
 

 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------- 
  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว3936 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2564 เรื ่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ดำเนินตามกระบวนการรับ
สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และประกาศโรงเรียนทุ่งคา
พิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น 

  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน 26 คน แยกเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน และแผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป 
จำนวน 10 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

  (นางนฤมล สีห์รา) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 เด็กชาย อัตฐพล  มาพร้อม  
2 002 เด็กชาย สิรวัฒน ์ อนิลบล  
3 003 เด็กชาย กิตติวินท์ พิทักษ์สุข  
4 004 เด็กหญิง พัฒชลิดา ไพร่พล  
5 005 เด็กหญิง รัตติยากร ขวัญยุบล  
6 006 เด็กหญิง บุณยาพร เกษแก้ว  
7 007 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุมาลา  
8 008 เด็กชาย อินทัช ศรีสุวรรณ  
9 009 เด็กหญิง นภัสสร แก้วมาลัย  

10 010 เด็กชาย โชติภัทร ม่วงงาม  
11 011 เด็กชาย สิทธิชัย ชูสุริแสง  
12 012 เด็กชาย ศุภโชค เกสดา  
13 013 เด็กหญิง จันทิมา ทองบุญเกื้อ  
14 014 เด็กหญิง นงลักษณ์ พวงเพชร  
15 015 เด็กหญิง ดาว ไม่มีนามสกุล  
16 016 เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สีหมอกเมฆ  
17 017 เด็กหญิง สโรชา สร้อยดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 นาย จิรนนท์   พรหมพฤกษ์  
2 002 เด็กชาย ประภวิษณ์   พิทักษ์สุข  
3 003 นาย ภาคิน   พิทักษ์สุข  
4 004 นาย มงคลชัย   ปรางจันทร์  
5 005 นาย รัฐภูมิ     สุวรรณสนธ ์  
6 006 นาย วิรุฬห์   โหรชัยยะ  
7 007 นาย ศุภกฤต   ขวัญยุบล  
8 008 นาย สิทธิศักดิ์  เลือดแดง  
9 009 นาย อติพงษ ์  สุวรรณนิ่ม  

10 010 นางสาว จิราพร  มูลละพงษ์  
11 011 เด็กหญิง มณีกานต ์  จู่มา  
12 012 นาย พรพิพัฒน์ กมลวิริยะวัฒน์  
13 013 นาย จักราวุฒิ เพชรวงศ์  
14 014 เด็กหญิง เขมจิรา เกตุมาลา  
15 015 เด็กหญิง รุ่งนภา ประเสริฐสิน  
16 016 นางสาว วาสนา บัตรพันชนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
(แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป) 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 017 เด็กชาย คิมหันต์  ศักดิ์พิมล  
2 018 นาย ปกรณ ์  พุ่มเจริญ  
3 019 นาย พงศกร   สงัดศรี  
4 020 เด็กชาย  สนธญา   ปิ่นทอง  
5 021 นาย อดิเทพ   กลิ่นโภคา  
6 022 นางสาว อรอุมา   รามคล้าย  
7 023 นางสาว ธราณัฐ รักแหลมแค  
8 024 เด็กหญิง อนิสา สุระมา  
9 025 นาย ธีรวัฒน ์ แก้วสวี  

10 026 นาย ประจักษ์ อินทรกำแหง  
 


