
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

      ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา 2562 เม่ือวนัท่ี 22 -27 มีนาคม พ.ศ. 2562  (งดรับ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562) สอบคดัเลือก วนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ.2562  นั้น  บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้   จึงขอ
ประกาศผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2562   แผนการเรียนวทิย ์
– คณิต  จ านวน  37  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ   
 

      ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 
น. ณ อาคารเรียน 4  อาคารม่วงอินทนิล  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั 
และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   6   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียน วทิย์ - คณติ 
ล าดับ
ที่ 

เลข
ประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

1 0001 เด็กชายภาคินทร์   หนูช่วย พทัลุงพิทยาคม   

2 0002 เด็กชายณชัพล  เกตุศรัทธา พทัลุงพิทยาคม   

3 0003 เด็กหญิงวรรรอดิเยาะ  หยงัหลงั พทัลุงพิทยาคม   

4 0004 เด็กชายภคพล   จูดคง พทัลุงพิทยาคม   

5 0005 เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ ์ พทัลุงพิทยาคม   

6 0006 เด็กหญิงสุธิดา  ละออกอ พทัลุงพิทยาคม   

7 0007 เด็กหญิงสุดประกาย  ชูรัตน์ พทัลุงพิทยาคม   

8 0008 เด็กชายทิตติพร  น่ิมนวล พทัลุงพิทยาคม   

9 0009 เด็กชายณภูมิ  สงรักษ ์ พทัลุงพิทยาคม   

10 0010 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานขาว พทัลุงพิทยาคม   

11 0011 เด็กชายนพเดช   เดชสง พทัลุงพิทยาคม   

12 0012 เด็กชายธญัวชิญ ์ จิตรก าแหง พทัลุงพิทยาคม   

13 0013 เด็กหญิงเหมือนไหม  สุขเกษม พทัลุงพิทยาคม   

14 0014 เด็กหญิงกนกพร  สังขวงค ์ พทัลุงพิทยาคม   

15 0015 เด็กชายตนัติกร   ไชยรักษ ์ พทัลุงพิทยาคม   

16 0017 เด็กหญิงปุณยนุช  ขนุแดง พทัลุงพิทยาคม   

17 0020 เด็กหญิงฐานินทรา  รัตนพนัธ์ พทัลุงพิทยาคม   

18 0024 เด็กชายศาสตรา  นุ่นปาน พทัลุงพิทยาคม   

19 0027 นายยทุธพิชยั  ทองเท่ียว พทัลุงพิทยาคม   

20 0029 เด็กหญิงสุภาสินี   ยอดแกว้ พทัลุงพิทยาคม   

21 0030 เด็กชายธนภทัร   มณีนวล พทัลุงพิทยาคม   

22 0032 เด็กหญิงจุฑามาศ   สมสมยั พทัลุงพิทยาคม   

23 0035 เด็กชายศกัดิพล   แกว้กล พทัลุงพิทยาคม   

24 0037 เด็กชายณฐกร  จนัทร์อกัษร พทัลุงพิทยาคม   

25 0039 นางสาวรุ่งนภา  บุญรุ่ง พทัลุงพิทยาคม   

26 0040 นายพีรภทัร  แทนข า พทัลุงพิทยาคม   



27 0041 นางสาวพลอยไพลิน  บุญยะเดช พทัลุงพิทยาคม   

28 0042 นางสาวธนภรณ์  มุสิการุณ พทัลุงพิทยาคม   

29 0044 นายยศกร โพธิพิณ พทัลุงพิทยาคม   

30 0045 เด็กชายเจตพล  ทวตีา พทัลุงพิทยาคม   

31 0046 นางสาวมนรดา  พรหมมา พทัลุงพิทยาคม   

32 0047 นางสาววริากานต ์ บุญรัตน์ พทัลุงพิทยาคม   

33 0048 นายธนินทรั์ฐ  เกตุชู พทัลุงพิทยาคม   

34 0049 นายณฐัพล พรรณไวย พทัลุงพิทยาคม   

35 0050 นางสาวจุฑารัตน์ แสงหอ้ย พทัลุงพิทยาคม   

36 0051 นายกรวชิญ ์บุญฤทธ์ิ อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พทัลุง   

37 0052 นางสาวกนกพร  ชูทอง สตรีพทัลุง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
ประจ าปีการศึกษา 2562  วนัท่ี 22 -27 มีนาคม พ.ศ. 2562  (งดรับ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562)  สอบคดัเลือก วนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ.2562  นั้น  บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้   จึงขอประกาศ
ผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2562  แผนการเรียนศิลป์  –  
ค  านวณ  จ านวน  18  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  
ณ อาคารเรียน 4  อาคารม่วงอินทนิล  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั 
และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   6   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียน ศิลป์ - ค านวณ 
ล าดับ
ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

1 0001 เด็กชายวฒิุชยั   แกว้สุข พทัลุงพิทยาคม   

2 0002 เด็กหญิงญาดา   เนตรช่วงโชติ พทัลุงพิทยาคม   

3 0003 เด็กหญิงจุฑาโฉม  กาฬสิงห์ พทัลุงพิทยาคม   

4 0005 เด็กชายพงศกร  เส้งอกัษร พทัลุงพิทยาคม   

5 0007 เด็กชายบณัฑิต   ช านาญ พทัลุงพิทยาคม   

6 0008 เด็กหญิงพรรษชล  หนูพินิจ พทัลุงพิทยาคม   

7 0009 นางสาวจุฑามณี  แก่นทอง พทัลุงพิทยาคม   

8 0010 นางสาวสุชาดา  วจิิตรจินดา พทัลุงพิทยาคม   

9 0012 นายจิระวฒัน์  ตราชู พทัลุงพิทยาคม   

10 0013 นางสาวชนกพร  นุย้คง พทัลุงพิทยาคม   

11 0015 นายพชร  ศิริธร พทัลุงพิทยาคม   

12 0016 นายธีรวฒิุ  สมคัรพงษ ์ พทัลุงพิทยาคม   

13 0017 นายธีรนยั  บุญวสูิตร พทัลุงพิทยาคม   

14 0020 นางสาวนนัทิชา  แซ่ล่ิม พทัลุงพิทยาคม   

15 0028 เด็กหญิงจิณห์จุฑา   จนัทร์สังข ์ พทัลุงพิทยาคม   

16 0036 เด็กชายยศพล   ทองทุ่ม พทัลุงพิทยาคม   

17 0026 เด็กหญิงอริสรา   เอียดถวลิ พทัลุงพิทยาคม   

18 0034 เด็กชายภานุวฒัน์   มัน่คง พทัลุงพิทยาคม   
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
ประจ าปีการศึกษา 2562 เม่ือวนัท่ี 22 -27 มีนาคม พ.ศ. 2562  (งดรับ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562)  สอบคดัเลือก วนัท่ี 
31 มีนาคม  พ.ศ.2562  นั้น  บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้   จึงขอ
ประกาศผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2562   แผนการเรียน
ศิลป์ – ภาษา  จ  านวน  9  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวั  และมอบตวัในวนัท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 09.00 
น.  ณ อาคารเรียน 4  อาคารม่วงอินทนิล  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั 
และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   6   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 
ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0001 เด็กหญิงฐาปนีย ์  ธรรมขนุนุย้ พทัลุงพิทยาคม   

2 0002 เด็กหญิงเมษา  บุญโยม พทัลุงพิทยาคม   

3 0004 นางสาวปภาวดี คงใหม ่ พทัลุงพิทยาคม   

4 0005 นางสาวสุพรรษา  อุทธวงค ์ พทัลุงพิทยาคม   

5 0006 นางสาวภิญญารัตน์  ใจเป้ีย พทัลุงพิทยาคม   

6 0009 นางสาวสุวมิล  ดว้งสุด พทัลุงพิทยาคม   

7 0021 เด็กหญิงมุฑิตา   รัตนะ พทัลุงพิทยาคม   

8 0004 เด็กหญิงเรวดี   มณีพรหม พทัลุงพิทยาคม   

9 0006 เด็กหญิงกญัญาณฐั  การทวี พทัลุงพิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
ประจ าปีการศึกษา 2562  เม่ือวนัท่ี 22 -27 มีนาคม พ.ศ. 2562  (งดรับ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562)  สอบคดัเลือก วนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ.2562  นั้น  บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้   จึงขอ
ประกาศผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2562   แผนการเรียน
ศิลป์  -  ทัว่ไป  จ  านวน  41 คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวั  และมอบตวัในวนัท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  
ณ อาคารเรียน 4  อาคารม่วงอินทนิล  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั 
และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   6   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
 

 

 
 

 

 

 



แผนการเรียน ศิลป์ - ทัว่ไป 
ล าดบั
ท่ี 

เลข
ประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

1 0001 เด็กชายณฐัพงศ ์  พนูผล พทัลุงพิทยาคม   

2 0002 เด็กชายอภิสิทธ์ิ   คงบุญ พทัลุงพิทยาคม   

3 0003 เด็กชายไชยวฒัน์  คงเหนียง พทัลุงพิทยาคม   

4 0004 เด็กชายธนกร   วงศส์วสัด์ิ พทัลุงพิทยาคม   

5 0005 เด็กหญิงกิตติยา   ศรีขาว พทัลุงพิทยาคม   

6 0006 เด็กชายวรภพ   เรืองสุข พทัลุงพิทยาคม   

7 0007 เด็กชายธีรศกัด์ิ   จนัทร์แยม้ พทัลุงพิทยาคม   

8 0008 เด็กชายภาสพล  รัตนชู พทัลุงพิทยาคม   

9 0009 นางสาวรุ่งพรรณราย  บุญรัตน์ชู พทัลุงพิทยาคม   

10 0010 เด็กหญิงเสาวภา พลูแจง้ พทัลุงพิทยาคม   

11 0011 เด็กหญิงพิชรัตน์  สุทธิรักษ ์ พทัลุงพิทยาคม   

12 0012 เด็กชายประเสริฐ นวลขวญั พทัลุงพิทยาคม   

13 0013 เด็กชายปวเรศ ชูแสง อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พทัลุง   

14 0014 นายภานุพงศ ์ มืดมาก พทัลุงพิทยาคม   

15 0015 นายพงศธร  มชัยา วรีนาทศึกษามูลนิธิ   

16 0016 นางสาวกนกวรรณ  ธรรมภิบาลอุดม กศน.พญาขนั   

17 0017 นายพงศกร  กลบัดี พทัลุงพิทยาคม   

18 0018 นางสาวปราถนา อิสสะโร วชิรธรรมสถิต   

19 0019 นางสาวอริยา ชูเล็ก วชิรธรรมสถิต   

20 0021 นายวรีวฒัน์  รัตนทิพย ์ พทัลุงพิทยาคม   

21 0023 นายพงศธร  สุรวาสน์ วดัวหิารเบิก   

22 0024 นายยศกฤต  ชูจนัทร์ วดัวหิารเบิก   

23 0025 นายเรนุวฒัน์  ทองงาม พทัลุงพิทยาคม   

24 0026 นายณชัพล  เพง็มาก พทัลุงพิทยาคม   

25 0027 นางสาวภาพินี  พลดว้ง กศน.นาโหนด   

26 0028 นายพีรพฒัน์ มูสิกิม พทัลุงพิทยาคม   



27 0029 นายคณิศร แทนบุตร พทัลุงพิทยาคม   

28 0030 นายชยัชนะ ชูศรีนวล พทัลุงพิทยาคม   

29 0032 นายอภิเดช  แกว้นาค อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พทัลุง   

30 0033 เด็กชายเดชดนยั  มากมี พทัลุงพิทยาคม   

31 0034 นายธนพฒัน์  เทพเก้ือ พทัลุงพิทยาคม   

32 0016 เด็กหญิงจาริญา   สงรอง      พทัลุงพิทยาคม   

33 0023 เด็กหญิงจิราภรณ์   หลีวจิิตร พทัลุงพิทยาคม   

34 0025 เด็กหญิงจินตนา  สุพรรณชนะบุรี พทัลุงพิทยาคม   

35 0033 เด็กหญิงเขมจิรา  มาเอียด พทัลุงพิทยาคม   

36 0022 เด็กหญิงศรุตา  ทองอินทร์ พทัลุงพิทยาคม   

37 0011 เด็กชายเกียรติพงศ ์ตาด า พทัลุงพิทยาคม   

38 0014 นายอภิวรรธน์  อินทร์บวั พทัลุงพิทยาคม   

39 0018 นางสาวพรรณนิษา ฤทธ์ิชู พทัลุงพิทยาคม   

40 0007 นางสาวลลิตา  หลีเทง้ พทัลุงพิทยาคม   

41 0008 นางสาวสุธาทิพย ์ แสงเขียว พทัลุงพิทยาคม   
 


