
 

  

  
 

ประกาศโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------------------- 
 

ตามที่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 นั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565  
ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตามเวลาดังนี้   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 ลำดับที่ 1-12  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 09.00-09.30 น. 
ลำดับที่ 13-24  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 09.30-10.00 น. 
ลำดับที่ 25-35  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 10.00-10.30 น. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ลำดับที่ 1-10  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 10.30-11.00 น. 
 ลำดับที่ 11-20  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 11.00-11.30 น. 

  ลำดับที่ 21-27  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 11.30-12.00 น. 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

 
         (นางบังอร  แป้นคง) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 เด็กชายจิรภัทร  ศักดิเศรษฐ์ ส.อบจ.2 (บ้านสำนักไมเ้รียบ)  
2 เด็กชายอดิเทพ  สมบูรณ์ วัดควนเกย  
3 เด็กหญิงอภิสรา  พลพงษา บ้านวังใส  
4 เด็กชายยศกร  หมีคง บ้านวังใส  
5 เด็กชายอิสระ  จันทรเพชร วัดควนเกย  
6 เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีพรหม บ้านไสหินตั้ง  
7 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ศรีพรหม บ้านไสหินตั้ง  
8 เด็กหญิงสุภรรณณี  ชนะศึก บ้านวังใส  
9 เด็กหญิงเทพิตา  คงผอม วัดควนเกย  

10 เดก็หญิงรุ่งทิวา  เสนาพันธ์ วัดควนเกย  
11 เดก็หญิงณัฐนรี  สุขย้อย วัดควนเกย  
12 เด็กหญิงพัชรธิดา  มีกระใจ วัดควนเกย  
13 เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองบุญยัง บ้านไสหินตั้ง  
14 เด็กชายวิริยะ  อินทรสาร บ้านวังใส  
15 เด็กชายภักดี  โรมรัน บ้านไสหินตั้ง  
16 เด็กหญิงภานิรัตน์  บุญวงค์ วัดควนเกย  
17 เด็กชายปิยะเทพ  แซ่เล้า วัดทุ่งโพธิ์  
18 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขย้อย วัดเทพมงคล  
19 เด็กชายวรวิช  ชนะฤทธิ์ วัดทุ่งโพธิ์  
20 เด็กหญิงวศินี  เหมเดโช วัดควนเกย  
21 เด็กหญิงจารุวรรณ  คูณเสมอ วัดควนเกย  
22 เด็กชายร่มไทร  กสิคุณ วัดควนเกย  
13 เด็กชายชัชวาล  ชำนาญกิจ  วัดสมควร  
24 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีโชติ วัดควนเกย  
25 เด็กชายกรัตพงศ์  เรืองอ่อน วัดควนเกย  
26 เด็กชายกรรณวัฒน์  ชัยชำนาญ วัดควนเกย  
27 เด็กชายธรรมรงค์  ช่วยเกิด วัดคันธมาลี  
28 เด็กชายกฤษณะ  มาดี วัดควนเกย  
29 เด็กชายชัยวุฒิ  เดชบำรุง วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  
30 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองสุวรรณ ร่อนพิบูลย์วิทยา  
31 เด็กชายพีรภัทร  วิสามาศ ร่อนพิบูลย์วิทยา  

 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
32 เด็กหญิงเมนิลา  สาระพางค์ บ้านสำนักขัน  
33 เด็กชายวชิรวิทย์  สังฆวัง วัดควนเกย  
34 เด็กชายคันธสาร  เมฆสว่าง กาญจนศึกษา  
35 เด็กชายรอยตะวัน  ผดุงพร วัดเทพมงคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชายธีรภัทร เรืองรักษ์  ควนเกยสุทธิวิทยา  
2 นายจักรวรุตม์ จิ้วโว ควนเกยสุทธิวิทยา  
3 เด็กชายพงศ์พีระ น้ำเยื้อง ควนเกยสุทธิวิทยา  
4 เด็กหญิงขวัญชนก โมกขจันทร์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
5 นางสาวประภานิช ทองทะไว ควนเกยสุทธิวิทยา  
6 นายนราธร กัลปหา ควนเกยสุทธิวิทยา  
7 นายนราธิป กัลปหา ควนเกยสุทธิวิทยา  
8 นายธนวัฒน์ ชุมหน ู ควนเกยสุทธิวิทยา  
9 นางสาวนภัสกร  ชูชว่ย ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์  

10 นายปิติพงศ์   พรหมวิหาร ควนเกยสุทธิวิทยา  
11 นางสาวอทิตยา  ประดาศักดิ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์  
12 นายสันติภาพ  สำเนาการ ควนเกยสุทธิวิทยา  
13 นายสุทธิรักษ์  จันหุณี ควนเกยสุทธิวิทยา  
14 นายธีรภัทร์  ฤทธิชัย ควนเกยสุทธิวิทยา  
15 นายราชศักดิ์  ช่วยพิทักษ์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
16 นางสาวสุชัญญา  โชติพันธ ์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
17 นางสาวชลกร  สุขชา ควนเกยสุทธิวิทยา  
18 นางสาวภัทรภร  สุขย้อย ควนเกยสุทธิวิทยา  
19 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วเรืองฤทธิ์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
20 นางสาวชุติกาญจน์  แสงอารยะกุล ควนเกยสุทธิวิทยา  
21 นายกษิดิ์เดช พุกเจริญผล ควนเกยสุทธิวิทยา  
22 นายธรรมนูญ  ช่วยเกิด ควนเกยสุทธิวิทยา  
23 นายจักรี  ถาวรานุรักษ์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
24 นายณัฐนที  ท่องวิถี ควนเกยสุทธิวิทยา  
25 นางสาวกันติยา  โพธินาม ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์  
26 นางสาวณิชาภัทร  สุกรี ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์  
27 นางสาวเบญญาภา  เกิดศิริ ทุ่งสง  

 


