
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕65  

(แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) 
--------------------------------------------------------- 

ตามที่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา ๒๕65 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  28  มีนาคม  2565 นั้น 

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕65  (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)  ดังนี้ 

 

ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ สกุล  

1 26 นางสาววรุณอร เหมหอมเงิน   

2 27 นางสาวพรชนก คนหลัก   

3 22 นางสาวนิภาภรณ์ โพฉัตร   

4 8 นายพชรพล กล่ำรุ่ง   

5 28 เด็กหญิงปาริตา บุตรเพ็ง   

6 11 นายธีรพัชร์ ภู่กระจ่าง   

7 21 นางสาวกชกร เขียวชอุ่ม   

8 7 นางสาวพรพรหม ศุภรานันท์   

9 17 นายสุวรรณภูมิ พูลผล   

10 15 นายวรพงศ์ งอกสี   

11 3 เด็กหญิงปาลีรัฐ หอมบุบผา   

12 9 นางสาวรัชนก   เปรมปรี   

13 23 นางสาวกฤติญา เซี่ยงหว็อง   

14 2 นางสาวเบญจมาพร ช้างเผือก   

15 14 นายแสนดี ไกรวิลาศ   

16 16 เด็กหญิงณรีรัตน์ รสชุ่ม   



ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล  

17 1 เด็กหญิงอภิรดี อ่อนจันทร์   

18 19 นายนวพล สมนึก   

19 20 นางสาวสุพิชญนันทน์ เชื้อสมุทร   

20 4 นายพัชรพงษ์ เติมเต็ม   

21 10 นายอนาวิน ทรงกิจ   

22 31 นางสาวรตนพร เลิศไชยภัณฑ์   

23 12 นายปกาศิต  ทองคำ   

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่  3  เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.      
ณ อาคารอเนกประสงค ์(โรงอาหาร) กรณีที่นักเรียนสอบผ่านไม่มารายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์  

 ประกาศ  ณ  วันที่   31  มีนาคม  2565 
 
 

 
 
 

(นางสาวอรุณี  เจริญจิตรกรรม) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 5  (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕65  

(แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ) 
--------------------------------------------------------- 

ตามที่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา ๒๕65 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  28  มีนาคม  2565 นั้น 

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕65   (แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ)  ดังนี้ 

 

ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล 

1 22 นายพรีภัทร เชิดชู 

2 20 นายสุรพิชญ์ สีแตงเหลือง 

3 4 นางสาวฑิฆัมพร ทับยาง 

4 3 นางสาวอัญชลี บุญเจริญ 

5 25 เด็กหญิงภัทราภรณ์ วรรณวงศ ์

6 5 นายธีรภัทร อู่ตะเภา 

7 18 เด็กชายจีรภัทร บุญจีน 

8 1 นางสาวศศิกาญจน์ หมอทรัพย์ 

9 16 นางสาวอารียา อินทสอน 

10 12 นางสาวอรอุมา พระลักษณ์ 

11 21 นางสาวกาญจนา แดงบาง 

12 6 นายเกียรติศักดิ์ รัตนพันธ์ 

13 14 นายภาคภูมิ หุ่นสุวรรณ 

14 8 นางสาวพีรชญา ประดิษฐ์แก้ว 

15 2 เด็กหญิงลออรัตน์ คำศรี 

16 15 เด็กชายอติเทพ กอปรบุญทิพย์ 

17 13 เด็กชายพชรพล ศรีนวล 

18 9 นางสาวสาริสา จุฑามนตรี 

19 10 นายทวีศักดิ์ หอมกลิ่น 



ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่  3  เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.      
ณ อาคารอเนกประสงค ์(โรงอาหาร) กรณีที่นักเรียนสอบผ่านไม่มารายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์  

 ประกาศ  ณ  วันที่   31  มีนาคม  2565 
 
 

 
 
 

(นางสาวอรุณี  เจริญจิตรกรรม) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 5  (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 


