
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ประเภทห้องเรียนพเิศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

และประเภทห้องเรียนพเิศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อนักเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (สสวท.) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และประเภทห้องเรียน
พิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนตาม
รายช่ือในประกาศดังกล่าว  ได้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระหว่างวันท่ี 16-19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นั้น 
 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และก าหนดให้ด า เนินการมอบตัว ในวัน ที่  ๒๐-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่าน
ระบบการมอบตัวออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://gg.gg/stdpks2564 หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันที่ก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๙ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                               (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒/๖ 

 

 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/1 (โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท.) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 11101 เด็กหญิง กนิษฐา หอมนาน 
2 11195 เด็กหญิง รวิสรา ไชยประสิทธิ์ 
3 11007 เด็กหญิง ณัฐฌา นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
4 11003 เด็กชาย จีรโชติ อุกสอาด 
5 11187 เด็กชาย มหพล พรมเทศ 
6 11129 เด็กหญิง นภัทร กันธ ุ
7 11197 เด็กหญิง นิชาภัทร หมู่พิกุล 
8 11079 เด็กหญิง กันติชา เมฆประยูร 
9 11041 เด็กชาย ชลัช จันทพิมพะ 

10 11177 เด็กชาย นันทิพัฒน ์ วิศูนย์ 
11 11077 เด็กชาย สิรภัทร หิมพาน 
12 11096 เด็กหญิง ปภาดา เลิศนิธิ 
13 11049 เด็กหญิง ฐิตารีย์ แก้วขาว 
14 11165 เด็กหญิง นริศรา จันทร์ขาว 
15 11068 เด็กหญิง อัญชลีพร สร้อยมี 
16 11167 เด็กหญิง ฐิดาพร เอียดแก้ว 
17 11031 เด็กหญิง มนัญชยา พระบาง 
18 11066 เด็กหญิง ปุณนรี ธัญญะอุดม 
19 11155 เด็กหญิง ประภัสสร คุ้มตระกูล 
2๐ 11179 เด็กหญิง อัฐภิญญา สุภชัยปัญญา 
2๑ 11116 เด็กชาย กรินทร ์ พาแก้ว 
2๒ 11013 เด็กหญิง วริศรา แก้วสงค์ 
2๓ 11160 เด็กชาย ดนุพัฒน ์ สาทสังข์ 
2๔ 11048 เด็กหญิง บุณยานุช จิตรส าราญ 
2๕ 11210 เด็กชาย ณราวิช นราศรี 
2๖ 11095 เด็กหญิง ภัทรวดี อ่อนโอน 
2๗ 11010 เด็กชาย สรัญญ์ชาติ ฉ่ าชัย 
2๘ 11075 เด็กชาย ปองชัย บุณยวรรณ์ 
๒๙ 11112 เด็กหญิง มิ่งพร ประสพบุญ 
3๐ 11147 เด็กหญิง พิชญธิดา ประสมทรัพย์ 

 

 

 

 

 
 
 
 



หน้า ๓/๖ 

 

 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ (ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 11044 เด็กชาย นิติพนธ ์ พุทมิสุทธิ์ 
2 11053 เด็กหญิง พิมพ์วรัตน ์ บุญมีมาก 
3 11086 เด็กชาย เตวิช ช่วงชิง 
4 11043 เด็กชาย จีรพัฒน ์ สังข์ทอง 
5 11085 เด็กชาย ปัณณทัต แก้วดวงใน 
6 11108 เด็กชาย ฐิติเดช ค าคูณ 
7 11124 เด็กชาย ธนกฤษ แก้วพิกุล 
8 11047 เด็กหญิง ภคพิชญา อ่อนสา 
9 11051 เด็กชาย ชาริฟ ยาชะรัด 

10 11106 เด็กชาย ทิพย์โกมุท ย ายวน 
11 11203 เด็กชาย พิพัฒน ์ จันทร์ประเสริฐ 
12 11062 เด็กชาย ณัฐดนัย คงรอด 
13 11190 เด็กชาย ติยะราช พุทธมาตร 
14 11037 เด็กชาย ณัฏฐชัย เอิบอาบ 
15 11069 เด็กชาย นันทพัทธ์ โททะมัน 
16 11074 เด็กชาย ศุภกฤต ชิว 
17 11054 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ หนูสลุง 
18 11143 เด็กหญิง อชิรญา มะโนน้อม 
19 11009 เด็กชาย ธนพงศ์ อาจมา 
2๐ 11169 เด็กหญิง จิณัฐตา พงษ์สุกร ี
2๑ 11207 เด็กหญิง อมิสดา แช่มช้อย 
2๒ 11092 เด็กชาย รัตนชัย สิงห์ทอง 
2๓ 11118 เด็กชาย ปวเรศ พลนภา 
2๔ 11148 เด็กชาย คุณานนท์ ประเสริฐชัยภูม ิ
2๕ 11209 เด็กหญิง กมลชนก สุภสาร 
2๖ 11211 เด็กชาย คมกฤช สร้อยมี 
2๗ 11045 เด็กชาย พัชรพล ฉิมพลี 
2๘ 11215 เด็กหญิง ภัณฑิรา พันธ์อุ่น 
๒๙ 11105 เด็กหญิง อภิพัฒสิริ ชูพลาย 
3๐ 11036 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ปลัดท้วม 
๓๑ 11059 เด็กชาย ธนวัฒน ์ คุ้มวงษ์ 
๓๒ 11173 เด็กหญิง ปวัณนุช พงษ์ประยูร 
๓๓ 11120 เด็กชาย โรจน์ประสิทธ์ิ สนิมค้ า 
๓๔ 11152 เด็กหญิง กันติมา นาคค า 
๓๕ 11028 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ธานีรัตน ์
๓๖ 11121 เด็กชาย เนติรพี จิตรณรงค์ 

 



หน้า ๔/๖ 

 

 

 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ (ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 

1 11181 เด็กหญิง สาวิตรี วงษ์พิมพ ์
2 11027 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงค์ธิมา 
3 11029 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ แผลงดี 
4 11072 เด็กชาย เป็นหนึ่ง ฤทธิบุญ 
5 11011 เด็กหญิง เพชรลดา บุญเติม 
6 11117 เด็กชาย ปวีณ เหล่ียมแหลม 
7 11183 เด็กหญิง อัจฉริยาพร ตรีทิพย์วัฒนา 
8 11094 เด็กหญิง มนพร กล่ินเทศ 
9 11008 เด็กหญิง พรนัชชา อ้นกล้ิง 

10 11213 เด็กชาย ณัฐภัทร จันสิงห์ 
11 11188 เด็กชาย จิรภัทร ลีละโรจน์ 
12 11004 เด็กชาย บุณยกร จันทนา 
13 11189 เด็กหญิง ภัทราภา สุวรรณแสง 
14 11073 เด็กชาย เป็นเอก ฤทธิบุญ 
15 11128 เด็กชาย อัจฉริยะ แก้วยศ 
16 11133 เด็กหญิง นิชาภา เสือน้อย 
17 11139 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ อึ่งทอง 
18 11145 เด็กชาย ธนากร จันค า 
19 11196 เด็กหญิง อัญมณี ต่วนโต 
2๐ 11212 เด็กหญิง พิราวัลย์ เกตุแก้ว 
2๑ 11038 เด็กชาย ณัฐวัตร ค างาม 
2๒ 11161 เด็กชาย สิทธินนท์ มูลชาติ 
2๓ 11185 เด็กหญิง มัญชุพร บุญสุข 
2๔ 11093 เด็กชาย วรปรัชญ ์ พวงนาค 
2๕ 11115 เด็กชาย ธีรภัทร เจริญรัตน์ 
2๖ 11097 เด็กหญิง ภูษณิศา ศิลปปรีชา 
2๗ 11104 เด็กหญิง สุวิชาดา จันทศร 
2๘ 11199 เด็กชาย พัชรพง โฉมงาน 
๒๙ 11055 เด็กชาย พิชญุตม์ วุธน ู
3๐ 11150 เด็กชาย ขจรพงษ์ ชัชวาล 
๓๑ 11194 เด็กชาย ณปก ชูสาย 
๓๒ 11154 เด็กชาย สุริโย ช านาญพันธ ์
๓๓ 11186 เด็กหญิง มุฑิตา จันจร 
๓๔ 11191 เด็กชาย นราวิชญ ์ จีราคม 
๓๕ 11016 เด็กหญิง ปรายฟ้า โพธิ์เตียน 
๓๖ 11089 เด็กหญิง ปภาดา กัญญาประสิทธิ ์

 



หน้า ๕/๖ 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ (ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 11099 เด็กชาย ธนกฤต จันดาหงษ์ 
2 11216 เด็กหญิง กชพรรณ เพชรมล 
3 11046 เด็กหญิง ปิยะปรัชญ์ วิชชุโรจน์ 
4 11151 เด็กชาย ศุภณัฐ วันภ ู
5 11042 เด็กชาย เกื้อกูล เมืองเหลือ 
6 11132 เด็กชาย ศุภณัฐ กาจันทร์ 
7 11091 เด็กหญิง อภิญญา พาณิช 
8 11123 เด็กชาย ธนทัต กาสา 
9 11006 เด็กหญิง นันทนาพร ตุนก 

10 11014 เด็กหญิง วริศรา ทินันท์ 
11 11019 เด็กหญิง สุดารัตน์ แพทย์ชัยโย 
12 11034 เด็กชาย อมเรศ เขียวนอก 
13 11039 เด็กหญิง ญานัจฉรา ค าคล่ี 
14 11040 เด็กชาย ภัทรพล ทองประดับ 
15 11103 เด็กหญิง อิสริศา ช้างสะอาด 
16 11131 เด็กหญิง วรวลัญช์ เสนารัตน์ 
17 11134 เด็กชาย ธีร์จุฑา จันทอุปรี 
18 11146 เด็กชาย วชิรวิทย ์ สังข์ทอง 
19 11002 เด็กชาย ชัชพล วังคีรี 
2๐ 11005 เด็กหญิง ธนภรณ์ หน่อแก้ว 
2๑ 11098 เด็กหญิง บัณฑิตา บุญพรม 
2๒ 11102 เด็กหญิง ณัฐวดี ปิ่นปัก 
2๓ 11110 เด็กหญิง วริศรา รักภักดี 
2๔ 11018 เด็กหญิง สกุลกาญจน์ มั่นคง 
2๕ 11140 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศรีเมือง 
2๖ 11125 เด็กชาย กานต์ธีรา อาษอาษา 
2๗ 11214 เด็กหญิง กมลชนก กิจติพัท 
2๘ 11111 เด็กชาย ณรงค์กร งามระโหงษ ์
๒๙ 11017 เด็กหญิง ทิพย์มณฑา ตะกรุดแจ่ม 
3๐ 11025 เด็กชาย ณัฏฐพงษ์ ศิลกุล 
๓๑ 11080 เด็กชาย ณัฐพล ตาลสุกเรือง 
๓๒ 11033 เด็กหญิง ณัชริญา ปานนูน 
๓๓ 11081 เด็กชาย ภูวปรัชญ์ ทุ่งสูง 
๓๔ 11174 เด็กหญิง อภัสนันท์ ล าเจริญ 
๓๕ 11175 เด็กชาย วสวัตต์ิ ทะนันชัย 
๓๖ 11052 เด็กหญิง บัญฑิตา ปลัดท้วม 

 

 



หน้า ๖/๖ 

 

 

 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ EP1 (โครงการห้องเรียนพิเศษ EP)  
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 12011 เด็กหญิง พัชญ์ทิตา ติดผาย 
2 12008 เด็กชาย ปภาวินท์ บ ารุงคีรี 
3 12010 เด็กหญิง ฟิโอน่า รวมเจริญ 
4 12003 เด็กหญิง ฐิติชญา ดีทุ่ง 
5 12001 เด็กหญิง เทวิกา เจือจาน 
6 12004 เด็กชาย สุเมธ สายทองมาตย์ 
7 12016 เด็กหญิง กนิษฐกานต์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

8 12019 เด็กหญิง อารีรัตน์ เหล่าสูง 
9 12018 เด็กชาย อภิวิชญ์ ปี่แก้ว 

10 12012 เด็กชาย ภูวดิท จันทร์วงศ์ 
11 12005 เด็กหญิง วิมลศิริ น้อยมาไกล 
12 12013 เด็กหญิง วริษฐา ชมภูเพ็ชร 
13 12009 เด็กหญิง ยุพาพร แสงสมเรือง 
14 11126 เด็กชาย ณภัทร บูรณสมภพ 
15 11200 เด็กชาย ชัยพัฒน ์ แพงโตนด 
16 11054 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ปริรัตน์ 
17 11058 เด็กหญิง กอว่าน ด้วงมาก 
18 11076 เด็กหญิง พัชราวรรณ สุค า 
19 11208 เด็กหญิง สุพิชญา ล้ิมตระกูล 

 


