
 

  

  
 

ประกาศโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

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

ตามที ่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  

นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตามเวลาดังนี้   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 ลำดับท่ี 1-10  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 09.00-09.30 น. 
ลำดับท่ี 11-20  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 09.30-10.00 น. 
ลำดับท่ี 21-30  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 10.00-10.30 น. 
ลำดับท่ี 31-41  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 10.30-11.00 น. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ลำดับท่ี 1-11  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 11.00-11.30 น. 
 ลำดับท่ี 12-22  รายงานตัวและมอบตัว  เวลา 11.30-12.00 น. 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

 
         (นางบังอร  แป้นคง) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงภาณิศรา  เจือบุญ บ้านวังใส  
2 เด็กหญิงภาพิมล  บุญเติม วัดทุ่งโพธิ์  
3 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์ วัดคันธมาลี  
4 เด็กหญิงอัญธิกา  โชติกรณ์ บ้านไสหินต้ัง  
5 เด็กชายเวชพิสิฐ  สังขาล วัดควนเกย  
6 เด็กชายวรัญชัย  เพ็งจันทร์ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  
7 เด็กชายอภิสิทธิ์ จินดานุ บ้านไสหินต้ัง  
8 เด็กหญิงกิตติยา  พูลต้ิม วัดสำนักขัน  
9 เด็กชายจิรวัฒน์  ขุนสิทธิ์ บ้านหนองมาก  

10 เด็กชายจิรพัฒน์  ปราบแก้ว วัดทุ่งโพธิ์  
11 เด็กหญิงพัชรินทร์  รอดรัตน ์ บ้านวังใส  
12 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หลีเสงี่ยม วัดสำนักขัน  
13 เด็กหญิงชญาน์สินี  ช่วยอักษร วัดทุ่งโพธิ์  
14 เด็กชายธรรมรัตน์  คงกุล วัดคันธมาลี  
15 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วังบุญคง วัดคันธมาลี  
16 เด็กชายวรินทร  เดชบำรุง วัดเทพมงคล  
17 เด็กหญิงกรณิศา  มิตรศรี วัดทุ่งโพธิ์  
18 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมเกิด บ้านไสหินต้ัง  
19 เด็กชายอภิเชษฐ์  อินทรสุวรรณ บ้านวังใส  
20 เด็กชายณัฐวัตร  อินทรสาร สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ)  
21 เด็กชายธนชาติ  ส่ิงประสงค์ วัดทุ่งโพธิ์  
22 เด็กหญิงสายรุ้ง  คงแก้ว วัดควนเกย  
13 เด็กชายนนทศักดิ์  โรมรัน บ้านไสหินต้ัง  
24 เด็กชายศุภกิจจ์  คงจันทร์ วัดควนเกย  
25 เด็กชายอนุภัทร  นาคอ่อน เทศบาลวัดมเหยงคณ์  
26 เด็กชายพัชร  เกิดมีทรัพย์ บ้านวังใส  
27 เด็กชายสันติ  สมพันธ์ บ้านวังใส  
28 เด็กหญิงเขมิกา  ชูทอง บ้านหนองมาก  
29 เด็กหญิงชนาพร  อักษรพิบูลย์ วัดควนเกย  
30 เด็กชายทยากร  หนูพัตร วัดคันธมาลี  
31 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมัครธรรม บ้านไสหินต้ัง  

 
 



บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
32 เด็กชายนฤสรณ์  อินทร์แก้ว วัดทุ่งโพธิ์  
33 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองอ่วม บ้านไสหินต้ัง  
34 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้ววิจิตร วัดทุ่งโพธิ์  
35 เด็กชายศุภวัช  ชัยยัง บ้านไสหินต้ัง  
36 เด็กชายพรพิพัฒน์  เอียดสีทอง บ้านหนองมาก  
37 เด็กชายจตุภัทร  สุขขี วัดคันธมาลี  
38 เด็กชายวิริทธิ์พล  แก้ววิจิตร กาญจนศึกษา  
39 เด็กหญิงปัญญาพร  ยอดระบำ บ้านวังใส  
40 เด็กชายปุญญพัฒน์  พลเดช บ้านไสหินต้ัง  
41 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทนโคจารย์ บ้านลำหัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นายธนกฤต  ชูแก้ว ควนเกยสุทธิวิทยา  
2 นางสาวนิยดา  ทองทิพย์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
3 นายณัฐพงศ์  เดชบำรุง ควนเกยสุทธิวิทยา  
4 นางสาวธิดารัตน์  ช่วยพิทักษ์ ควนเกยสุทธิวิทยา  
5 นางสาวกมลวรรณ  การะเวช ควนเกยสุทธิวิทยา  
6 นางสาวศศิวิมล  ชัยชนะ ควนเกยสุทธิวิทยา  
7 นายสิรภพ  จีนใหม่ ควนเกยสุทธิวิทยา  
8 นายภัทรพงค์  ทองยิ่งมาก ควนเกยสุทธิวิทยา  
9 นายตุลกานต์  พละบุญ ควนเกยสุทธิวิทยา  

10 นายรัฐพล  กาฬสุวรรณ ควนเกยสุทธิวิทยา  
11 นายพายุ  ชูทอง ควนเกยสุทธิวิทยา  
12 นางสาวสุภาวดี  เสือจอม ควนเกยสุทธิวิทยา  
13 นางสาวสุพรรณษา  แก้วมณี ควนเกยสุทธิวิทยา  
14 นายอานนท์  เส้งสุย ควนเกยสุทธิวิทยา  
15 นายภานุพงษ์  แก้วกับเพชร ควนเกยสุทธิวิทยา  
16 นายปัณณวิชญ์  เทพมูนี ควนเกยสุทธิวิทยา  
17 นายสิทธิพร  จันทร์เพชร ควนเกยสุทธิวิทยา  
18 นายพิพัฒนพ์งค์  แก้ววิจิตร ควนเกยสุทธิวิทยา  
19 นางสาวกนกพร  ชูแก้ว วัดเนกขัมมาราม  
20 นายธีรวัช  คลังทรัพย์ วัดเนกขัมมาราม  
21 นายภานุพงศ์  ผดุงพร วัดเนกขัมมาราม  
22 นางสาวชนกมาศ  แสวงวงค์ บ้านช่องช้าง  

 


