
 
 

ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2565 

………………………………............................. 
 

 ตามท่ี โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2565   
เมื่อวันที่  9-13  มีนาคม  2565  ไปแล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อ 
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ  และให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศมา 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนด้วยตนเอง  ดังนี้  
 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
     - ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนวันที่  30  มีนาคม  2565   เวลา 08.30-11.00 น. โดยให้น าบัตรประจ าตัว 

ประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรายงานตัว  
 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (นักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น) 
     - ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนวันที่  31  มีนาคม  2565   เวลา 08.30-11.00 น. โดยให้น าบัตรประจ าตัว 

ประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรายงานตัว  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 

(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 
หมายเหตุ  ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารายงานตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
              ของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID -19) อย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกลุ โรงเรียนเดิม 

1 เด็กหญิง บุญทิวา บุญเกื้อ วัดควนชม 
2 เด็กชาย อริญ่ชัย เรืองสังข์ บ้านชายคลอง 

3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จงจิตร์ บ้านชายคลอง 

4 เด็กหญิง รินรดา จินดาพงศ์ โรงเรียน วัดก้างปลา 
5 เด็กหญิง เนตรชนก สินยัง วัดกะโสม 

6 เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อนุช เทศบาลวัดชัยชุมพล 

7 เด็กชาย ยศกร เพชรมณี โรงเรียนเสริมปัญญา 
8 เด็กชาย พรหมลิขิต พวงเพชร บ้านนาตาแย้ม 

9 เด็กชาย เกรียงไกร พรหมดนตรี โรงเรียนบ้านหนองปลิง 
10 เด็กหญิง ธัญสิริ  สิงห์ไกรพัน โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

11 เด็กชาย นรวิชญ ์ บ่อน้อย โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

12 เด็กชาย กฤษฎา  เทพพานิช บ้านชายคลอง 
13 เด็กชาย ถิรวิทย์  ถาไชลา รร.บ้านชายคลอง 

14 เด็กหญิง ธัญนิจ  สินด า โรงเรียนวัดก้างปลา 

15 เด็กชาย สุเมธ  สงโสม โรงเรียนวัดก้างปลา 
16 เด็กหญิง นันทิชา  ทองแป้น วัดก้างปลา 

17 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  สารักษ์ โรงเรียนบ้านวังยวน 
18 เด็กหญิง กัญญาภัค  กองแก้ว รร.วัดก้างปลา 

19 เด็กหญิง อนัญลักษณ์  เภาวิเศษ โรงเรียนวัดก้างปลา 

20 เด็กหญิง กวินธิดา  ชูประดิษฐ์ บ้านชายคลอง 
21 เด็กหญิง เกศกนก  พรหมสาร บ้าหนองปลิง 

22 เด็กหญิง นวรินทร์  สร้อยดี บ้านชายคลอง 

23 เด็กหญิง กรรวี  ดวงแก้ว บ้านชายคลอง 
24 เด็กหญิง ณัฎฐวรรณ  ช่วยเกิด โรงเรียนวัดก้างปลา 

25 เด็กหญิง ฐิติกานต์  ระวัง บ้านหนองปลิง 

26 เด็กหญิง ญาณิศา  คงหอม โรงเรียนวัดก้างปลา 
27 เด็กหญิง ไพลิน  เชิญทอง โรงเรียน วัดเขากลาย 

28 เด็กชาย รัชชานนท์  ทรงสง่า ร.ร.บ้านหนองปลิง 
29 เด็กหญิง อรวรรณ  ประพฤติชอบ บ้านนาตาแย้ม 

30 เด็กหญิง ปฐมาวดี  ลิ้มมธุรจันทร์ โรงเรียนวัดเขากลาย 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

31 เด็กชาย ณัฐวัตร  ร่านเสียง โรงเรียนวัดควนชม 

32 เด็กชาย ณัฐกิตต์  ร่านเสียง โรงเรียนวัดควนชม 

33 เด็กชาย นนทพัทธ์  จินดาพงศ์ โรงเรียนบ้านชายคลอง 

34 เด็กหญิง ธนพร  รักษ์จันทร์ โรงเรียนวัดควนชม 

35 เด็กหญิง ณัฐฐ์นรีย์  ชุมเพ็ชร เทศบาลวัดชัยชุมพล 

36 เด็กหญิง กาญจนา  ขาวนวล วัดก้างปลา 

37 เด็กหญิง ศุภรัตน์ สิทธิโชค ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 

38 เด็กหญิง ดรนันท ์ คงขาว วัดก้างปลา 

39 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  วันยก บ้านหนองปลิง 

40 เด็กหญิง อินทิรา  เจนกิจ บ้านวังยวน 

41 เด็กหญิง สิริธร  ทองสีนวล โรงเรียนบ้านวังยวน 

42 เด็กชาย พีรวิชญ์  ถนอมเมือง วัดธรรมเผด็จ 

43 เด็กชาย ทิวากร  มีบัว โรงเรียนวัดกะโสม 

44 เด็กหญิง นภชนก  ศรีพิทักษ์ วัดก้างปลา 

45 เด็กชาย ธีรวัต  ชอบท ากิจ ร.ร มหาราช๓ 

46 เด็กชาย กฤตเมธ  ทองสีนวล วัดก้างปลา 

47 เด็กชาย ยศภัทร  นะสะพันธ์ ร.ร.ธรรมเผด็จ 

48 เด็กหญิง ชญานันต์  โชติกมาศ บ้านหนองปลิง 

49 เด็กหญิง จันทกานต์  สีสมบัต ิ โรงเรียนวัดก้างปลา 

50 เด็กชาย ณัฏฐ์วิทย์  กบแก้ว บ้าชายคลอง 

51 เด็กหญิง ศุภกาญต์  พราหมณี จบ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

52 เด็กชาย นุติยะ  เกิดขุมทอง เสริมปัญญา 

53 เด็กชาย สิทธินนท์  ศิริบัตร โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

54 เด็กชาย ศิรสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 

55 เด็กชาย อภิรักษ์  อารมณ์ โรงเรียนวัดก้างปลา 

56 เด็กหญิง ณิชานันท์  ทองราช วัดก้างปลา 

57 เด็กหญิง ปิยนุช ศิลปรัศมี บ้านพูน 

58 เด็กหญิง อริสา  ชนีมาส โรงเรียนวัดกะโสม 

59 เด็กชาย กฤษนัย  ตรีแก้ว โรงเรียนกาญจนศึกษา 

60 เด็กชาย ณัฐพล  ชุมเพชร จาก โรงเรียนบ้านพูน 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

61 เด็กหญิง วรรณวิษา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนบ้านวังยวน 

62 เด็กชาย ณัฏฐชัย  ใจกระจ่าง จบป.6 

63 เด็กชาย ณัฏฐ์พล  กากแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 

64 เด็กหญิง อารียา  สุวรรณมาศ บ้านหนองปลิง 

65 เด็กชาย พีรภัทร  ศรีศิริ เทศบาลวัดชัยชุมพล 

66 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ภักตรามุข โรงเรียนบ้านหน้าเขา 

67 เด็กหญิง ณิชานันท์  ทองศีล บ้านชายคลอง 

68 เด็กหญิง ปภาวดี  ปรีชา โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด 

69 เด็กชาย กวีวัฒน์  ฉิมวงค์ โรงเรียนวัดก้างปลา 

70 เด็กชาย  ธนาภัทร์  จันทร์ค้อม โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

71 เด็กชาย นนทกร  นิทธบาล บ้านชายคลอง 

72 เด็กหญิง ณัญพร  เกดิจงรักษ์ เสริมปัญญา 

73 เด็กหญิง ณัฐภัทร  เกิดจงรักษ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 

74 เด็กหญิง ณัฐฌา อินทนุพัฒน์ โรงเรียนวัดควนชม 

75 เด็กหญิง ศิรภัสสร  เทพราช โรงเรียนวัดควนชม 

76 เด็กหญิง กิตญาดา  ใจกระจ่าง วัดก้างปลา 

77 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  คราประยูร ตันติวัตร 

78 เด็กหญิง ปายฝน  แซ่หงอ โรงเรียนวัดกะโสม 

79 เด็กชาย ธีรพัฒน์  เสียงดี วัดธรรมเผด็จ 

80 เด็กหญิง ขวัญสุดา  ไพนิรันตร์ โรงเรีกาญจนศึกษา 

81 เด็กหญิง ภิญญาดา  รักษาสัตย์ ตันติวัตร 

82 เด็กชาย ทักษ์ดนัย  ถาวร วัดธรรมเผด็จ 

83 เด็กหญิง กวินทรา รัตนคช โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 

84 เด็กหญิง ฐิตาภา  ชนะสุข วัดธรรมเผด็จ 

85 เด็กชาย พงศ์เทพ  ชุมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านชายคลอง 

86 เด็กหญิง สลินทิพย์  อักษรพันธ์ โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด 

87 เด็กหญิง พาสนา  โหราศาสตร์ วัดก้างปลา 

88 เด็กชาย วีรพัฒน์  ชนะแก้ว โรงเรียนบ้านพูน 

89 เดก็ชาย พงศกร  พุฒกลิ่น โรงเรียนวัดก้างปลา 

90 เด็กหญิง นันท์นภัส  เรืองศรี บ้านวังเต่า 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

91 เด็กหญิง นฤสร  ไชยผล วัดก้างปลา 

92 เด็กชาย พัสกร  หอมเกตุ บ้านวังเต่า 

93 เด็กหญิง ณัฐภรณ์  ชูแก้วงาม บ้านชายคลอง 

94 เด็กหญิง ศดานันท์  แสงช่วย โรงเรียนวัดก้างปลา 

95 เด็กชาย อิทธิพัทธ์  พุ่มกญิน โรงเรียนวัดก้างปลา 

96 เด็กหญิง กันรันตา  จันทร์สุวรรณ ก้างปลา 

97 เด็กหญิง จิรัชญา  แก้วสุขสุด บ้านนาตาแย้ม 

98 เด็กหญิง สุธาศิน ี สะสี โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 

99 เด็กหญิง ลีลาวดี  บุญมี โรงเรียนวัดก้างปลา 

100 เด็กหญิง เพชรไพลิน  สโมสร บ้านหนองปลิง 

101 เด็กชาย อภินันท์  แสงทอง ตันติวัตร 

102 เด็กชาย ธนพัฒน์  เกิดขุมทอง โรงเรียน บ้านพูน 

103 เด็กชาย ณัฐพงศ์  นนทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล 

104 เด็กชาย กันติพงศ์  คงหนู โรงเรียนเสริมปัญญา 

105 เด็กหญิง วริศรา  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

106 เด็กหญิง ภัทรวดี  สังขาพล รัตนศึกษา 

107 เด็กหญิง พิทยาภรณ์  ประพฤติชอบ เทศบาลวัดชัยชุมพล 

108 เด็กชาย เอกมงคล  สงกะภาพ รร.ทุ่งสง 

109 เด็กชาย กฤติน  ไอยราคม โรงเรียนกาญจนพัฒนาการ 

110 เด็กชาย อภิสิทธิ์  สีเขียว โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

111 เด็กชาย ราเชนทร์  คชรัตน์ บ้านนาตาเเย้ม 

112 เด็กชาย ทัตพงศ์  อนันตวงศ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 

113 เด็กชาย ชัยนรินทร์  เดชโคบุตร โรงเรียนวัดควนชม 

114 เด็กชาย กันตภูมิ  ชุมทอง โรงเรียนวัดควนชม 

115 เด็กชาย ธนากร  ธนากร วัดธรรมเผด็จ 

116 เด็กหญิง อทิตยา  สุริวงค ์ วัดก้างปลา 

117 เด็กชาย ทีปกร พิกุลทอง บ้านชายคลอง 

118 เด็กหญิง รัศมีพลอย วุฒิสม วัดควนชม 

119 เด็กหญิง มาริสา บุญฤทธิ์ วัดควนชม 

120 เด็กหญิง ศิริลัดดา แจ่มแจ้ง บ้านชายคลอง 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

121 เด็กชาย ณรงค์ชัย นวลแก้ว บ้านชายคลอง 

122 เด็กชาย ธนกร มีสิงห์ บ้านชายคลอง 

123 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ นางงาม วัดควนชม 

124 เด็กชาย กฤติธี ปรีชากาญจน์ วัดก้างปลา 

125 เด็กชาย สรศักดิ์ แต้มศรีทอง บ้านชายคลอง 

126 เด็กชาย ศิวกร หนูชัยแก้ว บ้านชายคลอง 

127 เด็กชาย กิตติภูมิ ยอดศรี บ้านนาตาแย้ม 

128 เด็กชาย นพดล นวลย้อย บ้านชายคลอง 

129 เด็กชาย สมิทธ์ อิสลามฮีร่า บ้านชายคลอง 

130 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เจริญกุล วัดควนชม 

131 เด็กชาย ปัณกฤษ แก้วรักษ์ วัดก้างปลา 

132 เด็กหญิง มัณฑิตา ร าเทียมเมฆ วัดควนชม 

133 เด็กชาย ธชิรวัฒน์ เก้าเอ้ียน บ้านชายคลอง 

134 เด็กชาย ภาณุพงษ์ สังข์ทอง วัดควนชม 

135 เด็กหญิง มณฑกานต์ ระวังสุข บ้านหนองปลิง 

136 เด็กชาย ศิวกร มุขแก้ว วัดก้างปลา 

137 เด็กชาย อนุชิต บ ารุงวัด วัดก้างปลา 

138 เด็กชาย อมรเทพ แป้นสุข วัดก้างปลา 

139 เด็กหญิง พิมพ์วิภา สรรินทร์ วัดก้างปลา 

140 เด็กชาย สุกนต์ธี ฤทธิ์มาก วัดก้างปลา 

141 เด็กชาย ธนา แป้นสุข วัดควนชม 

142 เด็กชาย อาทิตย์ ก่อสกุล วัดก้างปลา 

143 เด็กชาย อธิวัฒน์ คนคง วัดก้างปลา 

144 เด็กชาย ภูวนนท์ ไชยสิทธิ์ วัดก้างปลา 

145 เด็กชาย พงษ์ธวัฒน์ แสงขาว บ้านชายคลอง 

146 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญเพ็ง บ้านชายคลอง 

147 เด็กชาย วรากร เอียดเนตร วัดก้างปลา 

148 เด็กชาย กรภัฎ ทองอยู่ วัดก้างปลา 

149 เด็กชาย ภัทรเดช เกิดขุมทอง วัดก้างปลา 

150 เด็กหญิง ชนัญธิดา หนูเมือง วัดก้างปลา 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

151 เด็กชาย จักร์ณรินทร์ ชอบท ากิจ สังข์ทองวิทยา 

152 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ นะสวัสดิ์ วัดก้างปลา 

153 เด็กชาย ศุภกร ทิพย์รัตน์ วัดก้างปลา 

154 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ธันยลาภพิทักษ์ วัดควนชม 

155 เด็กหญิง ธัญนิจ  สินด า วัดก้างปลา 

156 เด็กชาย รติวรรชน ์ จันทร์เมืองไทย บ้านชายคลอง 

157 เด็กชาย โกศัลย์ ชุมพล บ้านชายคลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร ์

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นางสาว กันต์ฤทัย  แสงทอง ก้างปลาวิทยาคม 
2 นางสาว สโรชา  ทิพย์แก้ว ก้างปลาวิทยาคม 

3 นางสาว ญาดาวดี เกิดขุมทอง ก้างปลาวิทยาคม 

4 นางสาว กนกวรรณ อ่วมคง ก้างปลาวิทยาคม 
5 นางสาว ฌามันดา  สุวรรณเติมเต็ม ก้างปลาวิทยาคม 

6 นางสาว เปมิกา  หวานสนิท ก้างปลาวิทยาคม 

7 นางสาว ศศิราลักษณ์  จงจิตร์ ก้างปลาวิทยาคม 
8 นางสาว นวพร  สร้อยดี ก้างปลาวิทยาคม 

9 นางสาว ลลิตา  เพ็ชรน้ าแดง ก้างปลาวิทยาคม 
10 นางสาว สัตตบงกช  ไชยรักษา ก้างปลาวิทยาคม 

11 นาย พลวัต  วรรณสิงห์ ก้างปลาวิทยาคม 

12 นางสาว ชาลิสา  ผิวผ่อง ก้างปลาวิทยาคม 
13 นางสาว จุฑามาศ  ผลอ่อน ก้างปลาวิทยาคม 

14 นางสาว กรชนก  ปลอดภัย ก้างปลาวิทยาคม 

15 นางสาว ภัทราพร  ไทยเจริญ ก้างปลาวิทยาคม 
16 นางสาว ธัญลักษณ์  ชูช่วย ก้างปลาวิทยาคม 

17 นาย ธนภัทร  เลขะพาศ ก้างปลาวิทยาคม 
18 นาย วีรศักดิ์  โกมัย ก้างปลาวิทยาคม 

19 นางสาว ปณิตา  แดงเดช ก้างปลาวิทยาคม 

20 นางสาว สุภัสสรา  จันทร์เมืองไทย ก้างปลาวิทยาคม 
21 นางสาว นภัสสร  ทองสีนวล ก้างปลาวิทยาคม 

22 นางสาว พิชชาภา  เทพส่ง ก้างปลาวิทยาคม 

23 นางสาว ขวัญศิริ  เกลี้ยงคง ก้างปลาวิทยาคม 
24 นางสาว ธัญวรัตน์  บัวทิพย์ ก้างปลาวิทยาคม 

25 นางสาว วิภาวรรณ  ถนอม ก้างปลาวิทยาคม 

26 นางสาว ธนภรณ์  สายสินธ ์ ก้างปลาวิทยาคม 
27 นางสาว ธนพร  แป้นสุข ก้างปลาวิทยาคม 

28 นางสาว พัชรากร  ปานอ่อน ก้างปลาวิทยาคม 
29 นางสาว ปุณยาพร  ไชยสิทธิ์ ก้างปลาวิทยาคม 

30 นางสาว พิชญ์สินี  บุญเมือง ก้างปลาวิทยาคม 



รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

31 นางสาว ชนัญชิดา  สังข์แก้ว ก้างปลาวิทยาคม 
32 นางสาว วิภารัตน์  บัวเดช ก้างปลาวิทยาคม 

33 นาย รัฐภูมิ  ทองผุด ก้างปลาวิทยาคม 

34 นาย อจะริย  แต้มศรีทอง ก้างปลาวิทยาคม 
35 นางสาว สุวพัชร สีเขียว พระเเสงวิทยา 

36 นาย เกริกฤทธิ์  ศศิธร บ้านวังยวน 

37 นาย ภูวิสิษฎ ์ หนูช่วย ก้างปลาวิทยาคม 
38 นางสาว ปาณิตา  บุญขวัญ บ้านวังยวน 

39 นางสาว จันทรพร  แว่นแก้ว บ้านวังยวน 
40 นางสาว ณัชชา  ชนะทุกข์ รร. ก้างปลาวิทยาคม 

41 นางสาว สิรินทรา  อุทการ เจริญวิทยา 

42 นางสาว กันต์ฤทัย  พรหมเกิด บ้านวังยวน 
43 นาย คณิศร  บุญส่ง โรงเรียนทุ่งสง 

44 นาย สุกฤต  ขวัญศรี เจริญวิทยา 

45 นาย ณัฏฐภัทร  คงเก้ือ ก้างปลาวิทยาคม 
46 นาย เอกมงคล  สงกะภาพ รร.ทุ่งสง 

47 นาย พงศ์ภัก อินทรศร ราชประชานุเคราะห์ 6 

 
  

 
 

 
  

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นางสาว ชลลดา  ขาวพิชัย ก้างปลาวิทยาคม 
2 นาย ศรัณย์ภัทร เกตุแก้ว ก้างปลาวิทยาคม 

3 นางสาว พนิตษา  มะลิทอง ก้างปลาวิทยาคม 

4 นางสาว กัญญาวีร์  รักษ์ก าเนิด ก้างปลาวิทยาคม 
5 นางสาว อริศรา  พันธฤทธิ์ ก้างปลาวิทยาคม 

6 นางสาว สะกีนะ  คาน ก้างปลาวิทยาคม 

7 นางสาว กัญญาวีร์  คงตุ้ง ก้างปลาวิทยาคม 
8 นางสาว อริสา  ชายเขา ก้างปลาวิทยาคม 

9 นางสาว กรกนก  แสวงโลก ก้างปลาวิทยาคม 
10 นางสาว ปณิตา  สินยัง ก้างปลาวิทยาคม 

11 นางสาว ณัฐนิชา  เพ็งจันทร์ ก้างปลาวิทยาคม 

12 นางสาว ธนพร ข าประดิษฐ์ ก้างปลาวิทยาคม 
13 นางสาว ศิรินพร  ศิริสาห์ ก้างปลาวิทยาคม 

14 นางสาว เกศมณี  ขาวนวล ก้างปลาวิทยาคม 

15 นางสาว รัชนีกร  เอ่ียมอักษร ก้างปลาวิทยาคม 
16 นางสาว จีรนันท์  ศรีเทพ ก้างปลาวิทยาคม 

17 นางสาว ภัทรนันท์  ศรีคง ก้างปลาวิทยาคม 
18 นางสาว มุกดา  พิชัยกาล ก้างปลาวิทยาคม 

19 นางสาว อรกช  ขวัญรอด ก้างปลาวิทยาคม 

20 นาย ศิริชัย  ปิตะนิรผิน ก้างปลาวิทยาคม 
21 นาย พงศพัทธ์  มะลิทอง ก้างปลาวิทยาคม 

22 นาย เทวฤทธิ์  หอมหวน ก้างปลาวิทยาคม 

23 นาย เดชชาติ  ทองอยู่ ก้างปลาวิทยาคม 
24 นาย ณัฐวุฒิ  หอมเกตุ ก้างปลาวิทยาคม 

25 นางสาว ดารินทร์  ผ้าผิวดี ก้างปลาวิทยาคม 

26 นาย เลอศักดิ์  โททอง ก้างปลาวิทยาคม 
27 นางสาว ศุภลักษณ์  ทองสีนวล ก้างปลาวิทยาคม 

28 นางสาว กัลยกร  แก้วไพศาลเจริญ ก้างปลาวิทยาคม 
29 นาย นันทพงศ์  ทองรอด ก้างปลาวิทยาคม 

30 นาย ภราวุฒ ิ สังข์แก้ว ก้างปลาวิทยาคม 



รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

31 นาย อรุณพันธ์ สังข์แก้ว สังข์แก้ว ก้างปลาวิทยาคม 
32 นาย ธีระภัทร์ เกิดขุมทอง เกิดขุมทอง ก้างปลาวิทยาคม 

33 นางสาว เกศรินทร์ อินแก้วสี อินแก้วสี ก้างปลาวิทยาคม 

34 นาย ธราธร  คงทองค า คงทองค า ก้างปลาวิทยาคม 
35 นาย นราวิชญ์ ธารเนตร ธารเนตร ก้างปลาวิทยาคม 

36 นางสาว สุนิษา ทองขาว ทองขาว ก้างปลาวิทยาคม 

37 นาย ชยานันท์ อินทร์ศร อินทร์ศร ก้างปลาวิทยาคม 
38 นางสาว ธนาพร จันทร์แก้ว จันทร์แก้ว ก้างปลาวิทยาคม 

39 นางสาว ขวัญใจ สงสังข์ สงสังข ์ ก้างปลาวิทยาคม 
40 นางสาว ญาณิศา ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี ก้างปลาวิทยาคม 

41 นาย ธนภัทร เพชรสีเงิน เพชรสีเงิน ก้างปลาวิทยาคม 

42 นางสาว อนุธิดา  ชอบท ากิจ ก้างปลาวิทยาคม 
43 นางสาว อรอุมา  กาละ ก้างปลาวิยาคม 

44 นาย สิริวัชร ์ แหวนเพชร สตรีทุ่งสง 

45 นาย สิริศักดิ์ แสงเงิน ก้างปลาวิทยาคม 
46 นางสาว วรรวิษา  เอียดเสน เจริญวิทยา 

47 นาย ณัฐพล  ซังเอียด โรงเรียนบ้านวังยวน 
48 นางสาว แพรวา  ปานเมือง บ้านวังยวน 

49 นางสาว บุญประภา  เพชรคง บ้านน้ าพุ 

50 นาย ธีรภัทร  จิตรสมุทร ์ ก้างปลาวิทยาคม 
51 นาย ธนกร  ใจกระจ่าง โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

52 นาย สุรนาท  ปุ้ยมนต์ ก้างปลาวิทยาคม 

53 นางสาว ภัคนันท ์ เกตุบูรณะ ทุ่งสง 
54 นาย สหชัย  สระบัว ก้างปลาวิทยาคม 

55 นาย สุปกรณ์  ประภาลาภ ก้างปลาวิทยาคม 

56 นาย ภัทรกร  เกตุแก้ว ก้างปลาวิทยาคม 
57 นาย ชุติพนธ์  ทองเนื้อเก้า ก้างปลาวิทยาคม 

58 นาย ชินกฤต ท่วงที ทุ่งสง 
59 นางสาว อริสา  บัวทิพย์ วัดเขาโร 

60 นางสาว กัญญาวีร์  จินดาวงศ ์ วัดเขาโร 



รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

61 นางสาว วนิดา ฉางวัง ก้างปลาวิทยาคม 
62 นางสาว กันตา แก้วจ ารัส บ้านวังยวน 

     
     
     
 


