
 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์จับฉลาก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

และสอบสัมภาษณ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ประจําปการศึกษา 2563 

 

 ตามที่โรงเรียนพนมศึกษา ไดดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4

ระหวางวันที่ 3 - 12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563  เสร็จสิ้นแลวน้ัน ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวน 

ตามหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 129 ราย และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  จํานวน 62 ราย ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีรายช่ือตามประกาศ 

มาจับฉลากในวันที่ 6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ที่มีรายช่ือตามประกาศมาสอบสัมภาษณในวันที่ 7  เดือน มิถุนายน   

พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา  อําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี  

ซึ่งมีรายช่ือดังแนบ 

 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

      (นายโสภณ  ทองจิตร) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

 1. ใหนักเรียนและผูปกครองทุกคน สวมหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาติดตอราชการ 



รายช่ือผูสมัครเรียนระดบัช้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน 

หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงปุณยาพร ลองแปน บานหญาปลอง 

2 
เด็กหญิงกญัญาพัชร ทรัพย
ประเทือง 

บานหญาปลอง 

3 เด็กหญิงพรพิมล พัฒนชู บานหญาปบอง โควตา 

4 เด็กชายณัธพงษ เพชรชู บานใหญ 

5 เด็กหญิงวราภรณ จันทรทอง บานพังกาญจน โควตา 

6 เด็กชายวรากรณ นวลขาว ชุมชนบานชองมาเหลียว 

7 เด็กหญิงสลลิทิพย ทองเน้ือขาว วัดสองพี่นอง 

8 เด็กหญิงมณีรัตน บัวมณี ชุมชนบานชองมาเหลียว 

9 เด็กหญิงณิชนันทน พันธเจริญ อนุบาลเปยมรัก 

10 เด็กหญิงสโรชินี ทองเน้ือขาว วัดสองพี่นอง 

11 เด็กหญิงพมิพชนก สุวรรณรัตน ชุมชนบานชองมาเหลียว 

12 เด็กชายธนภัทร โพธา ชุมชนบานชองมาเหลียว 

13 เด็กหญิงพมิพกานต แดงเน่ือง ชุมชนบานชองมาเหลียว 

14 เด็กชายวีรภัทร หนําคอก ชุมชนบานชองมาเหลียว 

15 เด็กชายขจรเกียรติ บูรพงศ วัดพนม 

16 เด็กชายนนทพัทธ สงมา วัดพนม โควตา 

17 เด็กชายนัทธพงศ เจริญรูป วัดพนม 

18 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองยวน วัดพนม 

19 เด็กหญิงธนพร นวลขาว วัดพนม 

20 เด็กหญิงนันทวัน สุราวุธ วัดสองพี่นอง 

21 เด็กหญิงธัญชนก ทวีรัตน วัดสองพี่นอง 

22 เด็กชายสุภเวช ตันปกษ วัดสองพี่นอง 

23 เด็กหญิงศิรมิา - วัดสองพี่นอง 

24 เด็กชายอนุพงศ สิทธิแดง บานพังกาญจน 

25 เด็กหญิงเพชรรดา โภคา วัดพนม 

26 เด็กชายนัฐชัย ศรีสวัสด์ิ วัดสองพี่นอง 

27 เด็กชายณัฐกฤต วิชิต วัดพนม 

28 เด็กหญิงพมิพิศา แพวมวง อนุบาลเปยมรัก 



รายช่ือผูสมัครเรียนระดบัช้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน 

หมายเหตุ 

29 เด็กชายจอม พมา บานพังกาญจน 

30 เด็กชายกฤษฎา แสงตาขุน วัดสองพี่นอง 

31 เด็กชายกฤตเมธ ศุภลักษณ วัดพนม 

32 เด็กชายชนมพรรษ เรืองไชย วัดพนม 

33 เด็กหญิงตรีชฎา สมบัติแกว บานตนยวน 

34 เด็กหญิงมณีนาจ ทองญวน วัดพนม โควตา 

35 เด็กชายณัฐกิตต์ิ ชอสม บานตนยวน 

36 เด็กชายอรวรรณ เกตุขาว บานตนยวน 

37 เด็กชายเกียรติกําพล ปรีชา บานหญาปลอง 

38 เด็กชายคชภัค แชมไล ชุมชนบานชองมาเหลียว 

39 เด็กชายณัฏฐบดินทร ทิพยเดช วัดพนม 

40 เด็กชายขวัญชัย ทาชี บานใหญ โควตา 

41 เด็กหญิงนัฐชา สงทอง ชุมชนบานชองมาเหลียว 

42 เด็กหญิงศิรกิัญญา นวลละออง วัดสองพี่นอง 

43 เด็กชายภัทราวุธ บัวเพ็ง บานพังกาญจน โควตา 

44 เด็กหญิงจันทรมณี อินแสง บานใหญ 

45 เด็กชายสันติ ครูฑมาก บานตนยวน 

46 เด็กหญิงจันทกานต ประจิน ชุมชนบานชองมาเหลียว 

47 เด็กชายณิชาภรณ เกตุขาว บานตนยวน 

48 เด็กหญิงสิริวิมล เมฆใหม บานตนยวน โควตา 

49 เด็กหญิงอมรรัตน สังขทอง บานบางหิน โควตา 

50 เด็กหญิงกชกร ชวยหนู บานตนยวน โควตา 

51 เด็กชายณัฐพงษ ศรีออน ชุมชนบานชองมาเหลียว 

52 เด็กชายอนุวัฒน ซายสุข บานตนยวน 

53 เด็กชายคฑาวุธ บรสิุทธ์ิ ชุมชนบานชองมาเหลียว โควตา 

54 เด็กชายสิรกิร เผือกภูม ิ ชุมชนบานชองมาเหลียว 

55 เด็กหญิงรัชนี หนูจันทร วัดสองพี่นอง 

56 เด็กชายกฤษฎา อะโน วัดสองพี่นอง 

57 เด็กหญิงขนิษฐา ปาละคเชนทร บานบางหิน 



รายช่ือผูสมัครเรียนระดบัช้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน 

หมายเหตุ 

58 เด็กหญิงศิริวิมล วิชิต บานลูกเดือน 

59 เด็กชายณัฐกรณ ชวยฤกษ ชุมชนวัดปากตรัง 

60 เด็กชายรังสิมันตุ คงประเสริฐ บานหญาปลอง 

61 เด็กหญิงมณีวรรณ สารพิัฒน บานใหญ 

62 เด็กหญิงกานตธืดา จันทรเพง็ ชุมชนบานชองมาเหลียว โควตา 

63 เด็กชายนราทปิ ขุนทิพยกรรณ บานหญาปลอง 

64 เด็กชายศุภกิจ ซุยจินา บานชองมาเหลียว 

65 เด็กชายปกรณเกียรติ ลิ้มเจริญ ชุมชนบานชองมาเหลียว 

66 เด็กชายบัญญวัต มะโร ชุมชนบานชองมาเหลียว 

67 เด็กชายชนะพล หลอพันธ ชุมชนบานชองบานชองมาเหลียว 

68 เด็กหญิงสุพิชญา ทองแกว บานลูกเดือน 

69 เด็กชายธรรมัตน แสงตาขุน มาเหลียว 

70 เด็กหญิงปวริศา คุมเอียด ชุมชนบานชองมาเหลียว 

71 เด็กชายภูมิรพ ีเมืองพรอม บานชองมาเหลียว 

72 เด็กหญิงปริยาภัทร คงคุม บานพังกาญจน 

73 เด็กชายพัฒณภรณ ชูแดง วัดอรัญญาราม 

74 เด็กหญิงสุรญัชนา ชูพรหม อนุบาลเปยมรัก 

75 เด็กชายกฤษฎา สุดเสง ชุมชนบานชองมาเหลียว 

76 เด็กหญิงณิชนันทน สุวรรณสอาด บานลูกเดือน โควตา 

77 เด็กชายนพมงคล ทองมุสิทธ์ิ บานหญาปลอง โควตา 

78 เด็กชายพศวัต หีตทิม ชุมชนบานชองมาเหลียว 

79 เด็กหญิงณัฐริยา สุวรรณวิเชียร บานตนยวน 

80 เด็กชายเมธวิน สโมสร บานบางปร ุ

81 เด็กหญิงมฐัติมา สุวรรณวิเชียร บานตนยวน 

82 เด็กหญิงฉัตรชฎาพร ศรีรักษา บานลูกเดือน 

83 เด็กชายนครินทร วานิช อนุบาลทับปุด 

84 เด็กชายวรชิต อินคง วัดพนม 

85 เด็กชายศุภสัณห ทิพวร ี ชุมชนบานชองมาเหลียว 

86 เด็กชายจิรายุ สุขขี บานแสนสุข 



รายช่ือผูสมัครเรียนระดบัช้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน 

หมายเหตุ 

87 เด็กชายจตุรวิทย อํามณี วัดสองพี่นอง 

88 เด็กหญิงวรพิชชา ศรีชัย บานตนยวน 

89 เด็กหญิงกนกพร สุดเสง วัดพนม 

90 เด็กชายธนโชติ รองเมอืง ชุมชนบานชองมาเหลียว 

91 เด็กชายพีรภัทร จันทรพรกึ บานหญาปลอง 

92 เด็กชายวัลชนะ เเสงศร ี ชุมชนบานชองมาเหลียว 

93 เด็กหญิงวรินธร บุญมา บานหญาปลอง 

94 เด็กหญิงปวริศา นวลขาว วัดสองพี่นอง 

95 เด็กชายธนวัฒน สุภลักศณ ชุมชนบานชองมาเหลียว 

96 เด็กชายธนกร นาคทอง บานพังกาญจน 

97 เด็กหญิงชนิษฐา ประกอบแกว หญาปลอง 

98 เด็กชายชุมพล ไชยวรรโณ บานหญาปลอง 

99 เด็กชายภาณุพงศ โกละกะ บานตนยวน 

100 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย บัวทอง บานบางปร ุ

101 เด็กชายจักรพงศ ผุดบอนอย ชุมชนบานชองมาเหลียว 

102 เด็กชายอรรถพร แตงนวล วัดสองพี่นอง 

103 เด็กชายเกริกเกียรติ บัวแกว ชุมชนบานชองมาเหลียว 

104 เด็กชายศราวุฒ ินาคเกษม บานบางปรุ 

105 เด็กชายณัฐวุฒ ิเข็มทิง บานหวยมุด 

106 เด็กหญิงสุพิชชา จรูญรักษ บานใหญ 

107 เด็กชายจตุรพร หีดจินดา บานคลองชะอน 

108 เด็กชายภูริทัต จันทนา บานตนยวน 

109 เด็กหญิงสุเกสร ไทยแกว บานหญาปลอง 

110 เด็กหญิงอภิณหพร นุนทิพย บานทําเนียบ 

111 เด็กชายอนวัทย ทองจันทร บานบางปร ุ

112 เด็กหญิงธัญวรรณ ประเสริฐ บานหญาปลอง 

113 เด็กชายฐาปณพงศ เวชศาสตร ชุมชนบานชองมาเหลียว 

114 เด็กชายวรวัฒน เวชรินทร ชุมชนบานชองมาเหลียว 

115 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีทัพ ชุมชนบานชองมาเหลียว 



รายช่ือผูสมัครเรียนระดบัช้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน 

หมายเหตุ 

116 เด็กชายศุภโชค ศรีรอดภัย วัดธัญญาราม 

117 เด็กชายกิตตินันท พงษสมุทร บานแสนสุข 

118 เด็กหญิงรวิสรา คงเรือง บานใหญ 

119 เด็กหญิงพัชรา แกวขาว บานใหญ 

120 เด็กชายออง - วัดสองพี่นอง 

121 เด็กหญิงอําภา คําแคน วัดจันทรประดิษฐาราม 

122 เด็กชายวริทธ์ิ ธนโชติพุฒิพงษ บานหญาปลอง 

123 เด็กชายศิววงศ ทิพยเดช บานพังกาญจน 

124 เด็กหญิงมนทิรา จันทรเพ็ง วัดธัญญาราม 

125 เด็กหญิงขวัญภิรมย ชินโคตร อนุบาลเปยมรัก 

126 เด็กหญิงนภเกตน สายควนเกย บานบางปร ุ โควตา 

127 เด็กชายพิรสันต รามสุวรรณ บานตนยวน 

128 เด็กชายสิทธิชัย มิสมร บานใหญ 

129 เด็กชายจิณณพัฒน กองกลุ ชุมชนบานชองมาเหลียว 



รายชื่อผูสมัครเรียนระดับชั้น ม.4 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล จบการศึกษาจาก

โรงเรียน 
หมายเหตุ 

1 นางสาวกฤษกรวรรณ จันทรแสงกลุ พนมศึกษา โควตา 

2 นางสาวรุงนภา ศรีสมทรัพย อุปถัมภวิทยาพนม 

3 นางสาวนันทนภัส วัฒนชัย พนมศึกษา 

4 นางสาวชลิตสา สังขทอง มัธยมเปยมรัก 

5 นางสาวภรภัทร สายบุตร พนมศึกษา 

6 นางสาวนิชนันท พหลภักดี พนมศึกษา 

7 เด็กหญิงอภิษฎา สารพงษ พนมศึกษา 

8 นางสาวกัญชพร สิทธิประการ พนมศึกษา 

9 นางสาวสมฤทัย หลวงปลอด พนมศึกษา โควตา 

10 นางสาวหทัยรัตน เพชรชู อุปถัมภวิทยาพนม 

11 นางสาวจริญญา ศรีสมทรัพย มัธยมเปยมรัก 

12 นางสาวกัณณิกา ศรีขนุน พนมศึกษา 

13 นางสาวเบญจวรรณ ทองสงโสม พนมศึกษา 

14 เด็กหญิงอนุธิดา ประดิษฐพร พนมศึกษา 

15 นางสาวณัฐณิชา จันทรัตน พนมศึกษา 

16 นายนิวัฒน สุวรรณเสน พนมศึกษา 

17 นายธีรภัทร มุสกิ วัดถํ้าวราราม 

18 นางสาวพัทธนันท อาจกิจ อุปถัมภวิทยาพนม 

19 นายอนุพงษ ทิวคง พนมศึกษา 

20 นางสาวอรวรรณ ทองยวน มัธยมเปยมรัก 

21 นางสาวสุดารัตน รักษศรีทอง พนมศึกษา โควตา 

22 เด็กหญิงปญุญิศา เจรญิภักดี พนมศึกษา 

23 นางสาวปยธิดา พูนพิพัฒน พนมศึกษา 

24 นางสาวจริาพร ทองคําแกว มัธยมเปยมรัก 

25 นางสาวสุวรรณี อินทรเหมือน วัดถํ้าวราราม 

26 นางสาวศรัญญา สืบรักษ พนมศึกษา 

27 นางสาวจิดาภา ทิพยมณเฑียร ราชประชานุเคราะห 35 

28 นางสาวศศินา เรืองออน พนมศึกษา 

29 นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงเกลา มัธยมเปยมรัก 



รายชื่อผูสมัครเรียนระดับชั้น ม.4 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
จบการศึกษาจาก

โรงเรียน 
หมายเหตุ 

30 นางสาวณัฎฐธิดา ชวยศร ี พนมศึกษา 

31 นางสาวกัญชพร ธาระมนต พนมศึกษา 

32 นางสาวกนกวรรณ มากแกว วัดถํ้าวราราม 

33 นางสาวชนิสรา ทองสมัฤทธ์ิ บานอรุโณทัย โควตา 

34 นางสาวศุภาพิชญ นาคกุล พนมศึกษา 

35 นางสาวกัญญวรา ปตะมะหะ พนมศึกษา 

36 นางสาวจุฬาลกัษณ วรรณะ พนมศึกษา 

37 นางสาวชนัญชิดา ศรีสมจิตร วัดถํ้าวราราม โควตา 

38 นายธนพล เพชรศร ี พนมศึกษา 

39 นางสาวกรมณี อเนกศักด์ิ พนมศึกษา 

40 นางสาวเจนจริา แดงกุล  พนมศึกษา 

41 นางสาวสุชาดา เศษนาวา พนมศึกษา 

42 นางสาวมณฑาทิพย บูรณพงค บานบางสาน โควตา 

43 นางสาวอาทิตยา ชุมชุม พนมศึกษา โควตา 

44 นางสาวอธิติมา สมเมือง บานบางสาน 

45 นางสาวสสัดาวดี นอยยศ พนมศึกษา 

46 นางสาวณัฐฐาพร เทพคง พนมศึกษา 

47 นายณัฐวุฒิ เพชรมณี มัธยมเปยมรัก 

48 นายชินวัฒน แสงตาขุน พนมศึกษา 

49 นางสาวฐิดารัตน ขําเขียน บานบางสาน 

50 นางสาวอุษณิษา ปานแกว พนมศึกษา 

51 นางสาวบุญญาภรณ แสงตาขุน พนมศึกษา 

52 นางสาวจันทราทิพย วงษสวัสด์ิ พนมศึกษา โควตา 

53 นางสาวปกิตตา แสงศร ี พนมศึกษา 

54 เด็กชายศราวุฒ ิจันทรแสงกลุ พนมศึกษา 

55 นายภูวนนท ศรีนิล พนมศึกษา 

56 นางสาวสาริกา ยองแกว พนมศึกษา 

57 เด็กหญิงปญุญิศา เจรญิภักดี พนมศึกษา 

58 นางสาวณฐอร เพชรใฝ อุปถัมภวิทยาพนม 



รายชื่อผูสมัครเรียนระดับชั้น ม.4 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
จบการศึกษาจาก

โรงเรียน 
หมายเหตุ 

59 นายจักรกฤษ ณ ฤทธ์ิ พนมศึกษา 

60 นางสาวภัทรนันท ศรีพุทธา พนมศึกษา 

61 นางสาวสุวนันท พิษครุฑ พนมศึกษา 

62 นางสาวนุชนารถ หมวดเพ็ชร อุปถัมภวิทยาพนม 


