
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ี  โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 19-2๓ มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๕๒ 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 42204 นาย ปัณณพัฒน์ อานโธสง เพชรพิทยาคม 5 
2 42157 นาย ชินาธิป ศรีสุทธิ์ เพรพิทยาคม 5 

3 42123 นาย นิธิกร ศรีสมร เพชรพิทยาคม 5 

4 42150 นางสาว จิณณ์ดารัตน์ มาลา วิทยานุกูลนารี 5 

5 42095 นาย ภานุพงศ์ สักพุ่ม เพชรพิทยาคม 5 

6 42289 นาย ภูมิรพี อาจมา เพชรพิทยาคม 5 

7 42263 นาย พฤฒิพงศ์ พุฒิพร ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ ์ 5 

8 42264 นาย สุรสิทธิ หมวกแก้ว เพชรพิทยาคม 5 

9 42074 เด็กหญิง กรชวัล ชาติชะนะ เพชรพิทยาคม 5 

10 42267 เด็กชาย พีรวิชญ ์ มีตาบุญ เพชรพิทยาคม 5 

11 42131 นาย วนันชัย กิจพินิจ เพชรพิทยาคม 5 

12 42119 เด็กชาย พิทวัส ทองต้อย เพชรพิทยาคม 5 

13 42101 นาย ชัยพัทธ์ ธราพงษ์นิวฒัน ์ วิทยานุกูลนารี 5 

14 42229 นาย ทศพร สีหะ เพชรพิทยาคม 5 

15 42003 นางสาว ก้านพลู ค้วงมาก เพชรพิทยาคม 5 

16 42037 นางสาว อุษญามล เอกเผ่าพันธุ์ อนุบาลพร้อมจิต 5 

17 42217 นาย นภสินธุ ์ คงสโรช เพชรพิทยาคม 5 

18 42234 นาย คณาพงษ์ โสภา เพชรพิทยาคม 5 

19 42141 นางสาว ปรัชญาพร วรายุทธ เพชรพิทยาคม 5 

20 42142 นางสาว ธัญชนาภา จิตอารี หนองไผ่ 5 

 



หน้า ๒/๒ 
 

 

 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ได้ห้อง 

21 42241 เด็กชาย ศิวัช กองเตย เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 5 

22 42177 นางสาว ชลธิชา โสประดิษฐ์ กุลดิศวิทยานุสรณ์ 5 

23 42030 นางสาว กฤติมา วงษ์ภักด ี เพชรพิทยาคม 5 

24 42078 นาย จิรวัฒน ์ หัวนอน เพชรพิทยาคม 5 

25 42117 เด็กหญิง ทิวาวรรณ ปันแสน เพชรพิทยาคม 5 

26 42146 นางสาว บัณฑิตา งามเอี่ยม เพชรพิทยาคม 5 

27 42172 นาย ชัยวัฒน ์ บุญยะใบ หนองไผ่ 5 

28 42232 เด็กหญิง มุทิตา มิ่งเมือง เพชรพิทยาคม 5 

29 42061 นางสาว วิริยาพร พลฉวี เพชรพิทยาคม 5 

30 42158 เด็กชาย อภิวิชญ์ ยาโต วิทยานุกูลนารี 5 

31 42224 นาย วรปรัชญ ์ ดาสนม เพชรพิทยาคม 5 

32 42236 นางสาว เกสรา กิจพินิจ วิทยานุกูลนารี 5 

33 42103 นางสาว จุฑามณี นาคเพชร วิทยานุกูลนารี 5 

34 42203 นางสาว อมราพร ปิ่นศรี เพชรพิทยาคม 5 

35 42219 นางสาว สวรรยา เครือสุข หล่มสักวิทยาคม 5 

36 42265 นาย ธราธาร สมสร้าง เพชรพิทยาคม 5 

37 42231 เด็กชาย อริญชย์ภัทร โสพรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 5 

38 42165 เด็กชาย สุพรรณกิจ กอนตา เพชรพิทยาคม 5 

39 42090 นางสาว ณัฐริกา วีระศักดิ์ เพชรพิทยาคม 5 

40 42111 นาย เอกภพ จิโนค า เพชรพิทยาคม 5 

41 42060 เด็กหญิง ปฏิญญาภรณ์ ยุงทอง เพชรพิทยาคม ส ารอง 

42 42063 นางสาว ณัฐธิชา พิลาแดง เพชรพิทยาคม ส ารอง 

43 42185 นาย ธนพล ยังคง เพชรพิทยาคม ส ารอง 

44 42187 นางสาว ประทิตตา ทวีโชติ อนุบาลพร้อมจิต ส ารอง 

45 42200 นางสาว พรวิมล ค าเติม บ้านโป่งหว้า ส ารอง 

46 42092 นาย ปรวัฒน ์ ชมมัย เพชรพิทยาคม ส ารอง 

47 42218 นาย ชัยสิทธิ์ วุฒิยาลัย เพชรพิทยาคม ส ารอง 

48 42275 เด็กหญิง ภคพร กันพรมมา เพชรพิทยาคม ส ารอง 

49 42213 นางสาว วิภาวี จันทรางกูล หนองไผ่ ส ารอง 

50 42244 นาย เกริกฤทธิ์ ตันธราพรฤกษ ์ เพชรพิทยาคม ส ารอง 

51 42038 นางสาว พรรณภัค ส ารี สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส ารอง 

52 42191 เด็กหญิง ญาดา อินตรา เสรีศึกษา ส ารอง 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
  

                              (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 


