
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง  ใหนักเรียนสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ลำดับที่สำรองมารายงานตัวและมอบตัว 

……………………………………….. 

  ตามประกาศโรงเรียนปากชอง เรื ่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 

ประจำปการศึกษา 2563 แผนการเรียนกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – ทั่วไป และ

แผนการเรียนกลุมเนนภาษา (เพ่ิมเติมภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร และศิลปะ)  

โดยใหนักเรียนที่สอบไดมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2563 แลวนั้น ปรากฏวามีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เดิม) และนักเรียนสอบคัดเลือกไดไมมารายงานตัวและมอบตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด  

จำนวน 11 คน ดังนี้คือ  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณติศาสตร – ทั่วไป     จำนวน 5 คน 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณติศาสตร – คอมพิวเตอร   จำนวน 2 คน 

แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมภาษาจีน (ICP)      จำนวน 1 คน 

แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (IEP)     จำนวน 1 คน 

แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร (ITP)      จำนวน 2 คน 

  เพ่ือใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปตามแผนการรับนักเรียน  โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนสอบได

ลำดับที่สำรองจำนวน 11 คน ตามแผนการเรียนที่สมัคร ดังรายชื่อแนบทายประกาศบัญชีที่ 1 ใหมารายงานตัวและ  

มอบตัว ในวันที ่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ หองทะเบียน โรงเรียนปากชอง  ถาไมมา

รายงานตัวและมอบตัว ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ ์โรงเรียนจะดำเนินการเรียกลำดับสำรอง

ลำดับถัดไป 

 และจากการดำเนินการรับสมัคร  สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ปากชอง ปการศึกษา 2563 พบวามีนักเรียนมาสมัครและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เดิม) มารายงานตัวไมครบ ทำให

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนไมเต็มตามแผนการเรียนจำนวน 3 แผนการเรียน คือ  

 แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมภาษาเกาหล ี(IKP)  จำนวน 5 คน 

 แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมภาษาญี่ปุน (IJP)     จำนวน 5  คน 

 แผนการเรียนกลุมเนนภาษา เพ่ิมเติมศิลปะ (IAP)     จำนวน 1 คน 

โรงเรียนจึงดำเนินการเรียงคะแนนสอบเฉพาะนักเรียนที่สมัครแผนการเรียนกลุมเนนภาษา และประกาศรายชื่อ

นักเรียนที่สมัครแผนการเรียนเนนภาษาเรียงตามคะแนนสอบ เพ่ือเรียกมารายงานตัว เลือกแผนการเรียน และมอบตัว 

จำนวน 11 คน ดังรายชื่อแนบทายประกาศบัญชีที่   2   ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อ ตามบัญช ีแนบทายประกาศ 

บัญชีที่ 2  มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ หองทะเบียน 



 2

โรงเรียนปากชอง  ถาไมมารายงานตัวและมอบตัว ตาม วัน  เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียน

จะดำเนินการเรียกลำดับสำรองลำดับถัดไป 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

       

       (นายประยงค  ประทุมวนั) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 



หน้าท ี1

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ

1 41075 เด็กหญิงพัชริตา จงมณี แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป ใหนักเรียนที่มีรายชื่อ

2 41002 นางสาวชลดา พิรักษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป มารายงานตัวและมอบตัว

3 41320 นางสาวนิภาดา อินสิงห แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป วันที่ 16 มิถุนายน 2563

4 41079 นางสาวจิรนันท หารบุรุษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป เวลา 09.00 - 16.30 น.

5 41094 นางสาวมนัสนัน นุมขุนทด แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป

6 41324 นายมนดนัย โสภัย แผนการเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร

7 41096 นางสาวกัญญารัตน เพชรเเกว แผนการเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร

8 41355 นางสาวพัชรพร พัดเพ็ง แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน

9 41153 นายชลธาร ชาญสมร แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

10 41259 เด็กชายวายุ สุวรรณโน แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร

11 41250 นายอรรถพร นอยกลาง แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศบญัชทีี่ 1 ลําดับสํารองชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4



หน้าท ี1

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 41349 เด็กหญิงอารียา ถุงทรัพย ใหนักเรียนลําดับที่ 1 -11

2 41133 นางสาวมัญชิษฐา สุภาโย มารายงานตัวและมอบตัว

3 41187 เด็กหญิงศิรินภา สีดวงจันทร วันที่ 16 มิถุนายน 2563

4 41267 นางสาวระวิวรรณ หาสุข เวลา 09.00 - 16.30 น.

5 41366 เด็กหญิงชอเเกว เเกวคํา

6 41232 นางสาวอรัญญา ขอยิ้มกลาง

7 41040 นางสาวนลินทิพย วันชัย

8 41327 นางสาวเบญจทิพย มะลิวัลย

9 41124 นางสาวกนกพร คําภิณโน

10 41089 นายกายกรณ เกยดอน

11 41370 นายศตวรรษ สุวรรณทา

12 41063 นางสาวสุกัญญา โสจันทึก

13 41376 เด็กชายวิษณุ ธนะโสม

14 41120 นายพศพงศ ดวนทวีสุข

15 41333 นางสาวศศิประภา เมฆอรุณ

16 41183 นางสาวณิชากร จันทรจันทึก

17 41070 นางสาวเปรมฤดี เทินสะเกษ

18 41211 นางสาวกรวรรณ วัฒกปญญา

19 41116 นางสาวสุวดี ตรุษเกตุ

20 41073 นางสาวกัลยรัตน สีเหลือง

21 41328 นางสาวณัฐวารีย บุญเรือง

22 41041 นางสาวกาญจนา ชฎารัมย

23 41162 นายณัฐวัตร ศรีอ่ํา

24 41363 นายจิรายุส จงรวมกลาง

25 41085 นางสาวณัฐกานต เจียกกลาง

26 41332 นายภาคภูมิ วีระชาติ

27 41207 นางสาวอทิตญา โมราบุตร

28 41234 นายพรพิพัฒน พาชะใน

29 41139 นางสาวเจนนิสา สุทธิโอฬาร

30 41090 เด็กชายอิทธิพล ภาวะกูล

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศบญัชทีี่ 2  นักเรียนลําดับสํารองชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

เฉพาะแผนการเรียน  กลุมเนนภาษา



หน้าท ี2

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศบญัชทีี่ 2  นักเรียนลําดับสํารองชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

เฉพาะแผนการเรียน  กลุมเนนภาษา

31 41229 นายพงศกร คําชื่น

32 41299 นางสาวกรกนก รุงเรือง

33 41368 นายพัสกร เก็งสาริกิจ

34 41215 นางสาวแพรวา บุตรแกว

35 41026 นางสาวกัลยา มวงงาม

36 41024 นางสาวศิวะพร พรมมาตย

37 41275 นายสิทธิโชค ศรีษะเดช

38 41351 นายสิรวิชญ แสงเดือน

39 41200 เด็กหญิงประภัสสร  ออ นศรี


