
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                            

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................................. 

 

 ตามที่โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียน          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน                       
พ.ศ. 2564  ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว                
เข้าเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  ดังบัญชีแนบท้ายนี้ 
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    (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

 

 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
001 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ทิพย์ วัดไตรสามัคคี  
002 เด็กหญิงสิรินดา  แบนเสนอ วัดไตรสามัคคี  
003 เด็กชายธนกฤต  สุขใส วัดไตรสามัคคี  
004 เด็กชายวิติศักรัส  ชุมศรี วัดไตรสามัคคี  
005 เด็กหญิงณัฐวดี  สิริ วัดไตรสามัคคี  
006 เด็กหญิงอรัชพร  เปียทอง วัดไตรสามัคคี  
007 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์วิจิตร วัดไตรสามัคคี  
008 เด็กหญิงกนกนิภา  คงเกลื่อน วัดไตรสามัคคี  
009 เด็กหญิงปิ่นทิรา  บุญชัก วัดไตรสามัคคี  
010 เด็กหญิงภัทรวดี  กล่ าศรีทอง วัดไตรสามัคคี  
011 เด็กชายอานัตพล  จิตรแก้ว วัดไตรสามัคคี  
012 เด็กหญิงสุพัตรา  มีสี วัดไตรสามัคคี  
013 เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่เล้า วัดไตรสามัคคี  
014 เด็กหญิงสวรินทร์  รุ้งแจ้ง วัดไตรสามัคคี  
015 เด็กหญิงปานิตา  ทองจิตร วัดไตรสามัคคี  
016 เด็กชายอภิวิชญ์  หอมจันทร์ วัดไตรสามัคคี  
017 เด็กหญิงธันยธรณ์  พูดเพราะ วัดไตรสามัคคี  
018 เด็กชายธีรภัทร  พนมรักษ์ วัดไตรสามัคคี  
019 เด็กชายอภิชัจ  ใสเบี้ย วัดไตรสามัคคี  
020 เด็กชายศักดิกร  โพธิงาม วัดไตรสามัคคี  
021 เด็กหญิงธนวรรณ  มีศรี วัดไตรสามัคคี  
022 เด็กหญิงนัฏฐธิดา  จันทร์ประกอบ วัดไตรสามัคคี  

023 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองจิตร วัดไตรสามัคคี  

024 เด็กชายจักริน  สุทธิรักษ์ วัดไตรสามัคคี  

025 เด็กชายนพดล  จงเจริญ วัดไตรสามัคคี  
026 เด็กชายพชรพล  ทองอ่อน วัดไตรสามัคคี  
027 เด็กชายอนันต์ยศ  ยิ้มสวัสดิ์ วัดไตรสามัคคี  
028 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประมวลศิลป์ บ้านป่ากอ  
029 เด็กหญิงสุชาวดี  ประสงค์กิจ บ้านป่ากอ  
030 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ตุลยสุข บ้านป่ากอ  
031 เด็กชายปกรณ์  คงประจันทร์ บ้านป่ากอ  
032 เด็กชายธนากร  แก้วงาม บ้านป่ากอ  



ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
033 เด็กหญิงศิริกาญจน์  คงเพ็ง บ้านป่ากอ  
034 เด็กชายรชานนท์  ยี่ถิ้น บ้านป่ากอ  
035 เด็กหญิงวาสนา  หมวกเทพ บ้านป่ากอ  
036 เด็กชายไกรสุวรรณ  คงรอด บ้านป่ากอ  
037 เด็กหญิงณิชนันท์  ค าแหง บ้านป่ากอ  
038 เด็กชายอดิศร  สมาธิ บ้านป่ากอ  
039 เด็กหญิงวิลาสินี  เชื้อสวัสดิ์ บ้านป่ากอ  
040 เด็กหญิงปวรวรรณ  ประแก้ว บ้านป่ากอ  
041 เด็กหญิงอาตีน่า  บุญแก้ว บ้านป่ากอ  
042 เด็กชายศุภสิทธิ์  วิเชียรโชติ บ้านป่ากอ  
043 เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองเกิด บ้านเขาพรุเสม็ด  
044 เด็กชายชาคริต  ขวัญศรีสุทธิ์ บ้านเขาพรุเสม็ด  

045 เด็กชายปรมินทร์  เกตมาศ บ้านเขาพรุเสม็ด  
046 เด็กชายจิรภัทร  บัวเกิด บ้านเขาพรุเสม็ด  
047 เด็กหญิงอารียา  อินทร์ฤทธิ์ บ้านเขาพรุเสม็ด  
048 เด็กหญิงวัตถาภรณ์  แก่นจันทร์ บ้านเขาพรุเสม็ด  
049 เด็กชายอรรถพล  ศรีปล้อง บ้านเขาพรุเสม็ด  
050 เด็กชายพงศธร  นอบน้อม บ้านเขาพรุเสม็ด  
051 เด็กหญิงชวิศา  บุญส่ง บ้านเขาพรุเสม็ด  
052 เด็กชายอธิราช  ตั้งชู บ้านเขาพรุเสม็ด  
053 เด็กหญิงอารียา  อินทร์ฤทธิ์ บ้านเขาพรุเสม็ด  
054 เด็กชายปิยพัทธ์  คุณลุน บ้านควนพญา  
055 เด็กหญิงสิริยากร  อโนราช บ้านควนพญา  
056 เด็กชายณัฐภัทร  สามสี บ้านควนพญา  
057 เด็กหญิงธาราพร  วรรณบวร บ้านควนพญา  
058 เด็กหญิงเนตรสินิทธา  จันทรมาศ บ้านควนพญา  
059 เด็กชายธิติศักดิ์  อาชาฤทธิ์ บ้านควนพญา  
060 เด็กหญิงชลลดา  ทองจิตต์ บ้านควนพญา  
061 เด็กหญิงฑิฌา  คนคล่อง บ้านควนพญา  
062 เด็กหญิงชลิตา  ปราบเขตต์ บ้านควนพญา  
063 เด็กหญิงปัทมา  อินพรม บ้านควนพญา  
064 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลน้อย บ้านควนพญา  
065 เด็กชายธนภัทร  อ่อนรู้ที่ บ้านควนพญา  
066 เด็กชายณฐาภพ  ห่วงจริง บ้านควนพญา  
067 เด็กหญิงวราภรณ์  พนมรักษ์ วัดนาวง  
068 เด็กหญิงสิริพร  ส่งเสริม วัดนาวง  
069 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วขวัญ วัดนาวง  



ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
070 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาคะวิโรจน์ วัดนาวง  

071 เด็กชายพงศกรณ์  พลเดช วัดนาวง  

072 เด็กหญิงอธิชา  จิ้วล้อ วัดนาวง  
073 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ทองศักดิ์ วัดนาวง  
074 เด็กชายวุฒิกร  เบญจศรี วัดนาวง  
075 เด็กชายอนันตพล  ศรีสุข วัดนาวง  
076 เด็กชายอชิระ  คงเกลื่อน บ้านวังล า  
077 เด็กหญิงศศิกานต์  จิตรชูชื่น บ้านวังล า  
078 เด็กหญิงณิชาภา  ภูมิเมือง บ้านวังล า  
079 เด็กชายสกล  ฉุยฉาย บ้านวังล า  
080 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองสุด บ้านวังล า  
081 เด็กชายธนภัทร  เมืองสุด บ้านวังล า  
082 เด็กชายณัฐวุฒิ  คีรีรักษ์ บ้านวังล า  
083 เด็กหญิงธัญพิมล  ชูจันทร์ บ้านวังล า  

084 เด็กหญิงพิมพิกา  แซ่อุ้ย บ้านวังล า  

085 เด็กหญิงสาธิกา  อินทร์ฤทธิ์ บ้านวังล า  

086 เด็กหญิงวรกานต์  คุณลุน บ้านวังล า  

087 เด็กหญิงวณัฐสิริ  คีรีรักษ์ บ้านวังล า  

088 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูจันทร์ บ้านวังล า  

089 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เขียวจินดา บ้านวังล า  

090 เด็กหญิงเพชรลดา  ค านวณจิตร บ้านวังล า  

091 เด็กชายดนุรุจ  สิงห์แก้ว บ้านวังล า  

092 เด็กชายชิษณุพงศ์  คะเชนทร บ้านวังล า  

093 เด็กชายฐานพัฒน์  เอ่ียมละม่อม บ้านวังล า  

094 เด็กชายณรงค์เดช  ภูมิเมือง บ้านวังล า  

095 เด็กชายณภัทร  หนูกลับ บ้านวังล า  

096 เด็กหญิงสาวิตรา  สิทธิฤกษ์ บ้านเหนือคลอง  
097 เด็กหญิงสกาวใจ  เผือกสอาด บ้านเหนือคลอง  
098 เด็กหญิงศรีรัฐ  สุขาฏา บ้านเหนือคลอง  
099 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วประสิทธิ์ บ้านเหนือคลอง  
100 เด็กหญิงสิริพร   จันทร์ส่งสด บ้านเหนือคลอง  
101 เด็กชายศิวกร  ไล่สุด บ้านไสบ่อ  
102 เด็กหญิงบัณฑิตา  วินทะชัย บ้านไสบ่อ  
103 เด็กชายชยพัทธ์  บานเช้า บ้านไสบ่อ  
104 เด็กชายพลเชษฐ์  ชูทอง บ้านไสบ่อ  
105 เด็กหญิงชยารัตน์  คงอยู่ บ้านไสบ่อ  

 
 



 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
106 เด็กหญิงพรชฏา  สิทธิโชค บ้านไสบ่อ  
107 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีหมาน บ้านไสบ่อ  
108 เด็กชายธเนศ  นิลรัตน์ บ้านไสบ่อ  
109 เด็กชายจุลจักร์  ดีบุก บ้านไสบ่อ  
110 เด็กหญิงลักษิกา  รอดกูล บ้านไสบ่อ  
111 เด็กชายธรรมวิรัศมิ์  พูจาด วัดไตรสามัคคี  

112 เด็กหญิงพิมชนก  วัฒนเดช วัดไตรสามัคคี  

113 เด็กชายธรรมนุรัฐ  อ่อนรู้ที่ วัดไตรสามัคคี  

114 เด็กชายจักรพงษ์  ศิริ วัดไตรสามัคคี  

115 เด็กชายกรวิชญ์  ธนพัฒน์ศิริ วัดไตรสามัคคี  

116 เด็กชายวิรากร  โพชสาลี วัดไตรสามัคคี  

117 เด็กชายปฏิพล วัดไตรสามัคคี  

118 เด็กชายดนุสรณ์  ดวงจันทร์ วัดไตรสามัคคี  

119 เด็กชายจิตติพัฒน์  อินคง วัดไตรสามัคคี  

120 เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีช่วย วัดคีรีวิหาร  
121 เด็กหญิงภาณภัทร ศิริมาศ บ้านเขากอบ  
122 เด็กหญิงกัญญาพัชร อินทองแก้ว บ้านเขากอบ  
123 เด็กหญิงกนกขวัญ พรมการ เทศบาลห้วยยอดวิทยา  

124 เด็กหญิงกรชนก พรมการ เทศบาลห้วยยอดวิทยา  

125 เด็กชายอธิวัชร์ คชพลาย บ้านเหนือคลอง  
126 เด็กหญิงณัฐกานต์ วุ่นปาน บ้านไร่ใหญ่  
127 เด็กชายจิตติพัฒน์ ชัยพลเดช วัดไตรสามัคคี  
128 เด็กชายสิทธิศักดิ์ เรือนสิทธิ์ บ้านนาบอน  
129 เด็กหญิงชลิตา  ปราบเขตต์ บ้านควนพญา  
130 เด็กชายณัฐกฤตา ปราบเขต บ้านทุ่งศาลา  
131 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีรังศิลป์ บ้านทุ่งศาลา  
132 เด็กชายอดิศร สมาธิ บ้านป่ากอ  
133 เด็กชายณัฐภัทร สามสี บ้านควนพญา  
134 เด็กหญิงธาราทิพย์ หลิมศิริวงษ์ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)  
135 เด็กชายศิวกร แสนสุข วัดไตรสามัคคี  
136 เด็กหญิงวรดา คชบริรักษ์ วัดไตรสามัคคี  
137 เด็กชายธรรมกฤษ อาจหาญ วัดไตรสามัคคี  
138 เด็กชายเจษฎา เมืองมีศรี บ้านวังล า  
139 เด็กหญิงฐิตาพร จิตร์ชูชื่น บ้านวังล า  
140 เด็กชายสุทธิพงษ์ ด าเอียด วัดไตรสามัคคี  
141 เด็กชายบุญภพ  พุทธสิทธิ์ วิวัฒน์วิทยา  
142 เด็กหญิงภาวินี ด าเอียด บ้านทอนเหรียญ  



ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
143 เด็กหญิงกัญญาพัชร บรรจงการ วิวัฒน์วิทยา  
144 เด็กชายธนวัฒน์ ทองแท้ ธาดาอนุสรณ์  
145 เด็กชายกิตติภูมิ เมืองสุด บ้านทุ่งศาลา  
146 เด็กชายภูมิภัทร เพชรพัว บ้านทุ่งศาลา  

147 เด็กหญิงพัฑฒิดาพร ชุมนาคราช บ้านหนองหมอ  
148 เด็กหญิงอารียา พรหมช่วย วัดคีรีวิหาร  
149 เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเกตุ บ้านหนองหมอ  
150 เด็กหญิงบุณยาพร ภักดีโชติ บ้านหนองหมอ  
151 เด็กหญิงศิริรัตน์ ไล่สุด บ้านวังล า  
152 เด็กชายธนบดี จงเจริญ วัดไตรสามัคคี  
153 เด็กหญิงปาณิศา สังข์ทอง บ้านวังล า  
154 เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญชุม บ้านวังล า  
155 เด็กชายธนวัฒน์ ดีวัน บ้านวังล า  
156 เด็กหญิงชลธิชา ชิดเชื้อ บ้านหนองหมอ  
157 เด็กหญิงกัญณภิษฐ์ แท่นมาก ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  
158 เด็กหญิงสุทธาศิณี ปิยะรัตน์ วัดไตรสามัคคี  
159 เด็กชายปิยวัฒน์ หลงละเลิง วัดไตรสามัคคี  
160 เด็กชายปฏิภาณ บุญตั้ง เทศบาลห้วยยอดวิทยา  
161 เด็กชายภูธเนศ นิ่มเอียด บ้านคลองมวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564 

 
ล าดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
001 นายวุฒิวงศ์  สอนวงษ์ สามัคคีศึกษา  
002 นางสาววนัสนันท์  ยอหัน สามัคคีศึกษา  
003 นางสาวเบญจมาพร  ขันแก้ว สามัคคีศึกษา  
004 นายเจษฏา  สวัสดิมงคล สามัคคีศึกษา  
005 นางสาวบัณฑิตา  ห่อเพ็ชร สามัคคีศึกษา  

006 นางสาวปวรรัตน์  คีรีรักษ์ สามัคคีศึกษา  

007 นายปวีณ์กร  อินทร์คง สามัคคีศึกษา  
008 นายธรรมรักษ์  เกตุแก้ว สามัคคีศึกษา  
009 นางสาวสุดารัตน์ ไตรสงคราม ห้วยยอด  

010 นางสาวอันดา  เชาวดี สามัคคีศึกษา  

011 นางสาวณัฐพร  ฤทธิจอม สามัคคีศึกษา  

012 นางสาวกาญจนา  แสงแก้ว สามัคคีศึกษา  
013 นางสาวแพรพิไล  สิ้นทุกข์ สามัคคีศึกษา  
014 นางสาวนันท์นภัส  จันทร์ทิพย์ สามัคคีศึกษา  
015 นายสหัส  จันทร์ประกอบ สามัคคีศึกษา  
016 นางสาวชนัญธิดา  ค าแหง สามัคคีศึกษา  
017 นายคณาธิป  ห่วงจริง สามัคคีศึกษา  
018 นางสาวปิยมาศ  มีชัย สามัคคีศึกษา  
019 นางสาววาลิกา  จงเจริญ สามัคคีศึกษา  
020 นางสาวสุรัสวดี เสนีย์ บ้านทุ่งศาลา  
021 นายยศภัทร ต้นกันยา บ้านหนองหมอ  
022 นายณัฎชนน ชูจิตร บ้านหนองหมอ  
023 นายพงศ์ศิริ อ่อนชื่นจิตร บ้านหนองหมอ  
024 นางสาวเบญญาภา หีบเพชร สามัคคีศึกษา  
025 นางสาวภัทราวดี ภักดี สามัคคีศึกษา  
026 นางสาวโชติมนต์ กิจสวน สามัคคีศึกษา  
027 นายคณาธิป เพ็ชรสนิท สามัคคีศึกษา  
028 นางสาวสายวรรณทิพย์ เชยชื่นจิตร บ้านหนองหมอ  
029 นายสุเมธ จริงจิตร สามัคคีศึกษา  
030 นางสาวเขมิกา ทับทิม วังวิเศษ  
031 นางสาวอมรรัตน์ คงการ สามัคคีศึกษา  
032 นางสาวหทัยวรรณ จรคงศรี สามัคคีศึกษา  
033 นายกฤตเมธ หนูเซ่ง สามัคคีศึกษา  
034 นางสาวพนิตนันท์ พันธ์แก่น บางขันวิทยา  



ล าดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
035 นางสาวอโณทัย จงเจริญ สามัคคีศึกษา  
036 นางสาวรุ่งทิวา ไทยมิตรชอบ บ้านหนองชุมแสง  
037 นางสาวภัทรนันท์ ช่วยจันทร์ บ้านหนองชุมแสง  
038 นางสาววาสิตา สิทธิฤกษ์ สามัคคีศึกษา  
039 นางสาวนาราภัทร ยิ้วเหี้ยง สามัคคีศึกษา  

040 นางสาววาศิณี ทองประดับ สามัคคีศึกษา  

041 นายคุณากร คงชูศรี สามัคคีศึกษา  
042 นางสาวบุษยพรรณ ขาวบุตร สามัคคีศึกษา  
043 นายธราเทพ ชูผล สามัคคีศึกษา  
044 นายอัมรินทร์ บูรณ์ชนะ ห้วยยอด  
045 นางสาวน้ าฝน เกิดแก้ว รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  

046 นางสาวนัฏฐ์นรี เพ็ชรพัว หัวยยอด  

047 นางสาวสโรชิน  บวัทอง เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ภเูกต็  
048 นายธีรภัทร์ เที่ยงธรรม อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์  
049 นางสาวจริยานาถ  สมก าลัง ห้วยยอด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


