
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
.................................................................................................... 

 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้ด าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ที่ได้ก าหนดไว้โดยความเห็นชอบของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนไปแล้วนั้น 
 บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยรายชื่อเรียง
ตามล าดับการแจ้งความประสงค์ ยังไม่มีการจัดห้องเรียนแต่อย่างใด (การจัดห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบวันเปิด
ภาคเรียน) ดังนี้ 
 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชายพรมรินทร์   พาหละ โรงเรียนบ้านท่าไทร   
2 เด็กชายธนกฤติ  หยู่ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าไทร   
3 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มณีมนฑกานติ์ โรงเรียนบ้านท่าไทร   
4 เด็กหญิงชนาภา  บุญญา โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
5 เด็กชายโกมน   ณรงค์ โรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง   
6 เด็กชายธีรวัฒน์   บุญสนิท โรงเรียนบ้านปลายราง   
7 เด็กชายชนวีร์   ทิพย์ยอดศรี โรงเรียนบ้านปลายราง   
8 เด็กชายปรวิทย์   ปลอดวงศ์ โรงเรียนบ้านปลายราง   
9 เด็กชายนพเก้า   สุวรรณเสวต โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
10 เด็กหญิงรวิสรา   ถาวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น   
11 เด็กชายนฤเบศร์   ถาวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น   
12 เด็กหญิงจีรนันท์   แซ่เล่า โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น   
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ถาวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น   
14 เด็กหญิงนฤมล   ชูดวง โรงเรียนบ้านห้วยหาร   



15 เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนวัดธาราวง   
16 เด็กหญิงณัฐตรีย์   รสทิพย์ โรงเรียนบ้านปลายราง   
17 เด็กหญิงสาวิตรี  คชินทร โรงเรียนโคกครามพิชากร   
18 เด็กหญิงณัฎฐา  จันทร์ปรางค์ โรงเรียนวัดธาราวง   
19 เด็กชายสุเทพ   คงทอง โรงเรียนวัดธาราวง   
20 เด็กชายณัฐพงศ์   ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
21 เด็กชายศิวกร  ทศวิชิต โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
22 เด็กหญิงกัญจนา   บัวคง โรงเรียนวัดถลุงทอง   
23 เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชูดวง โรงเรียนวัดถลุงทอง   
24 เด็กหญิงน้ าพลอย   เชาว์ด ี โรงเรียนวัดถลุงทอง   
25 เด็กหญิงสุจิตรา   หมวดแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
26 เด็กหญิงรมิตา   เสนพิทักษ์ โรงเรียนวัดธาราวง   
27 เด็กหญิงอรัญญา   รักไทรทอง โรงเรียน ตชด. บ้านเขาวัง   
28 เด็กชายพิสิษฐ์   ทองดี โรงเรียนวัดธาราวง   
29 เด็กชายสมปราชญ์   มามุ่ย โรงเรียน ตชด. บ้านเขาวัง   
30 เด็กหญิงกัลยาณี   ศรีเทพ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
31 เด็กชายศิวัฒน์   สงคง โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
32 เด็กหญิงปิยาอร   มณีโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
33 เด็กหญิงสุชานาถ   เขียวอ่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
34 เด็กชายธนากร พิศแลงาม โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง   
35 เด็กหญิงกนกวรรณ เทพทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
36 เด็กหญิงเปมมิกา บรรลือพืช โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
37 เด็กหญิงสุยาพร รักสถาน โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
38 เด็กหญิงสิริกานต์  เติมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
39 เด็กหญิงพิยาดา  เจริญสุข โรงเรียนวัดธาราวง   
40 เด็กชายกฤตติภูมิ หนูทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
41 เด็กหญิงเกวลิน  โรจน์ทนง โรงเรียนวัดธาราวง   
42 เด็กชายนราธิป   ภู่ร้อย โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
43 เด็กหญิงศิรินันท์ โทเกษ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
44 นางสาวกมลวรรณ มัชฌิมชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
45 เด็กหญิงปวีณา  พัฒนพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
46 เด็กชายพงศพัศ  กิมิฬาร์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
47 เด็กชายเอื้ออังกูร  นาควานิช โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
48 เด็กชายโนอาห์  อัครกุล โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
49 เด็กชายศุภชัย  เคหาแก้ว โรงเรียนวัดธาราวง   



50 เด็กชายธนกร  แสงแดง โรงเรียนวัดธาราวง   
51 เด็กชายพรภวิษย์  พิบูลย์ โรงเรียนวัดธาราวง   
52 เด็กชายพัชรพล  ดวงงาม โรงเรียนวัดธาราวง   
53 เด็กหญิงอัญญาณี  ภิญโญประการ โรงเรียนวัดธาราวง   
54 เด็กหญิงนพรัตนา  กรรมโชติ โรงเรียนวัดธาราวง   
55 เด็กชายศุภกร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดธาราวง   
56 เด็กชายชนาธิป  ศรีนวลชาต ิ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
57 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขวัญชู โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
58 เด็กชายอุดมศักดิ์  รับไกรทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
59 เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดธาราวง   
60 เด็กหญิงรัชฎา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
61 เด็กชายกันต์ธีร์ ชูดวง โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
62 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์รอด โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
63 เด็กชายอภิศร  หลงเหละ โรงเรียนดรุณศึกษา   
64 เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น   
65 เด็กหญิงเกวริน  เกตุบุญนาค โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
66 เด็กหญิงสุทธิดา  ด้วงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าไทร   
67 เด็กหญิงพิชญากร  วรรณพรหม โรงเรียนบ้านปลายราง   
68 เด็กชายสุระ  เขตสาลี โรงเรียนบ้านปลายราง   
69 เด็กหญิงมลธิรา  ทิพย์สิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   
70 เด็กชายศตวรรษ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
71 เด็กหญิงศุจิรัตน์  ไตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
72 เด็กชายชัยวัฒน์  คงก าไร โรงเรียนวัดถลุงทอง   
73 เด็กชายธนากร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนบ้านปลายราง   
74 เด็กชายสันติ  น านาผล โรงเรียนวัดธงทอง   
75 เด็กชายสุชิญนกร  จิตสมพงษ์ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม   
76 เด็กชายกฤษณะ  ยาจาติ โรงเรียนวัดหนองแตน   
77 เด็กชายชัยวัฒน์  ภู่ร้อย โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
78 เด็กหญิงชญาพร  พรพุฒิศิริ โรงเรียนโคกครามพิชากร   
79 เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
80 เด็กหญิงจรรยพร  บุญถนอม โรงเรียนบ้านปลายราง   
81 เด็กชายนรากร  พัฒนาวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก  
82 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คงแป้น โรงเรียนบ้านห้วยหาร  
83 เด็กชายวีรภัทร  หวามา โรงเรียนบ้านห้วยหาร   
84 เด็กหญิงสิดาพร  คงทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก  



85 เด็กชายกนกวัฒน์  ภิรมย์บูรณ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  

86 เด็กชายบุญฤทธิ์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนวัดธาราวง  
 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นางสาวอาราดา ยาจาติ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
2 นางสาวแอนจิร่า ศรีนิจอิสลาม โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
3 นางสาวอัญชิสา สังขาพล โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
4 นางสาวบุษริน อาจเส็ม โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
5 นายโกษีย์ แกล้ววาที โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
6 นายนฤภัทร  เกิดสมศรี โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
7 นายอภิสิทธิ์  มนนุมาตย์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
8 นายอัครพล  แก้วประสพ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
9 นายชัยสิทธิ์  ถาวรสาร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
10 นายภัทรภณ  เทียนทอง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
11 นางสาวเมศิณี  รอดแก้ว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
12 นางสาวปัณชญา โสภ ี โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
13 นางสาวอรญา  มหากาญจน์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
14 นางสาวมาริสา  บูรณะพันธ์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
15 นางสาวจิราภรณ์  เสนพิทักษ์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
16 นางสาววรนุช  บุญมาก โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
17 นางสาวสุพัตรา  หอยหวาน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
18 นางสางเบญจพร  นามรอด โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
19 นายสุรจิต  อ่ิมบุญสุ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
20 นางสาวสุณัฐชญา  แจ่มเพ็ง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
21 นางสาวกาญจนธัช  จิตอารีย์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
22 นางสาวชลธิชา  มะสุววรณ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
23 นางสาวเยาวรัตน์ ชูเกลี้ยง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
24 นายสรวิทย์  ด้วงฤทธิ์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
25 นายปิยะพงศ์  ถาวรสาร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
26 นายวิษณุ  ใหม่คงแก้ว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
27 นายธนพนธ์  นุ้ยเกิด โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   

28 นายอรรถพล นวลรอด โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   



29 นายชนาธิป  ปลอดอ่อน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
30 นางสาวเจนญาฎา  ก าลังเก้ือ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
31 นางสาวอุษณีย์  จันทร์ประทุม โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
32 นายธนาธิป  ช่วยรักษา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
33 นายวชิราธิป  ถาวรสาร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
34 นายณรงค์ชัย  ไชยเพชร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
35 นายครรชิต  เพ็งชุม โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   
36 นายนรินธร  ปานคง โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม   
37 นางสาวญาณิศา  ปอสุวรรณ์ โรงเรียนเชียรใหญ่   
38 นางสาวพวงทิพย์  สุวรรณเสวต โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม   
39 นางสาววีนัส  เจ๊ะละหวัง โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ   
40 นายวุฒิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์  
41 นายนพดล  มัชฌิมชัย โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
42 นายธวัชชัย  บุญเทียบ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

 
      ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีก าหนดการรายงานตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง
มารายงานตัวตามก าหนดวันเวลาดังกล่าว 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  
 

(นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 
 


