
 
           
 
            

ประกาศโรงเรียนธรรมโฆสิต 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   

 ประจ าปีการศึกษา  2562   ประเภทโควตา  (ทุนเรียนดี) 
............................................. 

 

 ตามท่ีโรงเรียนธรรมโฆสิตประกาศรับสมคัรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนธรรมโฆสิตเดิม   
เขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ประเภทโควตา  (ทุนเรียนดี)   โดยคดัเลือกจากคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ  
คือ มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่   3.50  จากการรับสมคัรและคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ี
ก าหนด   จึงมีผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนจ านวน  2  คน   ดงัน้ี 
 1. นางสาวณฏัฐนิชา   เทพกลู  แผนการเรียน วทิย ์- คณิต    
 2. นายธีรเดช   กุลทอง           แผนการเรียน วทิย ์- คณิต    
 
 ดงันั้นจึงประกาศใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือดงักล่าว  มารายงานตวัท่ีโรงเรียนธรรมโฆสิต  ในวนัท่ี  7  เมษายน  
2562   เวลา  08.30 - 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี    โรงเรียนธรรมโฆสิต   หากไม่มาด าเนินการตามเวลาท่ี
ก าหนดในวนั เวลาดงักล่าว ถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  
 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี  29  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

 

 
(นายราเชนทร์  ชูแกว้) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 
            

ประกาศโรงเรียนธรรมโฆสิต 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือนกัเรียนมีสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                

ประจ าปีการศึกษา  2562 
............................................. 

 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการรับนกัเรียน  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  และประกาศ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ในการรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4    ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้   มีนกัเรียนท่ีสมคัรเรียน และผา่นการคดัเลือก           
ตามรายช่ือท่ีแนบ 
 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 
(นายราเชนทร์  ชูแกว้) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

 
หมายเหตุ 
 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกมารายงานตวั   ในวนัท่ี  7  เมษายน  2562   เวลา 08.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนธรรมโฆสิต  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา 

รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.1/1   ห้องทัว่ไป     ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2562 
อนัดบัท่ี ช่ือ - สกุล คะแนนรวม หมายเหตุ 

1 ด.ญ.นนัทิดา   จนัลอย 37  
2 ด.ช.ศุภกร    สมทอง 37  
3 ด.ช.ณฐัวุฒิ   สุจริตธุรการ 36  
4 ด.ช.ปิยะพงศ ์   พงศพ์นัธ์ 36  
5 ด.ญ.อลิสรา   รุ่งเรือง 36  
6 ด.ญ.พิมชนก    แซ่ภู่ 35  
7 ด.ช.สิรวชิญ ์   อาด า 35  
8 ด.ญ.ทิฆมัพร    ไกรคุม้ 33  
9 ด.ญ.ประภาสิริ    นิลสวสัด์ิ 33  
10 ด.ช.จิรัตฐช์ยั   ศรีไหม 33  
11 ด.ญ.อริศรา  เหล่าจนัทร์ 32  
12 ด.ช.รัชชานนท ์  แซ่ลี 32  
13 ด.ช.อดิเรก   อินเจริญ 31  
14 ด.ช.อภิสร    โชติช่วง 31  
15 ด.ช.ธนวฒัน์  พรหมนุย้ 31  
16 ด.ช.อรรถพร    มณีนวล 31  
17 ด.ช.พชัร   คงมี 30  
18 ด.ช.พงศภ์รณ์    ญาณีพิสิษฐ์ 30  
19 ด.ช.ธนวฒัน์     สมทอง 28  
20 ด.ช.สุประดิษฐ ์  คงระมดั 27  
21 ด.ญ.นนัฑิตา    เหล่าจนัทร์ 27  
22 ด.ช.ปรเมษฐ ์  แกว้สองสี 27  
23 ด.ญ.สุนิสา   ปราศรี 26  
24 ด.ช.กฤษพงษ ์  จนัทร์สะอาด 26  
25 ด.ช.อภิชยั   ค  านกั 25  
26 ด.ญ.ดารุณี   เจริญบุญ 25  
27 ด.ช.ปิติกร     แสงอรุณ 24  
28 ด.ช.ภทัรพล   สะอาดดี 24  
29 ด.ช.ชลธร   อภิบาลศกัด์ิ    24  
30 ด.ช.วรีภาพ    นินสุวรรณ 23  
31 ด.ช.นิธิกร   รอดดว้ง 23  
32 ด.ช.ธนกร    อานนท ์ 22  
33 ด.ช.ภควตั   หวานลน้ 22  
34 ด.ช.อภิรักษ ์ ราชนุย้ 22  
35 ด.ญ.ชนิภรณ์   นิลสวสัด์ิ 21  
36 ด.ช.ศรัณยพงศ ์  เปล่ียวปลอด 21  
37 ด.ช.ด.ช.ชลสิทธ์ิ   พริกสุข 21  
38 ด.ช.ศุภกร   เอียดแกว้ 17  
39 ด.ญ.อมรทิพย ์  สุตะคาน 17  

 



 
โรงเรียนธรรมโฆสิต  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา 

รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.1/2   ห้องสองภาษา   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2562 
 
 

อนัดบัท่ี ช่ือ - สกุล คะแนนรวม หมายเหตุ 
1 ด.ญ.ญาณธิชา    พรมสุวรรณ 63  
2 ด.ญ.วภิาว ี  แกว้บุญคง 54  
3 ด.ญ.อญัญานี  เพชรฤทธ์ิ 46  
4 ด.ญ.ชมพนุูช   ทองดว้ง 45  
5 ด.ญ.ศุภาพิฌญ ์   ประเสริฐสังข ์ 45  
6 ด.ช.อานสั   สือแม 44  
7 ด.ญ.ณัฐนรี    เพช็รสุวรรณ 44  
8 ด.ญ.กลัยกร   พลนุย้ 42  
9 ด.ญ.ตสันีม    ยาชะรัด 41  
10 ด.ช.ธนวฒัน์   โฉมอุภยั 40  
11 ด.ช.จิณณทตั   สมทอง 40  
12 ด.ญ.ปวริศา   ศรีประสม 39  
13 ด.ช.เดโชพล   โปเกล้ียง 38  
14 ด.ญ.ดวงหทยั   จนัทรังษี 38  
15 ด.ญ.ชนินาถ   นิลสวสัด์ิ 38  
16 ด.ญ.อโนชา    สงสุริยา 37  
17 ด.ญ.บุญญารัตน์  ชูเพชร์ 37  
18 ด.ญ.แพรวรินทร์   ส่งเสริม 36  
19 ด.ญ.อธิชา   มณีโชติ 34  
20 ด.ช.ปรเมศร์  ไหมพรม 33  
21 ด.ช.เมธานนัท ์   โมสิโก 31  
22 ด.ญ.จิรนนัท ์  ศรีสุวรรณ 30  
23 ด.ช.พงศป์ณต   เพช็รสวสัด์ิ 30  
24 ด.ญ.กรวรรณ  เกิดพวงแกว้ 23  
25 ด.ญ.บลัลงัก ์  กาเพช็ร 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนธรรมโฆสิต  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา 

รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.4/1   แผนการเรียนทัว่ไป   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2562 

 

อนัดบัท่ี ช่ือ - สกุล คะแนนรวม หมายเหตุ 
1 นายกีรติ   สลบัศรี 37  
2 ด.ช.ปิยวฒัน์   สุขสวสัด์ิ 33  
3 น.ส.วรนิษฐา   เฟ่ืองฟ้า 31  
4 น.ส.อรุณรัตน์   ปานสวสัด์ิ 30  
5 ด.ญ.ธนพร   บุญวงค ์ 29  
6 น.ส.สุภาพร   สมทอง 29  
7 ด.ช.อมฤต    สายค าพล 27  
8 นายธีรศกัด์ิ     ทองจารึก 26  
9 นายจิระพงศ ์  ศรีตีบ 26  
10 นางสาวปิยธิดา    แกว้ขวญัทอง 25  
11 น.ส.แกว้ตา   สุขสวสัด์ิ 24  
12 น.ส.รัตนาวรรณ   แกว้นุกลู 24  
13 น.ส.ปาณิสรา    ด าดี 22  
14 น.ส.ศศิพินทุ ์  เพช็รมณี 22  
15 น.ส.ธิดารัตน์   ข  าประดิษฐ์ 22  
16 น.ส.วญิาดา   ลูกทอง 21  
17 น.ส.ณฐัธิกานต ์  พวงมณี 21  
18 น.ส.กญัญาพร   ไชยถาวร 20  
19 นายชาญณรงค ์  รัตนะ 20  
20 น.ส.กรรณิการ์    ประเสริฐนู 20  
21 น.ส.วนิชา   จินดาวงค ์ 20  
22 น.ส.ภทัรภร   ด าดี 19  
23 นายอุดมศกัด์ิ    เครือหงส์ 18  
24 ด.ญ.พรพิมล   คงไชย 18  
25 น.ส.ณฐัริกา   จนัทร์สะอาด 18  
26 น.ส.นนัทนา   วงษบ์วังาม 18  
27 น.ส.สุจิรา   บุญกาล 17  
28 น.ส.ธญัญลกัษณ์    คงไชย 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

โรงเรียนธรรมโฆสิต  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา 

รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.4/2   แผนการเรียนวิทย์ – คณติ     ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2562 

 

อนัดบัท่ี ช่ือ - สกุล คะแนนรวม หมายเหตุ 
1 น.ส.ณฏัฐณิชา   เทพกลู   - (โควตาเรียนฟรี) 
2 ด.ช.ธีรเดช   กุลทอง     - (โควตาเรียนฟรี) 
3 นายปรเมศวร์   อินพรม    41  
4 ด.ญ.ณิฌารีย ์  ประเสริฐสังข์ 37  
5 นายอนุรักษ ์  ววิรรธน์ 34  
6 น.ส.มณัฑนา   อน้ทอง     30  
7 น.ส.พรรณพิสา   เจียมจนัทร์ 30  
8 นายธนภทัร    โฉมอุทยั 28  
9 นายสรายทุธ   สุวลกัษณ์ 24  
10 นายณชัพล   สุภาพเจริญกุล 22  

 


