
 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program )  ปีการศึกษา 2565 

……………………………………….. 

 ตามประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป ็นภาษาอังกฤษ  (English Program)  ปีการศึกษา 2565 บัดนี้        
การดำเนินการรับนักเรียนตามประกาศได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน และนักเรียนสอบได้ลำดับที่สำรอง 
จำนวน 5 คน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักเรียนที ่มีรายชื ่อตามประกาศ มารายงานตัวและมอบตัว เพื ่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที ่           
12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 23,250 บาท ณ อาคาร 7   
ห้อง 715 , ห้อง 716  และห้อง 717 โรงเรียนปากช่อง หากไม่มารายงานตัวตามและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด               
ถือว่าสละสิทธิ์ กรณีมีนักเรียนสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะประกาศเรียนนักเรียนสอบได้ลำดับที่สำรองตามลำดับ  
 2. นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายธนวัฒน์  สุขเกษม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง 



1

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11009 เด็กหญิงพิทยาภรณ  พัวพันธ สกุลศึกษา

2 11022 เด็กหญิงบุณยสุภางค  สถิตยดิลกภัทร รุงอรุณวทิยา

3 11031 เด็กหญิงอัยยา  จันทรทอง สกุลศึกษา

4 11020 เด็กหญิงศศิวมิล  นวลสิงห รุงอรุณวทิยา

5 11036 เด็กชายธีรภาพ  ดุลยคติ รุงอรุณวทิยา

6 11002 เด็กหญิงพิมพชนก  สรอยทิพย บานซับเศรษฐี

7 11003 เด็กหญิงบุณยวยี  จุลบุญญาสิทธิ์ รุงอรุณวทิยา

8 11007 เด็กชายวุฒิ  เศรษฐบุตร รุงอรุณวทิยา

9 11028 เด็กชายวชิรวัชร  ชัยวนนท สกุลศึกษา

10 11038 เด็กหญิงธนพร  มวงพูลสวาสดิ์ รุงอรุณวทิยา

11 11004 เด็กชายณัฐฐนรินทร  โคตรทุม รุงอรุณวทิยา

12 11015 เด็กชายปภังกร  วนิชยาโกศล บุญเจริญวิทยา

13 11011 เด็กหญิงสิริลักษณ  ศักยควรแถลง รุงอรุณวทิยา

14 11001 เด็กหญิงสิริกุล  สุดโต บุญเจริญวิทยา

15 11035 เด็กหญิงณัชชา  โกมินทร มารดาดรุณีรักษ

16 11039 เด็กหญิงภัควลัญชญ  กมลศิริประเสริฐ รุงอรุณวทิยา

17 11010 เด็กหญิงทิพารมย  กาฬปกษ รุงอรุณวทิยา

18 11016 เด็กหญิงดาฟเน  อรวรรณ โคเคล พรหมประวัติ รุงอรุณวทิยา

19 11026 เด็กหญิงธนิสสรา  สิริวสุโขทัย บุญเจริญวิทยา

20 11024 เด็กชายภูริทัต  ลาภมหาไพศาล สกุลศึกษา

21 11033 เด็กชายณวีรวินท  สุพัฒยกุล เทศบาล 1  (บานหนองสาหราย)

22 11013 เด็กหญิงณัชชา  อําพล บุญเจริญวิทยา

23 11005 เด็กชายภูทัด  เกิดมนตรี บุญเจริญวิทยา

24 11029 เด็กหญิงธนัชพร  ยวลใจ บานเขาจันทรหอม

25 11032 เด็กชายเตชสิทธิ์  สิงหคีพงค บุญเจริญวิทยา

26 11037 เด็กชายหัสกร  ชาวสามทอง รุงอรุณวทิยา

27 11027 เด็กชายกุฤตเมธ  บุญสายออ สกุลศึกษา

28 11008 เด็กชายเขมทัต  เขือนอก รุงอรุณวทิยา

29 11006 เด็กหญิงชลธชิา  บัตรสูงเนิน รุงอรุณวทิยา

30 11018 เด็กหญิงประภาสิริ  แสไพศาล บุญเจริญวิทยา

31 11019 เด็กชายชนกันต  วงศเนาวรัตน สกุลศึกษา สํารองลําดับที่ 1

32 11040 เด็กหญิงอัญญาณี  สมสอาด วัดมวกเหล็กใน สํารองลําดับที่ 2

33 11017 เด็กหญิงณิชนันท  สาระกูล สกุลศึกษา สํารองลําดับที่ 3

34 11025 เด็กหญิงกุลรดา  รัตนวิชัย รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 4

35 11014 เด็กชายสุธิเกียรติ์  มณีรัตนะกูล รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 5

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

โครงการหองเรียนพิเศษโครงการหองเรียนพิเศษ English Program (EP)






