
 
ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิสอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  (เพิม่เติม)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------ 

            ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
(เพิ่มเติม)  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวนัท่ี 6 – 7  เมษายน พ.ศ. 2562  นั้น  บดัน้ี  
โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมไดด้ าเนินการตรวจสอบหลกัฐานเรียบร้อยแลว้  จึงขอประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิ
สอบคดัเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (เพิ่มเติม) จ านวน 37 คน  แผนการเรียนดงัต่อไปน้ี 

1. แผนการเรียน วทิย ์– คณิต  จ านวน  21  คน   
2. แผนการเรียน ศิลป์ – ค  านวณ  จ านวน  3  คน   
3. แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา  จ  านวน  1  คน 
4. แผนการเรียนทัว่ไป  จ านวน  12  คน 

            ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มาสอบคดัเลือก ในวนัท่ี 8 เมษายน  พ.ศ. 2562   
เวลา 09.00 น. ณ  อาคารเรียน 4  ม่วงอินทนิล โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มาสอบคดัเลือกในวนั
ดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   7   เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ)  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

ประกาศรายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิสอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ห้องสอบที ่1 - 423 อาคารเรียนหลงัที ่4 ม่วงอนิทนิล 

เลขที่
นั่งสอบ 

เลขประจ าตัว
สอบ 

ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
แผนการ
เรียน 

ห้อง
สอบ 

1 0053 นางสาวณฐัณิชา  ชกัทว ี พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 

2 0054 นางสาวสิริยากร  ราชรักษ ์ ทุ่งให่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลา
ภิเษก 

วทิย ์– คณิต 423 

3 0055 นางสาวาภานิชา  สิงหะพล วรีนาทศึกษามูลนิธิ วทิย ์– คณิต 423 
4 0056 นางสาวอุมาพร  สยามพนัธ์ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
5 0057 นางสาวอรวรรณ  จุลพิเชษฐ ์ เทศบาลจุ่งฮัว่ วทิย ์– คณิต 423 
6 0058 นางสาวณฐัณิชา  กล่ินจนัทร์ วชิรธรรมสถิต วทิย ์– คณิต 423 
7 0059 นางสาวเกศกนก  เพิ่มบุญ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
8 0060 นายสิทธิเดช  คลา้ยสมบติั พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
9 0061 นางสาวศรัญญา  โอภาส พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 

10 0062 นางสาวศรุตา  จินเจือ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
11 0063 นายจิตรภานุ  ประสาทสิทธ์ิ   พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
12 0064 นางสาวหทยักานต ์ จินเจือ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
13 0065 นายอลงกรณ์  ศรีกิตตยาภรณ์ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
14 0066 นายบรรณวชิญ ์ สุวรรณจินดา พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
15 0067 นายภาคภูมิ  เรืองหนู พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
16 0068 นางสาวจิรัตน์ษฎา  ฉวนิีล พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
17 0069 นางสาวศศิประภา รอดพลู พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
18 0070 นางสาวปาริชาติ  จนัทร์ชุม บางแกว้พิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
19 0071 นายชนกฤต  ชนะชยั ดาวนายร้อย วทิย ์– คณิต 423 
20 0072 นางสาวณฐัณิชา  หมวดจนัทร์ พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
21 0073 นายธนวตัน์  ช่อเพช็ร พทัลุงพิทยาคม วทิย ์– คณิต 423 
22 0021 นายเกษมศกัด์ิ  สมุหเสนีโต เทศบาลจุงฮัว่ ศิลป์-ค านวณ 423 
23 0022 นายธนภทัร  อญัชะลี วชิรธรรมสถิต ศิลป์-ค านวณ 423 
24 0023 นางสาวกนิษฐา  เอียดรักษ ์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั ศิลป์-ค านวณ 423 
25 0010 นางสาวอริสา  หนูชู พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา 423 
26 0036 นางสาวปิยดา  ขวญัข า พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป 423 
27 0037 นายพงพฒัน์  หาสังข ์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั ศิลป์-ทัว่ไป 423 
28 0038 นางสาววนสันนัท ์ ค าเขียว วชิรธรรมสถิต ศิลป์-ทัว่ไป 423 



29 0039 นายอภิรักษ ์ เรืองศรี พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป 423 
30 0040 นายอมัรินทร์  กล่ินเขียว พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป 423 

31 0041 นายเจนภพ  ชูจนัทร์ 
การศึกษานอกโรงเรียนคูหา
สวรรค ์

ศิลป์-ทัว่ไป 423 

32 0042 นางสาวศรุตา  เหยดอีน พทัลุง ศิลป์-ทัว่ไป 423 
33 0043 นางสาวสุธินนัท ์ ชุมเพชร อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั ศิลป์-ทัว่ไป 423 
34 0044 นายวฒิุนนัท ์ ชูมาก อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั ศิลป์-ทัว่ไป 423 
35 0045 นางสาวณิชาภสัล ์ ศรีเกตุ อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั ศิลป์-ทัว่ไป 423 
36 0046 นายพีรพฒัน์  แก่นทอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป 423 
37 0047 นายสรวชิญ ์ ค าผอม พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป 423 

 
 
 


