
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   

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

      ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม จึงขอประกาศรายช่ือมอบตวันกัเรียนเขา้เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1   ประจ าปีการศึกษา  2563   จ  านวน  275  คน ดงัรายละเอียดท่ีแนบ   
 

      ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  มารายงานตวัและมอบตวั ในวนัท่ี 13 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มารายงานตวั  และมอบตวัในวนั เวลาดงักล่าวถือวา่
นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   12   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

       

( นายปวชิ  เลือดฉิม ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 

 

 

 

 



1 001 เด็กหญิงเกตวรินทร์  กนทะรัตน์ วดัทา่ส าเภาใต้
2 002 เด็กหญิงชลิตา  แซ่จึง วดัโพธิยาราม
3 003 เด็กหญิงชนญัชิตา  ปราบปัญจะ วดัปากประ
4 004 เด็กหญิงธนสุกาญต ์ ปราบปัญจะ วดัปากประ
5 005 เด็กหญิงสุภาวดี  จนัทร์พุม่ เทศบาลวดัภูผาภิมุข
6 006 เด็กหญิงสุนิสา  ปานจนัทร์ วดัควนอินทร์นิมิตร
7 007 เด็กหญิงสุนิษา  ข่ายทอง เทศบาลวดันิโครธาราม
8 008 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวญั เทศบาลวดันิโครธาราม
9 009 เด็กหญิงภทัรวดี  รักเล่ง เทศบาลจองถนน(วดับางแกว้)

10 010 เด็กหญิงสุนนัทา  มากสุข เทศบาลจองถนน(วดับางแกว้)

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  1
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 011 เด็กหญิงขวญัจิรา  ฝอยรามโลก เทศบาลจองถนน(วดับางแกว้)
2 012 เด็กหญิงพิมพช์นก  มากค า เทศบาลจองถนน(วดับางแกว้)
3 013 เด็กชายศรัณย ์ นวลน่ิม เทศบาลวดัภูผาภิมุข
4 014 เด็กชายฆนีกร  หยงัหลงั วดัควนแร่
5 015 เด็กหญิงนริศรา  หนูหมอก วดัควนแร่
6 016 เด็กหญิงอฐัฉราพรรณ  จนัทร์แทน เทศบาลวดันิโครธาราม
7 017 เด็กชายศุภชยั  เส้งสั้น วดัทา่ส าเภาใต้
8 018 เด็กชายธนวฒัน์  กาเยาว์ วดัควนแร่
9 019 เด็กหญิงภทัรานิษฐ์  ทองเอียด วดัควนแร่

10 020 เด็กหญิงปิยนุช  สุพรรณชนะบรีุ เทศบาลวดันิโครธาราม

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  2
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 021 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  ถึงเก้ือ วดัประดู่ทอง
2 023 เด็กหญิงกนกขวญั  หนูนอง วดับา้นสวน
3 024 เด็กชายสิทธิโชค  ปิดเมือง วดัทา่ส าเภาเหนือ
4 025 เด็กชายสิทธิโชค  ดว้งมา อนุบาลพทัลุง
5 026 เด็กชายทิณกร  ขนุเเดง บา้นควนกุฎ
6 027 เด็กหญิงกุลธิดา  เขียวขาว วดัหานโพธ์ิ
7 028 เด็กชายพงษรั์ตน์  นาพนงั บา้นสวน
8 029 เด็กหญิงวรัทญา  พุม่คง วดัประดู่ ทอง
9 030 เด็กหญิงอริสรา  บ  ารุง วดัทา่ส าเภาใต้

10 031 เด็กหญิงอาภาพรรณ  รักเล่ง เทศบาลวดันางลาด

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  3
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 032 เด็กหญิงณัฐนรี  ปาระนะ วดัประจิมทิศาราม
2 033 เด็กชายประเสริฐ  สงเเสง วดัควรเเร่
3 034 เด็กชายพิทยา  คงบญุ บา้นแหลมดิน
4 035 เด็กชายพงศกร  คงสุด บา้นเเหลมดิน
5 036 เด็กชายศิวชั  ทวีศุก วดัทา่ส าเภาใต้
6 037 เด็กหญิงภทัรพร  นวนมุณี วดัทา่ส าเภาใต้
7 038 เด็กหญิงศลิษา  ไข่ทอง อนุบาลเมืองพทัลุง
8 039 เด็กหญิงสุภทัสร  พงษส์วรรค์ วดัประดู่ทอง
9 040 เด็กหญิงพีรดา  เดชสุรพงศ์ วดัควนแร่

10 041 เด็กชายนิชฌาน์พงษ ์ คลา้ยสมบติั วดัอภยาราม

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  4
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 042 เด็กหญิงสุภทัรา  พงษส์วรรค์ วดัประดู่ทอง
2 043 เด็กชายขจรศกัด์ิ  พราหมวงศ์ บา้นแหลมดิน
3 044 เด็กหญิงผาติรัตน์  มิตรมุสิก วดัประดู่ทอง
4 045 เด็กหญิงศิริพร  หนูมา วดัควนแร่
5 046 เด็กชายณัฐดนยั  ปลอ้งไหม วีรนาทศึกษามูลนิธิ
6 047 เด็กหญิงชินานาง  ขวญันา วดัควนแร่
7 048 เด็กชายเทียนชยั  สูชู วดัควรเเร่
8 050 เด็กชายศิริชยั  ทองเท่ียว วดัควนแร่
9 051 เด็กชายหิรัญ  สงัขว์งษ์ วดัควนแร่

10 052 เด็กชายพิรภพ  แสงแป้น แหลมดิน(หสันนัทอุ์ปถมัภ)์

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  5
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 053 เด็กชายธราเทพ  พทุธพิทกัษ์ วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)
2 054 เด็กชายธีรศกัด์ิ  คงฉาง วดัควนแร่
3 055 เด็กหญิงณัฐจิรา  พลูเพ่ิม วดัควนแร่
4 056 เด็กหญิงสุนิสา  เกตุสุวรรณ วดัทา่ส าเภาใต้
5 057 เด็กหญิงธนญัชนก  ข  าจีด วดัควนแร่
6 058 เด็กชายสิริภทัร  ธนบตัร วดัควนเเร้
7 059 เด็กชายอนุชา  หวานนุย้ วดัควนแร่
8 060 เด็กหญิงภุมรินทร์  โมรา บา้นแหลมดิน
9 061 เด็กชายพงศกร  เจริญรูป วดัหวัหมอน

10 062 เด็กชายอคัรพล  รักษา เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  6
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 063 เด็กชายคณิศร  ยดัไธสง บา้นแหลมดิน
2 064 เด็กชายเอกราช  สุขคง บา้นแหลมดิน
3 065 เด็กหญิงฉตัรหทยั  เพชรกาศ วดัควนถบ
4 066 เด็กชายรัฐมนตรี  กลบัทอง วดัควนแร่
5 067 เด็กหญิงสุภาวดี แปงอุด วดัควนแร่
6 068 เด็กชายณัฐวฒิุ  วฒันชยั วดัทา่ส าเภาเหนือ
7 069 เด็กชายศุภกิตต์ิ  เขมะวนิช วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)
8 070 เด็กชายอคัรพล  นวลศรี เทศบาลวดัภูผาภิมุข
9 071 เด็กชายฐิติวสัส์  สมภกัดี วดัทา่ส าเภาใต้

10 072 เด็กชายธนพนธ์  แกว้หนู บา้นนาโหนด

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  7
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 073 เด็กชายธนดล  ยอดเเกว้ วดัเขาเเดง
2 074 เด็กชายชาญเกียรติ  ศรีประสงค์ โพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)
3 075 เด็กหญิงกลัยาณี  สงัขห์อม เทศบาลวดันางลาด
4 076 เด็กชายศิราย ุ สญัญา วดัทา่ส าเภาใต้
5 077 เด็กชายศิรวิทย ์ ช่วยกลบั วดัโพธ์ิเด็ด(พุม่พนูพิทยา)
6 078 เด็กหญิงชนกานต ์ นอ้ยฤทธ์ิ วดัควนแร่
7 079 เด็กชายนนทกร  เตก็ลี วดัหานโพธ์ิ
8 080 เด็กหญิงพิชชาภา  เพช็รยาบาล บา้นทุ่งลาน
9 081 เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม เทศบาลวดัภูผาภิมุข

10 082 เด็กหญิงกวินธิชา  อาจพงษา วดัโพเด็ด(พุม่พนูพิทยา)

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  8
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 083 เด็กชายตน้กลา้  นวนมุสิด วดัทา่ส าเภาใต้
2 084 เด็กชายฉตัรดนยั  ยาชะรัด วดัทา่ส าเภาใต้
3 085 เด็กหญิงญาดา  นาครินทร์ วดับา้นสวน
4 086 เด็กชายภูวนาท  เหมือนจนัทร์ เทศบาลวดัภูผาภิมุข
5 087 เด็กชายอภินนัท ์ อกัษรนิตย์ วดับา้นสวน
6 088 เด็กชายณัฐชนน  จนัทร์อกัษร วดัอภยาราม
7 089 เด็กหญิงณัฐวิภา  รองเดช เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
8 090 เด็กชายพีรพฒัน์  สุภเพียร วดัทา่ส าเภาใต้
9 091 เด็กหญิงอุษาวดี  เรืองนะ วดัควนแร่

10 092 เด็กชายณภทัร  สิงหะพล วดับา้นสวน

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  9
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 093 เด็กชายอภิวฒัน์  นวลขวญั วดัทา่ส าเภาเหนือ
2 094 เด็กชายศุภวชัร  จนัทร์สงัข์ วดับา้นสวน
3 095 เด็กชายเกียรติขจร  ศรีสุวรรณธนู เทศบาลวดัภูผาภิมุข
4 096 เด็กชายปิยพทัธ์  เศรษฐีมุด เทศบาลวดัภูผาภิมุข
5 097 เด็กชายพงศกร  สงัวาลย์ วดับา้นสวน
6 098 เด็กชายภานุวฒัน์  หนูเพง็ วดับา้นสวน
7 099 เด็กหญิงญาณิกา  เทพศิริ วดัหานโพธ์ิ
8 100 เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล เทศบาลวดันิโครธาราม
9 101 เด็กชายปฏิพทัธ์  ธรรมเพชร เรวดีพทัลุง

10 102 เด็กชายณัฐพงศ ์ บญุธรรม วดัควนอินทร์นิมิตร

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  10
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 103 เด็กชายเฉลิมยศ  สุขแดง เทศบาลวดันิโครธาราม

2 104 เด็กชายอนุวฒัน์  โคมละ วิรนาทศึกษามูลนิธิ

3 105 เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองมี เทศบาลวดัภูผาภิมุข

4 106 เด็กหญิงปภาวี  เนตรช่วงโชติ วดัโพเด็ด(พุม่พนูพิทยา)

5 108 เด็กหญิงสาวิกา  คงฉิม ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้ ู )

6 109 เด็กหญิงวิสาขา  ชยัพล จุ๋งฮวัโซะเซียว

7 110 เด็กหญิงเนตรนภา  ตาด า วดัควนแร่

8 111 เด็กชายเขมนนัท ์ มะลิเผือก เรวดีพทัลุง

9 113 เด็กชายจิรพงษ ์ ทองไสย บา้นควนกุฎ

10 114 เด็กหญิงช่ืนกมล  หนูรอด อนุบาลพทัลุง

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  11
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 115 เด็กชายธนภูมิ  แกว้ดวง สงัขท์องวิทยา

2 116 เด็กหญิงป่ินปินทัธ์  หมุนวงค์ วดัหานโพธ์ิ

3 117 เด็กหญิงอภิสรา  หมานมา เทศบาลวดัภูผาภิมุข

4 118 เด็กหญิงเนตรนงเยาว ์ เเสงจนัทร์ วดัควนเเร่

5 119 เด็กชายอชิตพล  เจริญวิริยะภาพ เทศบาลวดัภูผาภิมุข

6 120 เด็กหญิงนาถวดี  อุเทนพนัธ์ วดัหานโพธ์ิ 

7 121 เด็กหญิงธนัยพร  ไหมสุข เทศบาลวดัภูผาภิมุข

8 122 เด็กหญิงปาริชาติ  เก้ือรอด บา้นไสถัว่

9 123 เด็กชายวชิรวิทย ์ นกัธรรม เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

10 124 เด็กหญิงดียานา  ยลีะงู บา้นควนกุฏ

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  12
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 125 เด็กชายธนภทัร  บญุฤทธ์ิ วดัต านาน(วรพฒันประชาสรรค)์

2 126 เด็กหญิงปาลิษา  แกนสงั วดัหานโพธ์ิ

3 127 เด็กชายวชัรพล  วงศส์วสัด์ิ เทศบาลวดัภูผาภิมุข

4 128 เด็กชายนนัทิภทัร  พรหมเจริญ วดัทุ่งคา

5 129 เด็กชายทินภทัร  มากหนู วดัหานโพธ์ิ

6 130 เด็กหญิงวรลกัษณ์  อินทฤทธ์ิ เทศบาลวดัภูผาภิมุข

7 131 เด็กชายธีระเทพ  เทพเก้ือ วดัทา่ส าเภาใต้

8 132 เด็กชายกฤษดา  อินทร์ชุมนุม อนุบาลสุขคณะ

9 133 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  คงมา อนุบาลเขาชยัสน

10 134 เด็กหญิงเบญจรักษ ์ อินไหม วดัควนอินทร์นิมิตร

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  13
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 135 เด็กชายธนโชติ  อินทร์สุวรรณ์ วดัอภยาราม

2 136 เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง อนุบาลพทัลุง

3 137 เด็กหญิงสุวิภาวดี  หมุนชู วดัหานโพธ์ิ

4 138 เด็กชายณัฐพล  จนัทร์เจียม วดับา้นสวน

5 139 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาย เทศบาลวดันางลาด

6 140 เด็กชายธาดาพงศ ์ ทา้วสกุล บา้นควนกุฎ

7 141 เด็กหญิงสุทธิยา  บวัมาก วดัควนถบ

8 142 เด็กชายสุชา  พฒุจอก เทศบาลวดันางลาด

9 143 เด็กชายสุรศกัด์ิ  ศกัดี วดัสุวรรณวิหารนอ้ย

10 144 เด็กชายกฤษฎา  คงถม วดัควนแร่

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  14
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 145 เด็กหญิงภูริชญา  วงศส์วสัด์ิ วดับา้นสวน

2 146 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สงรอง วดับา้นสวน

3 147 เด็กหญิงอนฐัธิญา  ไชยรักษ์ บรูณะพทัศึกษา

4 148 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม เทศบาลวดันางลาด

5 149 เด็กหญิงปญุญิศา  ใจสบาย วดัสุวรรณวิหารนอ้ย

6 150 เด็กหญิงชลฎา  เอียดจุย้ บญุเหลือเก้ือคง

7 152 เด็กหญิงณัฐชนน  โพธ์ิทอง อนุบาลเมืองพทัลุง

8 153   เด็กหญิงรัตนาวดี  เกิดสีเล็ก วดัโพเด็ด(พุม่พนูพิทยา)
9 154   เด็กชายวชัรินทร์  หนูรอด วดับา้นสวน

10 155   เด็กชายพงศกรณ์  พงษเ์พชร เทศบาลวดันิโครธาราม

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  15
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 157   เด็กหญิงกนิษฐา  ชูทา้ว อยบุาลพทัลุง
2 158   เด็กหญิงวิลาศิณี  สงกล่ิน เทศบาลวดัภูผาภิมุข
3 159   เด็กหญิงพิชารักษ ์ อกัโขสุวรรณ วดัประดู่ทอง
4 160   เด็กชายคณิศร  เรืองทอง เทศบาลบา้นหาสรรค์
5 161   เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง
6 162   เด็กหญิงสณัห์สิรี  คงไหม อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง
7 163   เด็กชายอภิณัฐ  เอียดมุสิก เทศบาลวดัภูผาภิมุข
8 164   เด็กหญิงชญานิญฐ์  บณุยะวนัตงั อนุบาลเสริมปัญญา
9 165   เด็กชายปวรุตม ์ ปวรุตม์ เทศบาลบา้นคูหา

10 167   เด็กหญิงธญัญเรศ  บญุมา เทศบาลวดันิโครธาราม

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  16
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 169   เด็กหญิงณิชานนัท ์ อุทยัรังษี วดัป่าบอนต ่า

2 170   เด็กหญิงณัฏฐฌิชา  บวัเนียม เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

3 171   เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ ศรีนวลเอียด เทศบาลวดัภูผาภิมุข

4 172   เด็กหญิงวิลาลินี  นวลมุสิต อนุบาลเมืองพทัลุง

5 173   เด็กหญิงมญัชุพร  รัตน์ชยั เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

6 174   เด็กหญิงศิริบญุโชค  สวา่งรัตน์ อนุบาลเมืองพทัลุง

7 175   เด็กชายชิตพงศ ์ รองเล่ือน บา้นไสถัว่

8 176   เด็กหญิงธญัชนก  เกตุชู บา้นไสถัว่

9 177   เด็กหญิงภิรดา  หนูแป้นนอ้ย บา้นควนกุฏ

10 178   เด็กหญิงกญัญาณัฐ  ด าจนัทร์ เทศบาลวดัภูผาภิมุข

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  17
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 179   เด็กหญิงฑิฆมัพร  เหมือนกลบั เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

2 180   เด็กชายธราเทพ  สงเปีย อนุบาลเขาชยัสน

3 181   เด็กชายบารมี  ด าสนิท วดัภูพาภิมุข

4 182   เด็กหญิงณัฐวรรณ  คมข า อนุบาลพทัลุง

5 183   เด็กหญิงสร้อยมุก  แสงรัตน์ เทศบาล 4 บา้นแหลมทราย

6 184   เด็กชายตฤณวฒิุ  โพธิกุล เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

7 เด็กชายจิรภทัท ์ สนัเมือง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
8 เด็กชายธีรภทัร  วุ่นทอง วดัควนถบ
9 เด็กชายสาริน  คงพลู วดับา้นสวน

10 เด็กชายสิริภพ  เมืองแกว้ อนุบาลเมืองพทัลุง

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  18
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 เด็กชายพนัธ์ธิพฒัน์  สงทวี อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง
2 185 เด็กชายพนัธ์พิพฒัน์  สงทวี อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง
3 186 เด็กหญิงสุดารัตน์  เศษขาว สวสัด์ิบวร
4 187 เด็กชายธนวฒัน์  จนัทร์แยม้ บา้นทุ่งลาน
5 188 เด็กชายภานุวฒัน์  มิตสุวรรณ วดับา้นสวน
6 189 เด็กหญิงชนิกานต ์ แกว้ข  า วดับา้นสวน
7 190 เด็กหญิงศิริวรรณ  ดว้งอุบล วดันาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์
8 191 เด็กชายฐานนัดร  บญุฤทธ์ิ เรวดีพทัลุง
9 192 เด็กหญิงปริยภทัร  แกว้แสงทอง อนุบาลพทัลุง

10 193 เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุย้ เทศบาลวดัภูผาภิมุข

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  19
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 194 เด็กหญิงภูริชญาษฐ์  กล่ินเขียว วดัเขาแดง
2 195 เด็กหญิงอรุชา  ผอมข า เทศบาลวดัภูผาภิมุข
3 196 เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน เทศบาลวดันิโครธาราม
4 197 เด็กหญิงธญัญรัตน์  จิตรเวช วีรนาทศึกษามูลนิธิ
5 198 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองสม บา้นทา่ลาด
6 199 เด็กหญิงมาริษา  บปุผา เทศบาลวดัภูผาภิมุข
7 200 เด็กหญิงศศิภา  อินแพง เรวดีพทัลุง
8 201 เด็กหญิงธรรญวพร  หนูเอียด เทศบาลวดัภูผาภิมุข
9 202 เด็กหญิงจิณณภตั  พลูสวสัด์ิ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

10 203 เด็กหญิงชิดชนก  มิตสุวรรณ เรวดีพทัลุง

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  20
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 205 เด็กชายปัณณวรรษ  มุสิกสุวรรณ์ เทศบาลวดัภูผาภิมุข
2 206 เด็กชายปัณณธร  เจริญสิทธิชยั เรวดีพทัลุง
3 208 เด็กหญิงพชัรีรัชต ์ สุเมธาโส ทุ่งยางเปล
4 209 เด็กชายวสุ  ขวญันุย้ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
5 210 เด็กหญิงกญัญณัฐ  ดว้งเอียด อนุบาลพทัลุง
6 211 เด็กหญิงชนากานต ์ ชนะชยั วีรนาทศึกษามูลนิธิ
7 212 เด็กชายปณัยกร  สิงห์เน่ียว วีรนาทศึกษามูลนิธิ
8 213 เด็กชายชยัธวชั  เคนตี บา้นเตาปนู
9 215 เด็กหญิงกนัตา  ชอบอารมณ์ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

10 218 เด็กชายปรเมศวร์  ผลพิมาย เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  21
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 219 เด็กชายหฏัฐกร  สมมาตร์ วดัควนถบ
2 222 เด็กชายตะวนัฤทธ์ิ  หนูบรูณ์ วดัควนถบ
3 223 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจนัทร์ อนุบาลพทัลุง
4 224 เด็กชายพลรัฐ  อนนัตกานนท์ เรวดีพทัลุง
5 215 เด็กหญิงกนัตา  ชอบอารมณ์ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
6 216 เด็กหญิงวรางคณา  พฒันาศรีรัตน์ อนุบาลพทัลุง
7 217 เด็กหญิงภทัรกนัย ์ ชุมชู อนุบาลเสริมปัญญา
8 218 เด็กชายปรเมศวร์  ผลพิมาย เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
9 219 เด็กชายหฏัฐกร  สมมาตร์ วดัควนถบ

10 220 เด็กหญิงจรัสรวี  รุ่งทอง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  22
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 221 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมสงัคหะ อนุบาลพทัลุง
2 223 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจนัทร์ อนุบาลพทัลุง
3 224 เด็กชายพลรัฐ  อนนัตกานนท์ เรวดีพทัลุง
4 225 เด็กหญิงศิรินภา  พลูผล บรูณพทัศึกศา มูลนิธิ
5 228 เด็กชายปิติกรณ์  บญุแกว้ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
6 229 เด็กหญิงภานุมาส  เพชรศรี วดันิโครธาราม
7 230 เด็กหญิงวิชญาดา  ภู่ขนัเงิน วีรนาทศึกษามูลนิธิ
8 231 เด็กหญิงอญัชนา  จนัทร์ตน์ อนุบาลพทัลุง
9 232 เด็กหญิงนราภรณ์  สวสัด์ิมงคล วดับา้นสวน

10 233 เด็กชายนนัทโชค  ชูสงด า เทศบาลเขาชยัสน

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  23
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 234 เด็กหญิงภิญญมาศ  ธรรมสกุล เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
2 235 เด็กหญิงธราวลัย ์ ชูดวง วดัควนแร่
3 236 เด็กชายพีระพฒัน์  สีทบั วีรนาทศึกษามูลนิธิ
4 237 เด็กชายเจษฎา  รัตนะ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
5 241 เด็กหญิงนนัธิดา  ตะวนัสกุล เทศบาลวดัภูผาภิมุข
6 244 เด็กหญิงศุภกานต ์ ก้ิมแกว้ เทศบาลวดัภูผาภิมุข
7 245 เด็กหญิงวรรณกานต ์ แกว้ยก เทศบาลวดัภูผาภิมุข
8 246 เด็กหญิงอนญัญา  บญุธรรม เทศบาลวดัภูผาภิมุข
9 247 เด็กชายปารมี  เพชรบลูณ์ วดัต านาน

10 248 เด็กชายธนกฤติ  หนูรอด บา้นนาโหนด

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  24
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 249 เด็กชายพงศกร  ชูนาค วดับา้นสวน
2 250 เด็กหญิงจิตราพร  หนูเปีย วดัประดูู่เรียง
3 251 เด็กชายณภทัร  สุทธิมาศ เทศบาลวดัภูผาภิมุข
4 252 เด็กชายมนสัวิน  แทนมาก วดัต านาน
5 254 เด็กชายศราวธู  เกตขาว บา้นควนกุฎ
6 255 เด็กชายนพวิชญ ์ ชูบวัขาว วีรนาทคึกษามูลนิธิฺ
7 256 เด็กหญิงสุพิชญา  สมปอง อนุบาลพทัลุง
8 257 เด็กหญิงโสรยา  จูดคง วดัประดู่ทอง
9 258 เด็กหญิงรุ้งนภา  หยทูอง เทศบาลวดันิโครธาราม

10 260 เด็กชายณัฏฐกฤต  ชยัวิเศษ วดัทา่ส าเภาใต้
11 261 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชอบงาม เทศบาลวดันิโครธาราม

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่  25
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



ล าดบัที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 202 เด็กหญิงจิณณภตั  พลูสวสัด์ิ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
2 เด็กหญิงธิริศรา  ขวญันิมิตร อนุบาลเสริมปัญญา
3 เด็กหญิงมาริษา  บปุผา เทศบาลวดัภูผาภิมุข
4 216 เด็กหญิงวรางคณา  พฒันาศรีรัตน์ อนุบาลพทัลุง
5 220 เด็กหญิงจรัสรวี  รุ่งทอง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
6 204 เด็กหญิงกนกพร  เดชผล เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
7 221 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมสงัคหะ อนุบาลพทัลุง
8 217 เด็กหญิงภทัรกนัย ์ ชุมชู อนุบาลเสริมปัญญา
9 227 เด็กหญิงสุภคัชญา  ทองใส เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์

10 226 เด็กชายพงศธร  นวลเล่ือน บา้นเเหลมดิน
11 222 เด็กชายตะวนัฤทธ์ิ  หนูบรูณ์ วดัควนถบ
12 214 เด็กชายกฤษณะ  สมสมยั วดัควนถบ
13 219 เด็กชายหฏัฐกร  สมมาตร์ วดัควนถบ
14 237 เด็กชายเจษฎา  รัตนะ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
15 239 เด็กชายพงศกร  ช่วยแยม้ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
16 เด็กหญิงบญัชพร  รัตน์ชยั เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
17 253 เด็กชายภทัรนรินทร์  ขนุนุย้ วดัสุวรรณวิหารนอ้ย
18 240 เด็กชายอชิระ  จินตุลา อนุบาลพทัลุง
19 238 เด็กชายพสกร  แกว้สุข วดัโพธาวาส(ภิรมอุปถมัภ)์
20 เด็กชายคมเคียว  ศรีแกว้ดว้ง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์
21 207 เด็กชายบวรนนัท ์ อ่อนคง เทศบาลวดัภูผาภิมุข
22 259 เด็กชายทินภทัร  ทองใส เทศบาลวดัภูผาภิมุข
23 242 เด็กชายกรณ์ดนยั  จิตใจรัก อนุบาลพทัลุง
24 243 เด็กหญิงปวริศา  นวลเก้ือ อนุบาลพทัลุง

โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ปีการศึกษา 2563

กลุ่ม ห้องเรียนพเิศษ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
วนัที่  13  มิถุนายน  2563

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพเิศษ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
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