
 
 

สอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

ห้องสอบที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
3 041 เด็กหญิงภาณุชณัญ นาคแป้น ม.1 โรงเรียนอนุบาลเป่ียมรัก  

 042 เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 043 เด็กหญิงลินลินี จำปี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 044 เด็กหญิงวชิรญา นวลขาว ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 045 เด็กหญิงวรันณ์ธร วงศ์สวัสด์ิ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 046 เด็กหญิงสนธิยา สุปันตี ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 047 เด็กหญิงสุชานาถ รอดเจริญ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 048 เด็กหญิงสุทธิดา พิทักษ์ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 049 เด็กหญิงสุธิมา แสงจง ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 050 เด็กหญิงโสภิตนภา วรรณเต็ม ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 051 เด็กหญิงอรุโณทัย ทองส้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 052 เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญกาญจน์ ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก  
 053 นางสาวกาญจนาวรรณ ทิมรัตน์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 054 นางสาวชนิกานต์ เบ็ญจรัตน์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 055 นางสาวพรพชร พันธุ์สิน ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 056 นางสาวพิมพ์พิสชา จัตตามาศ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 057 นางสาวฟ้าใส นุชทรัพย์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 058 นางสาววรรณพร ธาระมนต์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 059 นางสาววราภรณ์ พูนจันทร์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 060 นางสาวอัญชิสา ปรีชา ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 061 นายวรากรณ์ ฉิมบ้านดอน ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เร่ือง  ประกาศผลสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3 
------------------------------------------------------ 

ด้วย  โรงเรียนพนมศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบความรู้วัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3                           
ให้แก่นักเรียนในเขตพื ้นที ่บริการอำเภอพนม  ในวันเสาร์ที ่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   โดยการจัดสอบ                           
Pre ม.1 (ความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 – 6)  และ  Pre ม.4  (ความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – 3)                   
จากข้อสอบแววการศึกษามีเนื ้อหา 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย   สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ นั้น 

 

บัดนี้  โรงเรียนพนมศึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบวัดแวว
การศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีท่ี 3  ดังรายช่ือ และรายละเอียดรางวัล ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 

          (นางผกา  สามารถ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ประกาศผลสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)  โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการอำเภอพนม 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   
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1 074 เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน ป.6 โรงเรียนบ้านใหญ่ 15 15 10 13 8 61 
2 065 เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 16 16 5 14 9 60 
3 042 เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 13 13 8 14 11 59 
4 019 เด็กชายพงศพัศ ทิมรัตน์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 12 13 6 16 10 57 
4 088 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทองจันทร์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม 16 13 9 12 7 57 
6 011 เด็กชายธิติสรณ์ เพชรใฝ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 14 14 8 11 7 54 
7 006 เด็กชายณัฐกร ศรีพิทักษ์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม 10 10 8 18 7 53 
7 015 เด็กชายนรวัฒน์ ศรีรักษา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 11 17 7 11 7 53 
9 060 เด็กหญิงธันปภัส รอดเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 11 12 10 12 7 52 
10 016 เด็กชายนรวิชญ์ ณะจันทร์ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 11 14 5 13 8 51 
11 012 เด็กชายธิปกรณ์ กลับรินทร์  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช้องม้าเหลียว 9 13 8 13 7 50 
11 053 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขำหวาน ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 13 13 5 11 8 50 
13 080 เด็กหญิงสิริพร รัตนชัย ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 10 13 9 13 4 49 
14 050 เด็กหญิงฌัฌฌา แก้วดำ ป.6 โรงเรียนวัดพนม 9 9 10 12 8 48 
14 063 เด็กหญิงปัญณ์ตวัน เพชรโชติ  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 10 11 7 13 7 48 
16 014 เด็กชายนนทพัทธ์ มีคลัง ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 7 9 7 13 11 47 
16 049 เด็กหญิงจุฑามาศ จินาทิตย์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางหิน 9 13 6 15 4 47 
18 039 เด็กหญิงกนกพร แก้วดำ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 7 13 7 12 7 46 
18 061 เด็กหญิงธารฟ้า ธารายศ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 8 10 7 13 8 46 
20 028 เด็กชายวิรัชยา จอมประชา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 13 2 14 8 45 
20 082 เด็กหญิงสุชัญญา ประจง ป.6 โรงเรียนวัดพนม 7 13 7 11 7 45 
22 051 เด็กหญิงฐานิสสรา รามสุวรรณ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 10 9 6 10 9 44 
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23 021 เด็กชายยชญ์กุลทร แซ่ล่ิม ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 13 6 10 6 43 
23 034 เด็กชายสิหรัตน์ หับสุภา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 7 14 6 8 8 43 
23 045 เด็กหญิงขวัญจิรา สุทธิพิทักษ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 7 10 10 11 5 43 
26 027 เด็กชายวิทวัส แพ่งรักษ์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 13 9 6 6 42 
26 081 เด็กหญิงสุชญา สาคร ป.6 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 5 12 4 10 11 42 
28 013 เด็กชายนนท์ปวิธ สายควนเกย ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 6 12 4 14 5 41 
28 022 เด็กชายยศวรรธน์ ภักดี  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 11 3 11 8 41 
28 041 เด็กหญิงกมรานันท์ รัตนพนัธ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 5 13 6 12 5 41 
28 059 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยอดสุรางค์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม 9 12 6 7 7 41 
32 048 เด็กหญิงจิรัชญา พืชผล ป.6 โรงเรียนวัดพนม 9 9 5 14 3 40 
32 073 เด็กหญิงรมิดากร พิมพ์ลอย ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 6 10 4 12 8 40 
34 054 เด็กหญิงณัฐฐา ตินนุกิจ ป.4 โรงเรียนวัดธัญญาราม 9 8 6 10 6 39 
34 057 เด็กหญิงณัฐวรรณ มากชุม ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 9 10 4 10 6 39 
36 062 เด็กหญิงบัณฑิตา ดีสุดจิตร ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 4 15 7 7 5 38 
37 038 เด็กชายแอม พม่า ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 7 8 7 9 6 37 
37 090 เด็กหญิงอาทิตยา สังข์แก้ว ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 6 9 6 12 4 37 
39 058 เด็กหญิงณัฐิดา ตันปักษ์ ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 7 7 9 5 8 36 
39 071 เด็กหญิงมลฤดี มากแก้ว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 10 10 2 10 4 36 
41 010 เด็กชายธนภัทร นิตยรัตน์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม 11 7 5 6 5 34 
41 077 เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนชัย ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 7 9 6 9 3 34 
43 023 เด็กชายรัชตะ พันธเดช ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 10 5 3 8 7 33 
43 036 เด็กชายหัสนัย ลาภประเสริฐ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 8 11 3 3 8 33 
45 029 เด็กชายวีรภัทร ปรีชา ป.6 โรงเรียนวัดธัญญาราม 8 8 5 7 4 32 
45 066 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ ทองตำลึง ป.6 โรงเรียนวัดพนม 6 9 5 9 3 32 
45 084 เด็กหญิงสุภัสร ปรีชา ป.4 โรงเรียนวัดธัญญาราม 7 10 3 8 4 32 
48 025 เด็กชายลิน พม่า ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 8 7 2 9 5 31 
49 005 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ศรีบางไทร ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 5 10 3 6 6 30 
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50 007 เด็กชายทวีศักดิ์ ศิริป้อ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 4 6 4 8 7 29 
50 032 เด็กชายสมพัฒน์ ทองรอด ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 7 4 5 5 29 
50 033 เด็กชายสิทธิโชค ศิริป้อ ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 6 9 7 2 5 29 
50 070 เด็กหญิงภุมวารี สุขราช ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 4 9 5 5 6 29 
54 068 เด็กหญิงพัฒร์ชรญิ รสเกล้ียง ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 5 8 7 4 4 28 
54 079 เด็กหญิงสิดาภัทร ผลบรรจง ป.6 โรงเรียนบ้านใหญ่ 5 4 3 10 6 28 
54 091 เด็กชายธนภูมิ  พูลสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 5 8 4 7 4 28 
57 004 เด็กชายชินวัตร มั่งมี ป.6 โรงเรียนบ้านบางหิน 7 5 3 6 6 27 
57 024 เด็กชายรัฐภูมิ คมกล้า ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 6 3 7 4 7 27 
57 072 เด็กหญิงยวิษฐา คำสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 7 5 4 9 2 27 
57 086 เด็กหญิงเสาวนีย์ มิสมร ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 9 7 1 6 4 27 
61 002 เด็กชายกันตินันท์ ณะจันทร์ ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 7 5 3 6 5 26 
61 064 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ธนะกรณ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน 7 4 6 5 4 26 
63 003 เด็กหญิงจิรภัทร อรัญโสตร์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 3 7 3 7 5 25 
63 046 เด็กหญิงจันทกานต์ิ รพเรือง ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 5 7 3 6 4 25 
63 085 เด็กหญิงสุภาณี ธุระกิจ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 6 5 5 5 4 25 
66 008 เด็กชายไทรงาม รักมาศ ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 5 6 3 5 4 23 
66 037 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวเเก้ว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 5 5 2 3 8 23 
66 043 เด็กหญิงกรณิกา พราหมนาค ป.6 โรงเรียนวัดพนม 5 6 4 3 5 23 
69 030 เด็กชายศรีหนาถ ศรีขวัญแก้ว ป.6 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 5 1 5 2 9 22 
70 020 เด็กชายพงศ์พิราม ศรีจันทร์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 4 4 4 2 6 20 
70 075 เด็กหญิงรุ้งรดา รอดเจริญ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 5 3 3 7 2 20 
70 087 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวทอง ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 3 4 4 6 3 20 
  001 เด็กชายกษิดิ์เดช หนำคอก ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  009 เด็กชายธนพล เรืองรัตน์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  017 เด็กชายบุญฤทธิ์ ฤทธิกัน ป.5 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
  018 เด็กชายปฐมพงษ์ เสณาะกรรณ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
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  026 เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขาว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  031 เด็กชายศักดินา ชาตะพนัธ์วิทยา ป.4 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
  035 เด็กชายสุชานนท์ กลับรินทร์ ป.6 โรงเรียนม้าเหลียว ขาดสอบ 
  040 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนโยชน์ ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
  044 เด็กหญิงกานตรัตน์ เรืองอ่อน ป.6 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ ขาดสอบ 
  047 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  052 เด็กหญิงฐาริณีย์ ชินวงศ์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปรุ ขาดสอบ 
  055 เด็กหญิงณัฐณิชา นวลขาว ป.6 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
  056 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณเสน ป.5 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ขาดสอบ 
  067 เด็กหญิงพัชรพร ชูนิล ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  069 เด็กหญิงพิมพ์นารา เดชมณี  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  076 เด็กหญิงวิรัชญา สกุล ป.6 โรงเรียนอุปถัมภ์วัทยาพนม ขาดสอบ 
  078 เด็กหญิงสมพร เอี่ยมละออ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  083 เด็กหญิงสุฑารัฐ คุ้มเอียด ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 
  089 เด็กหญิงอรวรรณ บุญลึก ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ขาดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศผลสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.4  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอพนม 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   
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1 005 เด็กชายชลัมพล สงสุข ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 13 16 12 14 18 73 
2 042 เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 11 16 19 12 9 67 
3 007 เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 12 12 13 15 13 65 
4 010 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเพชร ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 13 13 17 10 9 62 
4 046 เด็กหญิงสนธิยา สุปันตี ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 13 15 12 11 11 62 
6 016 เด็กชายสรรเพชร โสขะ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 10 12 17 10 11 60 
7 013 เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรโชติ  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 9 16 17 12 5 59 
8 009 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก 8 16 11 11 11 57 
9 026 เด็กหญิงชลิดา สาคร ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 8 14 10 13 11 56 
10 008 เด็กชายธาวิน เพชรเจริญ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 8 12 15 9 11 55 
11 002 เด็กชายคณาพงษ์ มูสิเเเดง  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 5 14 13 13 8 53 
11 003 เด็กชายเจ้าพระยา อินทร์แก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก 10 14 9 11 9 53 
11 058 นางสาววรรณพร ธาระมนต์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 11 13 10 7 12 53 
14 032 เด็กหญิงนภัสนันท์ แก้วนวล ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 10 15 16 7 4 52 
14 047 เด็กหญิงสุชานาถ รอดเจริญ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 6 13 17 11 5 52 
14 059 นางสาววราภรณ์ พูนจันทร์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 9 15 12 8 8 52 
17 057 นางสาวฟ้าใส นุชทรัพย์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 8 15 11 10 7 51 
18 012 เด็กชายรัชชานนท์ พหลถักดี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 6 13 11 12 6 48 
18 060 นางสาวอัญชิสา ปรีชา ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 11 13 9 12 3 48 
20 029 เด็กหญิงณิชกาญจน์ เอียดเกลี้ยง  ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 9 10 13 8 5 45 
20 035 เด็กหญิงนันฑกานต์ เพชรประสิทธ์ิ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 11 11 10 6 7 45 
22 033 เด็กหญิงนลินทิพย์ วัชนะ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 8 9 11 9 7 44 
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23 041 เด็กหญิงภาณุชณัญ นาคแป้น ม.1 โรงเรียนอนุบาลเป่ียมรัก 10 11 9 6 7 43 
24 018 เด็กหญิงกชกร คงไล่  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา 7 10 13 6 5 41 
25 006 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ศรีรักษา ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 4 10 9 9 7 39 
26 011 เด็กชายเมธาพร ขจร ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 7 11 8 11 2 39 
27 045 เด็กหญิงวรันณ์ธร วงศ์สวัสด์ิ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 6 10 7 8 7 38 
28 020 เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วด ี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 5 12 12 4 4 37 
29 043 เด็กหญิงลินลินี จำปี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 5 11 8 7 4 35 
30 051 เด็กหญิงอรุโณทัย ทองส้ัน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 4 11 9 5 6 35 
31 048 เด็กหญิงสุทธิดา พิทักษ์ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 5 9 6 8 5 33 
31 055 นางสาวพรพชร พันธุ์สิน ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา 5 7 8 7 6 33 
33 021 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วนิคม ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 3 5 10 8 5 31 
34 019 เด็กหญิงกมลวรรณ พิทักษ์แทน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 7 10 5 3 4 29 
35 014 เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์เเฝด ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา 5 4 8 5 3 25 
  001 เด็กชายกมลพล ต้นสวรรค์ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  004 เด็กชายชนะพล หล่อพันธ์ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  015 เด็กชายศตายุ ชูคงคา ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  017 เด็กชายอภิมงคล บุญทองแก้ว ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  022 เด็กหญิงกันต์กมล มาทัพ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  023 เด็กหญิงจันทิมา ทับแก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก ขาดสอบ 
  024 เด็กหญิงจันทิมา ทับแก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก ขาดสอบ 
  025 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เเพทย์รัตน์ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  027 เด็กหญิงโชติมา แสงทองย้อย ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  028 เด็กหญิงฐานิตา ศรีคงแก้ว ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  030 เด็กหญิงทักษพร อินทรวิเศษ ม.2 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ขาดสอบ 
  031 เด็กหญิงธิติมา ชนะ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  034 เด็กหญิงนัดดา บุญกลับ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  036 เด็กหญิงนันท์นภัส สุระกา ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
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  037 เด็กหญิงปาริฉัตร ล้ิมวิชิต ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  038 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ บางคราม ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  039 เด็กหญิงพัชริดา ณะเสน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  040 เด็กหญิงภัทรวดี อินคง  ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  044 เด็กหญิงวชิรญา นวลขาว ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  049 เด็กหญิงสุธิมา แสงจง ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  050 เด็กหญิงโสภิตนภา วรรณเต็ม ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  052 เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญกาญจน ์ ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก ขาดสอบ 
  053 นางสาวกาญจนาวรรณ ทิมรัตน์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  054 นางสาวชนิกานต์ เบ็ญจรัตน์ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  056 นางสาวพิมพ์พิสชา จัตตามาศ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 
  061 นายวรากรณ์ ฉิมบ้านดอน ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา ขาดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลท่ีได้รับ 
 

ลำดับที่ Pre ม.1 Pre ม.4 
1 - รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  

- เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท 
- ยกเว้นค่าเทอมห้องเรียน SMP ภาคเรียนท่ี1/ 2565 

- รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  
- เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท 
 

2 - รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  
- เงินรางวัลจำนวน 600 บาท 
- ยกเว้นค่าเทอมห้องเรียน SMP ภาคเรียนท่ี1/ 2565 

- รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  
- เงินรางวัลจำนวน 600 บาท 
 

3 - รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  
- เงินรางวัลจำนวน 400 บาท 
- ยกเว้นค่าเทอมห้องเรียน SMP ภาคเรียนท่ี1/ 2565 

- รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  
- เงินรางวัลจำนวน 400 บาท 
 

4 – 10 - เกียรติบัตรชมเชยจากโรงเรียนพนมศึกษา 
- ส่วนลดค่าเทอมห้องเรียน SMP 25% ภาคเรียนท่ี 1 /2565 

- เกียรติบัตรชมเชยจากโรงเรียนพนมศึกษา 
- เงินรางวัลจำนวน 200 บาท 

 
หมายเหตุ  ผู้ท่ีได้รับรางวัลติดต่อ คุณครูวิลาวัลย์  ปล้องนิราศ โทร 082-411-2161 
     และเข้าร่วมกลุ่ม Line สอบวัดแววการศึกษา 

กลุ่ม Line สอบวัดแววการศึกษา
การศึกษา 



 
 

ท่ี  ศธ 04346.29/ 64       โรงเรียนพนมศึกษา 
         ตำบลพนม  อำเภอพนม 
         จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84250 

21  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการลงนามเกียรติบัตร และขอเพิ่มวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนม 
เรียน นายอำเภอพนม 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  เกียรติบัตร         จำนวน  6  ชุด 
  2.  รายช่ือนักเรียนท่ีเข้ารับเกียรติบัตร     จำนวน  1 ชุด 
   

ด้วยโรงเรียนพนมศึกษาได้จัดกิจกรรมวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่3 ให้แก่นักเรียนใน
เขตพื ้นที ่บริการอำเภอพนม  ช่วงชั ้นที ่ 2 – 3  เม ื ่อว ันเสาร ์ที ่  19 กุมภาพันธ์  2565 ที ่ผ ่านมานั้น                             
ในการนี้นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น  จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม                                     
และเงินรางวัลจากโรงเรียนพนมศึกษา 
 ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นเก ียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่น ักเรียนที ่เข้าร ่วมกิจกรรมวัดแววการศึกษา 
PHECFPHANOM - Test ปีท่ี 3  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในเกียรติบัตร และขอเพิ่มวาระในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนม  หัวข้อ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมกับ
หนังสือฉบับนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

    
        (นางผกา  สามารถ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร 077-399-115 



 
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร 

กิจกรรมวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่3   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอพนม   
เม่ือวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565 

 
ช่วงช้ันท่ี ๒ วัดความรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
     รางวัลชนะเลิศ          เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านใหญ ่
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านต้นยวน 

ช่วงช้ันท่ี 3 วัดความรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
     รางวัลชนะเลิศ         เด็กชายชลัมพล สงสุข   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนพนมศึกษา 
 
 



 
 

ท่ี  ศธ 04346.29/  (ว)65      โรงเรียนพนมศึกษา 
         ตำบลพนม  อำเภอพนม 
         จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84250 

21  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง แจ้งรายช่ือนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ ่
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนพนมศึกษาฯ     จำนวน  1  ชุด 
   
  ด้วยโรงเร ียนพนมศึกษาได ้จ ัดก ิจกรรมวัดแววการศ ึกษา PHECHPHANOM-Test ปีท่ี3                  
ให้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 – 3 ของเขตพื้นท่ีบริการอำเภอพนม  ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งนักเรียน
ท่ีได้ลำดับท่ี 1 – 3 จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  และเงินรางวัลจากโรงเรียนพนมศึกษา 
  ทั ้งน ี ้   โรงเร ียนพนมศึกษาร ่วมกับอำเภอพนม  ขอมอบเกียรติบ ัตรว ัดแววการศ ึกษา 
PHECFPHANOM - Test ปีที่ 3  ให้แก่นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนม  วันอังคารที่  1 มีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 12.45 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ ท่ีว่าการอำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

    
        (นางผกา  สามารถ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร 077-399-115  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร 
กิจกรรมวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่3   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอพนม   

เม่ือวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565 
 

ช่วงช้ันท่ี ๒ วัดความรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
     รางวัลชนะเลิศ          เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านใหญ ่
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านต้นยวน 

ช่วงช้ันท่ี 3 วัดความรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
     รางวัลชนะเลิศ         เด็กชายชลัมพล สงสุข   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนพนมศึกษา 
 
 



 
 

ท่ี  ศธ 04346.29/  (ว)65      โรงเรียนพนมศึกษา 
         ตำบลพนม  อำเภอพนม 
         จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84250 

21  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง แจ้งรายช่ือนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนพนมศึกษาฯ     จำนวน  1  ชุด 
   
  ด้วยโรงเร ียนพนมศึกษาได ้จ ัดก ิจกรรมวัดแววการศ ึกษา PHECHPHANOM-Test ปีท่ี3                  
ให้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 – 3 ของเขตพื้นท่ีบริการอำเภอพนม  ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งนักเรียน
ท่ีได้ลำดับท่ี 1 – 3 จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  และเงินรางวัลจากโรงเรียนพนมศึกษา 
  ทั ้งน ี ้   โรงเร ียนพนมศึกษาร ่วมกับอำเภอพนม  ขอมอบเกียรติบ ัตรว ัดแววการศ ึกษา 
PHECFPHANOM - Test ปีที่ 3  ให้แก่นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนม  วันอังคารที่  1 มีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 12.45 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ ท่ีว่าการอำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

    
        (นางผกา  สามารถ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร 077-399-115 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร 
กิจกรรมวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่3   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอพนม   

เม่ือวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565 
 

ช่วงช้ันท่ี ๒ วัดความรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
     รางวัลชนะเลิศ          เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านใหญ ่
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านต้นยวน 

ช่วงช้ันท่ี 3 วัดความรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
     รางวัลชนะเลิศ         เด็กชายชลัมพล สงสุข   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนพนมศึกษา 
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เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนพนมศึกษาฯ     จำนวน  1  ชุด 
   
  ด้วยโรงเร ียนพนมศึกษาได ้จ ัดก ิจกรรมวัดแววการศ ึกษา PHECHPHANOM-Test ปีท่ี3                  
ให้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 – 3 ของเขตพื้นท่ีบริการอำเภอพนม  ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งนักเรียน
ท่ีได้ลำดับท่ี 1 – 3 จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอพนม  และเงินรางวัลจากโรงเรียนพนมศึกษา 
  ทั ้งน ี ้   โรงเร ียนพนมศึกษาร ่วมกับอำเภอพนม  ขอมอบเกียรติบ ัตรว ัดแววการศ ึกษา 
PHECFPHANOM - Test ปีที่ 3  ให้แก่นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนม  วันอังคารที่  1 มีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 12.45 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ ท่ีว่าการอำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

    
        (นางผกา  สามารถ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร 077-399-115 
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เม่ือวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565 

 
ช่วงช้ันท่ี ๒ วัดความรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
     รางวัลชนะเลิศ          เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านใหญ ่
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านต้นยวน 

ช่วงช้ันท่ี 3 วัดความรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
     รางวัลชนะเลิศ         เด็กชายชลัมพล สงสุข   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑   เด็กหญิงมินทร์ธาดา ประจวบบุญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนพนมศึกษา 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒   เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนพนมศึกษา 
 
 



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายชลัมพล  สงสุข

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงมินทร์ธาดา  ประจวบบุญ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงรุ่งนภา  สะเทิน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงกมลพร  จันทร์แสงกุล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายพีรพัฒนน แก้วเพชร

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงสนธิยา  สุปันตี

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายสรรเพชร  โสขะ

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายรัฐศาสตร   เพชรโชติ

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายธีรศักดิ ์ ชนะพจน 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงชลิดา  สาคร

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่งานมบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายพงศพัศ  ทิมรัตน 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงอชิรญาณ   ทองจันทร 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายธิติสรณ   เพชรใฝ

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายณัฐกร  ศรีพิทักษ 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายนรวัฒนน ศรีรักษา

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กหญิงธันปภัส รอดเจริญ

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษาร่วมกับอ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า

เด็กชายนรวิชญ ณะจันทร 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-Test ปีที่๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้มีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิตสืบไป

(นางผกา  สามารถ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา

(นายธรรมเนียม  บ ารุง)
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รักษาราชการแทนนายอ าเภอพนม



โรงเรียนพนมศึกษา  อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


