
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ประเภททั่วไป) 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
************************* 

ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2562 
และก าหนดสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นั้น 
 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรียงล าดับตามคะแนนสอบ รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ประเภทท่ัวไป) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ 

1 00021 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล  

2 00008 นายจักรภพ  ชูมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  

3 00033 เด็กชายนิพพิชฌน์  จินดาวุฒิกุล อ ามาตย์พานิชนุกูล  

4 00041 นายธัมมจัก  ศรีจันทร์ อ ามาตย์พานิชนุกูล  

5 00023 นางสาวภัทราวดี  สุกด า อ ามาตย์พานิชนุกูล  

6 00016 นายธัชนนท์  ชูชื่น อ่าวลึกประชาสรรค์  

7 00011 เด็กชายณฐนนท์  อัครวิเนค องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

8 00038 เด็กหญิงวรัมพร  มันตะวัตร อ ามาตย์พานิชนุกูล  

9 00025 นายวิญญู  ศรีอ่อน อ ามาตย์พานิชนุกูล  

10 00030 นางสาวณัฐวดี  ค าปล้อง อ ามาตย์พานิชนุกูล  

11 00034 เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์ อ ามาตย์พานิชนุกูล  

12 00006 นายรัญชน์  เทียนกิ่งแก้ว อ ามาตย์พานิชนุกูล  

13 00009 นางสาวบัวบุศยา  ศุภศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  

14 00047 นางสาวปริญ  กังแฮ อ ามาตย์พานิชนุกูล  

15 00037 เด็กชายอิสรภาพ  บุญตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
 
 

ล าดับที่... 
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ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ 

16 00014 นายเขตโสภณ  เอ้งฉ้วน อ่าวลึกประชาสรรค์  

17 00035 เด็กชายวิชชุกร  ผิวด า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

18 00032 นางสาวสิรินญา  สัณฑะมาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
 
ส ารอง 

ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ 

1 00042 นายณัฐชนน  ชุมทอง อ่าวลึกประชาสรรค์  
2 00040 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ อ ามาตย์พานิชนุกูล  
3 00029 เด็กชายรัฐนันท์  รักการ อ ามาตย์พานิชนุกูล  
4 00001 นางสาวชนากานต์  ขันติ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี  
5 00027 นางสาวปิยธิดา  พวงทอง อ ามาตย์พานิชนุกูล  
6 00022 นางสาวพิชญ์สินี  สีสว่าง อ ามาตย์พานิชนุกูล  
7 00010 นางสาวมาวดี  ศรีเกิด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
8 00003 นางสาวอริสสา  สีนอเนตร อ่าวลึกประชาสรรค์  
9 00036 นางสาวจิตรานุช  สุวรรณพงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
10 00002 เด็กหญิงวลีวรรณ  ใสด า อ่าวลึกประชาสรรค์  
11 00043 นายรชานนท์  พรหมรักษา อ่าวลึกประชาสรรค์  
12 00017 นางสาวจิตรานุช  ช่วยนุ้ย อ่าวลึกประชาสรรค์  
13 00012 นายเกริกชัย  แซ่ย่อง อ่าวลึกประชาสรรค์  
14 00026 นายภัคพล  ตันติธรรม อ ามาตย์พานิชนุกูล  
15 00048 นางสาวภัทรานิษฐ์  ประดิษฐเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
16 00044 นายอนิรุทธิ์  ถิ่นปกาสัย อ่าวลึกประชาสรรค์  
17 00020 นายรัชชานนท์  น่าเยี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
18 00019 นางสาวพรชนก  รอดเหลื่อม อ่าวลึกประชาสรรค์  

 

2. การรายงานตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
                         นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก  ล าดับที่ 1-18 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้า
เรียน โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หากไม่มารายงานตัวในห้วงเวลาที่ก าหนด ถือว่าได้สละ
สิทธิ์การเข้าเรียนและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะเรียกผู้สอบได้ล าดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  www.kpaos.ac.th และเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th 
 

3. การมอบ… 

 

http://www.krabipao.go.th/
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  3. การมอบตัวนักเรียน 

    3.1 ก าหนดการมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

    3.2 ให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาพร้อม บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชุมผู้ปกครองก่อนมอบตัวนักเรียน เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งจัน 
ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

2) จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 12,000 บาท  
3) วัดตัวเสื้อสูทของโรงเรียน ค่าเสื้อสูท 1,300 บาท 

  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 


