
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 256๕ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ 
------------------------------------------------------- 

 

 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประจำปีการศึกษา 256๕ ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ ตามรายชื่อแนบประกาศนี้   

ทั้งนี้ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา 09.00-1๔.30 น. ณ อาคาร ๔ จำนวนห้องสอบ ๘ ห้อง โดยเข้าตรวจสอบลำดับการสมัครสอบของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/33WJQ5t และมีกำหนดตารางสอบคัดเลือกดังนี้ 

๑.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. 

คณิตศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

 

         หมายเหตุ    ๑. ใช้ปากกาในการทำข้อสอบ 
     ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ 
                        ๓. สำหรับนักเรียนที่เลือกสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) เป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ ให้นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์การใช้ภาษาอังกฤษ  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๕ น. เป็นต้นไป   
 

๒.  โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น. เป็นต้นไป 

คณิตศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

 

สอบสัมภาษณ์ 
(๕๐ คะแนน) 

 

  หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทำข้อสอบ 
   ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ  
 
 

https://bit.ly/33WJQ5t


 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๑  
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 001 เด็กชาย ปรเมศวร์ พลนภา ห้อง 1 (๔๒๓) 
2 002 เด็กชาย ณภัทร ขามโคกกรวด ห้อง 1 (๔๒๓) 
3 003 เด็กหญิง พริมา เอริณา คูไดค์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
4 004 เด็กชาย เมธัส โค้วประเสริฐ ห้อง 1 (๔๒๓) 
5 005 เด็กชาย พัชรพล พรมมาก ห้อง 1 (๔๒๓) 
6 006 เด็กหญิง ประภาสิริ คำสุม ห้อง 1 (๔๒๓) 
7 007 เด็กหญิง วีนัส จิตตะคุ ห้อง 1 (๔๒๓) 
8 008 เด็กชาย อัครวินท์ ใจกว้าง ห้อง 1 (๔๒๓) 
9 009 เด็กชาย สฤษฏพงศ์ ผมปัน ห้อง 1 (๔๒๓) 

10 010 เด็กหญิง ณัฏฑณิชา สวัสด ี ห้อง 1 (๔๒๓) 
11 011 เด็กหญิง พัชรินทร์ สมสี ห้อง 1 (๔๒๓) 
12 012 เด็กหญิง พราวชมพู คลังวิจิตร ห้อง 1 (๔๒๓) 
13 013 เด็กหญิง จิราพร พันธุ์น้อย ห้อง 1 (๔๒๓) 
14 014 เด็กชาย พสิษฐ์ สุทธิ ห้อง 1 (๔๒๓) 
15 015 เด็กหญิง ดารุณี ผลดี ห้อง 1 (๔๒๓) 
16 016 เด็กหญิง เพียงขวัญ เมืองขวา ห้อง 1 (๔๒๓) 
17 017 เด็กหญิง ศศิวิมล กองทุ่งมล ห้อง 1 (๔๒๓) 
18 018 เด็กชาย จิรพัฒน์ สายคำพล ห้อง 1 (๔๒๓) 
19 019 เด็กชาย ธนกฤต อานกแก้ว ห้อง 1 (๔๒๓) 
20 020 เด็กชาย ขวัญเพชร เมรานนท์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
21 021 เด็กหญิง พิชญธิดา วงษ์แป้น ห้อง 1 (๔๒๓) 
22 022 เด็กชาย ธนกฤต สีดารักษ์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
23 023 เด็กชาย ถิร กลางศิขริน ห้อง 1 (๔๒๓) 
24 024 เด็กหญิง กนกเนตร แก้วใส ห้อง 1 (๔๒๓) 
25 025 เด็กชาย ปุณณนัทธ์ แก้วศิลา ห้อง 1 (๔๒๓) 

 
 
 
 
 

 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๒ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 026 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปานตะโนด ห้อง ๒ (๔๒๔) 
2 027 เด็กชาย ธนพนธ์ แตงอ่อน ห้อง ๒ (๔๒๔) 
3 028 เด็กหญิง กวิสรา ลุนสำโรง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
4 029 เด็กหญิง ธนพร สืบสุนทร ห้อง ๒ (๔๒๔) 
5 030 เด็กหญิง นภัสนันท์ ศรีเมฆ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
6 031 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุธงษา ห้อง ๒ (๔๒๔) 
7 032 เด็กชาย ธนวรรธน ์ นิลวงศ ์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
8 033 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แดงสวัสดิ์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
9 034 เด็กหญิง รุ่งนภา กันง่า ห้อง ๒ (๔๒๔) 

10 035 เด็กชาย ทรัพย์สิทฐิ์ชัย ศรีสรณ์กาฬ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
11 036 เด็กหญิง นิรัชดา พรหมประเสิรฐ์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
12 037 เด็กหญิง กวินนาฏ ชัยชนะ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
13 038 เด็กชาย ภาคิน ถาวงษ์กลาง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
14 039 เด็กหญิง ธิดาวัลย ์ ปานันท์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
15 040 เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ มากมูล ห้อง ๒ (๔๒๔) 
16 041 เด็กหญิง ปัทญา อยู่ทองดี ห้อง ๒ (๔๒๔) 
17 042 เด็กชาย พสิษฐ์ สังข์เมือง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
18 043 เด็กชาย ธิติศักดิ์ นาคสำราญ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
19 044 เด็กชาย วชิรวิทย ์ กอนตน ห้อง ๒ (๔๒๔) 
20 045 เด็กหญิง ธนัชญา บำรุงศรี ห้อง ๒ (๔๒๔) 
21 046 เด็กหญิง รุจิกาญน์ ปราบปัจจา ห้อง ๒ (๔๒๔) 
22 047 เด็กหญิง ชนิดาภา เพชรอุดม ห้อง ๒ (๔๒๔) 
23 048 เด็กหญิง จิดาภา จิตราคนี ห้อง ๒ (๔๒๔) 
24 049 เด็กชาย ปรรณภพ สีทาสิงข์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
25 050 เด็กหญิง ณัฐนรี เทศพรม ห้อง ๒ (๔๒๔) 

 
 
 
 
 

 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๓  
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 051 เด็กหญิง กาญจนสุดา สกุลกาญจน์วงศ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
2 052 เด็กหญิง จารวี สีหาฤทธิ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
3 053 เด็กชาย พีรพัฒน์ เฉลิมนัย ห้อง ๓ (๔๒๕) 
4 054 เด็กหญิง อภิรตา แหลมแก้ว ห้อง ๓ (๔๒๕) 
5 055 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ แซ่จันทร์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
6 056 เด็กหญิง ทักษอร อ่ิมใจ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
7 057 เด็กหญิง นาฎรดา ต้นเพชร ห้อง ๓ (๔๒๕) 
8 058 เด็กหญิง ภัทรวรรณ วัฒนประสิทธิ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
9 059 เด็กหญิง ปาณิศา คำเผี่ยน ห้อง ๓ (๔๒๕) 

10 060 เด็กชาย ธนัญชัย ทองม่อม ห้อง ๓ (๔๒๕) 
11 061 เด็กชาย ฐิรวัฒน ์ ไรเมือง ห้อง ๓ (๔๒๕) 
12 062 เด็กหญิง ปอลยา นาคกนก ห้อง ๓ (๔๒๕) 
13 063 เด็กชาย ธีรวัชร แลคำ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
14 064 เด็กหญิง ปริชญา อ่ำน้อย ห้อง ๓ (๔๒๕) 
15 065 เด็กหญิง เบญญาภา เกิดก่อวงษ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
16 066 เด็กหญิง สิริวิมล ชารีนิวัตร ห้อง ๓ (๔๒๕) 
17 067 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ โสดี ห้อง ๓ (๔๒๕) 
18 068 เด็กชาย ธยาภัทร สุขสวัสดิ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
19 069 เด็กหญิง อาราดา กระสัน ห้อง ๓ (๔๒๕) 
20 070 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ ศรีบุปผา ห้อง ๓ (๔๒๕) 
21 071 เด็กชาย ธันยบูรณ์ ปิ่นสี ห้อง ๓ (๔๒๕) 
22 072 เด็กชาย ณัฐภัทร วรรณษา ห้อง ๓ (๔๒๕) 
23 073 เด็กหญิง กิตติยารัตน์ ช่างอินทร์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
24 074 เด็กหญิง สุชาดา สร้อยอินทร์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
25 075 เด็กชาย ชินดนัยย์ คำผง ห้อง ๓ (๔๒๕) 

 
 
 
 
 

 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๔ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 076 เด็กหญิง วณชพรพรรณ คำจันทึก ห้อง ๔ (๔๒๖) 
2 077 เด็กชาย ปรมินทร์ วงษ์พุทธิชัย ห้อง ๔ (๔๒๖) 
3 078 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เจริญกุล ห้อง ๔ (๔๒๖) 
4 079 เด็กหญิง สิริวิมล คำชมภู ห้อง ๔ (๔๒๖) 
5 080 เด็กหญิง นนทพร สุริยะ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
6 081 เด็กหญิง นิษฐา สีทา ห้อง ๔ (๔๒๖) 
7 082 เด็กหญิง มัจฉา เซอเร็น เฟรสเวล ห้อง ๔ (๔๒๖) 
8 083 เด็กชาย ไตรภคิน ตรีเมฆ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
9 084 เด็กหญิง วิมลณัฐ อยู่เพชร ห้อง ๔ (๔๒๖) 

10 085 เด็กหญิง ชวิศา พันธ์ไพบูลย์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
11 086 เด็กชาย วิรวัตณ์ ถัครวัฒน์อังกูร ห้อง ๔ (๔๒๖) 
12 087 เด็กหญิง พัชราภรณ์ แจ่มแจ้ง ห้อง ๔ (๔๒๖) 
13 088 เด็กหญิง พิจิตรา หาดทราย ห้อง ๔ (๔๒๖) 
14 089 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แก้วอ่ำ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
15 090 เด็กหญิง ณัฐชา เมฆสีเงิน ห้อง ๔ (๔๒๖) 
16 091 เด็กชาย วิภ ู พืนดวง ห้อง ๔ (๔๒๖) 
17 092 เด็กชาย วัชรากร เอกไทย ห้อง ๔ (๔๒๖) 
18 093 เด็กชาย บวรทัต เทศวิบูลย์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
19 094 เด็กชาย พลัฎฐ์ กัลยาประสิทธิ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
20 095 เด็กชาย ธีรธรรม บุญรอด ห้อง ๔ (๔๒๖) 
21 096 เด็กหญิง กนกลักษณ์ สุขโฉม ห้อง ๔ (๔๒๖) 
22 097 เด็กหญิง สุภาสินีย ์ หอมสุวรรณ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
23 098 เด็กชาย ธิติวุฒ ิ สาตรจำเริญ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
24 099 เด็กชาย ภัทรพล กุมภาพันธ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
25 100 เด็กหญิง ภัทรนิดา มหาวงศนันท์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 

 
 
 
 
 

 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๕ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 101 เด็กชาย ภูเบศ พรมเทศ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
2 102 เด็กหญิง มนัสนันท์ รอดไร ห้อง ๕ (๔๓๒) 
3 103 เด็กหญิง วริสา พรมมาสังข์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
4 104 เด็กชาย อิทธิกร ช่อลำเจียก ห้อง ๕ (๔๓๒) 
5 105 เด็กชาย ชนะพงศ์ อบเชย ห้อง ๕ (๔๓๒) 
6 106 เด็กชาย ภัทรภูมิ ประเศรษฐสุต ห้อง ๕ (๔๓๒) 
7 107 เด็กหญิง ณัฐพร จันทฤทธิ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
8 108 เด็กชาย โสภณัฐ คำเวช ห้อง ๕ (๔๓๒) 
9 109 เด็กหญิง อริศรา ยอดแก้ว ห้อง ๕ (๔๓๒) 

10 110 เด็กชาย ธรรษธร ดวงงา ห้อง ๕ (๔๓๒) 
11 111 เด็กหญิง ธยาน์ สิมสินธุ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
12 112 เด็กหญิง กนกวรรณ จรุงรักษ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
13 113 เด็กชาย ธนัชภัทร แก้วเล็ก ห้อง ๕ (๔๓๒) 
14 114 เด็กชาย ยุทธศาสตร์ ทองไทย ห้อง ๕ (๔๓๒) 
15 115 เด็กหญิง อัจจิมา ยงคำ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
16 116 เด็กหญิง กรวรรณ แก้วอู๋ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
17 117 เด็กหญิง ณัฐธิญา คงสวัสดิ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
18 118 เด็กหญิง บุณฑริกา ทองอ่ิม ห้อง ๕ (๔๓๒) 
19 119 เด็กหญิง วิชญาภรณ์ ดวงภุมเมศ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
20 120 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ทองจันทร์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
21 121 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ทองปลิว ห้อง ๕ (๔๓๒) 
22 122 เด็กชาย นิริทธิ์ธร คำฝั้น ห้อง ๕ (๔๓๒) 
23 123 เด็กหญิง ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
24 124 เด็กหญิง พริมลดา ธาดาพรหม ห้อง ๕ (๔๓๒) 
25 125 เด็กชาย ธนกฤต เอ่ียมมา ห้อง ๕ (๔๓๒) 

 
 

 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๖ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 126 เด็กชาย ธนวรรธน ์ ล้นลุย ห้อง ๖ (๔๓๓) 
2 127 เด็กหญิง ฌัณญาบล ประมาณเมือง ห้อง ๖ (๔๓๓) 
3 128 เด็กชาย วิชญะ จ้อยจุ้ย ห้อง ๖ (๔๓๓) 
4 129 เด็กหญิง ผลิขวัญ พัฒนพิมล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
5 130 เด็กชาย นรวิชญ ์ มณีนิล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
6 131 เด็กชาย วฤทธิ์ คำเวิน ห้อง ๖ (๔๓๓) 
7 132 เด็กหญิง มัณฑิตา มุกดาดี ห้อง ๖ (๔๓๓) 
8 133 เด็กชาย กฤษฎา จูทิม ห้อง ๖ (๔๓๓) 
9 134 เด็กหญิง ฉัตรณิชานันท์ พรหมมา ห้อง ๖ (๔๓๓) 

10 135 เด็กชาย ชวัลวิทย ์ แหมา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
11 136 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ตาแล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
12 137 เด็กชาย ธนโชต ิ เนตรน้อย ห้อง ๖ (๔๓๓) 
13 138 เด็กชาย ปองภพ จิราวริศ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
14 139 เด็กหญิง สวิตตา สระแก้วธิติ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
15 140 เด็กหญิง สุชาดา นงพา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
16 141 เด็กหญิง พันธ์วิรา สุรรัตน์ทวีกุล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
17 142 เด็กชาย วรากร อามาตย์สมบัติ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
18 143 เด็กชาย ฐานันดร์ วงษ์ภักดี ห้อง ๖ (๔๓๓) 
19 144 เด็กชาย บุณยกร เชียงเครือ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
20 145 เด็กชาย ธนภัทร แก้วกองศรี ห้อง ๖ (๔๓๓) 
21 146 เด็กหญิง กฤตยาพร ชมมัย ห้อง ๖ (๔๓๓) 
22 147 เด็กชาย จักรพรรดิ พอใจ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
23 148 เด็กหญิง ชลิตา เทศะวิบูล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
24 149 เด็กชาย ขวัญชัย ศรีสุวรรณ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
25 150 เด็กหญิง ชนิภรณ์ บริสุทธิ์เพ็ชร ห้อง ๖ (๔๓๓) 

 
 

 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องสอบที่ ๗ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 151 เด็กชาย ธนกฤต  หลวงอินทิม ห้อง ๗ (๔๓๔) 
2 152 เด็กชาย ปัญญา พรสนิทกุล ห้อง ๗ (๔๓๔) 
3 153 เด็กหญิง ลลิตา เสริฐพูล ห้อง ๗ (๔๓๔) 
4 154 เด็กชาย วิชชากร วงษ์อินทร์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
5 155 เด็กชาย อภิเชษฐ์  วังกุ่ม ห้อง ๗ (๔๓๔) 
6 156 เด็กหญิง สาวิกา ผายวัฒน์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
7 157 เด็กชาย เสฏวุฒิ  ขุนแพง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
8 158 เด็กหญิง ชนัดดา  แสงแก้ว ห้อง ๗ (๔๓๔) 
9 159 เด็กชาย วีรภัทร จันมี ห้อง ๗ (๔๓๔) 

10 160 เด็กชาย ชลกร ก้อนทอง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
11 161 เด็กหญิง อาจารี ง้าวแหลม ห้อง ๗ (๔๓๔) 
12 162 เด็กชาย ธีรภัทร ตะใบ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
13 163 เด็กหญิง ฌัชชา  มามี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
14 164 เด็กหญิง กษิรา รุ่งม ี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
15 165 เด็กหญิง แพนเพียงดาว ไตรทศเศรษฐ์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
16 166 เด็กหญิง อรัสนันท์  แจ่มศรี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
17 167 เด็กหญิง ศิรินทิพย์  แดงจัด ห้อง ๗ (๔๓๔) 
18 168 เด็กหญิง สิริวรรณ พูนโพธิ์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
19 169 เด็กชาย จักรภัทร จันทร์ดี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
20 170 เด็กหญิง ภัทรลภา เที่ยงทองประถม ห้อง ๗ (๔๓๔) 
21 171 เด็กชาย นัทธพงศ์   ไตรยะภูมิ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
22 172 เด็กหญิง พัชริดา เกลี้ยงไทยสง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
23 173 เด็กชาย ปองคุณ จันคณา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
24 174 เด็กชาย อัษฎา ล่าพวง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
25 175 เด็กชาย ณัฐนันท์ จันทร์ตื่น ห้อง ๗ (๔๓๔) 

 
 

 
 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 



ห้องสอบที่ ๘ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 176 เด็กหญิง ปนัดดา วันดี ห้อง ๘ (๔๓๕) 
2 177 เด็กหญิง กานต์ธิดา ยิ้มอ่อน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
3 178 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ยวงเงิน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
4 179 เด็กชาย ภูดิท เอ่ียมอ่ิม ห้อง ๘ (๔๓๕) 
5 180 เด็กชาย ไกรวิชญ์ อาจมา ห้อง ๘ (๔๓๕) 
6 181 เด็กชาย สรวิชญ์  สุวรรณชาติ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
7 182 เด็กชาย กฤษดา   มีเพชร ห้อง ๘ (๔๓๕) 
8 183 เด็กหญิง ปราณปริยา   ใหม่น้อย ห้อง ๘ (๔๓๕) 
9 184 เด็กชาย ศิริชัย สุพรรณนอก ห้อง ๘ (๔๓๕) 

10 185 เด็กชาย วิษณุ อานพรหม ห้อง ๘ (๔๓๕) 
11 186 เด็กชาย เตชสิทธิ์ ยังไว ห้อง ๘ (๔๓๕) 
12 187 เด็กหญิง ลักขณา  ภาชนะทอง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
13 188 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พรหมราช ห้อง ๘ (๔๓๕) 
14 189 เด็กชาย ธีรทัต   จุฑาผาด ห้อง ๘ (๔๓๕) 
15 190 เด็กชาย ชัชพงศ์ เปียจันทึก ห้อง ๘ (๔๓๕) 
16 191 เด็กหญิง ฑักษอร แก้วสุวรรณ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
17 192 เด็กชาย นพเก้า หมีอ่อน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
18 193 เด็กชาย วิทวัฒน์ เพ่ิมพูลทรัพย์ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
19 194 เด็กชาย ธนกฤต กวงแหวน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
20 195 เด็กชาย เตชิต แซมสีม่วง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
21 196 เด็กหญิง รุ่งรัศมี ไกยสวน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
22 197 เด็กชาย จีรพงศ์ ช้างทอง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
23 198 เด็กชาย สุวรรณภัทร ธารบุญ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
24 199 เด็กหญิง จิราพร พรมมา ห้อง ๘ (๔๓๕) 
25 200 เด็กหญิง ปภาวดี ฤทธิ์เม้า ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๖ 201 เด็กหญิง ขวัญข้าว แก้วชูแสง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๗ 202 เด็กหญิง ณัฐรินีย์   ทิงจัน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๘ 203 เด็กหญิง อัยลดา จันทร์ศิริ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๙ 204 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ บุตระ ห้อง ๘ (๔๓๕) 

 
 

 



 
ประกาศ ณ วันที่ 2๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ 
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        (นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์) 
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