
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566      

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

ตามที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียน
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกและปฏิบัติตาม
ประกาศ ดังนี้ 

 1. ตารางสอบ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 

26 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 4 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 1 ( 412 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1  40001  ด.ญ. ธมลวรรณ  เลิศสงคราม  ศรีสุวิช 
 

2  40002  ด.ญ. นริศรา  ยมยิ่ง  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

3  40003  น.ส. ศุภรัตน์  ณรงค์น้อย  เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
 

4  40004  นาย ธรณนิทร์  เทียนสงฆ ์  วัดสุกรีย์บุญญาราม 
 

5  40005  นาย ดิษกร  ดิษยบุตร  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

6  40006  ด.ญ. โสรยา  ใจเพียร  บ้านตาโมม 
 

7  40007  น.ส. ภัทรธิดา  สทุธิวาร ี  ศรีราชา 
 

8  40008  น.ส. ชฎาพร  เจริญจิตรโสภณ  บุญจิตวิทยา 
 

9  40009  น.ส. ศศิกานต์  นสวจนัทร ์  เกาะสีชัง 
 

10  40010  น.ส. วรัญญา  สุขเย็น  สตรีราชินทูิศ 
 

11  40011  ด.ช. อนันต์ทวปี  แย้มสุข  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

12  40012  น.ส. ดาราวดี  งามเลิศ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

13  40013  นาย จิรายุทธ  ดีดวงพันธ ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

14  40014  นาย ภัทรดนัย  ลมสงูเนิน  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

15  40015  น.ส. พรชนก  หัวนลิ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

16  40016  นาย คีตการณ์  คงประเสริฐ  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

17  40017  ด.ช. ณฐพล  ไชยขันธ ์  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

18  40018  ด.ช. ณฐกร  ไชยขันธ ์  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

19  40019  ด.ญ. ชนิศา  หวังสระกลาง  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

20  40020  นาย วรศักดิ์  ทองบำรุง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

21  40021  น.ส. แหวน  เจริญสุข  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
22  40022  นาย ศิวฒัน์  ชวนเชย  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
23  40023  นาย ญาณวุฒิ  ปักเกโส  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
24  40024  ด.ญ. กมลชนก  เงินทอง  ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา  
25  40025  น.ส. พิยดา  ป้องหมู่  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
26  40026  นาย ปณิธาน  ประดิษฐ ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
27  40027  น.ส. ชญานาศ  แก้วกาญจน ์  น้ำยนืวิทยา  
28  40028  นาย นิพิฐพนธ์  แสนบุตร  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
29  40029  นาย ปัณณธร  ชำนาญเวช  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
30  40030  ด.ญ. ณัฐชยาพร  ขออ้อมกลาง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
31  40031  นาย พงศกร  พรมหาชัย  บุญจิตวิทยา  
32  40032  น.ส. อภิญญา  มูลมาตร  เทศบาลแหลมฉบงั 3  
33  40033  นาย อภิสิทธิ์  ภูเภา  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
34  40034  น.ส. รุ่งนภา  ตาหล้า  วัดมโนรม  
35  40035  นาย กฤติพงศ์  ตนัสิงห์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
36  40036  ด.ช. กนกกร  ทองเฟื้อง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
37  40037  น.ส. พีรดา  ภูศิลา  บึงศรีราชา  
38  40038  ด.ญ. พลอยไพลิน  พาสญัจร  วัดมโนรม  
39  40039  นาย ปกรณ์ศักดิ์  ด้วงทอง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
40  40040  ด.ญ. สิริโสภา  สาระพงษ ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 2 ( 413 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
41  40041  น.ส. สุภาพร  ศิริเอนก  วัดมโนรม 

 

42  40042  นาย วชัระ  วงษล์ะคร  บ้านทุ่งกราด 
 

43  40043  นาย อำพล  หมื่นชัยณรงค์  วัดมโนรม 
 

44  40044  น.ส. ไอริสษา  ปานเทศ  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

45  40045  ด.ญ. สิริรัตน์  เลิศไธสง  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

46  40046  น.ส. เจนจิรา  ยศรุ่งเรือง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

47  40047  ด.ญ. หยาดทิพย์  เหล็กดี  อนุบาลวังสมบูรณ ์
 

48  40048  น.ส. สุภาสนิี  สุวรรณหา  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

49  40049  นาย สิรภัทร  พานทอง  บุญจิตวิทยา 
 

50  40050  ด.ญ. ณัฐชนก  หาทรัพย ์  วัดมโนรม 
 

51  40051  ด.ญ. วรินยุพา  ยาสกูล  วัดมโนรม 
 

52  40052  น.ส. ศิริรัตน์  อวนวัง  วัดมโนรม 
 

53  40053  ด.ช. ปิยวัฒน์  ซุยโล้น  วัดสุกรีย์บุญญาราม 
 

54  40054  นาย อภิกรม์  ขจรไพร  ราชสีมาวิทยาลัย 
 

55  40055  นาย วชิยา  แพงคำอ้วน  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

56  40056  น.ส. พิชญาวี  ขันทอง  ศรีสุวิช 
 

57  40057  น.ส. ศิริลักษ์  แผ้วเกษม  บุญจิตวิทยา 
 

58  40058  น.ส. โสภิดา  คำลา  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

59  40059  นาย กฤตพร  แซ่เล้า  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

60  40060  น.ส. ชญานิศ  ทัศนวงค ์  กุญแจคริสเตียนวิทยา 
 

61  40061  น.ส. ปนัดดา  วาสุพนิ  บ้านระนามพลวง(สมานราษฎร์วิทยาคาร)  
62  40062  ด.ช. ภูตะวัน  บางศร ี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
63  40063  น.ส. เปรมฤดี  มลสินธ ์  พรเจริญวิทยา  
64  40064  น.ส. พิชญาภา  เกียรติไพศาลโสภณ  คำสร้อยพิทยาสรรค์  
65  40065  นาย สนัติสุข  วงษ์พันธุ์ลักษณ ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
66  40066  น.ส. เนตรนภัส  สมฤทธิ ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
67  40067  ด.ช. อนาวิล  วงศ์แหล้  สุรวิทยาคาร  
68  40068  นาย อรรถกร  อุดมเดช  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
69  40069  น.ส. ศศิรินทร์  พิมพ์ในเมือง  เทศบาลแหลมฉบงั 3  
70  40070  นาย ธนโชติ  แสวงชัย  บ้านหมากแข้ง  
71  40071  นาย บดินทร์  บุบผาเดช  นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  
72  40072  น.ส. นฤมล  แซ่เล้า  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
73  40073  นาย จิรสนิ  คันธ ี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
74  40074  น.ส. ธีริศรา  หินวิเศษ  นิคมวิทยา  
75  40075  น.ส. อารียา  กลิ่นรุ่ง  วัดมโนรม  
76  40076  น.ส. สิริรัตน์  เพ็ชรภู ่  กวางโจนศึกษา  
77  40077  นาย สทิธิโชค  เงินนา  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
78  40078  นาย วนัวิเศษ  เต็มปลื้ม  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
79  40079  ด.ญ. สโรชา  พรมตู ้  กวางโจนศึกษา  
80  40080  น.ส. ปวีณ์กร  บุญยงั  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 3 ( 417 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
81  40082  นาย พลศรุต  เคียงช้าง  สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

 

82  40083  น.ส. อินทิรา  กองแก้ว  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

83  40084  นาย เอกนรินทร์  บัวผาย  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

84  40085  นาย เกียรติศักดิ์  อามาตร  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

85  40086  ด.ญ. ณัฐณิชา  บุญสร้อย  ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 
 

86  40087  นาย ธีรภัทร์  จรุงกัน  นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 
 

87  40088  ด.ช. นัฐพงษ์  อนนัตวงศ ์  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

88  40089  นาย ธนกฤต  เนตรสว่าง  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

89  40090  นาย ธนกร  พุดกลัด  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

90  40091  นาย ศรุต  แสนยาเจริญกุล  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

91  40092  น.ส. จารุภา  สะแกทอง  วัดมโนรม 
 

92  40093  น.ส. เปรมศิมัญตรา  กล่อมสมร  วัดมโนรม 
 

93  40094  ด.ช. ดนุพล  ญารังษ ี  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

94  40095  ด.ช. ธนาวฒัน์  ลาดเขวา  บุญจิตวิทยา 
 

95  40096  นาย ชานน  เอ่ีนมสะอาด  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

96  40097  ด.ช. สรวิชญ์  หล้าคอม  บ้านปางเฟื่อง 
 

97  40098  นาย ปัญญาวธุ  สุขน้อย  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

98  40099  นาย ปฏิภาณ  หาระโคตร  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
 

99  40100  น.ส. พิมพ์วิภา  สุกเอ่ียม  ลานกระบือวิทยา 
 

100  40101  ด.ญ. ชลธิชา  หอมขจร  นางรองพิทยาคม 
 

101  40102  นาย วิศิษฎ์  ภูดนิดาน  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
102  40103  น.ส. จิรารัตน์  สง่กลิ่นจนัทร ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
103  40104  นาย อชิระ  คงประเสริฐ  ศรีสุวิช  
104  40105  นาย ปีติภัทร  ชนะเคราะห์  บุญจิตวิทยา  
105  40106  ด.ช. ณัฐวุฒิ  มูลชัย  เยาวชนพฒันา  
106  40107  นาย สิรชัย  กุนธนธีรนนัท ์  หนองแต้ศึกษาประชาสรรค ์  
107  40108  น.ส. นันทิกานต์  บรรลือ  หนองหานวิทยา  
108  40109  ด.ช. พัทธนนัท์  พ่วงอ่อน  นายายอามพิทยาคม  
109  40110  นาย วชัรภัทร  พลางวัน  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
110  40111  ด.ช. วิภพ  กาญจนวิวญิ  เขาชะเมาวิทยา  
111  40112  น.ส. ฐิติพร  จี่พิมาย  บ้านหินซ้อน  
112  40113  นาย ณัฐปราชญ์  พงศ์พยัพ  เทศบาลแหลมฉบงั 3  
113  40114  นาย บรรพต  สร้อยคำ  เทศบาลวัดสิงห์สถิตย ์  
114  40115  น.ส. กชกร  เฉลิมฉัตร  ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  
115  40116  น.ส. นวมินทรา  มาตยมูล  เทศบาลพลประชานุกูล  
116  40117  น.ส. สุชาดา  พ่อคำจ่า  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
117  40118  นาย กนกสงิห์  ชนะค้า  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
118  40119  นาย จิรัฏฐ์  จำปาเทศ  บุญจิตวิทยา  
119  40120  น.ส. ขนิษฐา  มณฑา  เกาะจันทร์พิทยาคาร  
120  40121  น.ส. น้ำอิง  ศรีอินทร์สทุธิ ์  วัดมโนรม  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 4 ( 422 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
121  40122  ด.ญ. เสาวรส  ทับไทยด ี  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 

 

122  40123  นาย โมไนย  แก้วชาต ิ  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

123  40124  น.ส. อัญธิชา  พนัหอม  เสิงสาง 
 

124  40125  นาย ธนกร  ภูบัวเงิน  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

125  40126  น.ส. ดลหทัย  ไชยพลงาม  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

126  40127  นาย วชัรพล  โพธิสุวรรณ  สารสาสน์วิเทศบูรพา 
 

127  40128  น.ส. อิงค์ชลิตา  แจ่มแจ้ง  สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 

128  40129  ด.ญ. ภัทรินทร์  มวยล ี  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

129  40130  น.ส. ทิพวัลย์  เจริญยิ่ง  วัดมโนรม 
 

130  40131  น.ส. กิรติกา  จงภักดี  บุญจิตวิทยา 
 

131  40132  น.ส. ถิรัชนันท์  เกตุแก้ว  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

132  40133  น.ส. ณัชชา  สายเสมา  บ้านลำแก่น 
 

133  40134  น.ส. กนกวรรณ  ยมาภรณ์ดุสติ  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

134  40135  ด.ช. คณพงศ์  เขียวทุนวรโชต ิ  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

135  40136  น.ส. นฤมล  ใกล้พลงั  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

136  40137  ด.ช. พีรวิทย์  ทุมจันทร์  พระปริยัติธรรม วัดเนินบุญญาราม 
 

137  40138  นาย ไทปนั  พูลสวัสดิ ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

138  40139  ด.ช. ธนาธปิ  เสนาพันธ ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

139  40140  น.ส. กีรติ  พุกกล้าแข็ง  เทศบาลบ้านศรีราชา 
 

140  40141  ด.ญ. สุภัสสร  ใจดีเฉย  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

141  40142  ด.ช. ราชันย์  อินทรเทศ  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  
142  40143  นาย ภูมินทร์  ชินรัมย ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
143  40144  ด.ญ. อนงค์นาถ  ผงศรี  วัดมโนรม  
144  40145  นาย ภาณุวิชญ์  มทีุม  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
145  40146  น.ส. จาตุรัตน์  จันทว ี  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
146  40147  น.ส. พิชญาภา  บางศร ี  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
147  40148  นาย ชวิน  แซ่ล้อ  วัดมโนรม  
148  40149  น.ส. อังคณา  แซ่แหย่  พญาไพรไตรมิตร  
149  40150  ด.ช. ณัฐวุฒิ  นาแก้ว  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
150  40151  นาย ปัญญา  บุญยงค ์  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
151  40152  นาย สมพร  อุทธา  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
152  40153  นาย มณฑวรรษ  เณรชู  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
153  40154  ด.ช. ศุรยุทธปราการ  แหยมสนาม  แสนสุข  
154  40155  นาย วายุรฉัตร  ม่วงแจ่ม  วัดมโนรม  
155  40156  ด.ญ. เวทิดา  บุญเชื่อม  พิบูลมังสาหาร  
156  40157  น.ส. ปิยะวดี  พระสิงห ์  เม็งรายมหาราชวิทยาคม  
157  40158  ด.ช. รัชกฤช  จุลศรี  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  
158  40159  ด.ญ. ธนภัค  แจ้งใบ  เทศบาลแหลมฉบงั 3  
159  40160  น.ส. สิรินทรา  หงษ์อุทัย  เทศบาลแหลมฉบงั 3  
160  40161  ด.ญ. รวินท์นิภา  รักสุตจริต  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 

ห้องสอบที่ 5 ( 423 )    ตึก/อาคาร 4      สอบวันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
161  40162  นาย ปริพัฒน์  เกตุแก้ว  เทศบาลแหลมฉบงั 3 

 

162  40163  ด.ญ. พัชราวรรณ  พลับพลา  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

163  40164  นาย ธนพัฒน์  เรืองสกุล  บ้านทุ่งกราด 
 

164  40165  น.ส. เยาวภา  นาพลู  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

165  40166  น.ส. สิริวิมล  โขมพัตร ์  บ้านทุ่งกราด 
 

166  40167  น.ส. วิมลสิริ  โขมพัตร ์  บ้านทุ่งกราด 
 

167  40168  ด.ช. อาทิตย์  เข้งวิมล  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

168  40169  น.ส. ภัทรียา  สิทธิชัย  เทศบาลแหลมฉบงั 3 
 

 


