
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี ปีการศึกษา 2564       

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

ตามท่ีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนท่ีมีความประสงค์
ย้ายเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 24 – 28 เมษายน 2564 
ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ 
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนมาสัมภาษณ์และปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ 

 1. ข้อปฏิบัติในการเข้าสัมภาษณ์ 
  1.1 ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเพื่อยืนยันตัวตน 
  1.2 ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องมาเข้าสัมภาษณ์พร้อมกับนักเรียนในวนัเวลาดังกล่าวด้วย  
                           โดยกำหนดให้ ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน เท่านั้น 
  1.3 นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  1.4 ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์มาถึงท่ีโรงเรียน ก่อนช่วงเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาที  
                           เพื่อกรอกข้อมูลลงในเอกสาร และควรเตรียมปากกามาด้วยตนอง 
  1.5 โรงเรียนไม่มีบริการถ่าย/พิมพ์เอกสาร ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสัมภาษณ์ 
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ ์
  2.1 เอกสารใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครนักเรียน 
  2.2 สำเนาเอกสารผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.6 ท่ีมีผลการเรียนครบทุกภาคเรียน  
                           และจะต้องไม่มีผลการเรียนท่ี 0 ร มผ มส โดยเด็ดขาด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

               ( นายเสนีย์  สำราญสุข ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีท่ีมีสิทธิส์ัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 

วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

1  20001 ด.ญ.ปานตะวัน กล่ินจันทร ์ เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ ปัญญาธร ย้ายเข้า ม.2 

2  20002 ด.ช.นวพรรษ สุยมนะ หลงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ย้ายเข้า ม.2 

3  20003 ด.ญ.สิรภัทร เศษคง หาดสำราญวิทยาคม ย้ายเข้า ม.2 

4  20004 ด.ช.นันทิพัฒน์ บุญเลิศ ไทรโยคน้อยวิทยา ย้ายเข้า ม.2 

5  20005 ด.ญ.ฐิติพร เด็ดแก้ว เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ย้ายเข้า ม.2 

6  20006 ด.ช.อัครณาภูมิ สีทาราช ส้มกบ (รัฐราษฏร์บำรุง) ย้ายเข้า ม.2 

 
วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 – 11.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

7  20007 ด.ช.พิชัยภูษิต มิ่งขวัญ โนนเพ็กวิทยาคม ย้ายเข้า ม.2 

8  20008 ด.ช.มณฑวรรษ เณรชู วังโบสถ ์ ย้ายเข้า ม.2 

9  20009 ด.ญ.ณัฏฐิกา โคจำนงค์ บ้านเป้าวิทยา ย้ายเข้า ม.2 

10  20010 ด.ช.สามภพ วงค์สุพรรณ ดอนปอวิทยา ย้ายเข้า ม.2 

11  20012 ด.ญ.กัลยาณี จิติ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ย้ายเข้า ม.2 

12  20014 ด.ญ.ณัฐธิดา แสงธรรมนำโชค เมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย ย้ายเข้า ม.2 

 
วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

13  20016 ด.ญ.อาภัสสรา เถาสุวรรณ ไตรมิตรวิทยาคาร ย้ายเข้า ม.2 

14  20018 ด.ญ.ชาลิสา หาญณรงค์ บ้านม่วงคอนสาย ย้ายเข้า ม.2 

15  20019 ด.ช.พีระพล ทองเกษม นางรองพิทยาคม ย้ายเข้า ม.2 

16  20020 ด.ช.รัฐศาสตร์ มลัยไทยสงค์ วัดสุทธาวาส ย้ายเข้า ม.2 

17  30001 ด.ช.ธนวัฒน์ รอดเรือน สันป่าตองวิทยาคม ย้ายเข้า ม.3 

18  30003 ด.ช.ศรัณยู ตลาดเงิน นางิ้ววิทยาสรรค์ ย้ายเข้า ม.3 

 



รายช่ือนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีท่ีมีสิทธิส์ัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 

วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

19  30004 ด.ญ.คัมภีรภรณ์ จะโนภาพ ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ย้ายเข้า ม.3 

20  30005 ด.ญ.พิมพ์ชนก แซ่ย่าง เมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย ย้ายเข้า ม.3 

21  30007 ด.ช.อภิชาติ คำผง เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ย้ายเข้า ม.3 

22  30008 ด.ช.ชานน โคกกระเทียม สุรศักดิ์มนตรี ย้ายเข้า ม.3 

23  30012 ด.ญ.นันธิดา กาวีละ บ้านหนองผักบุ้ง ย้ายเข้า ม.3 

24  30013 น.ส.ภัทรนันท์ กสิพร้อง ท่าพริก ย้ายเข้า ม.3 

 
วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 – 15.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

25  30014 ด.ช.ณัฐพล สิทธิบุ่น วัดเนินบุญญาราม ย้ายเข้า ม.3 

26  50001 น.ส.กิตติยาพร กุลหมื่น ตะพานหิน ย้ายเข้า ม.5 

27  50002 นายคมกริช ทิพณาพร พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ย้ายเข้า ม.5 

28  50003 น.ส.รุ่งไพลิน ศรีหานาม บึงศรีราชาพิทยาคม ย้ายเข้า ม.5 

29  50004 น.ส.นันทกานต์ การัมย์ ไทรน้อย ย้ายเข้า ม.5 

30  50005 ด.ญ.นฤมล เทียนสา หนองบัวระเหววิทยาคาร ย้ายเข้า ม.5 

 
วันท่ีสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

31  50006 น.ส.มลวรา เพ็ชรเเนม จ่านกร้อง ย้ายเข้า ม.5 

32  50007 น.ส.เกวลี ติระนาถวิทยากุล เทพมิตรศึกษา ย้ายเข้า ม.5 

33  50008 น.ส.ณัฐนันท์ สัตตะบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายเข้า ม.5 

34  50010 น.ส.นภสร แก้วรักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ย้ายเข้า ม.5 

35  60001 นายสิทธิชัย มาลาคุ้ม วังจันทร์วิทยา ย้ายเข้า ม.6 

 


