
 
ประกาศโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564 

 

********************************* 
 

  ตามที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2564 และกำหนดการจัดสอบเพ่ือคัดเลือก
ห้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

ในการนี้ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ขอยกเลิกการสอบคัดเลือก ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564   

โดยจะพิจารณาการจัดห้องเรียนจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศรับนักเรียนและตามความประสงค์ที่แจ้งในการ
สมัครเข้าเรียน 
  2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564  
  3. การรับรายงานตัว/มอบตัว ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
      3.1 ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องด้วยคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์   
เข้าศึกษาต่อ ดังแนบท้ายประกาศ 
      3.2 นักเรียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ผ่านทางออนไลน์ เพ่ือทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ในการรายงานตัว/มอบตัว และการเรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชุมออนไลน์ในวันที่ 
26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.   
      3.3 นักเรียน รายงานตัว/มอบตัว ผ่านระบบออนไลน์ www.kss.ac.th ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.   
   

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มารายงานตัว/มอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564      

     
                ว่าที่ร้อยโท 

(พลากร ประสงค์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

 
 
 

 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.4/1 

 

 
ครูปิยะนุช  

1 นางสาวพรรษชล     จรรยา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

2 นายวุฒิชัย อ่องรัตนากุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

3 นางสาวธิติรัตน์ โชติช่วง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

4 นางสาวชลลดา บัวสมุย โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

5 นางสาวภัทราภรณ์     รัตนรักษ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

6 นางสาววิลาสิน ี จีนเอียด โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

7 นางสาวสุจานันท์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

8 นางสาวไอรดา ใหญ่สุวรรณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

9 นายทีปกร มีเดช โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

10 นางสาวอัครวรี     กันวรรณะ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

11 นายเอกรัตน์ จงจิตต์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

12 นางสาวพรชนก     กิจทวีภาคิน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

13 นายธีรนันท์ ขุนรักษ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

14 นางสาวจันทิมา ใจแก้ว โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

15 นางสาวกัญญ์วรา     สดรุ่ง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

16 นางสาวสิรินันท์ วิยุทธ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

17 นายนราธร     โอชารส โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

18 นางสาวภัทรภรณ์ ดวงธนู โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

19 นายศรวุฒิ     พรหมกวนุกูล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

20 นางสาวนนทพร อาจหาญ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

21 นางสาวพนิชชา แสงขำ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

22 นางสาวอริยา     คงม่ัน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

23 นางสาวพิญาภรณ์ ภูพานแดง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

24 นางสาวจิณณพัติ     ทิพย์หมัด โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

25 นายพาย ุ    จันทร์ศรีญา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

26 นายสิริพงษ์     พิชชานันท์สกุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

27 นางสาวปริชยา     เข็มจริยา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

28 นายสราวุฒิ     ศรีกาญจน์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

29 นายศรนนท์ พูลเพิ่ม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  

30 นายศรวุฒิ     แซ่ฮ่ัน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  
 
 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.4/1 

 

 
ครูปิยะนุช  

31 นายธัชภาค ศรีทองกุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

32 น.ส. ทัศนาวรรณ แก้วกุดฉิม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

33 น.ส. วลัยกรณ์ โชติช่วง โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

34 น.ส. พิมลพรรณ บัวสมุย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

35 น.ส. พริมแพรพรรรณ ชินพีระเสถียร โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

36 น.ส. นลินทิพย์ เจริญสุขเจี่ย โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

37 นายภูมิวิทย์  ทองมาก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

38 นายรัฐธรรมนูญ ดารากัย โรงเรียนบ้านนาเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.4/2 

 

 
ครูศิรินทร์พิชญ์  

1 นางสาวปิยะธิดา มีเพียร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

2 นางสาวรัตนากร     บุญค้อม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

3 นางสาวอรัญญา แสงซื่อ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

4 นางสาวสริญญา     พรายแก้ว โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

5 นายขจรศักดิ์ ใจสว่าง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

6 นางสาวธัญญารัตน์     พิมดีด โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

7 นายธีรภัทร   แก้วมณี โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

8 นางสาวชนนิกานต์     แหยมพุ่ม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

9 นายพยุงศักดิ ์    โชติช่วง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

10 นายเตชากร ธนวนิชนาม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

11 นางสาวเพลงพิณ     แสนปาก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

12 นางสาวเสาวลักษณ์     สุดสิน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

13 นางสาวกชกร     บัวเพชร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

14 นางสาวปรียา     มีเพียร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

15 นางสาวอนุธิดา     ไทยฤทธิ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

16 นางสาวนัฐเนตร เหลือหลาย โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

17 นายภานุเดช     สวัสด ี โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

18 นายศรนันท์ คล้ายอุดม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

19 นายอรรถพล ยืนนาน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

20 นางสาวเบญจมาศ    ใจพยัคฆ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

21 นายธีรวุฒ ิ บัวอินทร์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

22 นางสาวกสมวรรณ ใจปลื้ม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

23 นายจิณวัตร     สายพันธ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.4/3 

 

 
ครูโกสิทธิ์  

1 นายวุฒิกร ปิ่นอมร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

2 น.ส. พรชนก กานดา โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

3 นายชโนดม  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

4 นายยศพร พรหมเจริญ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

5 นายภาณุพงศ์  ทองศรี โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

6 นายเตชธรรม พันธ์เจริญ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

7 นายวัชรพล คณาทอง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

8 นายวัชรพงษ์ แสงอ่อน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

9 นายสินธร ซ้ายขวา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

10 นายไกรวุฒิ บุญลาภรัตน์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

11 น.ส. สุจิตรา จ่าทา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

12 นายธรรมณัส ยามบุญ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 

13 น.ส.บงกช จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

14 น.ส.จุฑามาศ นาคสุข โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

15 นายราชันย์  เกื้อสกุล โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

16 นายพัชรพล ชัยชนะวารินกุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

17 นายดิษยพันธ์  คุ้มพร้อม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.4/4 

 

 
ครูลดาวัลย ์ 

1 นางสาวจุไรวรรณ     ศรีแก้ว โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

2 นายภูวนัย เพชรพรหม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

3 นายธีระวัฒน์     หมั่นถนอม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

4 นายนพดล สองเมือง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

5 นายศรนรินทร์ เสาวลักษณ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

6 นายนพดล ฟูปลื้ม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

7 ชานนท์ ทองเสนอ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

8 น.ส.กัญญารัตน์ วาสินธุ ์ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 

9 นายนนทพงษ์ เพ็งบุญ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

10 นายพงษกร สงไตรรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

11 นายวรานนท์ ศรีทองกุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

12 นายทนงศักดิ์ อรุณโชติ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

13 นายภานุพงษ์ พรานไพร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

14 นายณฐกร พรหมอำไพ 
โรงเรียนมัธยม 
พัชรกิติยาภา 3  
สุราษฎร์ธานี 

15 นายพิรวุฒิ ใจสว่าง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

16 นายเทวพันธ์ ด่านวิริยะกุล โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


