
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

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

 

 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 
256๕  ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 256๕ สอบวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๕ น. ณ อาคาร ๔ จำนวนห้องสอบ ๙ ห้อง โดยเข้าตรวจสอบลำดับการสมัครสอบของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3HrUrmN และมีกำหนดตารางสอบคัดเลือกดังนี้ 

๑. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  (สสวท.) และ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้น 
คอมพิวเตอร์)  

 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 
พัก

กล
าง

วัน
 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. 

คณิตศาสตร ์(ฉบบัที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร ์
(ฉบับที่ ๒) 

(๒๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบบัที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

 
  หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทำข้อสอบ 
   ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ  
   ๓. สำหรับนักเรียนที่เลือกสมัครโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
แบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  เป็นลำดับที่ ๒, ๓  
หรือ ๔ ให้นักเรียนเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาตั ้งแต่เวลา 
๑๕.๐๕ น. เป็นต้นไป 
 

๒.  โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) 
 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๕–๑๖.๓๕ น. 

คณิตศาสตร์  
(ฉบับที่ ๑) 

(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร ์
(ฉบับที่ ๒) 

(๒๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์  
(ฉบับที่ ๑) 

(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

(สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๕ เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ ์

 
 

https://bit.ly/3HrUrmN


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

๓. โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (Intensive Chinese Program : ICP) 
 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร ์
(๒๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

สอบสัมภาษณ ์
(๕๐ คะแนน) 

        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๑  

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 001 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ หันธนู ห้อง 1 (๔๒๓) 
2 002 นางสาว กัญญาภัค พัฒนดำรงกิจ ห้อง 1 (๔๒๓) 
3 003 นางสาว ชญาดา บัวทุม ห้อง 1 (๔๒๓) 
4 005 เด็กชาย พีรณัฐ ขามโคกรรวด ห้อง 1 (๔๒๓) 
5 006 นาย ณัฐชนนท์ แก้วสงค์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
6 007 เด็กชาย ชัยภัทร ชนะบุญ ห้อง 1 (๔๒๓) 
7 008 เด็กชาย พงศ์พล เมืองเหลือ ห้อง 1 (๔๒๓) 
8 009 เด็กชาย จิรวัฒน ์ โคตะนนท์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
9 010 นางสาว วาสินี ชัยศิริ ห้อง 1 (๔๒๓) 

10 011 นางสาว กชพร ประกอบสมบัติ ห้อง 1 (๔๒๓) 
11 012 เด็กชาย พิชญ์ แสงวิจิตร ห้อง 1 (๔๒๓) 
12 013 นาย ปภังกรณ์ รามัญอุดม ห้อง 1 (๔๒๓) 
13 014 นางสาว เปรมกมล พรหมเศรณีย์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
14 015 นางสาว รินรตา โสขุมา ห้อง 1 (๔๒๓) 
15 016 นางสาว พัชราภรณ์ สุพรรณคง ห้อง 1 (๔๒๓) 
16 017 เด็กหญิง รชตวรรณ สุขเมือง ห้อง 1 (๔๒๓) 
๑๗ 018 เด็กหญิง จิราวรรณ นาคเมือง ห้อง 1 (๔๒๓) 
๑๘ 019 เด็กชาย มังกรเพชร บุญพิมพ์ ห้อง 1 (๔๒๓) 
๑๙ 020 เด็กชาย สถาพร กองโต ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๐ 021 นางสาว อรญา ยางอ่อน ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๑ 022 เด็กชาย พสธรณิ์ โสพรหม ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๒ 023 นาย พงศ์ไชย โอสถศรี ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๓ 024 นางสาว กัลยา บัวภา ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๔ 025 นางสาว กัญญาภัค จิตรสำราญ ห้อง 1 (๔๒๓) 
๒๕ 026 นางสาว ธนภรณ์ ปรางศรี ห้อง 1 (๔๒๓) 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๒  

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 027 นางสาว ธัชญา ถิรรุจธนพร ห้อง ๒ (๔๒๔) 
2 028 เด็กชาย พระคุณ ครุฑนาค ห้อง ๒ (๔๒๔) 
3 029 นางสาว รัตนา สีสุข ห้อง ๒ (๔๒๔) 
4 030 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ พิมสิงห์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
5 031 นาย อชิรวิชญ์ แลคำ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
6 032 นาย วิชญ์ เกิดกิจ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
7 033 เด็กหญิง สุธารทิพย์ เทียนธูป ห้อง ๒ (๔๒๔) 
8 034 นาย สุรวิทย์  เถาสันเทียะ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
9 035 นางสาว ภารดี   ตลับแก้ว ห้อง ๒ (๔๒๔) 

10 036 นางสาว ชุตินันท์ มีผล ห้อง ๒ (๔๒๔) 
11 037 เด็กชาย อภิวิชญ์ สอนสวัสดิ์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
12 038 นาย แทนชนก ทิพราช ห้อง ๒ (๔๒๔) 
13 039 เด็กชาย พีรพัฒน์  สืบศักดิ์วงศ์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
14 040 นาย กุมภาพันธ์ แซ่ท่อ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
15 041 นางสาว ชัญญานุช ทับทิมโต ห้อง ๒ (๔๒๔) 
16 042 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เอไธสง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๑๗ 043 นางสาว จิราพร วงศ์แก้ว ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๑๘ 044 นางสาว ศิรประภา  ทรงงาม ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๑๙ 045 เด็กหญิง ทัชชกร  ชะโยมชัย ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๐ 046 นางสาว อารดา  เงินบำรุง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๑ 047 นาย ภูมิพัฒน์  ใยแก้ว ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๒ 048 เด็กชาย นทีเทพ โคตรทองทิพย์ ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๓ 049 นางสาว จิรประภา หงษ์ทอง ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๔ 050 เด็กหญิง สุรัมภา  ขานพรหม ห้อง ๒ (๔๒๔) 
๒๕ 051 นาย สุรักษ์ เรืองแสง ห้อง ๒ (๔๒๔) 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๓  

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 052 นางสาว ปัณณธร โสภาคำ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
2 053 นางสาว ศุภรดา ซื่อตรง ห้อง ๓ (๔๒๕) 
3 054 เด็กชาย เวโรจน ์ ชูเกียรติ์ธนกุล ห้อง ๓ (๔๒๕) 
4 055 นางสาว เกศรา สุขขี ห้อง ๓ (๔๒๕) 
5 056 เด็กหญิง สุชาดา สุขเสถียร ห้อง ๓ (๔๒๕) 
6 057 นางสาว ธนัชพร  ลือขุนทด ห้อง ๓ (๔๒๕) 
7 058 นางสาว ณิชากานต์ คงน้อย ห้อง ๓ (๔๒๕) 
8 059 นางสาว กมลกฤต วันนาคำ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
9 060 นางสาว ปุญญิสา จันทรสุกร ี ห้อง ๓ (๔๒๕) 

10 061 นาย คมน์ณพัทธ์ ชัชวาลานนท ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
11 062 นาย จิรโชต ิ บุญมา ห้อง ๓ (๔๒๕) 
12 063 เด็กชาย บริพัตร ขุนลา ห้อง ๓ (๔๒๕) 
13 064 นาย ศุภกร  เรืองฤทธิ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
14 065 นาย ภูวสุภัสสร ์ บุญมี ห้อง ๓ (๔๒๕) 
15 066 เด็กชาย ณรัฐกรณ์ ปรัชญวิริยวงษ์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
16 067 เด็กชาย ธเนศ เบญญาณิชกุล ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๑๗ 068 นางสาว วันทนา บุญมาก ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๑๘ 069 นาย พิษณุพงศ์ กิ่งไทร ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๑๙ 070 นางสาว ณัชชา สุขอยู่ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๐ 071 นาย ณรงค์ศักดิ์ พูลทวี ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๑ 072 นางสาว ธรณิศร บุญยองศิริกุล ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๒ 073 นาย ณภัทร  เรืองศิลป์ ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๓ 074 นางสาว ปรียาภัทร บุญช่วย ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๔ 075 นางสาว กัลยาณี พรหมมาก ห้อง ๓ (๔๒๕) 
๒๕ 076 นางสาว วรัญญา ฤทธิ์มล ห้อง ๓ (๔๒๕) 

 
 
 

 
 



 
 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๔ 

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 077 เด็กชาย ธีร์กวิน ดาวสุข ห้อง ๔ (๔๒๖) 
2 078 เด็กชาย พีระวิชญ์ บุญช่วยสุข ห้อง ๔ (๔๒๖) 
3 079 เด็กหญิง สุนันทา บัวผัน ห้อง ๔ (๔๒๖) 
4 080 เด็กชาย สรวิชญ ์ น้อยหน่า ห้อง ๔ (๔๒๖) 
5 081 เด็กหญิง ปภาวรินท์  หิรัญรักษ์วัฒนา ห้อง ๔ (๔๒๖) 
6 082 เด็กชาย ญาณพัฒน์ ศิริชื่นวิจิตร ห้อง ๔ (๔๒๖) 
7 083 นางสาว สุชารดี สังข์ทอง ห้อง ๔ (๔๒๖) 
8 084 นางสาว ณัฐนันท์ สุวรรณ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
9 085 เด็กหญิง ธนัชพร หุ่นภักดีวรกุล ห้อง ๔ (๔๒๖) 

10 086 นางสาว นิชาดา  มณีวรรณ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
11 087 เด็กหญิง ภัทรวดี หมอนทอง ห้อง ๔ (๔๒๖) 
12 088 เด็กชาย ศุภณัฐ เชื้อบุญมี ห้อง ๔ (๔๒๖) 
13 089 นางสาว กฤษณา พรมทา ห้อง ๔ (๔๒๖) 
14 090 เด็กหญิง วีร์สุดา ทีน้อย ห้อง ๔ (๔๒๖) 
15 091 นางสาว พุฒิตา  คะอังกุ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
16 092 เด็กหญิง ชวิศา พรวนคำ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๑๗ 093 นางสาว พัชรกิตติ เขตอนันต์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๑๘ 094 นางสาว พรปวีณ์ บุญทับ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๑๙ 095 เด็กหญิง ฌลานันท์ พรหมเศรณีย์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๐ 096 เด็กหญิง สัญญ์สชา หมอกน่อม ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๑ 097 เด็กหญิง ธนาธร  พรหมบุญ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๒ 098 นาย ลาภิศ เรืองหิรัญ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๓ 099 นาย ภูบดินทร์  บุญวงศ์ ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๔ 100 เด็กชาย ธนภัทร ศรีดาเวียง ห้อง ๔ (๔๒๖) 
๒๕ 101 เด็กหญิง อติกา ภูมิมาลา ห้อง ๔ (๔๒๖) 

 
 
 

 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๕ 

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 102 นางสาว อารีรัตน์ ไทยแสง ห้อง ๕ (๔๓๒) 
2 103 เด็กหญิง มิยาวดี สีนาคสุข ห้อง ๕ (๔๓๒) 
3 104 นางสาว ศกลภัทร กาอ่วน ห้อง ๕ (๔๓๒) 
4 105 นางสาว ซารีนา เนินนาค ห้อง ๕ (๔๓๒) 
5 106 เด็กหญิง พริมมาดา ธาดาพรหม ห้อง ๕ (๔๓๒) 
6 107 นางสาว ปพิชญาภรณ์ สุขแก้ว ห้อง ๕ (๔๓๒) 
7 108 เด็กหญิง ประภาศิริ อินทร์ช่วย ห้อง ๕ (๔๓๒) 
8 109 นาย ปีใหม่ มะลิวัลย์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
9 110 เด็กหญิง มาริสา เปี่ยมรอด ห้อง ๕ (๔๓๒) 

10 111 นางสาว ณัฐธิตา หนันอุทา ห้อง ๕ (๔๓๒) 
11 112 นางสาว ลดาวัลย์ เทียบฤทธิ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
12 113 เด็กหญิง ณภัสพร สีหะวงค์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
13 114 นาย ฐตพงศ์ จันแจ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
14 115 นางสาว ธนัชญา ศรีไทย ห้อง ๕ (๔๓๒) 
15 116 เด็กชาย ธราเทพ ดวงบุปผา ห้อง ๕ (๔๓๒) 
16 117 เด็กหญิง ณัชพร ศรีสุข ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๑๗ 118 นาย กันตวิชญ์ รัตนวรุณรัตน์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๑๘ 119 เด็กหญิง ธนัชชา พรมศักดิ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๑๙ 120 เด็กหญิง เขมรัฐ วงศ์กตเวทิน ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๐ 121 เด็กหญิง วริศรา สุธาพจน์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๑ 122 นางสาว จินต์จุฑา กาวินคำ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๒ 123 นางสาว อรุณเนตร คงเมือง ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๓ 124 เด็กชาย ธณัชร คุ้มสิงสัน ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๔ 125 นาย ณัฏฐกิตติ์ ทองพันธ์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 
๒๕ 126 เด็กชาย รพีรัตน์ พุทธารัตน์ ห้อง ๕ (๔๓๒) 

 
 
 

 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๖ 

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 127 นาย นนทกานต์ จินดา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
2 128 นาย กิตติภูมิ นูสสาสุวรรณ ์ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
3 129 นางสาว นันทนา ดีเกิด ห้อง ๖ (๔๓๓) 
4 130 เด็กหญิง วรัชยา พัฒน์ขาว ห้อง ๖ (๔๓๓) 
5 131 นาย วชิรวิทย ์ ศรีเลย ห้อง ๖ (๔๓๓) 
6 132 นางสาว นภสร ลีกีรติกุล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
7 133 เด็กหญิง ทามรินทฬ์ ชายา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
8 134 เด็กชาย สฐากูร คำป้อง ห้อง ๖ (๔๓๓) 
9 135 เด็กหญิง ปราณปริยา คำภูมิ ห้อง ๖ (๔๓๓) 

10 136 นางสาว กฤษฎิ์ชญาภรณ์ กาวี ห้อง ๖ (๔๓๓) 
11 137 เด็กชาย ถิรศักดิ์ ทองสา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
12 138 นางสาว ณภัสสรณ์ วงษ์นิคม ห้อง ๖ (๔๓๓) 
13 139 เด็กหญิง พรนิภา ไพเราะ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
14 140 นาย ภูตะวัน แสงเรืองเดช ห้อง ๖ (๔๓๓) 
15 141 เด็กหญิง ปทิตตา ทศพิมพ์ ห้อง ๖ (๔๓๓) 
16 142 นางสาว สุพัตรา ชินโคตร ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๑๗ 143 นางสาว ศิรประภา ทูลตา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๑๘ 144 นางสาว ชนิประภา ดวงบุบผา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๑๙ 145 นางสาว ธดากรณ์ ละมั่งทอง ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๐ 146 นาย พงศพัศ เเก่นสน ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๑ 147 นาย กันตินันท์ พรมลา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๒ 148 นาย ธนกฤษณ์ อินผล ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๓ 149 เด็กหญิง พิชชาภา ปราบปัจจา ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๔ 150 นางสาว จิรภิญญา มีมุข ห้อง ๖ (๔๓๓) 
๒๕ 151 นางสาว บุญญาพร เกษศรีไพร ห้อง ๖ (๔๓๓) 

 
 
 

 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๗ 

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 152 นาย วัชรพงศ์ อินตา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
2 153 เด็กหญิง เกวลิน บ่อคำ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
3 154 นางสาว สุพิชญา จันทอง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
4 155 นาย พงศกร เขียงสาคู ห้อง ๗ (๔๓๔) 
5 156 เด็กหญิง กนกวรรณ จั่นเพ็ชร์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
6 157 นางสาว พสธร ปากเมย ห้อง ๗ (๔๓๔) 
7 158 เด็กชาย วรายุทธ วงค์ธรรมมา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
8 159 เด็กชาย ธราดล คำมา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
9 160 เด็กชาย ศรัณย์รัฐ สิงห์โตทอง ห้อง ๗ (๔๓๔) 

10 161 นางสาว กฤตยา แก้วสุวรรณ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
11 162 นาย จิรัฏฐ ์ เผือกพงษ์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
12 163 นางสาว ณิชารีย์ คงเมือง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
13 164 นางสาว อัจฉราพร สุขศรี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
14 165 นางสาว ปาลิตา ปริยะ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
15 166 นางสาว วรัญชล ี มีมอญ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
16 167 นางสาว ณภัทรประภา กันตุ่ม ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๑๗ 168 นาย ศุภกิจ กำลังรัมย์ ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๑๘ 169 นางสาว ณิชาพัชร์ คำดี ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๑๙ 170 นางสาว สิริกร สิงห์โสภา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๐ 171 เด็กหญิง ผ่องมนัส พัฒนพิมล ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๑ 172 นางสาว สุกษมา ธรรมรักษา ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๒ 173 นางสาว กานดามณี ใหม่สุข ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๓ 174 นาย อัศวิน จอมปิน ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๔ 175 นางสาว บุญสิตา นามบุญเรือง ห้อง ๗ (๔๓๔) 
๒๕ 176 นางสาว กชกร อินเลี้ยง ห้อง ๗ (๔๓๔) 

 
 
 

 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องสอบที่ ๘ 

 
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 

1 177 เด็กชาย วัฒน์นิธิศ เรืองโรจน์ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
2 178 นาย พีรพัฒน์ จีดปาน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
3 179 เด็กชาย ทยุตธร จำปา ห้อง ๘ (๔๓๕) 
4 180 เด็กชาย ธนกร สุนันทวิทย์ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
5 181 เด็กชาย กฤษกร มหาแก้ว ห้อง ๘ (๔๓๕) 
6 182 เด็กหญิง กุลปริยา ตาคำ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
7 183 นาย รัฐภูมิ ตุ้มทอง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
8 184 นาย ยศกร ยศปัญญา ห้อง ๘ (๔๓๕) 
9 185 นางสาว ชนกพร ดาหาญ ห้อง ๘ (๔๓๕) 

10 187 นาย ถิรวัฒน์ กอบแก้ว ห้อง ๘ (๔๓๕) 
11 188 นางสาว พรรณรินทร์ เทพศิริ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
12 189 นาย ปิยพงษ์ จางวางเหลือง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
13 190 นาย สกลวัฒน์ วงศ์ยศโอฬาร ห้อง ๘ (๔๓๕) 
14 191 นาย ณฐนนท์ พิพิศ ห้อง ๘ (๔๓๕) 
15 192 นาย กิตติกวิน ฉิมปรีดา ห้อง ๘ (๔๓๕) 
16 193 นางสาว นฤตาย์ วิไลศรี ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๑๗ 194 นาย พีรพัฒน์ จีดปาน ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๑๘ 195 นางสาว ณัฐนันท์ พุฒกลาง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๑๙ 196 นาย ศิวัช แก้วชูแสง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๐ 197 เด็กหญิง ขวัญชนก น้อยกลม ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๑ 198 นาย สิรภพ แก้วชูแสง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๒ 199 เด็กชาย ศุภกร พรคลัง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๓ 200 นางสาว กฤติยาณี อ่อนอิง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๔ 201 เด็กหญิง อมลรดา รัตนทอง ห้อง ๘ (๔๓๕) 
๒๕ 202 เด็กชาย ซัยพุดดีน นิยมเดชา ห้อง ๘ (๔๓๕) 

 
 
 

 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ห้องสอบที่ ๙ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานที่สอบ 
1 203 เด็กชาย ชนัทนันท์ นาคสีสุก ห้อง ๙ (๔๓๖) 
2 204 นาย อิศวะ สุขแสงนิล ห้อง ๙ (๔๓๖) 
3 205 นางสาว ธารวิมล สกลศิลป์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
4 206 เด็กหญิง พีรดา ทองคำสุก ห้อง ๙ (๔๓๖) 
5 207 นางสาว ชุตินันท์ กองเงิน ห้อง ๙ (๔๓๖) 
6 208 นางสาว ณิชกานต์ ดีเที่ยง ห้อง ๙ (๔๓๖) 
7 209 เด็กหญิง ปารีญา เสือราช ห้อง ๙ (๔๓๖) 
8 210 นางสาว พีรดา คำใจ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
9 211 นางสาว กษิดี ถนัดพงษ์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 

10 212 เด็กชาย วรัญญู เหลืองศิริเธียร ห้อง ๙ (๔๓๖) 
11 213 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ศรีษะใบ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
12 214 นาย รชต ตั้งกิจเจริญโรจน์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
13 215 นาย พงศ์ธารินษ์ ใยบัณฑิตย์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
14 216 นางสาว ธาริณี บุญเรือง ห้อง ๙ (๔๓๖) 
15 217 นาย อมรเทพ ศรีวรรณชัย ห้อง ๙ (๔๓๖) 
16 218 เด็กหญิง ศศิธร อาจเอื้อ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๑๗ 219 เด็กหญิง กานต์จิรา มุ่งพานิช ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๑๘ 220 นางสาว สุชาดา สุริโย ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๑๙ 221 นาย วชิรวิชญ ์ บุญทอง ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๒๐ 222 เด็กหญิง เกวลิน กาศจันทร์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๒๑ 223 นางสาว พรรษชล ตุ้มไธสง ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๒๒ 224 เด็กชาย ระพีพัฒน์ วงษ์ขันธ์ ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๒๓ 004 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ คำเสม ห้อง ๙ (๔๓๖) 
๒๔ 186 นางสาว สิริวรรณ สารีแก้ว ห้อง ๙ (๔๓๖) 

 
ประกาศ ณ วันที่ 2๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ 

 

 
        ลงชื่อ  
        (นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 


