
 

 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

              ด้วยทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
พิเศษ วิทย์ - คณิต ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บัดนี้โรงเรียนทุ่งยาว
ผดุงศิษย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 
 

ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 

            ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

  

      ( นายจุมพล  ทวีตา ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 



 

 

 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง 
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 215 

เลขที่ ห้องที่ ห้องสอบ 
เลขประจ ำตัว 

ชื่อ-สกุล จำกโรงเรียน 
แผนกำร
เรียน ผู้เข้ำสอบ 

1 1 215 001 ด.ญ. วิชญาพร ยศขุน ทุ่งรวงทอง วิทย์-คณิต 
2 1 215 002 ด.ญ. ชุติมณฑน์ หล้าเก็ม บ้านสามแยก วิทย์-คณิต 
3 1 215 003 ด.ช. ธนกฤต หยังหลัง บ้านสามแยก วิทย์-คณิต 
4 1 215 004 ด.ญ. ศลิษา จาวิสูตร ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
5 1 215 005 ด.ญ. สุภาวด ี รุ่งเรือง ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
6 1 215 006 ด.ญ. พัฒนวดี แก้วจันทร์ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
7 1 215 007 ด.ญ. อัญอานันท์ แซ่เจ่ง ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
8 1 215 008 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ จิโสะ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
9 1 215 009 ด.ช. คณิตนันท์ ใจสมุทร ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
10 1 215 010 ด.ญ. สิริยากร นิคะ บ้านนาทุ่ง วิทย์-คณิต 
11 1 215 011 ด.ญ. ทิพาวัณย์ จันทร์ชูเพชร บ้านทุ่งปาหนัน วิทย์-คณิต 
12 1 215 012 ด.ญ. ธัญพิชญ์ณา แสนรัง ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
13 1 215 013 ด.ช. ภานุพงศ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
14 1 215 014 ด.ญ. ชนกภัทร แซ่อ่ึง บ้านทุ่งยาว วิทย์-คณิต 
15 1 215 015 ด.ญ. พรกนก ผลพิบูลย์ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
16 1 215 016 ด.ญ. รสิตา สองพัง บ้านนาทุ่ง วิทย์-คณิต 
17 1 215 017 ด.ญ. นพมาศ หลงขาว บ้านนาทุ่ง วิทย์-คณิต 
18 1 215 018 ด.ญ. นุสซารีล หมัดเลียด บ้านหนองหว้า วิทย์-คณิต 
19 1 215 019 ด.ช. ราชพฤกษ์ แดงมาด บ้านหนองหว้า วิทย์-คณิต 
20 1 215 020 ด.ญ. ณรัญญา ดิเส็ม บ้านหนองหว้า วิทย์-คณิต 
21 1 215 021 ด.ญ. พิมพ์ชนก พูลภิรมย์ บ้านทุ่งปาหนัน วิทย์-คณิต 
22 1 215 022 ด.ญ. นารีรัตน์ ทองดี ทุ่งรวงทอง วิทย์-คณิต 
23 1 215 023 ด.ช. ภัทรพงษ์ หลุ่งตี้ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
24 1 215 024 ด.ญ. ณัฐกุล พิทักษ์กิจ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
25 1 215 025 ด.ญ. ศวรรยา เต้งชู ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
26 1 215 026 ด.ช. วุฒิชัย ศรีริกุล บ้านทุ่งยาว วิทย์-คณิต 
27 1 215 027 ด.ช. ภาสกร สุขโข ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
28 1 215 028 ด.ญ. ธัญวีร ์ นาคพันธ์ ทุ่งรวงทอง วิทย์-คณิต 
29 1 215 029 ด.ญ. ปทุมรัตน์ อโนทัย บ้านแหลมสอม วิทย์-คณิต 
30 1 215 030 ด.ญ. ดาราวดี ชุมคง บ้านทุ่งยาว วิทย์-คณิต 

 



 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง 
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 213 

เลขที่ ห้องที่ ห้องสอบ 
เลขประจ ำตัว 

ชื่อ-สกุล จำกโรงเรียน 
แผนกำร
เรียน ผู้เข้ำสอบ 

1 2 213 031 ด.ช. ภูวดล ขาวดี ทุ่งรวงทอง วิทย์-คณิต 
2 2 213 032 ด.ช. นครินทร์ อินทะมาระ บ้านทุ่งมะขามป้อม วิทย์-คณิต 
3 2 213 033 ด.ญ. รมย์ธีรา สงไขย บ้านทุ่งมะขามป้อม วิทย์-คณิต 
4 2 213 034 ด.ญ. ณัฏฐาวรีย์ นิลละออ บ้านทุ่งมะขามป้อม วิทย์-คณิต 
5 2 213 035 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ชูแก้ว บ้านทุ่งมะขามป้อม วิทย์-คณิต 
6 2 213 036 ด.ญ. ชมพูนุช แสงศรีจันทร์ บ้านห้วยต่อ วิทย์-คณิต 
7 2 213 037 ด.ช. วศิน ดวงขวง ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 
8 2 213 038 ด.ช. จรูญวิทย์ ขุนเศษฐ ทุ่งยาววิทยา วิทย์-คณิต 

 


