
 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 

...................................................... 

 ตามที่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ รับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564  โดยรับนักเรียนตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียน

ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  ประเภทห้องเรียนปกติ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้  
 

 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

                                                                                    
        (นายศักดา วัจนพิสิฐ) 

         ผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียน  ประเภทห้องเรียนปกติ                                                                         
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 

1 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รงรัตน์ โรงเรียนหนองผักฉีด 
2 เด็กชายเจษฎาวุธ  โต๊ะหมาด โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 
3 เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
4 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
5 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญขำ โรงเรียนบ้านสามแยก 
6 เด็กชายธีรปกรณ์  หยังหลัง  โรงเรียนบ้านสามแยก 
7 เด็กหญิงชุติมา  เอียดตรง โรงเรียนบ้านลิพัง 
8 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  วุฒิภัทร์กมล โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
9 เด็กชายศุภรักษ์  เทียนแก้ว โรงเรียนบ้านเขาติง 
10 เด็กหญิงภัณฑวดี  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเมธาวิทยา 
11 เด็กหญิงมูนีรอฮ์  เสียมไหม โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
12 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุโสะ 
13 เด็กหญิงเกสรา  อาเส็ม โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
14 เด็กชายภัทรกร  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 
15 เด็กชายอติยะ  ดารารักษ์ โรงเรียนบ้านทอนหาน 
16 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุโสะ โรงเรียนบ้านทอนหาน 
17 เด็กชายณัฐพล  น้อยมุสิก โรงเรียนบ้านเขาติง 
18 เด็กหญิงฟ้าใหม ่ เนาประดิษ โรงเรียนบ้านลิพัง 
19 เด็กหญิงเสาวณี  รักธรรม โรงเรียนบ้านลิพัง 
20 เด็กชายรัฐตพัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนเมธาวิทยา 
21 เด็กหญิงปัณฑิกา  ไพรชำนาญ โรงเรียนบ้านลิพัง 
22 เด็กหญิงทิพย์กฤตา  บวชชุม โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 



23 เด็กชายอภินันท์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
24 เด็กชายสิทธิพงษ์  สมแสง โรงเรียนบ้านเขาติง 
25 เด็กชายณัฐชนน  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
26 เด็กชายธีนิวัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
27 เด็กชายพัทธพล  แป้นแก้ว โรงเรียนบ้านเขาติง 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
28 เด็กหญิงวันวิสา  ชูสมบัติ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
29 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ฝาก โรงเรียนเมธาวิทยา 
30 เด็กชายพุฒิสรรค์  นัยเนตร โรงเรียนบ้านทอนหาน 
31 เด็กหญิงนรินทิพย์  ธิติภัทรา โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ 
32 เด็กชายธนกฤติ  สวัสดิ์เกื้อ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
33 เด็กชายณัฐภัทร  กำจร โรงเรียนบ้านทอนหาน 
34 เด็กชายศุภพงศ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
35 เด็กหญิงสุกันยา  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
36 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
37 เด็กหญิงมณฑิรา  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านเด็กน้อย 
38 เด็กหญิงบุษบา  อับดุลละ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 
39 เด็กหญิงสลินทิพย์  สังข์เพ็ชร โรงเรียนบ้านเขาติง 
40 เด็กชายปภังกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
41 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสุโสะ 
42 เด็กหญิงน้อยหน่า  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
43 เด็กหญิงวรัชยา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านเด็กน้อย 
44 เด็กหญิงนัซนีน  ตาเดอิน โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 
45 เด็กชายภูมิรพ ี สองหลง โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 
46 เด็กหญิงธนพร  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสุโสะ 
47 เด็กหญิงกชนิภา  สารบรรณ ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 
48 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 
49 เด็กชายธนกฤต  ยามจีน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
50 เด็กชายสุขสวัสดิ์  สมุทรสาร โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
51 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 



52 เด็กหญิงอรพิมล  หยังหลัง โรงเรียนบ้านลิพัง 
53 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประพฤติด ี โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
54 เด็กหญิงกรนภา  ศุภผล  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
55 เด็กชายอนุสรณ ์ เจษฏารมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
56 เด็กชายหฤษฏ  เผ่าสุริยะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
57 เด็กชายธัญวัฒน์  ท่าเทศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
58 เด็กหญิงปุณยนุช  รอดเสน โรงเรียนบ้านท่าคลอง 
59 เด็กหญิงเกสรา  ทองปราบ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 
60 เด็กหญิงนันท์นลิน  รองเดช โรงเรียนบ้านท่าคลอง 
61 เด็กหญิงพิมพกานต์ รองเดช โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
62 เด็กชายวรศักดิ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
63 เด็กชายวัศพล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
64 เด็กชายเกษม  สรรเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าเทศ 
65 เด็กหญิงณัฐพร  สิ้มเท่ง โรงเรียนบ้านท่าคลอง 
66 เด็กชายณัฐวัฒน์ จิโสะ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
67 เด็กชายแสงวิชิต  แซ่เอ้ียว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
68 เด็กหญิงศศิกานต์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
69 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียมไหม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
70 เด็กชายจักรภัทร  ชัยศิริ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
71 เด็กชายนพันธ์กร  พันธวงศ์ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
72 เด็กชายเศรษฐกร  ตู้ดำ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
73 เด็กหญิงอรวรรณ  แสงประกาศนีย ์ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
74 เด็กชายนันทวัฒน์  นวลแก้ว โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
75 เด็กหญิงลภัสรดา  ขาวดี โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
76 เด็กหญิงณิชา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
77 เด็กหญิงณัฐชยา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
78 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมัดยาหมนี โรงเรียนตชด.บ้านหินจอก 
79 เด็กหญิงกานตรัตน์  อินทรชิต โรงเรียนตชด.บ้านหินจอก 
80 เด็กหญิงอัจฉราพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนตชด.บ้านหินจอก 



81 เด็กชายณภัทร  เดชประสิทธิ์  โรงเรียนตชด.บ้านหินจอก 
82 เด็กชายพรพิมล  ประกายพงศ์ โรงเรียนเมธาวิทยา 
83 เด็กหญิงวิรดา  ชำนาญฉา โรงเรียนเมธาวิทยา 
84 เด็กชายรพีภัทร  เพชรศรี โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
85 เด็กชายอัฐพงศ์  เอียดเหตุ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
86 เด็กชายธนากร  ซุ่นหมี โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
87 เด็กหญิงปาริตา  หวยสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
88 เด็กหญิงพชรพร  ช่วยนรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
89 เด็กชายสหรัฐ  จันทับทอง  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
90 เด็กหญิงกันยารัตน์  วีระบุรุษ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
91 เด็กชายนิธิวัฒน์  หนูหมาด โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
92 เด็กชายวีรภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
93 เด็กชายคุณากร  หลักขัน โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
94 เด็กชายอดิเทพ  หลักขัน โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
95 เด็กชายศิราภัทร  หลงขาว โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
96 เด็กชายจิรายุทธิ์  เสียมไหม โรงเรียนบ้านทอนหาน 
97 เด็กชายกฤษฎา  สังเขป โรงเรียนบ้านทอนหาน 
98 เด็กหญิงศิรินญา  ภักดีสี โรงเรียนบ้านทอนหาน 
99 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ้องหมุน โรงเรียนบ้านทอนหาน 
100 เด็กหญิงนุสรีนา  รอดเข็ม โรงเรียนบ้านทอนหาน 
101 เด็กชายธีรโชติ  พิชัยรัตน์ ไม่ระบุข้อมูล 
102 เด็กหญิงปริณดา  นุชแทน โรงเรียนบ้านทอนหาน 
103 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลพัง โรงเรียนบ้านทอนหาน 
104 เด็กชายธนพล  เพชรรัตน์แจ้ง ไม่ระบุข้อมูล 
105 เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงชาญ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
106 เด็กชายอิสราวุฒิ  ชูแก้ว ไม่ระบุข้อมูล 
107 เด็กชายธนพัฒน์  เจ๊ะสา ไม่ระบุข้อมูล 
108 เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยศิริ ไม่ระบุข้อมูล 
109 เด็กชายภูชิต  สมจริง โรงเรียนบ้านทอนหาน 



 

 

110 เด็กชายเกษมศักดิ ์ เขียวเหลือง ไม่ระบุข้อมูล 
111 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ่งขจร ไม่ระบุข้อมูล 
112 เด็กชายคุณัชญ ์ ใจตรง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
113 เด็กชายวันปฐมสุข  ยอดศร ี โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
114 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อินทร์มาก โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 
115 เด็กชายณัฐวุฒิ สรรเพ็ชร โรงเรียนบ้านเด็กน้อย 
116 เด็กชายศรัญย์ภัทร  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 

   
หมายเหตุ:  

ให้นักเรียนมาสอบแยกหอ้งเรียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564                                                   
เวลา 08.00 – 10.30 น. 

(หากมีการเปลี่ยนแปลง  จะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
 
ติดต่อสอบถาม : 087-2807468  ครูทิพย์เนตร  รักแก้ว(งานรับนักเรียน) 


