
 
 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม)    

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

ตามที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนเดิม 
ในวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2565 และวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2566 และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว และปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ ดังนี้ 

 1. ข้อปฏิบัติในการมารายงานตัว 
  1.1 นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
  1.2 นักเรียนต้องเตรียมปากกาสำหรับลงชื่อด้วยตนเอง 
  1.3 หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 2. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว 
  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                           ประกาศ  ณ  วันที่  17   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 
 

               (นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

โต๊ะรายงานตัวที่ 1 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 นาย กันตพัฒน์ ไพสิฐพุทธิกุล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
2 ด.ญ. พฤกษา ยิ้มยวน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
3 นาย ณัฐนันท ์สีเข้ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
4 ด.ญ. จุรีรัตน์ ละมูล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
5 น.ส. รัตนาภรณ์ นามบุตร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
6 ด.ญ. อรพิน งามเหมาะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
7 น.ส. ณัฐทริกา โชคเฉลิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
8 น.ส. ชนิศรา เบ้าทองจันทร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
9 น.ส. ชนัดดา อ่องคำ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

10 น.ส. สุมิตรา ธัญผล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
11 น.ส. วรวรรณ ธรรมธนัง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
12 ด.ญ. กัลยานี จิติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
13 น.ส. อัยรฎา พิมพ์ศรี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
14 นาย อภิชาต ทองเกตุ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
15 น.ส. ปรินทร ภูโ่ฉม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
16 ด.ช. จักรวุฒิ แหวนประดับ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
17 ด.ญ. วิชญาดา ใจนิ่ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
18 น.ส. สชุานาถ ป้อมอาษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
19 น.ส. กุลณิภรณ์ สีทาราช วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
20 น.ส. จิรชัญา ตุ้ยใหม่ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
21 น.ส. ศศิรัศมี พงษ์พิธะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
22 ด.ญ. ชลธิชา ทวยมาตร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
23 น.ส. มิณท์ธฎา บัวจันทร ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
24 น.ส. เนตรนภา สีเข้ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
25 นาย นพรัตน์ ตาติยะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
26 ด.ญ. ญาดา วรามิตร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
27 นาย นันทิพัฒน์ บุญเลิศ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
28 ด.ช. อติชาต ศรีประชุม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
29 น.ส. พิชญาภา บรรจง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
30 น.ส. ชาคริยา คนเที่ยง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
31 ด.ญ. อัญกมล พรมกอง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
32 น.ส. แพรวา โตสันเทียะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
33 น.ส. ณัฐฐินันท์ คำยนต์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
34 น.ส. ชุตาภรณ์ ร่วมกระโทก วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

โต๊ะรายงานตัวที่ 2 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

35 นาย วงศธร ขาวงาม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
36 ด.ญ. สุชาดา กันหาเวียง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
37 ด.ญ. พรพิมล รอดนิ่ม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
38 น.ส. ชนิกัณ บรรเทิงสุข วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
39 นาย ณัฐดนัย นาคบุตร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
40 น.ส. ปาลิดา นิลรักษ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
41 น.ส. ศรัณรัตน์ ขุนวาส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
42 นาย ปรเมศ มีภู่เพ็ญ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
43 น.ส. จุฑามาศ ทองใส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
44 ด.ญ. สุธาสินี แพทย์หลวง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
45 น.ส. ภัทรธิดา ภูมิเพ็ง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
46 น.ส. นัฐลดา รื่นอุรา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
47 น.ส. ปานตะวัน กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
48 นาย สหรัฐ เจือกุดขม้ิน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
49 น.ส. ชนิดาภา สำเริง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
50 ด.ญ. ณัฐนันท์ นามวงค์ษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
51 นาย ภูริธัต ศรีเดช วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
52 น.ส. อารญา จันทร์ดีสี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
53 น.ส. ณฐณิฌา แสวงหาทรัพย์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
54 ด.ญ. ชาลิศา ศรีดา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
55 น.ส. ทิพวรรณ บุญสาตร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
56 ด.ญ. ธาดารัศมิ์ วันคำ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
57 ด.ญ. ทรรศิกา ศิลาขวา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
58 ด.ญ. สุรัตน์ดา สมคำ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
59 ด.ญ. วริสา เสงี่ยมรัมย ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
60 น.ส. เนวิการ์ นพวงษ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
61 ด.ช. ภาคิน นวลปลอด วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
62 น.ส. วิกานดา สิงห์สถิตย์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
63 น.ส. เกวลิน สุทธวัจน ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
64 น.ส. สุนิตา สลีวงค์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
65 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พรมงาม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
66 น.ส. พัชรินทร์ หนูแดง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
67 ด.ญ. มณฑาทิตย์ ประสิทธินาวา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
68 น.ส. ธดาภรณ์ มูลจักร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

โต๊ะรายงานตัวที่ 3 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 นาย พรประจักษ์ ศิริกุล คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
2 ด.ญ. ปทิตตา ชำนาญศิลป์ คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
3 น.ส. ธัญชนก ทรวยดอน คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
4 นาย ชลนที เทศงามถ้วน คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
5 น.ส. ชมพูนุช แสงเลิศล้ำ คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
6 ด.ญ. พรรณพิชา แสงจันทร์ลอย คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
7 นาย ภัทรพล คำมูล คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
8 นาย นวัช ถาปันนะ คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  
9 นาย ชาญชล พลเยี่ยม คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

โต๊ะรายงานตัวที่ 3 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ญ. ณัฐณิชา พลนิกร ศิลป์ - ภาษาจีน  
2 น.ส. ปาริตา คำจันทา ศิลป์ - ภาษาจีน  
3 น.ส. ปุญญาณัฏฐ์ พิทักษ์กิจงเม ศิลป์ - ภาษาจีน  
4 น.ส. พชรอร เต่าลอย ศิลป์ - ภาษาจีน  
5 น.ส. ปวันรัตน์ เตทอง ศิลป์ - ภาษาจีน  
6 น.ส. ณัฐธิดา แสงธรรมนำโชค ศิลป์ - ภาษาจีน  
7 น.ส. ชลิตา กลิ่นสุข ศิลป์ - ภาษาจีน  
8 น.ส. สภุัคตา สายคำเลิศ ศิลป์ - ภาษาจีน  
9 น.ส. ธิติพร เด็ดแก้ว ศิลป์ - ภาษาจีน  

10 น.ส. พิชากร วิญญาสุข ศิลป์ - ภาษาจีน  
11 นาย จิรภัทร สุขจิต ศิลป์ - ภาษาจีน  
12 ด.ญ. ชาลิสา สิงห์กัน ศิลป์ - ภาษาจีน  
13 น.ส. วาสนา ชราพก ศิลป์ - ภาษาจีน  
14 น.ส. พิยดา กันหาไธสง ศิลป์ - ภาษาจีน  
15 นาย สมพร อุทธา ศิลป์ - ภาษาจีน  
16 น.ส. โสรญา วีศร ี ศิลป์ - ภาษาจีน  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

โต๊ะรายงานตัวที่ 4 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส. ธมนวรรณ ไสยันต์ ศิลป์ - ศิลปกรรม  
2 นาย อนุภัทร อดิเรกเกียรติ ศิลป์ - ศิลปกรรม  
3 ด.ญ. กนกวรรณ ไชยวรณ์ ศิลป์ - ศิลปกรรม  
4 น.ส. รุจิรา นามคง ศิลป์ - ศิลปกรรม  
5 นาย อนุชา บุราณ ศิลป์ - ศิลปกรรม  
6 น.ส. ญาณิศา ร่มพุดซา ศิลป์ - ศิลปกรรม  
7 ด.ช. สุรยุทธ หาฉว ี ศิลป์ - ศิลปกรรม  
8 ด.ช. จารุศักดิ์ แก้วเนตร ศิลป์ - ศิลปกรรม  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

โต๊ะรายงานตัวที่ 4 วันที่ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 09.30-12.00 น. 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ญ. สุกัญญา แพงน้อย ศิลป์ - สังคม  
2 นาย ธีรภัทร ขวัญเมือง ศิลป์ - สังคม  
3 น.ส. ศรินทิพย์ มาดี ศิลป์ - สังคม  
4 น.ส. กชพรรณ สุขเจริญ ศิลป์ - สังคม  
5 น.ส. ธนัชพร ทนทาน ศิลป์ - สังคม  
6 นาย เมธาสิทธิ์ สีสนิท ศิลป์ - สังคม  
7 น.ส. นิรชัพร แซ่ตั้ง ศิลป์ - สังคม  
8 ด.ญ. วรรณนิภา ทาปลัด ศิลป์ - สังคม  
9 นาย ทนุธรรม อุคำ ศิลป์ - สังคม  

10 ด.ญ. ปาณิสรา มาสุข ศิลป์ - สังคม  
11 นาย นรินทร สายจันทร์ ศิลป์ - สังคม  
12 น.ส. พิชญาภา บางศรี ศิลป์ - สังคม  
13 น.ส. อินทิรา พะนอนเขต ศิลป์ - สังคม  
14 น.ส. วราภรณ์ อาสาพิมพ์ ศิลป์ - สังคม  
15 น.ส. นะโนเอ ตะเล่ ศิลป์ - สังคม  

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 


