
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ประเภทห้องเรียนพเิศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ี  โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระหว่างวันท่ี 
19-2๓  มีนาคม พ.ศ.  2564 ได้ด า เนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีนักเรียน
ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๓๓ คน ดังรายช่ือ  
 โดยผู้ปกครองนักเรียนน านักเรียนมารายงานตัว วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 หน้าห้อง
วิชาการ อาคาร ๓ และมอบตัววันอังคารท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ บริเวณอาคารพระราชปริยัติ 118 ปี (โดม) โรงเรียนเพชรพิทยาคม หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่า
สละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

1 12002 เด็กชาย ณัชพล ยอดนางรอง อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 
2 12011 เด็กหญิง พัชญ์ทิตา ติดผาย บ้านกกไทร EP 

3 12008 เด็กชาย ปภาวินท์ บ ารุงคีรี วัชรชัย EP 

4 12010 เด็กหญิง ฟิโอน่า รวมเจริญ เพชรอนันต์ EP 

5 12014 เด็กหญิง พิชญ์ชาดา ตู้นก เทศบาล1 EP 

6 12003 เด็กหญิง ฐิติชญา ดีทุ่ง อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

7 12001 เด็กหญิง เทวิกา เจือจาน อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

8 12004 เด็กชาย สุเมธ สายทองมาตย์ อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

9 12006 เด็กหญิง ณัฐนิชา จูแสน อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

10 12016 เด็กหญิง กนิษฐกานต์ ภวภูตานนท์ ณ 
มหาสารคาม อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

11 12019 เด็กหญิง อารีรัตน์ เหล่าสูง ประสิทธิ์วิทยา EP 

12 12018 เด็กชาย อภิวิชญ์ ปี่แก้ว โฆษิตวิทยา EP 

13 12012 เด็กชาย ภูวดิท จันทร์วงศ์ อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

14 12005 เด็กหญิง วิมลศิริ น้อยมาไกล อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

15 12013 เด็กหญิง วริษฐา ชมภูเพ็ชร สารสาสน์วิเทศ EP 

16 12007 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ จินดา บ้านท่ากกตาล EP 

17 12009 เด็กหญิง ยุพาพร แสงสมเรือง เทศบาล1 EP 

18 11106 เด็กชาย ทิพย์โกมุท ย ายวน โฆษิตวิทยา EP 

19 11015 เด็กหญิง วิลัยวรรณ ไข่ด า อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

20 11135 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ์ ชูเชย บ้านโป่งหว้า EP 



หน้า ๒/๒ 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

21 11126 เด็กชาย ณภัทร บูรณสมภพ โลมนิลวงศ์ EP 

22 11091 เด็กหญิง อภิญญา พาณิช อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

23 11100 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญพรม ประสิทธ์วิทยา EP 

24 11200 เด็กชาย ชัยพัฒน ์ แพงโตนด บ้านท่าพล EP 

25 11054 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ปริรัตน์ อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

26 11065 เด็กหญิง ชนาพร แก่นปา อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

27 11136 เด็กหญิง ณัฐนรินทร์ ชูเชย บ้านโป่งหว่า EP 

28 11020 เด็กชาย พลกฤต ล่ าชม อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

29 11058 เด็กหญิง กอว่าน ด้วงมาก อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

30 11071 เด็กชาย โรจน์จณกร เจริญสุข อนุบาลเพชรบูรณ์ EP 

31 11070 เด็กชาย กฤติพงษ์ แก่นแก้ว อนุบาลเพชรบูรณ์ ส ารอง 

32 11076 เด็กหญิง พัชราวรรณ สุค า เมืองเพชรบูรณ์ ส ารอง 

33 11156 เด็กหญิง ธนัชพร โสสุวรรณเวทย์ อนุบาลเพชรบูรณ์ ส ารอง 

 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 


