
 
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 

.......................................................................................................................................... ................................... 
ตามที่โรงเรียนขนอมพิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)  และโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาต่างประเทศ(MLP)  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  19 – 23  มีนาคม 2564  และก าหนดสอบในวันที่ 4 
เมษายน 2564  นั้น  

บัดนี้การรับสมัครด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขนอมพิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.khanompittaya.ac.th  

 

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านผลการเรียน จะไม่ประกาศรายชื่อ 
และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
1. ตารางสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ สอบวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564  

เวลา วิชา นาที คะแนน 
08.30 – 10.00 น. ข้อสอบชุดที่ 1  คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 60 
10.00 – 10.15 น. พัก 
10.15 – 11.45 น. ข้อสอบชุดที่ 2  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 90 90 
หมายเหตุ: ฟังสัญญาณเวลาจากกองกลางหรือกรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อ
เวลาในการท าข้อสอบผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดของการท าข้อสอบแต่ละชุด 

 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 
07.00 น. เริ่มคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 
07.40 น. นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่ลานเข้าแถวหน้าเสาธง เข้าแถวตามห้องสอบ ยึดหลัก Social 

Distancing และรับฟังค าชี้แจง  
07.50 น. พิธีการหน้าเสาธง 
08.05 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา นายสันติกร รักสองหมื่น กล่าวต้อนรับ 
08.20 น. ครูน านักเรียนเข้าห้องสอบ 
หมายเหตุ: 
1. อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม คือ ดินสอ ยางลบ ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า น้ ายาลบค าผิด ไม้บรรทัด และ 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
2. ในกรณีที่นักเรียนลืมบัตรประจ าตัวประชาชนจะต้องมีผู้รับรองท่ีเชื่อถือได้พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับรอง โดยให้แจ้งที่กองกลางกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้สอบในชุดข้อสอบที่มาสาย ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสนามสอบ 

http://www.khanompittaya.ac.th/


 
3. การพิจารณาตัดสิน 
3.1) การประกาศผลการสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีท่ีมีผู้สอบ
ล าดับสุดท้ายได้คะแนนเท่ากันเกินจ านวนที่จะรับ การจัดล าดับจะพิจารณาจากผู้สอบได้คะแนนมากจากวิชา (1) 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ (2) คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ (3) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ตามล าดับ และถ้ายังมีคะแนน
เท่ากันอีกคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาจากล าดับที่สมัคร นักเรียนที่มาสมัครก่อนจะเป็นผู้สอบได้ 
3.2) การประกาศผลการสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศกรณีที่มีผู้สอบล าดับสุดท้ายได้คะแนน
เท่ากันเกินจ านวนที่จะรับ การจัดล าดับจะพิจารณาจากผู้สอบได้คะแนนมากจากวิชา (1) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ (3) คะแนนวิชาคณิตศาสตร์  ตามล าดับ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีกคณะกรรมการ
รับนักเรียนพิจารณาจากล าดับที่สมัคร นักเรียนที่มาสมัครก่อนจะเป็นผู้สอบได้ 
 

4. การประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.khanompittaya.ac.th            

ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564   
 

5. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนขนอมพิทยา 
ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 
5.1) ตรวจเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบของตนเองให้เรียบร้อย ก่อนวันสอบ หากไม่พบให้รีบติดต่อโรงเรียนทันที                     
5.2) ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม หรือเสื้อโค้ท 
5.3) ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสนามสอบ (มีจุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าโรงเรียน) 
5.4) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ทวอทช์  หรือกระเป๋าสะพาย เข้ามาในห้องสอบ                    
และทางโรงเรียนไม่รบัฝากสิ่งของ และไม่มีรับผิดชอบหากมีการสูญหายของทรัพย์สินต่างๆในทุกกรณี  
5.5) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนักเรียนจ านวน 1 คน หรือน้อยที่สุด เพ่ือลดความแออัด และไม่อนุญาต
ให้ผู้ปกครองขึ้นในบนอาคารที่ใช้ท าการสอบ 
5.6) ทางโรงเรียนไดจ้ัดที่นั่งสอบแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามท่ีภาครัฐก าหนด 
5.7) ทางโรงเรียนได้จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70 % และอ่างล้างมือส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง 
หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ  
5.8) ผู้ปกครองและนักเรียนต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยการสแกน QR-Code ลงทะเบียนเข้า 
-ออก หรือลงชื่อในสมุด 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบโรงเรียนขนอมพิทยาอย่างเคร่งครัด สามารถติดต่อ
สอบถาม เ พ่ิม เ ติ ม ในวั นและ เวลาราชการได้ที่  075 –529501  หรื อติ ดตามข่ า วสารได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  
http://www.khanompittaya.ac.th หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจ โรงเรียนขนอมพิทยา Khanompittaya School  

 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564    
 

            ลงชื่อ 
               (นายสันติกร รักสองหมื่น) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา  

http://www.khanompittaya.ac.th/


 
 
 
 

โรงเรียนขนอมพิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

(ห้องสอบท่ี  1  อาคารเรียน 1) 

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 S1001 เด็กหญิงฐิติวรดา  รองเมือง วัดประทุมทายการาม   

2 S1002 เด็กหญิงธนัชาฎา  ขนอม บ้านวัดใน   

3 S1003 เด็กหญิงสิรามล  นุรักษ ์ ชุมชนวัดบางคู   

4 S1004 เด็กหญิงสุธิญา   ทองจันทร์ อุดมปัญญาจารย์   

5 S1005 เด็กชายชินาธิป  นทร์รัตน์ ชุมชนบ้านบางโหนด   

6 S1006 เด็กหญิงอรอนงค์  มฤค ชุมชนบ้านบางโหนด   

7 S1007 เด็กชายชนะชน  ชุมชู วัดเขา(วันครู 2501)   

8 S1008 เด็กชายพีรพล  ขาวยิน บ้านท่าม่วง   

9 S1009 เด็กชายจารุภัทร  รัตนรักษ์  วัดเขา(วันครู 2501)   

10 S1010 เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวทองเกื้อ วัดเขา(วันครู 2501)   

11 S1011 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ปราง วัดเขา(วันครู 2501)   

12 S1012 เด็กหญิงบรรณวัลิ์  ใจสบาย วัดเขา(วันครู 2501)   

13 S1013 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เสือทอง บ้านในเพลา   

14 S1015 เด็กชายชนาธิป  นุ่มนุ่ม วันเขา (วันครู2501)   

15 S1016 เด็กชายณภัทร  ใจรังษี วันเขา (วันครู2501)   

16 S1017 เด็กชายพลภัทร  ไชไพล วันเขา (วันครู2501)   

17 S1018 เด็กชายชินกฤต  ด้วงพริ้ม บ้านในเพลา   

18 S1019 เด็กชายอิทธิกร  สุทธิรักษ์ บ้านในเพลา   

19 S1020 เด็กชายพงศธร  เกศมี บ้านในเพลา   

20 S1021 เด็กชายอมรเทพ  จักษุรางค์ ชุมชนวัดบางคู   

21 S1022 เด็กหญิงจิราพัชร  มะลิวัลย์ วันเขา (วันครู2501)   

22 S1023 เด็กชายพศวีร์  ศิริรักษ์ ชุมชนบ้านบางโหนด   

23 S1024 เด็กหญิงญาณิศา  เวชสุนทร วันเขา (วันครู2501)   

24 S1025 เด็กชายธนโชติ  โนบาง อุดมปัญญาจารย์   

25 S1026 เด็กหญิงทอฝัน  ผลผลา วันเขา (วันครู2501)   

26 S1027 เด็กชายชญานิน  อินทรสุวรรณ บ้านในเพลา   



   
 

  

  

โรงเรียนขนอมพิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

(ห้องสอบท่ี  2  อาคารเรียน 1) 
ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 S1028 เด็กชายณัฐชนน  ชุมศรี อุดมปัญญาจารย์   
2 S1029 เด็กชายพิตติกานต์  พริกแดง ชุมชนบ้านบางโหนด   
3 S1030 เด็กหญิงพรรพรรณ  รอดทัพ วัดเขา(วันครู 2501)   
4 S1031 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วิเชียรศร ี ชุมชนวัดบางคู   
5 S1032 เด็กหญิงชลธิชา  คงประพันธ์ บ้านท่าน้อย   
6 S1033 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจกว้าง อุดมปัญญาจารย์   
7 S1034 เด็กชายชยังกูร  หนูสุวรรณ วัดประทุมทายการาม   
8 S1035 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมเส้ง ชุมชนบ้านบางโหนด   
9 S1036 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์เผือก วัดแจ้ง   
10 S1037 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองจันทร์ วัดเขา(วันครู 2501)   
11 S1038 เด็กชายปรเมศวร์  ช่วยเมือง ชุมชนบ้านบางโหนด   
12 S1039 เด็กชายกฤชณัท  กฤตชญานุกูล อุดมปัญญาจารย์   
13 S1040 เด็กชายจักรภัทร  เกาะทอง ชุมชนบ้านบางโหนด   
14 S1041 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยนาม บ้านคลองเหลง   
15 S1042 เด็กหญิงวรรณวิสา  ส่งเสริม บ้านคลองเหลง   
16 S1043 เด็กหญิงอธิชา  ใจห้าว บ้านคลองเหลง   
17 S1044 เด็กชายก้องภพ   สินธุ์ทอง อุดมปัญญาจารย์   
18 S1045 เด็กชายพีร์วาทิน  ราโพธิ์ ชุมชนบ้านบางโหนด   
19 S1046 เด็กชายณัฐวุฒิ  ราโชกาญจน์ ชุมชนบ้านบางโหนด   
20 S1047 เด็กหญิงณัฐชา  เจ็ดหุ้น ชุมชนบ้านบางโหนด   
21 S1048 เด็กชายดนุพงษ์  ด่านสุวรรณ ชุมชนบ้านบางโหนด   
22 S1049 เด็กหญิงรวิสรา  สุขสวัสดิ์ วัดเขา(วันครู 2501)   
23 S1050 เด็กชายณัฐกร  แซ่ด่าน วัดประทุมทายการาม   
24 S1051 เด็กหญิงพรกนก  นุรักษ์ อุดมปัญญาจารย์   
25 S1052 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรมุ่ง วัดเจดีย์หลวง   

 
 
 



  
 

  

  

โรงเรียนขนอมพิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

(ห้องสอบท่ี  3  อาคารเรียน 1) 

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 M1001 เด็กหญิงธันยาพร  มีเดช ชุมชนบ้านบางโหนด   

2 M1002 เด็กหญิงอนิศรา  ขวัญเมือง ชุมชนบ้านบางโหนด   

3 M1003 เด็กหญิงพรรณทิวา  ชูพันธ์ บ้านท่าน้อย   

4 M1004 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญประกอบ บ้านท่าน้อย   

5 M1005 เด็กหญิงปุญญิศา  ด าคุ้ม วันเขา (วันครู2501)   

6 M1006 เด็กชายธันวา  ชูพันธุ์ ชุมชนบ้านบางโหนด   

7 M1007 เด็กหญิงนิชาภัส  รามแก้ว วัดเจดีย์หลวง   

8 M1008 เด็กหญิงกชนันท์  บุญตรี อุดมปัญญาจารย์   

9 M1009 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรทอง อุดมปัญญาจารย์   

10 M1010 เด็กหญิงวีรภัทรา  แสงทอง อุดมปัญญาจารย์   

11 M1011 เด็กหญิงกรชนก  วุฒิสังข ์ ชุมชนบ้านบางโหนด   

12 M1012 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุมชู ชุมชนบ้านบางโหนด   

13 M1013 เด็กหญิงจันทรกานต์  เรืองนาม วัดคีรีวง   

14 M1014 เด็กชายอาทิตย์  วรรณอ๊วก บ้านท่าม่วง   

15 M1015 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทองเพ็ง วันเขา (วันครู2501)   

16 M1016 เด็กชายสมิทธิ์  ศิลาสุวรรณ ชุมชนบ้านบางโหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

  

โรงเรียนขนอมพิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 

(ห้องสอบท่ี  4  อาคารเรียน 1) 

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 S4001 นายกิตติภพ สมทรง ชุมชนวัดบางคู   

2 S4002 เด็กหญิงชลลดา  ธนวัครกุล ขนอมพิทยา   

3 S4003 นางสาวปาริศดา  ขนอม สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ   

4 S4004 นายมณัฐวิชญ์  มโนสาร ขนอมพิทยา   

5 S4005 เด็กชายนัฏฐชัย  สมพงษ์ ขนอมพิทยา   

6 S4006 เด็กชายอัคคเดช  สายแก้ว ขนอมพิทยา   

7 S4007 เด็กชายกฤษณะ  สุขสานต์ ขนอมพิทยา   

8 S4008 นางสาวกัญญาณัฐ  ซิกยก ขนอมพิทยา   

9 S4009 นางสาวธิดารัตน์  ชูพันธ์ ชุมชนวัดบางคู   

10 S4010 นางสาวศศิวิมล  สมวงค์ ชุมชนวัดบางคู   

11 S4011 นางสาววริศรา  งามผิว ชุมชนวัดบางคู   

12 S4012 นางสาวเบญญาภา  ศรีใหม่ สิชลคุณาธารวิทยา   

13 S4013 นางสาวกรกมล  พรหมจิตต์ สิชลคุณาธารวิทยา   

14 S4014 นายนิสสรณ์  ชัยโรจน์ธนกุล  ขนอมพิทยา   

15 S4015 นางสาวธนพร  บุญสิน เวียงสระ   

16 S4016 นางสาวธนพร  เอียดคง กัลยาณีศรีธรรมราช   

 


