
 
 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นักเรียนโอนย้าย ปีการศึกษา 2566       

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

ตามท่ีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์
ย้ายเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 
ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ 
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนมาสัมภาษณ์และปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ 

 1. ข้อปฏิบัติในการเข้าสัมภาษณ์ 
  1.1 ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ 
  1.2 ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องมาเข้าสัมภาษณ์พร้อมกับนักเรียนในวันเวลาดังกล่าวด้วย  
                           โดยกำหนดให้ ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน เท่านั้น 
  1.3 นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม และสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
  1.4 ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์มาถึงที่โรงเรียน ก่อนช่วงเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาที  
                           เพ่ือกรอกข้อมูลลงในเอกสาร และควรเตรียมปากกามาด้วยตนเอง 
  1.5 โรงเรียนไม่มีบริการถ่าย/พิมพ์เอกสาร ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสัมภาษณ์ 
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ 
  2.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
  2.2 สำเนาเอกสารผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.6 ที่มีผลการเรียนครบทุกภาคเรียน  
                           โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไมม่ีผลการเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ (0 ร มผ มส)  
  2.3 สำเนาเกียรติบัตรหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน  
                           ด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ฯลฯ (ถ้ามี) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                           ประกาศ  ณ  วันที่  17  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 

               (นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 
 



รายชื่อนักเรียนโอนย้ายที่มีสิทธิ์สมัภาษณ ์ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

1  20001  ด.ญ. สมันตชิดา  โพธิ์ศร ี  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ย้ายเข้า ม.2 
2  20002  ด.ช. ชลวิทย์  ใจเพียร  บ้านตาโมม ย้ายเข้า ม.2 
3  20003  ด.ญ. หทัยรัตน์  นาคส่องแสง  สังขะ ย้ายเข้า ม.2 
4  20004  ด.ช. กุลธวัช  ใช้คุณ  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ย้ายเข้า ม.2 
5  20005  ด.ญ. วริศรา  ชินตุ  มัธยมสิริวัณวรี ย้ายเข้า ม.2 
6  20006  ด.ญ. กนกพร  เวหา  บ้านใหม่สามัคคี ย้ายเข้า ม.2 
7  20007  ด.ช. ธัชพล  ฟุ้งตระกูลเจริญ  ยางฮอมวิทยาคม ย้ายเข้า ม.2 
8  20008  ด.ญ. กัลยาณี  ศรีโลเพ้ียน  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ย้ายเข้า ม.2 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 – 11.00 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

9  20009  ด.ญ. อทิตญา  แก้วบังเกิด  วัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) ย้ายเข้า ม.2 
10  20010  ด.ช. ปริญญา  พรดอนก่อ  วัดมโนรม ย้ายเข้า ม.2 
11  20011  ด.ช. วีระภัทร  ทับเส้นขาว  คำม่วง ย้ายเข้า ม.2 
12  20012  ด.ญ. ประภัสสร  นนทะโคตร  วัดมโนรม ย้ายเข้า ม.2 
13  20013  ด.ช. อลงกต  ผารมณ์  ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ย้ายเข้า ม.2 
14  20014  ด.ช. สุพศิน  กันยา  วัดมโนรม ย้ายเข้า ม.2 
15  20015  ด.ญ. ดารากาญน์  สุนาเคน  บ้านห้วยยาง ย้ายเข้า ม.2 
16  20016  ด.ช. ศุภฤทธิ์  เรืองคำ  วัดปากบ่อ ย้ายเข้า ม.2 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

17  30001  ด.ช. ธนบดี  สุขะเดชะ  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ย้ายเข้า ม.3 
18  30002  ด.ช. ภาณุพรรดิ์  เงินทอง  ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ย้ายเข้า ม.3 
19  30003  ด.ช. อนุชา  ไชยรักษ ์  มารีวิทย์ บ่อวิน ย้ายเข้า ม.3 
20  30004  ด.ช. ณฐกร  คำใจวงศ ์  สิชลคุณาธารวิทยา ย้ายเข้า ม.3 
21  30005  ด.ญ. ฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้  วีรวัฒน์โยธิน ย้ายเข้า ม.3 
22  30006  ด.ญ. ณัฐกานต์  บุตรงาม  วังหลังวิทยาคม ย้ายเข้า ม.3 
23  30007  ด.ญ. ฑิฆัมพร  ฉลาดเจน  บ้านหนองรูแข้ ย้ายเข้า ม.3 
24  30008  ด.ญ. ธิดากานต์  แก้วเกตุ  วัดสุกรีย์บุญญาราม ย้ายเข้า ม.3 

 



รายชื่อนักเรียนโอนย้ายที่มีสิทธิ์สมัภาษณ ์ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

25  30009  ด.ญ. ปิยะธิดา  พรมวิภักดิ ์  คำนางตุ้มโนนสวรรค์ ย้ายเข้า ม.3 
26  30010  น.ส. กัลณิกา  ผารมณ์  ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ย้ายเข้า ม.3 
27  30011  ด.ช. ศุภวิชญ์  หงษ์สา  สงวนศึกษา ย้ายเข้า ม.3 
28  30012  ด.ญ. พรรวี  สมสายทอง  ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ย้ายเข้า ม.3 
29  30013  ด.ช. สุรเดช  สุนาเคน  บ้านห้วยยาง ย้ายเข้า ม.3 
30  50001  น.ส. พิชญากร  สีสำล ี  ลำปลายมาศ ย้ายเข้า ม.5 
31  50002  น.ส. ศิรินทรา  หอมหวล  ช้างบุญวิทยา ย้ายเข้า ม.5 
32  50003  นาย ธนพล  ชฎาวงษ ์  นิยมศิลป์อนุสรณ์ ย้ายเข้า ม.5 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

33  50004  น.ส. ศศิธร  ป้องภา  ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ย้ายเข้า ม.5 
34  50005  น.ส. ชลธชิา  อุลหัสสา  พรตพิทยพยัต ย้ายเข้า ม.5 
35  50006  นาย ธนพัฒน์  พ่ึงตน  สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ย้ายเข้า ม.5 
36  50007  น.ส. สุนิสา  ผารมณ์  ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ย้ายเข้า ม.5 
37  50008  นาย กีรติ  สินทาน  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ย้ายเข้า ม.5 
38  60001  น.ส. ณัฐวดี  แซ่โค้ว  พะเยาพิทยาคม ย้ายเข้า ม.6 
39  60002  นาย วีรวัตร  วรรณทัศ  โคกสีวิทยาสรรค์ ย้ายเข้า ม.6 
40  60003  น.ส. ณัชญาภรณ์  ทองดีนอก  สามหมอวิทยา ย้ายเข้า ม.6 

วันที่สัมภาษณ์ วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  เวลา 15.00 – 15.30 น. 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม หลายเหตุ 

41  60004  น.ส. ฐานิดา  โพธิ์ทอง  วังหลังวิทยา ย้ายเข้า ม.6 
42  60005  นาย ธนากร  วรานนท์  ผาณิตวิทยา ย้ายเข้า ม.6 
43  60006  นาย พัฒนพงษ์  สุขเกษม  ราชสาส์นวิทยา ย้ายเข้า ม.6 
44  60007  น.ส. พิราสลักษ์  ป้องขันธ์  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ย้ายเข้า ม.6 

 


