
 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เร่ือง ผลการคัดเลือกนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 ตามที่โรงเรียนพนมศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น   

บ ัดน ี ้ โ รง เร ียนพนมศ ึกษาได ้ดำเน ินการค ัดเล ือกน ัก เร ียนด ั งกล ่ าว เสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกตามท้ายประกาศ โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2564  ณ หอประชุม โรงเรียนพนมศึกษา ตามเวลา 
ท่ีกำหนดด้านล่าง  

 
ระดับชั้น เวลามามอบตัวและรายงานตัว กลุ่ม line ห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 08.00 – 08.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 09.00 – 09.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 10.00 – 10.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 11.00 – 11.55 น. 

 
 



นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ท่ี 30 พฤษภาคม 2564  ณ หอประชุม 
โรงเรียนพนมศึกษา 

ระดับชั้น เวลามามอบตัวและรายงานตัว กลุ่ม line ห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 08.00 – 08.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 09.00 – 09.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 10.00 – 10.55 น. 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 11.00 – 11.55 น. 

 
 
   
 
ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 พ.ศ. 2564 
 
 
   
                  (นายโสภณ  ทองจิตร) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
       

 
 

หมายเหตุ ผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวมาได้เพียง 1 คน 



รายชื่อนักเรียนผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 เด็กหญิงณัฐณิชา นวลละออง วัดสองพี่น้อง 
2 เด็กชายภูมิพัฒน์ ฉิมภักดี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
3 เด็กหญิงอาภาภัทร รัตนชัย บ้านหญ้าปล้อง 
4 เด็กหญิงกันตา ศรีนุ้ย บ้านแสนสุข 
5 เด็กชายธีรเดช เปรมกล่ัน วัดสองพี่น้อง 
6 เด็กชายรัตภูมิ ช่วยศรี บ้านหญ้าปล้อง 
7 เด็กชายวิชชากร รามแก้ว ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
8 เด็กชายนิติธร ทืพย์เดช ชุมชนบ้านช้องม้าเหลียว 
9 เด็กหญิงโสภิดา สังข์คร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
10 เด็กชายเมธาพร ขจร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
11 เด็กชายจรัลชัย หลับด้วง บ้านบางปรุ 
12 เด็กชายปฏิภาน ดำรัส อนุบาลเป่ียมรััก 
13 เด็กหญิงเยาวดี วิเชียร บ้านหญ้าปล้อง 
14 เด็กหญิงนภสร วราชัย ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
15 เด็กหญิงปุณญาพร เจียงพุทซา บ้านบางปรุ 
16 เด็กชายกฤตมุข ภู่เช่ียวชาญวิทย์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
17 เด็กหญิงดวงกมล รักนาควน บ้านหญ้าปล้อง 
18 เด็กชายกมลภพ ต้นสวรรค์ บ้านบางสาน 
19 เด็กชายภูตะวัน แช่มไล่ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
20 เด็กหญิงสุชานันท์ แสงเดือน บ้านพังกาญจน ์
21 เด็กชายณฐพงษ์ พระจำนง บ้านต้นยวน 
22 เด็กชายพรสวรรค์ พลนาจร บ้านหญ้าปล้อง 
23 เด็กชายณัฐพร บำรุงวงค์ บ้านบางปรุ 
24 เด็กชายธิติมา ชนะ บ้านหญ้าปล้อง 
25 เด็กชายจักรพัฒน์ ปิตะมะหะ วัดสองพี่น้อง 
26 เด็กหญิงสุดารัตน์ รักษา วัดสองพี่น้อง 
27 เด็กหญิงพัชริดา ณะเสน บ้านพังกาญจน ์
28 เด็กชายไชยวัฒน์ ชูไทย บ้านพังกาญจน ์



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
29 เด็กหญิงกรกนก ทิพย์พิมล ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
30 เด็กหญิงกัลยาร์ตน์ ปิตะมะหะ วัดพนม 
31 เด็กหญิงฐานิตา คีรีรักษ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
32 เด็กชายพจน์ชระ ปานชู วัดสองพี่น้อง 
33 เด็กชายพงศ์ภรณ์ แก้วทิมบุตร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
34 เด็กหญิงสาธิตา ไทยเล็ก บ้านแสนสุข 
35 เด็กหญิงโศภิตา เพ็งสมมุติ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
36 เด็กชายอภิรักษฺ ขวัญเทพ บ้านหญ้าปล้อง 
37 เด็กชายปรเมศวร์ แก้วศรี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
38 เด็กชายภัสสกร วงค์เดช ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
39 เด็กชายเจตรินทร์ เรณโร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
40 เด็กชายณัฐวุฒ ศรีเทพ บ้านบางปรุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 เด็กชายธนพงศ์ ศรีสมทรัพย์ อนุบาลเป่ียมรัก 
2 เด็กหญิงปณิศา พันธ์สุวรรณ์ วัดธัญญาราม 
3 เด็กหญิงกัญญาภัค ขำช่วย  
4 เด็กชายวัชรศักด์ิ สัมพันธ์ บ้านใหญ่ 
5 เด็กหญิงวนัชพร เกิดด้วง วัดสองพี่น้อง 
6 เด็กหญิงปริณดา แสงจำนงค์ ชุมชุนบ้านช่องม้าเหลียว 
7 เด็กชายณัฐพล จันทร์ทิพย์ วัดสองพี่น้อง 
8 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพชรรัตน์ บ้านบางปรุ 
9 เด็กชายกัณติพันธ์ สุวรรณ์สอาด บ้านลูกเดือน 
10 เด็กชายพิชญะ วิเศษสมบัติ อนุบาลเป่ียมรัก 
11 เด็กชายธนัชพร แสงตาขุน บ้านพังกาญจน ์
12 เด็กหญิงกัญญาวรี์ ถาพร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
13 เด็กหญิงญาณิศา พัฒนะ บ้านบางสาน 
14 เด็กชายปรเมษฐ์ จรูญรักษ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
15 เด็กชายบรรชา กรุณา บ้านบางปรุ 
16 เด็กชายสหรัฐ แต่งคูหา วัดนิโครธาราม 
17 เด็กหญิงวัลลภา ภูวะกง บ้านบางปรุ 
18 เด็กชายสมพงศ์ จิตราภรย์ วัดสองพี่น้อง 
19 เด็กชายธีรเกียรติ ศรีรักษา วัดพนม 
20 เด็กชายนพรัตน์ จันทะวงค์ วัดสองพี่น้อง 
21 เด็กชายวีรวัฒน์ โสดา บ้านลูกเดือน 
22 เด็กหญิงศิรินาถ ศรีใย วัดสองพี่น้อง 
23 เด็กชายณรงค์ชัย บุญขวัญ ชุมชนบ้านช้องม้าเหลียว 
24 เด็กชายอโนชา ศรีใย วัดสองพี่น้อง 
25 เด็กหญิงนันทนา ชูมนต์ วัดสองพี่น้อง 
26 เด็กชายธีรภัทร ราชอำไพ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
27 เด็กหญิงสุนิษา วิเศษโชค มหาราชบ้านแสงอรุณ 
28 เด็กชายศุภชัย เพชรขุ้ม บ้านใหญ่ 
29 เด็กหญิงปุณยาพร พิษนาค ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 เด็กชายธนกฤต โทแก้ว บ้านบางหิน 
31 เด็กชายอภิชาติ สัมพันธ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
32 เด็กหญิงสิริรัฐ ภูหญ้า ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
33 เด็กหญิงพัทธนันท์ สุขเช้ือ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
34 เด็กชายกมลเทพ เนตรรุ่ง วัดสองพี่น้อง 
35 เด็กชายอดิเทพ หงษ์จันทร์ บ้านต้นยวน 
36 เด็กชายณัฐวุฒิ ล่ิมพิกุล ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
37 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรประสิทธิ์ ชุมชนบ้านช้องม้าเหลียว 
38 เด็กชายธีรภัทร พรมมาก บ้านหญ้าปล้อง 
39 เด็กหญิงภาสินี หิรัญเรือง บ้านคลองชะอุ่น 
40 เด็กหญิงบุญสิตา บัวตุ๋ย บ้านเเสนสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 เด็กหญิงภัทรวดี อินคง บ้านหญ้าปล้อง 
2 เด็กหญิงศิริประภา สมน้อย บ้านควนสินชัย 
3 เด็กชายนันทธ์ภัทร ครุฑมาก วัดธัญญาราม 
4 เด็กหญิงโศธิดา โอภาสะ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลัยว 
5 เด็กชายอดิเทพ ศรีรักษา บ้านลูกเดือน 
6 เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์เเฝด วัดโคกสวย 
7 เด็กหญิงวิดามล พิบูลย์ โรงเรียนบ้านบางปร ุ
8 เด็กหญิงพัชราภา ทองจันทร์ บ้านบางปรุ 
9 เด็กชายจิรเมธ แก้วสิงขรณ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
10 เด็กชายเตชภน ศรีนิล ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
11 เด็กชายกฤษณะ พุทธศิริ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
12 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อุดมศรี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
13 เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์พรึก บ้านหญ้าปล้อง 
14 เด็กชายอนันทวุฒิ พ่วงฟ ู วัดพนม 
15 เด็กชายณัฐชนน ชาญเดช วัดพนม 
16 เด็กหญิงปริยาภัทร คำสวัสด์ิ บ้านบางปรุ 
17 เด็กชายผณินธร กองกุล วัดรัษฎาราม 
18 เด็กหญิงวริศรา แก้วบัวทอง บ้านลูกเดือน 
19 เด็กชายปวริศ ฤทธิกุล ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
20 เด็กชายพสักร ทองสัมฤทธิ์ วัดสองพี่น้อง 
21 เด็กชายจักรกฤต ไชยสินธุ์ บ้านต้นยวน 
22 เด็กหญิงแพรวา รอดโหม้ง ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
23 เด็กชายพลกฤต ทองแป้น บ้านต้นยวน 
24 เด็กชายรพีพล ศรีไทย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
25 เด็กชายนภัทดิสร ยืนยง ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
26 เด็กหญิงกัญญาวี ทับเมือง บ้านใหญ่ 
27 เด็กหญิงปาริชาติ เถาว์ราม วัดสองพี่น้อง 
28 เด็กหญิงณัฐฐ์วรีย์ บุญเมือง บ้านต้นยวน 
29 เด็กชายกวินท์ จิโน บ้านหญ้าปล้อง 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 เด็กหญิงพรพิมล มินทอง วัดสองพี่น้อง 
31 เด็กชายณัฐภูมิ คงวุฒิ วัดพนม 
32 เด็กหญิงกันต์กมล มาทัพ บ้านหญ้าปล้อง 
33 เด็กหญิงจันแก้ว แอบมณี โรงเรียนวัดพนม 
34 เด็กชายกฤษติกร ชำนินวล ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
35 เด็กชายณัฐศักด์ิ ศรีรักษา ชุมชนบ้านช่องม้าเหล่ียว 
36 เด็กชายรัฐภูมิ ไกรวงศ์ บ้านหญ้าปล้อง 
37 เด็กชายสหรัถ ภูมิพิทักษ์ บ้านใหญ่ 
38 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ชูช่วย ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
39 เด็กชายสุรจิตร์ พลรบ บ้านใหญ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 เด็กหญิงธัญพิชชา หวันดีน อนุบาลเป่ียมรัก 
2 เด็กชายปกรณ์ ช่วยศรี อนุบาลเป่ียมรัก 
3 เด็กชายคำรณ พรมมาก อนุบาลเป่ียมรัก 
4 เด็กชายกฤตภาส สุขอุ่น วัดสองพี่น้อง 
5 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก้วนิมิตร ชุมชนบ้านม้าเหลียว 
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วด ี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
7 เด็กชายสิรดนัย สอนรัตน์ อนุบาลเป่ียมรัก 
8 เด็กหญิงศุภกานต์ เย็นใจ บ้านบางปรุ 
9 เด็กหญิงเกวลิน แก้วนพคุณ วัดสองพี่น้อง 
10 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ศรีพิทักษ์ บ้านบางปรุ 
11 เด็กหญิงอริณษิตา แจ้งอักษร บ้านบางปรุ 
12 เด็กชายเจตนิพัทธ์ วิชิต บ้านเบญจา 
13 เด็กหญิงชนากานต์ แก้วภูชงค์ วัดตรณาราม 
14 เด็กหญิงสวรรยา คำเกิด บ้านหญ้าปล้อง 
15 เด็กหญิงเนาวลักษณ์ จันทะวงค์ วัดสองพี่น้อง 
16 เด็กชายปิติ หลีดนหมาน บ้านหญ้าปล้อง 
17 เด็กหญิงณัฐณิชา สงเคราะห์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
18 เด็กหญิงสุทธิดา พิทักษ์ วัดพนม 
19 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วงษ์สินธุ์ บ้านหญ้าปล้อง 
20 เด็กหญิงจันทิมา บุญกลาง บ้านหญ้าปล้อง 
21 เด็กหญิงปุณภา ทองเสน บ้านหญ้าปล้อง 
22 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มงคลนิมิตร วัดสองพี่น้อง 
23 เด็กหญิงชนิกานต์ ช่วยชนะ วัดถ้ำวราราม 
24 เด็กหญิงอาภาภัทร รัตนชัย บ้านหญ้าปล้อง 
25 เด็กชายธนพล เจริญคุณ วัดพนม 
26 เด็กชายรัชชานนท์ พหลภักดี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
27 เด็กหญิงกมลวรรณ พิทักษ์เเทน บ้านใหญ่ 
28 เด็กหญิงพวงเพชร วิจิตร ์ บ้านใหญ่ 
29 เด็กหญิงสุวภัทร ครุฑมาก ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 เด็กหญิงชษิตา จิตรอมร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
31 เด็กหญิงบัณฑิตา ชูขาว ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
32 เด็กชายพีรภาส ชูประเสริฐ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
33 เด็กหญิงวรันณ์ธร วงศ์สวัสด์ิ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
34 เด็กหญิงนุชนาถ ศรีรักษา ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
35 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิเชียร บ้านบางสาน 
36 เด็กหญิงอภาวดี สงพัฒน์แก้ว บ้านแสนสุข 
37 เด็กหญิงจีราพรรณ พลภักดี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
38 เด็กหญิงชนิกานต์ บุญคล้าย ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
39 เด็กชายรวีโรจน์ รักมาศ วัดสองพี่น้อง 
40 เด็กชายปภังกร รถทิพย์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  (วิทย์-คณิต) ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 นางสาวณัฐธิดา คงเดิม พนมศึกษา 
2 นางสาววริษฐา แสงจง พนมศึกษา 
3 นางสาวปรียา พรหมรักษา พนมศึกษา 
4 นายปุณณัตถ์ นรารักษ์ วัดถ้ำวราราม 
5 นางสาวกฤติยาวรรณ จันทร์แสงกุล พนมศึกษา 
6 นางสาวสุวคนธ์ สงเคราะห์ พนมศึกษา 
7 นางสาววัลย์ลิกา ดำพันธ์ บ้านคลองชะอุ่น 
8 นางสาวเกตน์สิรี ทิพย์เดช พนมศึกษา 
9 นางสาวภัทรติกา ขาวจิตต์ พนมศึกษา 
10 นางสาวลดาวัลย์ ชูไทย พนมศึกษา 
11 นางสาวกัณฐิกา ถาพร พนมศึกษา 
12 นางสาวรมิดา เรืองไชย พนมศึกษา 
13 นางสาวกนกวรรณ ส้มเมือง พนมศึกษา 
14 นางสาวสุภาวดี ศรีนิล พนมศึกษา 
15 นางสาวกชกร แก้วนพคุณ พนมศึกษา 
16 นายภูริณัฐ รินเกล่ือน วัดถ้ำวราราม 
17 นายชยุตรา สาคร พนมศึกษา 
18 นางสาวชมพูนุท ชัยธรรม พนมศึกษา 
19 นางสาวสายธาร จรรย์ทัน พนมศึกษา 
20 นายภูมิพัฒ สัมพันธ ์ พนมศึกษา 
21 นายสุทธิวงค์ ทิพย์มาก บ้านอรุโณทัย 
22 นางสาวสิริภัทร จุ้ยทองคำ พนมศึกษา 
23 นางสาวสวรินทร์ รัตนพันธ์ บ้านอรุโณทัย 
24 นางสาวไอลดา วรรณศรี พนมศึกษา 
25 นางสาวรติรส รักกะเปา บ้านบางสาน 
26 นางสาวศลิษา มากแก้ว พนมศึกษา 
27 นางสาวบุษกร ทองจันทร์ พนมศึกษา 
28 นางสาวใบเงิน ช่วยศรี พนมศึกษา 
29 เด็กหญิงทิพวัลย์ ปู่จันทร์ อุปถัมภ์วิทยาพนม 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 เด็กชายปริญญา นุ้ยย่อง พนมศึกษา 
31 นางสาวโสรยา ฉิมฤทธิ์ บ้านคอกช้าง 
32 นายธนพัฒ สารจิตต์ พนมศึกษา 
33 นางสาวขวัญติมา รักสีทอง พนมศึกษา 
34 นางสาวธิดารัตน์ พลลือ พนมศึกษา 
35 นางสาวพิมพ์ชนก กองแก้ว บ้านอรุโณทัย 
36 นางสาวอนุสรา ฤกษ์อ่อน พนมศึกษา 
37 นางสาวณัฏฐนันท์ ทรัพย์เรืองเนตร พนมศึกษา 
38 นางสาวสุพรรษา ทรงเหล็กสิงห์ พนมศึกษา 
39 นายธนพัฒน์ สาเรศ พนมศึกษา 
40 นางสาวภัศรา นาคปลัด วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ศิลป์-คำนวณ) ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 นางสาวบุษราคัม คงวุธ บ้านคลองชะอุ่น 
2 นายศิริวัฒน์ บุญชุม พนมศึกษา 
3 นางสาววิภาวดี เหมือนใจ บ้านอรุโณทัย 
4 นางสาวอาทิมา ปรึกษาเหตุ บ้านอรุโณทัย 
5 นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์สวัสด์ิ พนมศึกษา 
6 นายก้องภพ อุดมวงศ์ศิร ิ บ้านคลองชะอุ่น 
7 นางสาวชญานิษฐ์ อินทอง บ้านอรุโณทัย 
8 นางสาวธิมาภรณ์ พิพิธเสมา พนมศึกษา 
9 นางสาวคุณัญญา ทองชนะ วัดถ้ำวราราม 
10 เด็กหญิงศุภมาศ ราชสมบัติ วัดถ้ำวราราม 
11 นายภูริทัต เกิดชูกุล พนมศึกษา 
12 นางสาวสุนิษา ทองจาร อุปถัมภ์วิทยาพนม 
13 นายชนาธิป ฉัตรทอง พนมศึกษา 
14 นายสิปปกร จินดาพล พนมศึกษา 
15 เด็กชายปณิดา ชาติวงษ์ บ้านอรุโณทัย 
16 นางสาวศศิภา ปั้นทอง บ้านอรุโณทัย 
17 นางสาวประภาภรณ์ เเสนภูมี พนมศึกษา 
18 นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณคง พนมศึกษา 
19 นางสาวสุชานรี คงเดิม พนมศึกษา 
20 นางสาวศธิตา ซุยจินา พนมศึกษา 
21 นายจีรภัทร ศรีนิล มัธยมเป่ียมรัก 
22 เด็กชายพงษ์นรินทร์ กองกุล พนมศึกษา 
23 นางสาวจิรวรรณ มีมาก พนมศึกษา 
24 นายรัฐภูมิ สุขกรี พนมศึกษา 
25 นางสาวนุชวรา วาดวงปราง พนมศึกษา 
26 นางสาวอริสรา เวชวานิช ป่าพะยอมพิทยาคม 
27 นายภูตะวัน ทองคำลึง สารสาสวิเทศสุราษฎร์ธานี 
28 นางสาวเกศรา ศรัทธาสุข พนมศึกษา 
29 นายเมธัส เวชพราหมณ์ อุปถัมภ์วิทยาพนม 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 นายจุลจักร ดารุณภักดี อุปถัมภ์วิทยาพนม 
31 นางสาวศศิกาญจน์ อภิโมทย์ อุปถัมภ์วิทยาพนม 
32 นายภูริพัฒน์ โภคัย พนมศึกษา 
33 นางสาวสุมินตรา ศรีสิงห์ บ้านคอกช้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (ศิลป์-ภาษา) ประจำปกีารศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 นายปรวิทย์ ศิริวัฒน์ พนมศึกษา 
2 นางสาวจิรัชญา นาคสัน พนมศึกษา 
3 เด็กชายธีรพงศ์ ปาลคะเชนทร์ พนมศึกษา 
4 นางสาวธัญสินี นฤมิตรพรสุข บ้านยางสาน 
5 นางสาวกรนันท์ สิทไชย จะนะชนูปถัมภ์ 
6 นางสาวฌัชชฎาภา เจริญ วัดถ้ำวราราม 
7 นางสาวจันทกานต์ พนาลี วัดโคกหาด 
8 นางสาวมนทิรา ศักดา พนมศึกษา 
9 นางสาวธิดารัตน์ ทองเนียม พนมศึกษา 
10 นางสาวเบญจรัตน์ บัวแก้ว พนมศึกษา 
11 นายพลธกร เสนาประชาราษฎร์ อุดมวิทยากร 
12 นางสาวชนกนารี ขันทอง พนมศึกษา 
13 นางสาวพรรณนิพส วิชิตชู พนมศึกษา 
14 นางสาวจิรัชญา รามวงศ์ พนมศึกษา 
15 นายภาณุวัตร สัมพันธ์ วัดถ้ำวราราม 
16 นางสาวปวันรัตน์ ชูรักษ์ วัดถ้ำวราราม 
17 นายวรภัทร วราชัย พนมศึกษา 
18 นางสาวปิยรักษ์ แสนประเสริฐ บ้านอรุโณทัย 
19 นางสาวธารทิพย์ เขียวดำ อุปถัมภ์วิทยาพนม 
20 นายชลภัทร พูลเงิน พนมศึกษา 
21 นางสาวสุธิตา ดาศรี อุปถ์วิทยาพนม 
22 นายป้องรักษ์ ล้ิมวิชิต พนมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ศิลป์-ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
1 นายจิรวัฒน์ บุญลึก พนมศึกษา 
2 นางสาวรัญชิดา รักโคตร บ้านคลองชะอุ่น 
3 นางสาวธัญญลักษณ์ พรหมชาติ พนมศึกษา 
4 นายชวัลกร นาคสวาท บ้านคลองชะอุ่น 
5 นางสาวพรกนก แก่นงูเหลือม พนมศึกษา 
6 นางสาวกัลยาณี บวรสุวรรณ์ พนมศึกษา 
7 นางสาวณัฐณิชา แคล่วคล่อง พนมศึกษา 
8 นางสาวเขมมิกา ร้อดเหล็ก พนมศึกษา 
9 เด็กหญิงจันทร์จิรา เทียมยม พนมศึกษา 
10 นายสุภวัทน์ ทิพย์เดช พนมศึกษา 
11 นายอัตถชัย วงศรี มัธยมเป่ียมรัก 
12 นายกรวิท อึกทองจอม พนมศึกษา 
13 นางสาวปรียาภรณ์ สุขขัง พนมศึกษา 
14 นางสาวปิยมาส เย็นใจ เทศบาลบ้านย่านยาว 
15 เด็กชายพิมพ์วิภา ละออ วัดถ้ำวราราม 
16 นางสาวมาติกา รัฐแฉล้ม วัดถ้ำวราราม 
17 นางสาวณัฏฐณิชา คนโอ วัดถ้ำวราราม 
18 นางสาวพรธิตา หนูบุญ พนมศึกษา 
19 นางสาวชนาพร ทับแก้ว พนมศึกษา 
20 นางสาวสิริกร คงไล่ พนมศึกษา 
21 นางสาวลลิตภัทร กันคง วัดถ้ำวราราม 
22 นายกฤษฎา คงเรือง พนมศึกษา 
23 นางสาวนฤมล โอภาสะ นบางสาน 
24 นายปิยศััสน์ ปลอดทุกข์ พนมศึกษา 
25 นายภาณุพงศ์ ชูพนม พนมศึกษา 
26 นางสาวชลธิชา หลุ่ยจ๋ิว วัดถ้ําวราราม 
27 นายแทนไท แสงทอง พนมศึกษา 
28 เด็กชายณัฐภัทร พลเย่ียม พนมศึกษา 
29 นางสาวขจีพรรณ ศรีพิทักษ์ พนมศึกษา 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษาเดิม 
30 นายนรวิชญ์ วงแหวน พนมศึกษา 
31 นางสาวสุนันทา หลวงปลอด บ้านคอกช้าง 
32 นายศุภกร รัตนละออ พุทธรังษีพิทยาลัย 
33 เด็กชายทินกร ชะบากาญจน์ พนมศึกษา 
34 นายกิตติภพ ปลอดภัย พนมศึกษา 
35 นายเมธีพัฒน์ สาคร พนมศึกษา 
36 นายธีรพล ศุรชนะ มัธยมเป่ียมรัก 
37 นายศรัณยู พินเศษ พนมศึกษา 
38 นายภูริณัฐ ชูทรัพย์ พนมศึกษา 
39 นายอภิสิทธิ์ เเสนคำหล้า มัธยมเป่ียมรัก 
40 นายศุภณัฐ จามจุรีย์ พนมศึกษา 
41 นายโชคชัย ทองยวน พนมศึกษา 

 


