
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพัทลุง 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป!ที่ ๑ ป!การศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทนักเรียนโครงการห)องเรียนพิเศษ 
ส+งเสริมความสามารถด)านวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร/ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล)อม (SMTE) 

 

 

      ตามท่ีโรงเรียนพัทลุง ได�ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ ประจำป�การศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท
นักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษส-งเสริมความสามารถด�านวิทยาศาสตร0 คณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และสิ่งแวดล�อม 
(SMTE) 

บัดนี้ โรงเรียนได�ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล-าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียนผู)สอบได)บัญชีตัวจริง จำนวน ๓๖ คน มีสิทธิ์รายงานตัวเข�าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ 
โรงเรียนพัทลุง ป�การศึกษา ๒๕๖๓ และผู�สอบได�บัญชีสำรอง จำนวน ๑๓ คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวม 
ตามบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศ 

ให�นักเรียนท่ีได�รับการประกาศรายชื่อตัวจริง ดำเนินการดังนี้ 
รายงานตัวในวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ 

โรงเรียนพัทลุง  
มอบตัวนักเรียน ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพัทลุง  
หากไม+มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือว+าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู�สอบได�

ลำดับสำรองไปรายงานตัวทดแทน (โดยนำบัตรประจำตัวผู�เข�าสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกโดย
หน-วยงานของรัฐ มาแสดงด�วย) 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
        
           (นายมณี  เรืองแก�ว) 

 ผู�อำนวยการโรงเรียนพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 



SMTE'63 ระดับ ม.1 หน�าท่ี 1/2

ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ประจําป�การศึกษา 2563
(เรียงลําดับตามคะแนนรวม)

ลําดับ รหัส
ท่ี ประจําตัว

1 10051 เด็กหญิง ชาคริยา หยะกังฉัตร- อนุบาลพัทลุง
2 10120 เด็กหญิง ธีริศรา ทองป4นแต อนุบาลพัทลุง
3 10086 เด็กหญิง ณัฐกานต- เส็นฤทธ์ิ เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
4 10221 เด็กหญิง ศิรดา คงอินพาน เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
5 10122 เด็กหญิง นนทพร แก�วพิจิตร อนุบาลพัทลุง
6 10174 เด็กชาย พิทย-อรรถ สุกดํา เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
7 10246 เด็กหญิง โสมพิสุทธ์ิ อินใหมB อนุบาลบางแก�ว
8 10071 เด็กชาย ณฐนนท- เกิดณรงค- เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
9 10204 เด็กหญิง รัฐชญา คงสุวรรณ อนุบาลพัทลุง
10 10195 เด็กหญิง มญชุ-พิชา โปชะดา อนุบาล พัทลุง 
11 10158 เด็กหญิง ปุณยาพร ชูทอง อนุบาลพัทลุง
12 10166 เด็กชาย พัชรพล วรพิมพ-รัตน- เทศบาลเขาชัยสน
13 10263 เด็กชาย อุชุกร นวนแก�ว วัดตะแพน
14 10192 เด็กชาย ภูมิสิริ สิริเบญจมาภรณ- อนุบาลพัทลุง
15 10106 เด็กชาย ธณรรถกร ปานทุBม อนุบาลพัทลุง
16 10049 เด็กหญิง ชัญญานุช บุญสBง อนุบาลพัทลุง
17 10141 เด็กชาย ปภังกร มาเอ้ือย อนุบาลพัทลุง
18 10159 เด็กหญิง ปูริดา รักษ-ชูช่ืน อนุบาลพัทลุง
19 10138 เด็กชาย ปฏิพัทธ- สงจันทร- เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
20 10011 เด็กหญิง กัณต-กมล คงขาว เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
21 10075 เด็กหญิง ณอร ชวเศรษฐโกศล อนุบาลพัทลุง
22 10034 เด็กหญิง จิราภรณ- ฉ�วนกล่ิน อนุบาลปJาบอน
23 10253 เด็กชาย อธิภัทร ข�องจิตร- บ�านชะอวด
24 10133 เด็กหญิง นาตาลี อินทรภักด์ิ อนุบาลพัทลุง
25 10001 เด็กชาย กรณ-ศิวิชญ- สงสมทวีทรัพย- อนุบาลควนขนุน
26 10157 เด็กหญิง ปุณยนุช แซBหลี เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-
27 10107 เด็กชาย ธนพงษ- พิริยสถิต เทศบาลตําบลเกาะพะงัน
28 10248 เด็กชาย หรรษกร เพชรกาฬ อนุบาลพัทลุง
29 10233 เด็กหญิง สิริขวัญ หนูเจริญ อนุบาลพัทลุง
30 10153 เด็กหญิง ปMNนมุก ทองหนูนุ�ย อนุบาลพัทลุง
31 10183 เด็กหญิง ภรภัทร สังข-ทอง อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
32 10258 เด็กชาย อัครพล เทศนุ�ย อนุบาลพัทลุง
33 10212 เด็กหญิง วรัทยา มากชBวย เรวดีพัทลุง
34 10115 เด็กหญิง ธัญลักษณ- ทองอนันต-สกุล อนุบาลพัทลุง
35 10199 เด็กหญิง ยุวนาถ ดวงจันทร- เรวดีพัทลุง
36 10227 เด็กหญิง ศุภาพิชญ- บัวเนียม วัดอภยาราม

โรงเรียนพัทลุง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โครงการห*องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยี และส่ิงแวดล*อม (SMTE)

คํานําหน*า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ



SMTE'63 ระดับ ม.1 (บัญชีสํารอง) หน�าท่ี 2/2

ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ประจําป�การศึกษา 2563
(เรียงลําดับตามคะแนนรวม)

ลําดับ รหัส

ท่ี ประจําตัว

1 10191 เด็กชาย ภูธิป ศรีเหลือง เทศบาลเขาชัยสน

2 10070 เด็กชาย ณฐธรรมวงศ- หลีวิจิตร อนุบาลพัทลุง 
3 10223 เด็กหญิง ศิริกานต-ธิดา หวานนุ�ย บ�านควนยวน

4 10007 เด็กชาย ก�องภพ แกล�วทนงค- อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

5 10057 เด็กชาย ชุณหโชค ณิชากรพงศ- อนุบาลพัทลุง

6 10098 เด็กชาย ณัฐวิทย- รักล�วน เทศบาลวัดนางลาด

7 10129 เด็กหญิง นัซมี สันสาคร เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-

8 10225 เด็กชาย ศิวกร ศิริ อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

9 10029 เด็กหญิง จารุกัญญ- สุริยงค- เทศบาลเขาชัยสน

10 10069 เด็กชาย ณ พปฐม ร�อยไพ เทศบาลบ�านคูหาสวรรค-

11 10170 เด็กหญิง พิชญ-สินี เนียมเล็ก อนุบาลพัทลุง

12 10197 เด็กหญิง มัณฑิรา หนูฤกษ- อนุบาลปJาพะยอม

13 10256 เด็กหญิง อรวรา เรืองพุทธ อนุบาลพัทลุง

โรงเรียนพัทลุง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (บัญชีสํารอง)

โครงการห*องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยี และส่ิงแวดล*อม (SMTE)

คํานําหน*า ช่ือ นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ


