
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------ 

      ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม จึงขอประกาศรายช่ือมอบตวันกัเรียนเขา้เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2563   แผนการเรียนวทิย ์– คณิต  จ านวน  59  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ   
 

      ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 
08.30 น. ณ โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั และเวลาดงักล่าวถือวา่
นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

       

( นายปวชิ  เลือดฉิม ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม จึงขอประกาศรายช่ือมอบตวันกัเรียนเขา้เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์  –  ค  านวณ  จ านวน  28  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 
น. ณ โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละ
สิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

       

( นายปวชิ  เลือดฉิม ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม จึงขอประกาศรายช่ือมอบตวันกัเรียนเขา้เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2563   แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  จ  านวน  17  คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 
น. ณ โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละ
สิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

       

( นายปวชิ  เลือดฉิม ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------ 

ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม จึงขอประกาศรายช่ือมอบตวันกัเรียนเขา้เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2563   แผนการเรียนศิลป์  -  ทัว่ไป  จ  านวน  20 คน  ดงัรายละเอียดท่ีแนบ    
 

ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี มารายงานตวัและมอบตวัในวนัท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 
น. ณ โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มา รายงานตวั  มอบตวัในวนั และเวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละ
สิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

       

( นายปวชิ  เลือดฉิม ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 
 

 

 

 
 

 



1 001 นายพรหมมินทร์  ขนุปราบ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั วิทย-์คณิต
2 002 นางสาวมนสันนัท ์ เสะ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 008 นางสาวศุภธิดา  แสงจนัทร์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
4 011 นายวิทวสั  เพช็รเรือง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
5 013 นางสาวอโณทยั  สุดแทน พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 014 เด็กหญิงไอซ์เซาะ  เลาะดีสม อตัเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ วิทย-์คณิต
7 017 นางสาวอาทิตธิการ  ทองช่วย พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
8 018 นางสาวอรอนงค ์ สุบรรพวงศ์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
9 019 นายจารุวิทย ์ สุวรรณโชติ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
10 023 นางสาวกุสุมา  ด านุ่ม พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  1
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 024   นางสาวอริศรา  เหมือนจนัทร์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
2 025   นางสาวกลัยารัตน์  ชนกชนีกุล พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 026   นายอลงกรณ์  ศศิธร พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
4 027   นางสาวณัฏฐิกา  สุขเอียด พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
5 028   นางสาวณัฐนนัท ์ เล่ือนแป้น พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 029   เด็กหญิงภทัราภรณ์  ชุมทอง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
7 030   เด็กชายอภิเดช  คงเขียว พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
8 031   นายภูหิรัณย ์ หนูรอด พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
9 032   นายธนวฒัน์  น่ิมมณี พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
10 034   เด็กหญิงวริศรา  กล่ินเขียว พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  2
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 036   นางสาวพิมพช์นก  จนัทร์สงัข์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
2 037   นายเฉลิมรัตน์  กราปัญจะ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 038   นางสาวกานตธิ์ดา  ยาชะรัด พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
4 039   นางสาวณัฐธีรา  จูดคง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
5 040   นางสาวจนัทกานต ์ สุขบางพงศ์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 041   นางสาวณัฐยา  พทุธพิทกัษ์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
7 042   นางสาวธิดารัตน์  กาญจโนภาส พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
8 043   นางสาวนฤทยั  สมภกัดี พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
9 044   นายลาภวตั  แกว้รุ่ง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
10 045   นายอชัราย ุ ธรฤทธ์ิ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  3
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 046   นางสาวปิยนาถ  มาตรทอง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
2 047   เด็กชายคณิศร  เทพคง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 048    นางสาวณัฐธีรา  เจา้เห้ง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
4 050   นายณัฐวฒัน์  อินนุ่น พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
5 052   นางสาวกญัญารัตน์  จนัทร์เเกว้ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 055   นายธีรชยั  คงเหนียง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
7 056   นางสาวพชัชาพร  รักษด์ า พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
8 057   นายณัฐกิตต์ิ  จิตรรักษ์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
9 059   นางสาวรุ่งกิติยา  สุขบญุพนัธ์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
10 061   นางสาวรัฐนนัท ์ เเกว้สิงหรัตน์ วีรนาทศึกมูลนิธิ วิทย-์คณิต

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  4
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 062   นายชยัวฒัน์  มีข  า พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
2 064   เด็กชายวฒิุชยั  เเกว้หนู พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 068   นางสาวอมราพร  กองเมือง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
4 069   นางสาวนิตยาวรรณ  เพชรสง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
5 071   นายจตุพร  พนัธ์ฤทธ์ิด า พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 075   นางสาวอญัชิสา  ขาวคง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
7 077   นางสาวประวิชญส์รา  ไหม พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
8 082   นางสาวกนกพร  ทองเเกว้ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
9 083   นางสาวแพรชมพ ู สาทเวช พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
10 085   นายรัตน์ดนยั  ค  าทอง พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  5
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 089   นายธนาดล  ไข่จนัทร์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
2 090   นายสุธี  เหมือนสุข พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
3 100   เด็กหญิงยศวดี  สมุหเสนีโต วีรนาทศึกษามูลนิธิ วิทย-์คณิต
4 102   นางสาวสุดา รัตน์   ช่วย บ ารุง พทัลุง พิทยาคม วิทย-์คณิต
5 107   นางสาวภสัสราลกัษณ์  วงค์ พทัลุงพิทยาคม วิทย-์คณิต
6 004   นายฐานทพั  คงจงั พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
7 005   นายวฒันา  นวลมี พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
8 006   นางสาวอสัมา  สงัขท์อง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
9 012   นายรัชชานนท ์ เพชรรักษ์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
10 015   นายชยงักูร  เหตุทอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  6
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 016   นางสาวอรวี  เกล้ียงจิต พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
2 020   นายศกัด์ิสุบรรณ  หนูหลง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
3 021   นายธนพงค ์ ไชยรักษ์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
4 035   นางสาวกานตม์ณี  สุขสุวรรณ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
5 049   นางสาวธนภรณ์  สร้อยสงัทอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
6 054   นายอมัฤทธ์ิ  แทนหนู พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
7 060   นางสาวบษุรา  ยิม้นอ้ย พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
8 065   นายสาริษฐ์  นวลเเกว้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
9 072   นายชยัวฒัน์  ย ัง่ยนื พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
10 074   นายชาญบดินทร์  ม่านทอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  7
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 079   นางสาวจิตติมา  จนัทร์พลู พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
2 087   นายธรรมรัตน์  เตยแกว้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
3 091   นางสาวณัฏฐณิชา  เคหะฐาน พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
4 094   นางสาวโชติกา  จนัทร์เทพ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั ศิลป์-ค านวณ
5 095   นางสาวพชัรินทร์  กาเเกว้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
6 096   นายภูวิศ  ยงัสุวรรณ์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
7 099   นางสาวจนัทกานต ์ รักร่วม พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
8 101   นางสาวกานตช์นา  ตาด า พทัลุพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
9 106   นางสาวสุภสัสรา  แซ่ฉัว่ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา ศิลป์-ค านวณ
10 113   นางสาวกญัญารัตน์  เส้งทพั พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  8
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 115   นางสาววนิดา  เวียนวตัร พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
2 010   นางสาวนยัน์ปพร  เหมือนชู พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ค านวณ
3 022   นางสาวเมธาพร  โสะขาว พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
4 033   นางสาวปาณวรินทร์  ค  าไทร พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
5 053   นางสาวกมลศรี  รัตนพิพฒัน์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
6 058   นายศรัณย ์ ศรียวง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
7 067   นางสาวโสรยา  นุ่นเอียด พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
8 076   เด็กหญิงนาราชา  เส้ียนไทยสงค์ ฉือจ้ีเชียงใหม่ ศิลป์-ภาษา
9 084   นางสาวนภสร  จนัทร์อกัษร พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
10 088   นางสาววรรณิศา  ปานแกว้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  9
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 093   เด็กหญิงธนชัชา  หยทูอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
2 097   นางสาวณชนก  แคร้วภยั พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
3 098   นางสาวกฤติมา  พ่ึงกุศล พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
4 114   นางสาวสุธิดา  แดงสวา่ง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ภาษา
5 117   นายภกัดี  กล่ินภกัดี สตรีพทัลุง ศิลป์-ภาษา
6 003   นายไชยวฒัน์   ไชยป ุริ วง ศ์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
7 009   นางสาวพิมพช์นก  ชะนะพนัธ์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
8 051   นางสาวกนกวรรณ  เสถียร พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
9 063   นางสาวยวิษฐา  ปราบปรี กศน. ศิลป์-ทัว่ไป
10 066   นายวรวฒิุ  หนูสงค์ วดัแตระ(ปาลานุเคราะห์) ศิลป์-ทัว่ไป

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  10
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 073   นายจกัรพงศ ์ เฮง้นุย้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
2 078   นายกฤตยชญ ์ จินดารัตน์ เขาชยัสน ศิลป์-ทัว่ไป
3 081   เด็กชายพฒิุพร  สุธรรมา วดัแตระ(ปาลานุเคราะห์) ศิลป์-ทัว่ไป
4 086   นายธีรภทัร  หนูนุ่น หาดใหญ่วิทยาลยั๒ ศิลป์-ทัว่ไป
5 092   เด็กชายศุภเชษฐ์  เเสงจนัทร์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
6 103   เด็กชายศรายทุธ  ช่วยกลบั พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
7 104   เด็กหญิงชญาดา  คงใหม่ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
8 105   นายพชัรพล  ชุทว้ม พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
9 109   นายเทพไท  หนูขาว พทัลุง ศิลป์-ทัว่ไป
10 110   นายณัฐสิทธ์ิ  รักษาณี พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  11
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 111   นายกฤษดา  ขวญัทอง พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
2 112   นายอนนัตพงษ ์ คงแกว้ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
3 116   นายชชัชยั  หนูกลบั พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป
4 118 นายสราวฒิุ  ชนะกาญจน์ ป่าพะยอมพิทยาคม วิทย-์คณิต

5 121 นางสาวอุดมลกัษณ์  ศิลปพงษ์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ วิทย-์คณิต

6 125 นายพทุธินนัต ์ สงัขวิ์สุทธ์ิ อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ วิทย-์คณิต

7 126 นางสาวนนัทิชา  แกว้มณี ปทมุเทพวิทยาคาร วิทย-์คณิต

8 123 นางสาวภทัราพร  แกว้ภกัดี เขาชนัสน ศิลป์-ค านวณ

9 127 นางสาวจุฑาทิพย ์ คลา้ยสมบติั พทัลุง ศิลป์-ค านวณ

10 119 นางสาวสุภานนั  ซ่วนเซ่ง เขาชยัสน ศิลป์-ภาษา

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  12
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

หมำยเหตุ



1 120 นางสาวกรรณิกา  เอียดพลู เขาชยัสน ศิลป์-ภาษา

2 128 นายพีรภทัร  ทองสวสัด์ิ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล ศิลป์-ภาษา

3 122 นายอนรรฆ  มะสุวรรณ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ ศิลป์-ทัว่ไป

4 124 นายธีรเมธ  ชูจนัทร์ พทัลุงพิทยาคม ศิลป์-ทัว่ไป

5
6
7
8
9
10

โรงเรียนพทัลุงพทิยำคม
รำยช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มที่  13
วนัที่  14  มิถุนำยน  2563

ล ำดบั

ที่

เลขที่

สมัคร
ช่ือ - สกุล โรงเรียน แผนกำรเรียน หมำยเหตุ
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