
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

ห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ี  โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ( Intensive English Program : IEP) 
ระหว่างวันท่ี 19-2๓ มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๘๙ คน ดังรายช่ือ  
 โดยผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนมารายงานตัว วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 หน้าห้อง
วิชาการ อาคาร ๓ และผู้ปกครองนักเรียนน านักเรียนมามอบตัว วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณอาคารพระราชปริยัติ 118 ปี (โดม) โรงเรียนเพชรพิทยาคม หากไม่มา
รายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

1 41043 นางสาว ณิชากร ค าเต่ย หล่มสักวิทยาคม ๑๔ (IEP) 
2 41040 เด็กชาย ภุริทัต สร้อยอินทร์ วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
3 41048 นาย ยิ่งยศ คุ้มช่ืน เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ๑๔ (IEP) 
4 41033 เด็กชาย ชนแดน ศรีโรจน์ฤทธิ์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
5 41044 นางสาว ณิชาพัชร์ ค าเต่ย หล่มสักวิทยาคม ๑๔ (IEP) 
6 42057 นาย แก้วขวัญ ศรีขวัญแก้ว เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
7 41041 นางสาว มาตา รุ่งศร ี หนองไผ่ ๑๔ (IEP) 
8 41054 นางสาว วรัญญา บุญศรี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ๑๔ (IEP) 
9 41045 เด็กชาย เจษนภัส พั้วป้อง หล่มสักวิทยาคม ๑๔ (IEP) 

10 41047 นาย ภควัต พรหมประเสริฐ วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
11 41031 นาย กฤษณพล พุทธารัตน์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
12 42266 นาย สรรพวัต บุญปู่ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
13 41051 เด็กหญิง ไปปาย แจ้งการณ์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
14 41052 เด็กหญิง อภิชญา ถาวรศักดิ์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
15 41061 เด็กชาย สุวรรณภูมิ สาระดี เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
16 41053 นางสาว ศรัทธินี ราชพิบุลย์ วัชรชัย ๑๔ (IEP) 
17 42094 นาย สรธร โภชนะสมบัติ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
18 41050 นางสาว เพชรรัตน์ เม่นขาว วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
19 42077 เด็กหญิง สุพิชญา พงษ์พิพฒัน ์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
20 41046 นางสาว ธัชอร พรมดี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ๑๔ (IEP) 

 



หน้า ๒/๓ 
 

 

 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

21 42041 เด็กชาย จิรายุ เนื้อไม ้ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
22 42212 นางสาว กฤติมา บุญเกิด เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
23 41037 นางสาว ปัญญาภรณ์ จิตรคง อบจ.พช ๑๔ (IEP) 
24 41057 นางสาว กวินธิดา สุขโฉม วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
25 41034 เด็กหญิง กุลณภัทร ไกรสิทธิรัตน ์ วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
26 41039 นาย ปีรติ เพชรแก้ว อบจ.พช ๑๔ (IEP) 
27 41042 นาย กอบศักดิ์ ยูงทอง เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
28 42075 นางสาว ปอแก้ว ปาละนันทน์ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
29 41038 นางสาว ปัทมาพร ทับมั่น กุลดิศวิทยานุสรณ์ ๑๔ (IEP) 
30 41056 นาย ธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
31 41058 นางสาว ปุณยวีร์ หงษ์หนึ่ง วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
32 41059 เด็กชาย ภูบดินทร์ ทองดี วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
33 41036 เด็กหญิง ชัชฎา อยู่เย็น กุลดิศวิทยานุสรณ์ ๑๔ (IEP) 
34 41060 นางสาว ศุภาวรรณ จันทร์ผ่อง วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
35 41032 นาย ณัฐวุฒิ ลักษณกุล เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
36 42271 นางสาว ภารดี ศรีมูล เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ๑๔ (IEP) 
37 42001 นางสาว คฑาทอง ทองปิ่น วิทยานุกูลนารี ๑๔ (IEP) 
38 42071 นางสาว นุกอันนา ปานใจนาม เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
39 42084 นางสาว จิรดาภา แอนนา นิโคลสัน เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
40 42085 นาย ขจรเกียรติ เริงหิรัญ เพชรพิทยาคม ๑๔ (IEP) 
41 42152 นางสาว อริศรา นาคประดับ วิทยานุกูลนารี ๑๕ (IEP) 
42 42182 นางสาว จีรวรรณ เหลือสืบชาติ ซับบอนวิทยาคม ๑๕ (IEP) 
43 42281 เด็กหญิง พรประภา พลค า วิทยานุกูลนารี ๑๕ (IEP) 
44 42005 นางสาว ญาดา คงเมือง เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
45 42228 นาย อติเทพ พรมแก้ว บ้านยาวี-ห้วยโป่ง ๑๕ (IEP) 
46 42210 นางสาว อัญญาน ี แสงสว่าง อบจ.พช (วังชมภูวิทยาคม) ๑๕ (IEP) 
47 42248 นางสาว ธัญชนก เหล่าหมวด เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
48 42161 นางสาว ธนภรณ์ มาจาก วิทยานุกูลนารี ๑๕ (IEP) 
49 42031 เด็กหญิง สินินาฏ ปัญญาอ้าย เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
50 42118 เด็กหญิง วรรณวิสา นาคพินิจ บ้านคลองทราย ๑๕ (IEP) 
51 42104 นางสาว วนิตา มีมอญ วิทยานุกูลนารี ๑๕ (IEP) 
52 42136 นางสาว สุชานันท์ สดใส เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
53 42026 นาย วัณณุวรรธน ์ ตรีเศียร เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
54 42062 นางสาว นพมาศ ถาวรหงษ์ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
55 42107 เด็กหญิง ณัฐกมล สุกเมือง เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 

 

 



หน้า ๓/๓ 
 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

56 42009 เด็กหญิง ศุภัชญา แซมสีม่วง เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
57 42178 เด็กหญิง กฎชกร ขัตติยะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ ๑๕ (IEP) 
58 42218 นาย ชัยสิทธิ์ วุฒิยาลัย เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
59 42254 เด็กหญิง ชนิตา ศิลาแรง เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
60 42010 เด็กหญิง ทิฆัมพร ทองค าสุก เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
61 42025 นางงสาว ภัชภิชา เปียผ่อง เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
62 42144 นางสาว ลักขณา สุทธิประภา อุดมวิทยา ๑๕ (IEP) 
63 42184 นางสาว รุ่งนภา  บุญก้อน บ้านห้วยสะแก ๑๕ (IEP) 
64 42213 นางสาว วิภาวี จันทรางกูล หนองไผ่ ๑๕ (IEP) 
65 42183 นางสาว พิวรรณศา คงสิบ นิยมศิลป์อนุสรณ์ ๑๕ (IEP) 
66 42129 นางสาว ภัทรภรณ์ ถงนะ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
67 42220 เด็กหญิง ดารารัตน์ อัศวมงคล เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
68 42012 เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนตรพลับ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
69 42196 นางสาว ณัฐธิชา สีทา เทศบาล 3 ๑๕ (IEP) 
70 42237 นาย อิทธิพัทธ์ พัชรวงศ์นิธ ิ วิทยานุกูลนารี ๑๕ (IEP) 
71 42269 นางสาว ทัดขวัญ ขวัญเจริญ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
72 42054 เด็กหญิง พรญาณี บ ารุงอ่วม เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
73 42086 เด็กหญิง นรมน วัชรนุกูลเกียรต ิ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
74 42089 นางสาว รุจิรา ดีพิมาย เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
75 42221 เด็กหญิง บุษรากร ด างาม เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
76 42222 นางสาว พิชญาภา แก้วใบ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
77 42270 นางสาว ปรีชญาน์ แสงอุไร เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
78 42122 นางสาว ศุภิสรา ภูมิรุน บ้านโป่งหว้า ๑๕ (IEP) 
79 42055 นางสาว ภคมน ควรสมบัติ เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
80 42064 นางสาว ปัณฑิตา พรมชา เพชรพิทยาคม ๑๕ (IEP) 
81 42066 นางสาว ปริศนา เดชรัมย์ เพชรพิทยาคม ส ารอง 

82 42002 นางสาว ทัศศิมาภรณ์ ศรีมา วิทยานุกูลนารี ส ารอง 

83 42128 นาย รพีภัทร กล้ากสิการณ์ เพชรพิทยาคม ส ารอง 

84 42127 เด็กหญิง สายรุ้ง ทองสังข ์ เพชรพิทยาคม ส ารอง 

85 42256 เด็กหญิง จีรนันท์ อยู่งาม เพชรพิทยาคม ส ารอง 

86 42065 นางสาว กัญญาวีร ์ สุกเมือง เพชรพิทยาคม ส ารอง 

87 42176 นางสาว สาวิตรี เครือขวัญ กุลดิศวิทยานุสรณ์ ส ารอง 

88 42174 นางสาว ปรางทิพย์ ชนะบุตร อุดมวิทยา ส ารอง 

89 42022 นาย ปิยะวัฒน ์ ศิลาแรง เพชรพิทยาคม ส ารอง 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
  

                              (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 


