
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566      

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

ตามที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียน
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกและปฏิบัติตาม
ประกาศ ดังนี้ 

 1. ตารางสอบ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 

25 มีนาคม 2566 

08.30 – 09.00 น. 
ตรวจสอบรายชื่อที่ป้ายประชาสัมพันธ์ 

อาคารโดมอเนกประสงค์ 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 

10.30 – 12.00 น. ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
 

 2. ข้อปฏิบัติในการสอบ 
  2.1 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพ่ือยืนยันตัวตน 
  2.2 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
  2.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ เข้าห้องสอบ 
  2.4 ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ 
 3. หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
  3.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
  3.2 บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 
  3.3 ดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                           ประกาศ  ณ  วันที่  17   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 

               (นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 1 ( 412 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสารท์ี่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1  10001  ด.ญ. นิชกานต์  งามสันเทียะ  วัดหนองขาม 
 

2  10002  ด.ช. ภูวฤทธิ์  คนกลาง  อนุบาลอุทิศศึกษา 
 

3  10003  ด.ญ. นัฎธิดา  สวา่งรัศม ี  บ้านชากยายจนี 
 

4  10004  ด.ญ. ฐิติมา  นาก้อนทอง  บ้านชากยายจนี 
 

5  10005  ด.ช. พิชิต  สวยรปู  วัดใหม่เนินพยอม 
 

6  10006  ด.ช. ปรณ์วัฒน์  สีทองสุก  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

7  10007  ด.ญ. กนกอร  อ่องคำ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

8  10008  ด.ญ. ณัชธิดา  จำนลิ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

9  10009  ด.ญ. สุกัญญา  พูสุข  บ้านชากยายจนี 
 

10  10010  ด.ช. ธีรภัทร์  ถนอมนวล  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

11  10011  ด.ญ. พลอยจุฑา  จูสนม  วัดใหม่เนินพยอม 
 

12  10012  ด.ช. แทนคุณ  สาทเชื้อ  สันปา่ตอง (สวุรรณราษฏร์วิทยาคาร) 
 

13  10013  ด.ญ. กมลวรรณ  เหล่าละภะ  วัดจุกกะเฌอ 
 

14  10014  ด.ญ. ฐาวรา  เสมาฉิม  วัดหนองคล้า 
 

15  10015  ด.ช. ธนาคิม  ขยายชน  วัดจุกกะเฌอ 
 

16  10016  ด.ช. พศิน  บริแสง  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

17  10017  ด.ญ. ณิชานนัท์  โพธิ์แก้ว  บ้านทุ่งกราด 
 

18  10018  ด.ช. ธนศักดิ์  เพ็งอำนาจ  วัดจุกกะเฌอ 
 

19  10019  ด.ญ. ชนินาถ  สมทรัพย ์  วัดใหม่เนินพยอม 
 

20  10020  ด.ญ. นิชานันท์  ทองจันทร ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

21  10021  ด.ญ. ธัญญาภรณ์  เคนแผง  ดงบังอำนวยวิทย ์  
22  10022  ด.ญ. ณัฐธิดา  หุ้นตระกูล  บ้านชากยายจนี  
23  10023  ด.ญ. ณัฐวิภา  บุญยงค ์  บ้านชากยายจนี  
24  10024  ด.ช. ฐนกร  เป้าสุวรรณ  วัดพิบูลสัณหธรรม  
25  10025  ด.ญ. สุธาดา  แสงสวา่ง  บ้านชากยายจนี  
26  10026  ด.ญ. สิริวิมล  ขุนหีด  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
27  10027  ด.ญ. แทมมา  ทาน  บ้านชากยายจนี  
28  10028  ด.ช. ศิวัชร์  คันธิรักษ ์  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
29  10029  ด.ญ. พัชรพร  สุเรรัมย์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
30  10030  ด.ญ. ตาล  แสม  บ้านชากยายจนี  
31  10031  ด.ญ. กันตินันท์  อาจอ่อนศรี  บ้านหนองหัวเรือ  
32  10032  ด.ญ. ชุติมา  เอการัมย์  บ้านชากยายจนี  
33  10033  ด.ญ. ธนพร  หอยเกิด  ศรีสุวิช  
34  10034  ด.ช. นิชคุณ  ธรรมประดษิฐ ์  บ้านชากยายจนี  
35  10035  ด.ช. กฤตเมธ  บุญทา  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
36  10036  ด.ช. เอกพิศิษฐ์  โฮมวงศ ์  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
37  10037  ด.ญ. ฐิตาภา  ภาแก้ว  บ้านชากยายจนี  
38  10038  ด.ช. ปิยวัฒน์  ล้อมลาย  วัดจุกกะเฌอ  
39  10039  ด.ญ. ฐานิดา  ภาแก้ว  บ้านชากยายจนี  
40  10040  ด.ช. ศราวิน  ฉิมวาด  บ้านชากยายจนี  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 2 ( 413 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
41  10041  ด.ญ. พรพิมล  พรมม ี  วัดใหม่เนินพยอม 

 

42  10042  ด.ญ. นัฐชา  ศุภไชยวรานนท ์  บ้านนาอ่างทอง 
 

43  10043  ด.ญ. นัชชนันท์  อ่ิมเนียม  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

44  10044  ด.ช. ธนวัฒน์  สาธร  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม) 
 

45  10045  น.ส. กัญญา  ใส  บ้านชากยายจนี 
 

46  10046  ด.ญ. ฐิติชญา  กรรเจียก  วัดจุกกะเฌอ 
 

47  10047  ด.ช. เอกธวัช  ปิ่นกุล  วัดหนองคล้า 
 

48  10048  ด.ช. ชัชวาล  กาวิกลู  วัดพระประทานพร 
 

49  10049  ด.ช. ตะวัน  นกช้าง  วัดจุกกะเฌอ 
 

50  10050  ด.ญ. วันวิสา  สมทรง  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม) 
 

51  10051  ด.ญ. ณัฎฐกานต์  ปัญญาสวสัดิ์ชัย  บ้านชากยายจนี 
 

52  10052  ด.ญ. กุลนิษธฺุ์  โททำ  บ้านชากยายจนี 
 

53  10053  ด.ช. ภูวนาถ  ชมพิกลุ  บ้านชากยายจนี 
 

54  10054  ด.ช. อภิวัฒน์  มาบพันนา  ดอนโจดโนนเก่าน้อยสว่างวิทยา 
 

55  10055  ด.ช. ศุภกิตตื์  หลวงใจ  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

56  10056  ด.ญ. ธัญสินี  อินทริง  วัดจุกกะเฌอ 
 

57  10057  ด.ญ. ยศกร  เพื่อมกระโทก  วัดจุกกะเฌอ 
 

58  10058  ด.ญ. อัญชลินทร์  บรรเทากุล  วัดจุกกะเฌอ 
 

59  10059  ด.ญ. ณัฐวดี  จันทร์เรือง  วัดหนองคล้า 
 

60  10060  ด.ญ. กัญญ์วรา  เทศรุ่งเรือง  บ้านทุ่งกราด 
 

61  10061  ด.ช. ณัฐภูมิ  ชุณหโชติอนันต ์  วัดพิบูลสัณหธรรม  
62  10062  ด.ญ. จุฑามาศ  ศรีพงษ ์  บ้านบึงศรีราชา  
63  10063  ด.ช. ราชินทร์  ฤำวาป ี  วัดจุกกะเฌอ  
64  10064  ด.ญ. เพชรอาภา  ป้องขันธ ์  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
65  10065  ด.ช. พลิศร  พรมท้าว  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
66  10066  ด.ช. ภูมิรพี  คำประทุม  บุญจิตวิทยา  
67  10067  ด.ญ. ณัชชา  ขนัธิกุล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
68  10068  ด.ญ. ไอน้ำ  แถวบุญตา  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
69  10069  ด.ญ. แจ่มจันทร์  พูลสวสัดิ ์  บ้านชากยายจนี  
70  10070  ด.ญ. สิรินทิพย์  ใจประเสริฐ  บ้านชากยายจนี  
71  10071  ด.ช. พงศ์พัฒน์  รืน่รวย  วัดใหม่เนินพยอม  
72  10072  ด.ช. ธนวัฒน์  วีลน ี  วัดใหม่เนินพยอม  
73  10073  ด.ช. ธนโชติ  ครองแก้ว  วัดจุกกะเฌอ  
74  10074  ด.ญ. พัชราภา  แปน้ทอง  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
75  10075  ด.ญ. จิรภัทร  อ่วมสันเทียะ  บ้านโนนรัง  
76  10076  ด.ญ. นัฐหทัย  รังบัดใจ  วัดหนองคล้า  
77  10077  ด.ช. ศริวุฒิ  ใจชุ่มชืน่  บุญจิตวิทยา  
78  10078  ด.ช. ชนะกานต์  สนธิพงษ ์  วัดหนองคล้า  
79  10079  ด.ช. ณัฐกิตติ์  แก้วกลม  ชุมแพวิทยา  
80  10080  ด.ช. รณกร  ภิรมย์ไกรภักดิ์  วัดจุกกะเฌอ  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 3 ( 417 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
81  10081  ด.ญ. ชิดชนก  อักขี  วัดหนองคล้า 

 

82  10082  ด.ญ. นรมน  ชัยจำ  วัดหนองคล้า 
 

83  10083  ด.ญ. น้ำทิพย์  มงษ์ยะ  โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 
 

84  10084  ด.ช. ภูธเนศ  ผาบชมภ ู  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

85  10085  ด.ญ. ขวัญรัตน์  บุญอิน  วัดธรรมถาวร 
 

86  10086  ด.ญ. สุนิดา  ศรีบุยเรือง  บ้านนากลาง 
 

87  10087  ด.ญ. ณิชกานต์  พลูสวสัดิ ์  วัดจุกกะเฌอ 
 

88  10088  ด.ช. ธีรพงศ์  แก้วไทรเลิศ  ไทยรัฐวิทยา 71 
 

89  10089  ด.ญ. ประภัสสร  แสนวงษ ์  วัดหนองคล้า 
 

90  10090  ด.ช. พัชรพล  โจทย์พิมาย  วัดจุกกะเฌอ 
 

91  10091  ด.ช. ณรากร  สุธรรม  บ้านชากยายจนี 
 

92  10092  ด.ญ. นิกษา  อินทะวงศ ์  บ้านห้วยกุ่ม 
 

93  10093  ด.ช. ธัญเทพ  จินดามณ ี  วัดใหม่เนินพยอม 
 

94  10094  ด.ญ. มนทกานต์  นามกระโทก  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

95  10095  ด.ญ. ภควดี  สุโคตรพรหมมี  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

96  10096  ด.ญ. เพชรดา  นิยม  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

97  10097  ด.ช. จิรศักดิ์  ผันผ่อน  วัดจุกกะเฌอ 
 

98  10098  ด.ญ. วริยดา  พอสม  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

99  10099  ด.ช. กลทีป์  คลุ้มสิน  วัดหนองคล้า 
 

100  10100  ด.ญ. กนกพร  วงษ์ปามุต ิ  บุญจิตวิทยา 
 

101  10101  ด.ช. อมรชัย  เทียบแสน  วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  
102  10102  ด.ช. ณัฐพัชร์  ปิดสา  นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1  
103  10103  ด.ช. วีรยุทธ  เจนหัตถ  วัดหนองคล้า  
104  10104  ด.ญ. ธัญรส  รอดภู  วัดใหม่เนินพยอม  
105  10105  ด.ช. ธีรภัทร์  สมมาตย ์  วัดจุกกะเฌอ  
106  10106  ด.ช. นวชล  นชุสูงเนนิ  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
107  10107  ด.ช. พิพัฒน์พงษ์  อยู่เขตร  วัดจุกกะเฌอ  
108  10108  ด.ช. นิโรจน์  อยู่สะหัส  วัดจุกกะเฌอ  
109  10109  ด.ช. อนุชิต  ทาบุตร  วัดจุกกะเฌอ  
110  10110  ด.ญ. พิชญา  เอ่ียมส ี  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
111  10111  ด.ญ. อริสา  จาบกุล  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
112  10112  ด.ญ. นิชกานต์  อินาวงั  วัดจุกกะเฌอ  
113  10113  ด.ญ. กนกวรรณ  อุดคนที  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
114  10114  ด.ช. ณัชพล  จงบวกกลาง  วัดพระประทานพร  
115  10115  ด.ญ. ขวัญลญา  ทองแยว  วัดจุกกะเฌอ  
116  10116  ด.ช. กิตตินันท์  ราชวัตร  วัดหนองคล้า  
117  10117  ด.ช. พีรณัฐ  ไชยวรณ ์  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
118  10118  ด.ช. รัชชานนท์  โพธิช์ัย  วัดจุกกะเฌอ  
119  10119  ด.ญ. เกวลิน  คำหล้า  บ้านหนองปรือ  
120  10120  ด.ญ. กนกพร  ศรีบุรินทร์  บ้านชากยายจนี  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 4 ( 422 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
121  10121  ด.ช. ธนโชติ  มะณ ี  เทศบาลแหลมฉบงั 1 

 

122  10122  ด.ช. ธวัฒน์  ฝ่ายคำวงศ ์  วัดจุกกะเฌอ 
 

123  10123  ด.ญ. เพชรชรินทร์  นิลคล  บ้านชากยายจนี 
 

124  10124  ด.ญ. แพรเพชร  ปานเพชร  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

125  10125  ด.ช. ดรัณภพ  ชนะปาลพันธ ์  วัดจุกกะเฌอ 
 

126  10126  ด.ช. วรฤทธิ์  วงษ์คำ  วัดจุกกะเฌอ 
 

127  10127  ด.ช. ชนโชค  ยอดวิเชียร  วัดใหม่เนินพยอม 
 

128  10128  ด.ญ. กัญญาพัชร  พิมมาตร  บ้านชากยายจนี 
 

129  10129  ด.ญ. กมลวรรณ  เกิดลมูล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

130  10130  ด.ญ. ญัฐนิชา  สำโรงแสง  บุญจิตวิทยา 
 

131  10131  ด.ช. ยศกร  ขาวงาม  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

132  10132  ด.ช. สุจิระพันธ์  วงษ์ษา  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

133  10133  ด.ญ. พนัดดา  ค้าขาย  บ้านชากยายจนี 
 

134  10134  ด.ญ. กัญญารัตน์  สงเคราะห์  บ้านชากยายจนี 
 

135  10135  ด.ญ. บุศรา  ท้าวคาม  บ้านชากยายจนี 
 

136  10136  ด.ญ. สุวิชาดา  บัววงษ ์  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

137  10137  ด.ญ. เกษมณี  เทียนสงค์  บ้านชากยายจนี 
 

138  10138  ด.ช. สินธร  แสนยาเจริญกุล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

139  10139  ด.ญ. ปุญณิศา  ศึกษา  ดวงมณ ี
 

140  10140  ด.ญ. ชนิภรณ์  คุ้มคง  วัดจุกกะเฌอ 
 

141  10141  ด.ญ. สไบทอง  อุ้ยจนัทร์ภักดี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
142  10142  ด.ญ. อิมญาดา  วงษล์ะมัย  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
143  10143  ด.ช. ปภังกร  ศรีมนฑล  บ้านหนองปรือ  
144  10144  ด.ญ. ชัญญานชุ  หงษ์สา  สงวนศึกษา  
145  10145  ด.ช. ภัทรพล  สามารถ  บุญจิตวิทยา  
146  10146  ด.ญ. ไอริน  อ่อนละมูล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
147  10147  ด.ญ. ภัคจิรา  ชายช ู  บ้านชากยายจนี  
148  10148  ด.ญ. จิรชยา  กิมประเทศ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
149  10149  ด.ญ. นภาดา  เพียวอยู ่  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
150  10150  ด.ช. วรพล  ทองผล  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
151  10151  ด.ญ. ชลิตา  ศิริสุข  บ้านหนองปรือ  
152  10152  ด.ญ. นฤมล  เหมือนมาตร  บ้านชากยายจนี  
153  10153  ด.ช. กันตพงษ์  ศรสถิตย ์  วัดหนองคล้า  
154  10154  ด.ช. ระวิทย์  คำส ี  วัดหนองคล้า  
155  10155  ด.ช. พานุพงษ์  ภาลุน  เพ็ชระศึกษา  
156  10156  ด.ญ. นัฐพร  ศรีผ่องใสย์  วัดใหม่เนินพยอม  
157  10157  ด.ญ. ณภัสชยาร์  นามฝาง  วัดจุกกะเฌอ  
158  10158  ด.ญ. กานต์ปภัสร์  สร้อยสีหา  วัดพระประทานพร  
159  10159  ด.ช. ธนภัทร  ปานด ี  วัดพระประทานพร  
160  10160  ด.ช. รชานนท์  พุ่มเกาะ  บ้านชากยายจนี  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 5 ( 423 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
161  10161  ด.ช. สราวุธ  อ่ิมทัศษ ์  บ้านโพนครก 

 

162  10162  ด.ญ. นิศากร  รัตนะแสง  วัดจุกกะเฌอ 
 

163  10163  ด.ช. ณธกร  มิ่งศิร ิ  ศรีสุวิช 
 

164  10164  ด.ช. ธนดล  เรกระโทก  วัดพระประทานพร 
 

165  10165  ด.ญ. สมัชญา  ศรีกะเศษ  บ้านชากยายจนี 
 

166  10166  ด.ช. พีรวิชญ์  เศรษฐกัมพู  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

167  10167  ด.ช. วิทยา  พรหมสา  บ้านชากยายจนี 
 

168  10168  ด.ช. ธราดล  ฝา่ยสงฆ ์  วัดหนองกันเกรา 
 

169  10169  ด.ช. รัชพล  บุตรบุรี  โพนทองวิทยาคาร 
 

170  10170  ด.ญ. รสิตา  ยอดบุษด ี  วัดหนองคล้า 
 

171  10171  ด.ญ. วิชญาดา  แสงรัตน ์  วัดจุกกะเฌอ 
 

172  10172  ด.ช. นฤสรณ์  ปิน่อำคา  จารุณีศึกษา 
 

173  10173  ด.ช. ตั้งปณิธาน  ทาประเสริฐ  วัดกุดม่วง 
 

174  10174  ด.ช. จิรายุ  วันสวัสดิ ์  บ้านตาดโตน 
 

175  10175  ด.ช. สรศักดิ์  สีพาสาร  วัดจุกกะเฌอ 
 

176  10176  ด.ช. โภคิน  แก้วแว่น  วัดจุกกะเฌอ 
 

177  10177  ด.ญ. รุ้งตะวัน  แสนมุข  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

178  10178  ด.ญ. นัตตา  แสงไวย ์  วัดหนองขาม 
 

179  10179  ด.ญ. ชนัญธิดา  ด้วงต้อย  วัดจุกกะเฌอ 
 

180  10180  ด.ญ. อัจฉริยา  เสมาทอง  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

181  10181  ด.ช. จิรายุทธ  ระบือพิณ  พิมายสามัคคี 1  
182  10182  ด.ช. เฉลิมชัย  พันธ์แก้ว  วัดหนองคล้า  
183  10183  ด.ญ. พีรดา  พยุงวงษ ์  วัดมโนรม  
184  10184  ด.ญ. ญาตาวี  สนิธุวาป ี  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
185  10185  ด.ช. จารุวัฒน์  แสงเลิศลำ้  บ้านชากยายจนี  
186  10186  ด.ญ. จันทนา  มาณเหลน  วัดกระเฉด  
187  10187  ด.ญ. ศิริลักษณ์  สาระคำ  วัดหนองคล้า  
188  10188  ด.ญ. วรัชญา  เที่ยงทอง  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
189  10189  ด.ช. ศิรวัฒน์  สิงขร  บ้านหนองหัวลิง  
190  10190  ด.ช. ธนภณ  นุมตะขบ  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
191  10191  ด.ช. กิตติธาดา  สมพวง  วัดมโนรม  
192  10192  ด.ช. พุฒิพงศ์  ชยัมงคล  บ้านชากยายจนี  
193  10193  ด.ญ. รัตนสุดา  กุมทศ  วัดจุกกะเฌอ  
194  10194  ด.ช. นวริช  นาครินทร ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
195  10195  ด.ญ. ปวีณ์ลดา  ปัญญาธนพล  วัดจุกกะเฌอ  
196  10196  ด.ช. ธนกร  แสงทอง  วัดจุกกะเฌอ  
197  10197  ด.ช. อดิศักดิ์  ปานนุ่ม  บ้านชากยายจนี  
198  10198  ด.ช. พีรวัฒน์  ทองทา  วัดหนองคล้า  
199  10199  ด.ญ. ภัณฑิลา  นนทนำ  วัดใหม่เนินพยอม  
200  10200  ด.ญ. กนกวรรณ  สีสุข  บ้านชากยายจนี  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 6 ( 424 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
201  10201  ด.ญ. ธันย์ชนก  เพ็งเพชร  เทศบาลแหลมฉบงั 1 

 

202  10202  ด.ญ. วรัมพร  อินทรีย์  วัดนาพรา้ว 
 

203  10203  ด.ญ. สุดารัตน์  ทรงสนาน  วัดจุกกะเฌอ 
 

204  10204  ด.ช. ปฏิพัทธ์  พืน้ทอง  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม) 
 

205  10205  ด.ญ. นภาพรรณ  บุตรศรี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

206  10206  ด.ช. เตชิต  หิรัญมาศ  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม) 
 

207  10207  ด.ญ. เพลินไพลนิ  กันไชย  วัดจุกกะเฌอ 
 

208  10209  ด.ช. ปวันสิริ  สันทาลนุัย  วัดพิบูลสัณหธรรม 
 

209  10210  ด.ช. ธนพล  แสนพรม  วัดพระประทานพร 
 

210  10211  ด.ญ. ศตพร  เปรมเจริญ  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

211  10212  ด.ญ. วรารัตน์  เทพรัศมี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

212  10213  ด.ช. ก้องฉัตร  สิรินันทรางกูร  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

213  10214  ด.ญ. จิภาดา  สวา่งภพ  วัดหนองคล้า 
 

214  10215  ด.ญ. พิชญาภา  สินน้ำคำ  วัดจุกกะเฌอ 
 

215  10216  ด.ญ. ดรัญพร  วงษ์เผือก  วัดหนองคล้า 
 

216  10217  ด.ญ. พิชชาภา  ปัน้วงศ์สกุล  วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 
 

217  10218  ด.ญ. พิชชากร  ปัน้วงศ์สกลุ  วัดหนองจอก(ภักดีนวเศรษฐ) 
 

218  10219  ด.ช. อนุรักษ์  รอดผา  วัดจุกกะเฌอ 
 

219  10220  ด.ช. ธนภัทร  โพธิ์ทอง  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

220  10221  ด.ช. อชิตะ  โหนขุนทด  วัดจุกกะเฌอ 
 

221  10222  ด.ญ. ธิดาวัลย์  แซ่ลี ่  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
222  10223  ด.ช. วิทยนนท์  พิทักษา  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
223  10224  ด.ญ. ชลศิกาญจน์  ทองเรือง  บ้านเตยประชาบำรุง  
224  10225  ด.ช. ปาณวฒัน์  สุ่มทรัพย ์  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  
225  10226  ด.ญ. กมลชนก  พลเสนา  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
226  10227  ด.ช. ณัฐวัฒน์  โนลาริตร  บ้านคลองปลาโด  
227  10228  ด.ช. ณัฐดนัย  ศิริดล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
228  10229  ด.ญ. วัชราภา  ทองนุ่ม  บ้านชากยายจนี  
229  10230  ด.ญ. กัญญาณัฐ  ชาญเชาว ์  เซนต์ปอลคอนแวนต ์  
230  10231  ด.ช. ชนะพล  จนัทร์ยอยศ  วัดจุกกะเฌอ  
231  10232  ด.ญ. ณัฏฐนิชา  ศรีชมภ ู  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
232  10233  ด.ญ. ศุภิสรา  ใหม่จักร  วัดจุกกะเฌอ  
233  10234  ด.ช. ปุณณัตถ์  ชุมเพชร  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
234  10235  ด.ช. อิทธิพัทธ์  กล่ำเจริญ  วัดจุกกะเฌอ  
235  10236  ด.ญ. วิชุดา  ใจธรรม  วัดหนองคล้า  
236  10237  ด.ช. ณัฐกันต์  ปสูัญจร  บุญจิตวิทยา  
237  10238  ด.ญ. นุตตยา  ปูสัญจร  บุญจิตวิทยา  
238  10239  ด.ญ. ณัฐมน  จะยนัรัมย์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
239  10240  ด.ช. ชานน  ริยะบุตร  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
240  10241  ด.ช. ณัฐพงศ์  ไพร ี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 7 ( 425 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
241  10242  ด.ช. จักรภัทร  จรุมเครือ  เทศบาลแหลมฉบงั 2 

 

242  10243  ด.ญ. พนิจพิชา  คงสัมพนัธ ์  วัดจุกกะเฌอ 
 

243  10244  ด.ช. วรเมธ  พิมประเสริฐ  บ้านชากยายจนี 
 

244  10245  ด.ญ. พิมพ์นภา  คำศรี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

245  10246  ด.ญ. พรรณภัทร  จันทร์สวัสดิ ์  วัดหนองคล้า 
 

246  10247  ด.ช. ธนวัฒน์  มูลเอก  วัดหนองคล้า 
 

247  10248  ด.ช. ณิชกุล  จินดา  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

248  10249  ด.ญ. เปรมยุดา  ฟุ้งตระกูลเจรญิ  อนุบาลยางฮอม 
 

249  10250  ด.ช. ศรากร  ค้ำจุน  วัดจุกกะเฌอ 
 

250  10251  ด.ช. ชวากร  กอเซ็ม  บ้านชากยายจนี 
 

251  10252  ด.ช. ณภัทร  มุ่งแสง  ชุมชนบ้านมาย 
 

252  10253  ด.ช. อภิรักษ์  ศรีบุตรตา  บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนสุรณ์) 
 

253  10254  ด.ญ. กัญญาภัทร  ทองปาน  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

254  10255  ด.ช. ณัฐวุฒิ  นยิะบตุร  วัดหนองคล้า 
 

255  10256  ด.ช. ถนัดกิจ  ตาทนิ  บ้านชากยายจนี 
 

256  10257  ด.ญ. วิภารัตน์  ผันสว่าง  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

257  10258  ด.ช. กนกศักดิ์  ครองยุติ  วัดจุกกะเฌอ 
 

258  10259  ด.ช. ปวรวิชญ์  ทวีวัฒนวิทย ์  ลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง) 
 

259  10260  ด.ญ. เขมิกา  แช่มช้อย  วัดหนองคล้า 
 

260  10261  ด.ญ. นุชญดา  นวลสวาท  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

261  10262  ด.ช. ประกาศิต  รักขะต ิ  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
262  10263  ด.ช. พีรพล  เจิมกลาง  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
263  10264  ด.ญ. ณัฐหทัย  นิลอร่าม  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
264  10266  ด.ช. ธนกฤต  มากเมือง  วัดมโนรม  
265  10267  ด.ช. วรกิตติ์  โพธิ์นาง  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
266  10268  ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์  ชาบัว  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
267  10269  ด.ญ. ญาณิศา  วิมล  วัดจุกกะเฌอ  
268  10270  ด.ญ. พรรณนิกานต์  จันทร์ชัน  วัดจุกกะเฌอ  
269  10271  ด.ช. พรรษกร  หิรัญเกื้อ  วัดใหม่เนินพยอม  
270  10272  ด.ช. จักรภพ  ฉิมพุฒ  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
271  10273  ด.ช. ชยางกูร  ศรีพรหมมา  บ้านวงพง  
272  10274  ด.ช. ธารากร  ทองเงิน  บ้านชากยายจนี  
273  10275  ด.ช. อดิศักดิ์  บุญช่วย  วัดหนองคล้า  
274  10276  ด.ช. มังกร  จันทองสุข  บ้านชากยายจนี  
275  10277  ด.ช. ธีรเดช  ดวงประทีป  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
276  10278  ด.ญ. มลธิภา  จันทสมบัต ิ  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
277  10279  ด.ช. ธนากร  จีนเมือง  วัดรังษีสุทธาวาส  
278  10280  ด.ญ. ชญานนัท์  เพ็งโคตร  บ้านดาลบังบด  
279  10281  ด.ญ. โยษิตา  แสนพรม  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
280  10282  ด.ช. ไชยวฒัน์  ธิเขียว  วัดหนองคล้า  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
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ห้องสอบที่ 8 ( 426 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
281  10283  ด.ญ. จิรัชญา  สาอ่อน  วัดใหม่เนินพยอม 

 

282  10284  ด.ช. พิชานนท์  ประเทศ  วัดมโนรม 
 

283  10285  ด.ช. จีรายุทธ  สุวรรณ ์  บ้านชากยายจนี 
 

284  10286  ด.ญ. สุภควี  โสมนสั  บ้านชากยายจนี 
 

285  10287  ด.ญ. วนิดา  กัณสนิธุ ์  บ้านตาลราษฏร์อุทิศ 
 

286  10288  ด.ญ. วรดา  สุทธิราช  วัดพุมเรียง 
 

287  10289  ด.ญ. สุทธินันท์  แฉนสงูเนิน  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

288  10290  ด.ช. ชนะชล  กำมา  บ้านชากยายจนี 
 

289  10291  ด.ญ. อินทิรา  อภิมล  วัดหนองคล้า 
 

290  10292  ด.ช. วีราทร  บุญชื่น  วัดใหม่เนินพยอม 
 

291  10293  ด.ญ. จิรสุดา  ดอกรัก  วัดหนองคล้า 
 

292  10294  ด.ช. นิธิศภูมิ  ขุนทองกุล  วัดใหม่เนินพยอม 
 

293  10295  ด.ช. อานนท์  ป่ารนัทม  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

294  10296  ด.ช. ณัฐพงษ์  บตุรดีวงศ ์  อนุบาลนวรัตน ์
 

295  10297  ด.ญ. ชลนชิา  สงิห์สุข  วัดใหม่เนินพยอม 
 

296  10298  ด.ช. กฤษณพงศ์  ทองอุย  บ้านตะเคียนเตี้ย 
 

297  10299  ด.ช. ภูชิต  ชะเอมเทศ  วัดพระประธานพร 
 

298  10300  ด.ญ. จุฑามาส  ไกรยวงค ์  บ้านชากยายจนี 
 

299  10301  ด.ช. กฤตพล  ระยับ  วัดหนองเกตุน้อย 
 

300  10302  ด.ญ. ชาลิสา  เข็มทอง  เทศบาลแหลมฉบงั 2 
 

301  10303  ด.ญ. มะลิสา  โคตพรม  บ้านชากยายจนี  
302  10304  ด.ช. ธนภัทร  โพธิ์ศร ี  เฉลิมชัยศึกษา  
303  10305  ด.ช. สมปราชญ์  ฤกษโสธร  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)  
304  10306  ด.ช. ภาคภูมิ  พุ่มโยนก  บ้านหนองเค็ด  
305  10307  ด.ญ. ชูใจ  วงค์นิล  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
306  10308  ด.ช. กฤษกร  เขตรัมย์  บ้านโคกสูงวิทยา  
307  10309  ด.ช. จตุรงค์  แข็งกล้า  บ้านชากยายจนี  
308  10310  ด.ช. กฤษดา  ศรีไชย  วัดจุกกะเฌอ  
309  10311  ด.ช. นนห์ทกาญ  ถิน่ขาม  วัดหนองคล้า  
310  10312  ด.ช. พีรทัต  เมืองแก้ว  บ้านแม่ระมาดราษฎบำรุง  
311  10313  ด.ช. ภูริพัฒน์  ถึกเกตุ  บ้านเนินทุง่  
312  10314  ด.ญ. มาริษา  แม่นจนัทร ์  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
313  10315  ด.ช. อัครวินท์  เทศงามถ้วน  บ้านชากยายจนี  
314  10316  ด.ญ. อนุธิดา  กล้าหาญ  บ้านกง(ประชานุกูล)  
315  10317  ด.ช. ยาซิน  สมุทรวาร ี  วัดจุกกะเฌอ  
316  10318  ด.ช. อานนท์  โสภาภักดี เทศบาลแหลมฉบงั 2  
317  10319  ด.ญ. ไอรดา  ถาวรสาล ี  วัดมโนรม  
318  10320  ด.ช. หัสนัย  บปุผาเดช  เทศบาลแหลมฉบงั 2  
319  10321  ด.ช. อัมรินทร์  เจนใจ  เทศบาลแหลมฉบงั 1  
320  10322  ด.ญ. ชนิกานต์  ธัญญะกิจ  เทศบาลแหลมฉบงั 1  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
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ห้องสอบที่ 9 ( 427 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
321  10323  ด.ช. ปาฏิหาริย์  หัตถมาศ  ดรุณาราชบุรี 

 

322  10324  ด.ช. ศิริศักดิ์  สวัสดิ์ล้น  บ้านเนินหย่อง 
 

323  10325  ด.ช. วายุภัทร  คุณม ี  บ้านกระแชงใหญ่ 
 

324  10326  ด.ช. ณตวัน  ยุคันธร  บ้านชากยายจนี 
 

325  10327  ด.ญ. วิศัลย์ศยา  พวบขนุทด  เทศบาลแหลมฉบงั 1 
 

326  10328  ด.ช. ศิวัฒน์  แจ่มแจ้ง  วัดบ้านดอน 
 

327  10329  ด.ช. ปิยวัฒน์  มีโชค  วัดจุกกะเฌอ 
 

328  10330  ด.ญ. ธนพร  จันทร์พล  บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 
 

329  10331  ด.ช. ศิวัช  พิศนอก  วัดจุกกะเฌอ 
 

330  10332  ด.ญ. นันทวรรณ  มีหน ู  บุญจิตวิทยา 
 

331  10333  ด.ญ. นัทธมน  แจ่มแจ้ง  วัดจุกกะเฌอ 
 

332  10334  ด.ญ. พิมพ์ทิชา  เสวกจนัทร ์  บ้านปากดอนสัก 
 

333  10335  ด.ช. กีรติ  ทองศรี  วัดมโนรม 
 

334  10336  ด.ช. วุฒิกร  เจริญรัมย ์  หนองตระเสก 
 

335  10337  ด.ช. ณัชพล  หลี ่  วัดใหม่เนินพยอม 
 

336  10338  ด.ช. ธนกร  กรุตไคร้  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม) 
 

337  10339  ด.ช. ภานุวฒัน์  อภัยภักดิ์  บ้านชากยายจนี 
 

338  10340  ด.ญ. กัญจนพร  พลสุงเนนิ  บ้านชากยายจนี 
 

339  10341  ด.ญ. ณัฐพิมล  ทนุการ  สายปา่แดงวทิยา(สาขาบา้นภูเงิน) 
 

340  10342  ด.ช. ศักรภีร์  ฤทธี  วัดหนองคล้า 
 

341  10343  ด.ญ. อัจฉรา  ไกรษร  บ้านชากยายจนี  
342  10344  ด.ช. จิราพงศ์  วิเท่ห์  วัดพระประทานพร  
343  10345  ด.ช. ณัฐนนท์  สุนทะวงษ ์  วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)  
344  10346  ด.ช. เดชาพล  นาสงวน  ศรีสุวิช  
345  10347  ด.ช. พงศกร  วัดถัง  บ้านบึงศรีราชา  

 


