงกาง
126 เด็กชาย นรากร มูซิกอง บ้านหอยราก
127 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ สุขเจริญ เทศบาลปากพนัง 2
128 เด็กหญิง ตรีชฎา ก าเหนิดมณี วัดเหมก
129 เด็กชาย ธนวัชร์ อินทรสุวรรณ ภูมิสถิตวิทยา
130 เด็กหญิง กชวรณ อุปลา เทศบาลปากพนัง 1
131 เด็กหญิง เมย์ษญา แซ่เต้ีย เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
132 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ เย็นรักษา หลวงครูวิทยา
133 เด็กชาย อนุชิต จันทร์ทอง ราชประชานุเคราะห์ 5
134 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แป้นงาม เทศบาลปากพนัง 1
135 เด็กหญิง รมิตรา สุขสาร เทศบาลปากพนัง 1
136 เด็กหญิง ไพลิน ผลสุย วัดปากตรง
137 เด็กหญิง วราภรณ์ ชมเชย ภูมิสถิตวิทยา
138 เด็กหญิง ปิยาพัทร ศรเกล้ียง วัดสุขุม
139 เด็กหญิง ธนัชพร คงไสยะ เทศบาลปากพนัง 2
140 เด็กชาย ภูวิศ อ้นเล้ง ภูมิสถิตวิทยา
141 เด็กหญิง นววรรณ กองบาง วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง
142 เด็กหญิง พลอยชมพู เอียดสังข์ อนุบาลเพชรทวี
143 เด็กหญิง พัชราลักษณ์ รัตนโชติ ภูมิสถิตวิทยา
144 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ แมนเมือง คลองโร
145 เด็กหญิง กษมา ชิณพงษ์ ภูมิสถิตวิทยา
146 เด็กหญิง สุธิดา สถาพร วัดพิบูลยารามมิตรภาพท่ี 232
147 เด็กชาย อรุษ คชินทรโรจน์ เทศบาลปากพนัง 1
148 เด็กหญิง สุชาดา สทานสัตย์ วัดโดน
149 เด็กชาย ภาคภูมิ คุ้มสังข์ ภูมิสถิตวิทยา
150 เด็กหญิง กรกนก ทองสองเเก้ว วัดปิยาราม
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151 เด็กหญิง ร๊อสม่ี สุขเกษม บ้านเขาน้อย
152 เด็กชาย ณัฐธร วรรณงาม เทศบาลปากพนัง 1
153 เด็กหญิง มทนา ภารนันท์ หลวงครูวิทยา
154 เด็กชาย อัมรินทร์ อินทร์เส้ง วัดสุขุม
155 เด็กชาย ปรัตถกร วรรณทอง แพทยกิจพิทยา
156 เด็กหญิง โชติกา หนูบุญคง วัดปากแพรก
157 เด็กหญิง ตรีฉัตร ยอมเจริญ อนุบาลพลพันธ์
158 เด็กชาย วชิร แดงเรือง ภูมิสถิตวิทยา
159 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองคลอด วัดป่าระก า
160 เด็กหญิง อรรัมภา คงจันทร์ ภูมิสถิตวิทยา
161 เด็กหญิง ชณันธิชา สุขกรี บ้านท้องโกงกาง
162 เด็กหญิง ชนัญชิตา อินทพัฒน์ วัดปากตรง
163 เด็กชาย ปรเชษฐ์ แก้วปลายคลอง เทศบาลปากพนัง 1
164 เด็กหญิง พรกนก แก้วทอนช้าง วัดปากแพรก
165 เด็กหญิง กุลกนก ช่อผุก เทศบาลปากพนัง 2
166 เด็กชาย พรชนก สังข์ขาว เทศบาลปากพนัง 2
167 เด็กหญิง จรรยพร มูลตรีประถม บ้านชายทะเล
168 เด็กหญิง ปวรวรรณ แถมเดช วัดหอยกัน
169 เด็กหญิง อภิสรา ปลอดอ่อน เทศบาลปากพนัง 2
170 เด็กหญิง วรัญญา หมกทอง แพทยกิจพิทยา
171 เด็กชาย ปภาวินท์ เพชรคง หลวงครูวิทยา
172 เด็กหญิง ทิวาวัลค์ เป่ียมศักด์ิ เทศบาลปากพนัง 2
173 เด็กชาย ศุภชัย รัตนสุวรณ วัดโบสถ์
174 เด็กหญิง สิรภัทร เรืองฤทธ์ิ วัดสองพ่ีน้อง
175 เด็กหญิง นภัส บุญแก้วศรี หลวงครูวิทยา
176 เด็กชาย พุฒิพงศ์ สิงหพันธ์ อนุบาลพลพันธ์
177 เด็กหญิง ณัฐธิดา ส่วนลา วัดหอยกัน
178 เด็กชาย ธนวรรธน์ จิรักษา เทศบาลวัดนาควารี
179 เด็กชาย พิพัฒน์ แหมไธสงค์ เทศบาลปากพนัง 2
180 เด็กชาย พงศธร ศรี นวลแก้ว เทศบาลปากพนัง  1
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181 เด็กหญิง อรญา อธิตัง วัดเกาะจาก
182 เด็กชาย นวพล แถมเดช เทศบาลปากพนัง 2
183 เด็กชาย ด ารงค์เดช สาริกา เทศบาลปากพนัง 2
184 เด็กชาย ธนภัทร ปรีดาศักด์ิ อนุบาลพลพันธ์
185 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน เขียวเสน เทศบาลปากพนัง 1
186 เด็กชาย วรุธ ร่ืนเริง หลวงครูวิทยา
187 เด็กหญิง วรัญญา คงช่วย วัดชัยสุวรรณ
188 เด็กหญิง ปาณิสรา สุขสิริสวัสด์ิ อนุบาลพลพันธ์
189 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุขใส หลวงครูวิทยา
190 เด็กหญิง อาทิตยา คงเกล้ียง หลวงครูวิทยา
191 เด็กหญิง ชนาภา ก้านก่ิง อนุบาลพลพันธ์
192 เด็กชาย วีรภัทร จันทรัตน์ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
193 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ วรรณสุข ชุมชนวัดบางบูชา
194 เด็กหญิง บูชิตา สังข์ทอง หลวงครูวิทยา
195 เด็กหญิง วชิราภรณ์ บุญเกิด วัดบางศาลา
196 เด็กชาย เอกวุฒิ ทองรอด เทศบาลปากพนัง 1
197 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ คุ้มสุข วัดฝ่าพระบาทราษฏร์บ ารุง
198 เด็กหญิง ชนัญชิดา เศษธนู เทศบาลปากพนัง 1
199 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ทองสุวรรณ บ้านหัวล าพู
200 เด็กชาย จักรี ปานสังข์ วัดโบสถ์
201 เด็กหญิง ธนภรณ์ ไตรสุวรรณ เทศบาลปากพนัง 1
202 เด็กชาย ธีรภัทร หอมจันทร์ ภูมิสถิตวิทยา
203 เด็กหญิง วนิศรา สุทธิรักษ์ บ้านบางเนียน
204 เด็กหญิง กนกกานต์ เพ็งสังข์ ภูมิสถิตวิทยา
205 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ช่อช้ัน เทศบาลปากพนัง 2
206 เด็กหญิง ปริยากร รักษ์จันทร์ อนุบาลพลพันธ์
207 เด็กหญิง กุลณัฐ แก้วคอทอง บ้านห้วยโส
208 เด็กหญิง เพชรณิชา พุทธเสน วัดแหลมตะลุมพุก
209 เด็กหญิง ปาณิศา พรมกิตติยานนท์ วัดโบสถ์
210 เด็กหญิง พรทิพย์ บัวเกตุ วัดเกาะจาก
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211 เด็กหญิง ญาณิศา อินค า ภูมืสถิตวิทยา
212 เด็กชาย พัชรพล เถาว์ชู หลวงครูวิทยา
213 เด็กชาย พศิน รามวงศ์ วัดบางทวด
214 เด็กหญิง รัชดา มีดอกดวง วัดหอยกัน
215 เด็กหญิง เขมิกา บุญญะบุญญา วัดป่าระก า
216 เด็กหญิง รัญชนา คงช่วย เทศบาลปากพนัง1
217 เด็กหญิง นภัสสร สงภู่ ชุมชนวัดเกาะเพชร
218 เด็กหญิง เกตน์สิรี คะตะวงษ์ วัดพระมหาธาตุ
219 เด็กชาย พุฒิสรรค์ ศาสน์ประดิษฐ์ อนุบาลพบพันธ์
220 เด็กหญิง พิชชาภา บุญคุมรัตน์ หลวงครูวิทยา
221 เด็กหญิง วรัญยา แขกเทพ วัดเเหลมตะลุมพุก
222 เด็กหญิง สุธินี พรหมมานนท์ เทศบาลปากพนัง 1
223 เด็กชาย ธนาศักด์ิ ชะนะภัย เทศบาลปากพนัง 1
224 เด็กหญิง พิชามญช์ เเป้นถนอม วัดเกาะจาก
225 เด็กชาย วิศรุต ช่วยสระนอก วัดพระมหาธาตุ
226 เด็กชาย อัครวัฒน์ สุขแจ่ม หัวไทรเรือนประชาบาล
227 เด็กหญิง เพชรรดา เพ็ชร์ด า วัดคงคาวดี
228 เด็กหญิง กิรณา หวังรัตน์ วัดคงคาวดี
229 เด็กชาย อัษฎาวุธ ไยงาม เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ
230 เด็กหญิง กันติชา ปล้องเกิด ภูมิสถิตวิทยา
231 เด็กชาย ญัฐวรรธน์ มุสิกพันธ์ แพทยกิจพิทยา
232 เด็กหญิง อริสรา จันทร์ทองแก้ว บ้านน าทรัพย์
233 เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญรัตน์ อนุบาลพลพันธ์
234 เด็กชาย ภูภิพัฒน์ จันทุรส วัดหงส์เเก้ว
235 เด็กชาย นพคุณ ฟ้าทวีพร ภูมิสถิตวิทยา
236 เด็กชาย ศิรวิทย์ สุคันธเมศ วัดปากแพรก
237 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ อุไรวรรณ ภูมิสถิตวิทยา
238 เด็กหญิง สรัลพร บังศรี เทศบาลปากพนัง 1
239 เด็กหญิง กมลชนก สุนทรภาคี อนุบาลพลพันธ์
240 เด็กหญิง กมลชนก วงค์สม ภูมิสถิตวิทยา
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241 เด็กชาย ขรรค์ชัย ไกรแก้ว หลวงครูวิทยา
242 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา สังข์มี วัดเหมก
243 เด็กหญิง จิณจุฑา โอพ่ัง หลวงครูวิทยา
244 เด็กหญิง อัญมณี ป่ันวงค์ เทศบาลปากพนัง 1
245 เด็กชาย ชัยรัตน์ ณ นคร ราชประชานุเคราะห์ 5
246 เด็กหญิง บัณฑิตา เทียนศิริ เทศบาลปากพนัง 2
247 เด็กหญิง วรรณปีใหม่ เกิดทองมี ชุมชนพิบูลสงคราม
248 เด็กหญิง ลลิตภัทร เต็มดวง เทศบาลปากพนัง 1
249 เด็กชาย อัศเดช ทองเหล็ง หลวงครูวิทยา
250 เด็กหญิง ประภัสสร ช่วยนุกูล เทศปากพนัง1
251 เด็กหญิง นภัสสร โดด า ร.ร หลวงครูวิทยา
252 เด็กชาย กฤตพล สุวรรณพันธ์ วัดปากตรง
253 เด็กชาย นครินทร์ ทองค า วัดสุขุม
254 เด็กหญิง  ิธัญพิมล กันเกศ เทศบาลปากพนัง 1
255 เด็กชาย พัชรพล ศิริจันดา วัดปากแพรก
256 เด็กชาย สิรภพ รอดจันทร์ บ้านปากเชียร
257 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สุขจันทร์ เทศบาลปากพนัง 1
258 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ม่ังประเสริฐ วัดสองพ่ีน้อง
259 เด็กหญิง รินรดา แซ่ด่าน อนุบาลพลพันธ์
260 เด็กหญิง รัตน์ชนก เปลรินทร์ เทศบาลปากพนัง 2
261 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ปานคง บ้านบางตะลุมพอ
262 เด็กหญิง รัญชดา เมียนเพ็ชร วัดหอยกัน
263 เด็กหญิง เขมจิรา ภู่ข า ภูมิสถิตวิทยา
264 เด็กชาย ธนัญธร เกียรติเสรีกุล ภูมิสถิตวิทยา
265 เด็กชาย ปฎิพัทธ์ ช านาญส่ง ภูมิสถิตวิทยา
266 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุค า อนุบาลพลพันธ์
267 เด็กหญิง ศุภกานต์ เเป้นเกิด วัดพิบูลยารามมิตรภาพท่ี 232
268 เด็กหญิง สิรินภา ศรีเจ้า เทศบาลปากพนัง 2
269 เด็กหญิง ญาณิศา ค าเเป้น หลวงครูวิทยา
270 เด็กชาย สิลายุทธ สุดประเสริฐ เทศบาลวัดคงคาสวัวด์ิ
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271 เด็กหญิง พิมพ์พันธ์ุ วชิระพันธ์ุ เทศบาลปากพนัง 1
272 เด็กหญิง หงส์รัฐฎา วงศ์เบ้ียสัจจ์ เทศบาลปากพนัง 2
273 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ตันอุ๋ย อนุบาลพลพันธ์
274 เด็กหญิง นราพร เเก้วมณี บ้านเกาะทัง
275 เด็กชาย ชาคร ศรีวิอินทร์ หลวงครูวิทยา
276 เด็กหญิง อรวรรณ เพชรนิล เยาวเรศวิทยา
277 เด็กชาย วีรพงศ์ ไกรแก้ว ชุมชนวัดบางบูชา
278 เด็กชาย ธนภูมิ เกิดสม หลวงครูวิทยา
279 เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์ภักดี ภูมิสถิวิทยา
280 เด็กหญิง เปมิกา ปรีชา บ้านท่าเรือ
281 เด็กหญิง เสาวรักษณ์ ไชยสวัสด์ิ วัดขนาบนาก
282 เด็กหญิง คริมา ม่ันคง เทศบาลปากพนัง 2
283 เด็กหญิง ฐิติวรดา เดชชู เทศบาลวัดนาควารี
284 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พลายด้วง วัดปากแพรก
285 เด็กหญิง ภัทรวดี คงละออ เทศบาลปากพนัง 1
286 เด็กหญิง ด.ญ อิงฟ้า สุขศรีนวล เทศบาล4
287 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุขสุด ภูมิสถิตวิทยา
288 เด็กหญิง อารียา ตรีตรง เทศบาลปากพนัง 2
289 เด็กหญิง ศรศิรินทร์ ไหมนวล บ้านไชยภักดี
290 เด็กชาย จิรกฤต แสงมี ภูมิสถิตวิทยา
291 เด็กชาย กฤตภัค เผ่ากัณหา แพทยกิจพิทยา
292 เด็กหญิง กัญญาภัค สุขใหม่ วัดบางทวด
293 เด็กหญิง ด.ญ. ณัธญา คงช่วย วัดสุขุม
294 เด็กชาย อภิรักษ์ รัตนรัตน์ อ.บ.จ.เมืองภูเก็ต
295 เด็กชาย กฤษณกันต์ กู้เมือง เทศบาลปากพนัง 2
296 เด็กหญิง วาเลนไทน์ รักษาวงศ์ หัวไทร(เรือนประชาบาล)
297 เด็กหญิง กวิสรา บุญศรี หลวงครูวิทยา
298 เด็กชาย เรืองฤทธ์ิ รัตนะ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง
299 เด็กหญิง นาถชนก ด้วงใหญ่ เทศบาลปากพนัง 2
300 เด็กหญิง ชญาภัททา ฐิตะปุระ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุช่ือ
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301 เด็กหญิง จิรนันท์ คงทอง เทศบาลปากพนัง 1
302 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ขุนนุ้ย วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง
303 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สุขแจ่ม หลวงครูวิทยา
304 เด็กชาย อติชาติ ผลส่ง ภูมิสถิตวิทยา
305 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดีงาม วัดคงคาวดี
306 เด็กชาย เทพไท สกุณา บ้านบางตะลุมพอ
307 เด็กหญิง ขวัญนภา ถนอมเกิด เทศบาลปากพนัง 2
308 เด็กหญิง ธีมาพร สว่างวงค์ หลวงครูวิทยา
309 เด็กชาย นัทธพงศ์ คงรอด ภูมิสถิตวิทยา
310 เด็กหญิง สุพิชญา โปณะทอง เทศบาลวัดท่าโพธ์
311 เด็กหญิง อานุสรา ศรีรักษา วัดปากแพรก
312 เด็กชาย ณัฐวัศ เนาวโคอักษร บ้านเขาน้อย
313 เด็กชาย ณัฐพล มีวงศ์ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
314 เด็กหญิง วรารัตน์ แผ้วพันธ์ชู เทศบาลปากพนัง 2
315 เด็กหญิง วรรณพร กุษรัษศรี วัดศรีสุวรรณาราม
316 เด็กชาย วิริยะ จันทร์คง วัดบ้านงาม
317 เด็กชาย ศุภชัย สุขเเก้ว บ้านปากเชัยร
318 เด็กชาย อิสระ สุขบุญสังข์ ชุมชนวัดบางบูชา
319 เด็กชาย ยุทธชาญ ไม้เเก้ว เทศบาลปากพนัง 1
320 เด็กชาย สิรภพ แต้ตระกูล หลวงครูวิทยา
321 เด็กชาย อ่าวไทย บุญจันทร์ศรี เทศบาลปากพนัง 1
322 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ หล้าซิว อนุบาลพลพันธ์
323 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชานันท์ คงสวัสด์ิ บ้านปากเชียร
324 เด็กหญิง กมลพร แก้วขาว ภูมิสถิตวิทยา
325 เด็กหญิง นภัทรสร บุญเกิด วัดสระแก้ว
326 เด็กหญิง ปวีณา รอดอินทร์ ราษฎร์นิยมวิทยา
327 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จินดาวัฒน์ อนุบาลพลพันธ์
328 เด็กชาย ธนพัฒน์ ล่องทอง อนุบาลพลพันธ์
329 เด็กชาย กัมปนาท ชูหนู หลวงครูวิทยา
330 เด็กชาย พิภิทักษ์ เรืองเดช ปากตรง
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331 เด็กหญิง กนกวรรณ ส่งล้อม วัดบางทวด
332 เด็กชาย ปวริศ วรรณศิลป์ วัดนาเหรง
333 เด็กชาย พีรวิชญ์ คงเมือง ภูมิสถิตวิทยา
334 เด็กชาย ธนาทร เกิดทอง วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง
335 เด็กหญิง ชลธิชา เส้งโสด วัดบางทวด
336 เด็กหญิง กานต์พิชชา สงวนโรจน์ หลวงครูวิทยา
337 เด็กหญิง กานต์ธิดา ประจงไสย เทศบาลปากพนัง 2
338 เด็กหญิง พราวรวี ปานด า เทศบาลปากพนัง 2
339 เด็กชาย ปณิภัทธ์ จันทรภักดี หลวงครูวิทยา
340 เด็กหญิง ธัญยพร พลสวัสด์ิ หลวงครูวิทยา
341 เด็กหญิง สุพิชญา เสนา เทศบาลปากพนัง 2
342 เด็กหญิง นิชดา มุ่งหมาย วัดบางคุระ
343 เด็กหญิง กนิษฐา ชูช่วย เทศบาล3
344 เด็กชาย รตนกร วชิรวิพัฒน์ เทศบาลปากพนัง 1
345 เด็กชาย ปภังกร พรหมนิล บ้านบางพระ
346 เด็กชาย ปภังกร ชินวงศ์ เทศบาลปากพนัง 1
347 เด็กชาย ธนัสกฤต ซ้วนล่ิม เทศบาลปากพนัง 1
348 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ใจเเจ้ง เทศบาลปากพนัง 1
349 เด็กหญิง ขวัญฤทัย คงเคล้า เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
350 เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ดีรอด บ้านปากเชียร



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชาย วุฒิภัทร อ ่าอ่าไพ อนุบาลพลพันธ์ ส่ารองล่าดับที  1
2 เด็กชาย ปรมินทร์ ละใบอุมา เทศบาลต่าบลปริก ส่ารองล่าดับที  2
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา มีพฤกษ์ วัดเหมก ส่ารองล่าดับที  3
4 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ลักษณะกุล วัดบางคุระ ส่ารองล่าดับที  4
5 เด็กชาย พัชรพล พันทับทิม วัดศรีสุวรรณาราม ส่ารองล่าดับที  5
6 เด็กหญิง ขวัญตา เนตรไสว หลวงครูวิทยา ส่ารองล่าดับที  6
7 เด็กชาย เมธัส ชูช่วย เทศบาลปากพนัง 1 ส่ารองล่าดับที  7
8 เด็กชาย กฤตพล ขี ทอง วัดสระ ส่ารองล่าดับที  8
9 เด็กหญิง สิริยากร แก้วส่าลี วัดเหมก ส่ารองล่าดับที  9
10 เด็กชาย วัชรพล บุญเชิด วัดปากตรง ส่ารองล่าดับที  10
11 เด็กหญิง พลอยพญา ทองปานดี วัดสระโพธ์ิ ส่ารองล่าดับที  11
12 เด็กชาย ธนดล เสือแสง เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ส่ารองล่าดับที  12
13 เด็กหญิง วิลาสินี วงศ์ช่วย เทศบาลปากพนัง 1 ส่ารองล่าดับที  13
14 เด็กหญิง เบญจกัลยา ก่าเนิดว้่า เทศบาลปากพนัง 1 ส่ารองล่าดับที  14
15 เด็กหญิง กิติกา กาญจนามัย วัดปากเเพรก ส่ารองล่าดับที  15
16 เด็กหญิง ทยากร จันทร์ด้วง บ้านชายทะเล ส่ารองล่าดับที  16
17 เด็กชาย รตน รักนุกูล เทศบาลปากพนัง 1 ส่ารองล่าดับที  17
18 เด็กหญิง สุดารัตน์ มูสิกะ เทศบาลปากพนัง 1 ส่ารองล่าดับที  18
19 เด็กหญิง ณัฐนันธ์ หนูสุข เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ิ ส่ารองล่าดับที  19
20 เด็กหญิง ปภาดา เป็นณรงค์ หลงครูวิทยา ส่ารองล่าดับที  20

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
ช่ือ

ล ำดับส ำรอง



ล ำดับท่ี สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ศิรภัสสร พินโท เทศบาลปากพนัง 1
2 เด็กชาย คณิศร ช่วยเรือง เทศบาลปากพนัง 1
3 เด็กชาย เกียรติชัย กัปโก ภูมิสถิตวิทยา
4 เด็กชาย ธนวัฒน์ มีค า เทศบาลปากพนัง 1
5 เด็กชาย จิรโสภณ ตักเตือน เทศบาลปากพนัง 1
6 เด็กหญิง ปวริศา เท่ียงแจ้ง หลวงครูวิทยา
7 เด็กหญิง ชนกภัทร บุษบา หลวงครูวิทยา
8 เด็กชาย วิวัฒน์ อ่วมสิงห์ เทศบาลปากพนัง 1
9 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ อนุวัฒน์ เทศบาลปากพนัง 1
10 เด็กชาย ธัญนันท์ ศรีเปารยะ วัดพระมหาธาตุ

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

โรงเรียนปำกพนัง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
ช่ือ

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ


