
 

 

 

 
 

ประกาศรงรียนพัทลุง 
รืไอง ผลการสอบคัดลือกนักรียน ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ํ ปีการศึกษา ๎๑๒๏ 

ประภทนักรียนครงการหຌองรียนพิศษ  
การจัดการรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการป็นภาษาอังกฤษ  

ิMini English Program : MEP) 
 

 

      ตามทีไรงรียนพัทลุง เดຌประกาศรับนักรียน ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ํ ประจ าปีการศึกษา ๎๑๒๏ ประภท
นักรียนครงการหຌองรียนพิศษการจัดการรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการป็นภาษาอังกฤษ 
ิMini English Program : MEP)  

บัดนีๅ รงรียนเดຌด านินการสอบคัดลือกนักรียนดังกลาวสรใจรียบรຌอยลຌว จึงประกาศผลการสอบ
คัดลือกนักรียนผูຌสอบไดຌบัญชีตัวจริง จ านวน ๏์ คน มีสิทธิ์รายงานตัวขຌารียน ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ํ 
รงรียนพัทลุง ปีการศึกษา ๎๑๒๏ ตามบัญชีรายชืไอนบทຌายประกาศ ดยรียงล าดับตามคะนนรวม ละ
ผูຌสอบเดຌบัญชีส ารอง จ านวน ํ์ คน ดยรียงตามล าดับคะนนรวม  

฿หຌนักรียนทีไเดຌรับการประกาศรายชืไอตัวจริง ด านินการดังนีๅ 
รายงานตัว฿นวันทีไ ํ๐ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๏ วลา ์๙.์์ น. - ํ๒.๏์ น. ณ ตึกอ านวยการ 

รงรียนพัทลุง  
มอบตัวนักรียน ฿นวันทีไ ํ๓ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๏ วลา ์๙.์์ น. - ํ๒.๏์ น. ณ รงรียนพัทลุง  
หากไมมารายงานตัวละมอบตัวตามวันวลาทีไก าหนด ถือวาสละสิทธิ์ ละรงรียนจะรียก

ผูຌสอบเดຌล าดับส ารองเปรายงานตัวทดทน ิดยน าบัตรประจ าตัวผูຌขຌาสอบมาสดง) 
 

 ประกาศ  ณ วันทีไ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

 

        
 

 ินายมณี  รืองกຌว) 

 ผูຌอ านวยการรงรียนพัทลงุ 
 



MEP'63 ระดับ ม.1 หนຌาทีไ 1/1

ระดบัมัธยมศึกษาปทีี ่1    ประจ าปกีารศึกษา 2563
(รียงล าดับตามคะนนรวม)

ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 20055 ดใกหญิง มนิทธ์ิตา ชัยฤทธิ์ ทศบาลวัดภผูาภมิขุ
2 20022 ดใกชาย ตชิน มสิุกมิ ทศบาลวัดภผูาภมิขุ
3 20060 ดใกหญิง วิณิชยา ชูจันทร์ ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
4 20070 ดใกหญิง อนงนาฎ ทองบญุ ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
5 20075 ดใกหญิง พรววนติ กืๅอกຌว อนบุาลรวดีศึกษา
6 20045 ดใกหญิง พมิพพ์ศิา สุวรรณศรี บຌานชะอวด
7 20024 ดใกหญิง ธนพร ชูซง อนบุาลปา่บอน
8 20014 ดใกชาย จตนพิทัธ์ มอืงสง ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
9 20072 ดใกชาย อศัม์ดช ไตรสุวรรณ์ อนบุาลพทัลุง
10 20007 ดใกชาย กนัตพงศ์ ชูพใง อนบุาลพทัลุง
11 20023 ดใกหญิง ทตัพชิา วิทยาประสริฐ อนบุาลพทัลุง
12 20029 ดใกชาย ธาวิน ธัญญอนนัต์ผล ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
13 20064 ดใกหญิง ศุภวรรณ ศียรอุน บຌานกาะทองสม
14 20049 ดใกหญิง พทุธิพรรธน์ บ ารุงสนา อนบุาลพทัลุง
15 20025 ดใกหญิง ธนพร ทองกมกຌว ทศบาลวัดภผูาภมิขุ
16 20015 ดใกชาย ชญานนท์ ประสริฐ ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
17 20011 ดใกหญิง คคราม ฤทธามาตย์ ภูกใตไทยหวัอาซียนวิทยา
18 20021 ดใกหญิง ดลชนก รืองศรี อนบุาลควนขนนุ
19 20042 ดใกหญิง พชิชานนัท์ คงมา ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
20 20073 ดใกหญิง อศิญาณ์ สวัสดีประสริฐ อนบุาลพทัลุง
21 20052 ดใกหญิง ภทัฎยิา รามกຌว ทศบาลวัดภผูาภมิขุ
22 20041 ดใกชาย พงศ์ภดิูส วรนนัทป์ญัญา อนบุาลรวดีศึกษา
23 20008 ดใกหญิง กษมณี บญุถาวร ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
24 20046 ดใกหญิง พมิพม์าดา กอวัฒนสกลุ อนบุาลพทัลุง
25 20054 ดใกหญิง มนญัชยา คงมอืง ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
26 20053 ดใกหญิง ภทัราวดี หนูจริญ อนบุาลพทัลุง
27 20003 ดใกหญิง กรชนก ทบัธนะ ทศบาลบຌานคูหาสวรรค์
28 20033 ดใกหญิง นจัญ์มยี์ หมมนัต์ บຌานนาทุงพธิ์
29 20062 ดใกชาย วีรภทัร ลิไววิริยกลุ อนบุาลธิดามตตาธรรมพทัลุง
30 20002 ดใกหญิง กนกพร บญุพบ อนบุาลปา่พะยอม

โรงเรยีนพัทลุง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)



MEP'63 ระดับ ม.1 (บญัชีส ำรอง)  หนຌำทีไ 1/1

ระดบัมัธยมศึกษาปทีี ่1    ประจ าปกีารศึกษา 2563
(รียงล ำดับตำมคะนนรวม)

ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 20047 ดใกหญิง พยิำกรณ์ สุรชติกรียงเกร ทศบำลบຌำนคูหำสวรรค์
2 20001 ดใกหญิง กนกกำญจน์ สงขำว อนบุำลธิดำมตตำธรรมพทัลุง
3 20030 ดใกหญิง ธีรดำ ทองหนนูุຌย อนบุำลรวดีศึกษำ
4 20034 ดใกชำย บรรณวิทย์ จันทรขนฐิ ทศบำลวัดภผูำภมิขุ
5 20038 ดใกหญิง ปณัฑิตำ ชูบวั อนบุำลพทัลุง
6 20017 ดใกชำย ชิษณุพงค์ มำกจุຌย บรูณะพทัศึกษำ มลูนธิิ
7 20065 ดใกชำย สิรภพ ขวัญกຌว อนบุำลธิดำมตตำธรรมพทัลุง
8 20016 ดใกหญิง ชิตำภำ ข ำด ำ ทศบำลบຌำนคูหำสวรรค์
9 20040 ดใกหญิง ปยิธิดำ ฿หมชู อนบุำลรวดีศึกษำ
10 20063 ดใกหญิง ศิรดำ ฉิๅมสังข์ อนบุำลพทัลุง

โรงเรยีนพัทลุง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (บญัชสี ารอง)

โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)


