
ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 10112 เด็กหญิง ระรินตา เอ่ียมเอก

2 10165 เด็กหญิง นวพร โรจนโพธ์ิ

3 10047 เด็กชาย ฐปนวัฒน์   ปิยะรุจิรเวช

4 10134 เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ บุญรอด

5 10040 เด็กชาย พัชรวิทย์ วัฒนะเลิศเมธา

6 10002 เด็กหญิง ศตาวรนันท์  กุสุมาลย์

7 10230 เด็กหญิง วรวรรณ  แสงศรีจันทร์

8 10158 เด็กหญิง เมทิกา วรเดชทวีสิน

9 10193 เด็กหญิง วริษฐา คล้ายทรง

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 1  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 1 - 9

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

10 10274 เด็กชาย วริศ  วัชรภูมิพิทักษ์

11 10073 เด็กชาย ธนภูมิ เหลืองดี

12 10302 เด็กชาย รพีวิชช์ ชัชวงศ์ุวาลย์

13 10137 เด็กหญิง พรพิมล  ปล้ืมเปรมใจ

14 10125 เด็กหญิง ชนัญชิดา อยู่เย็น

15 10003 เด็กหญิง ปารณีย์ วงษาบุตร

16 10063 เด็กหญิง ณัฐชา เลิศแก้ว

17 10126 เด็กชาย กฤตเมธ ร่ืนเริง

18 10095 เด็กชาย ศุภกร พัฒนาภากรณ์

กลุ่มท่ี 2  ห้อง 135  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 10 - 18

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

19 10024 เด็กชาย มนุเชษฐ์ เกียรติเดชาวิทย์

20 10156 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ  สินแดง

21 10122 เด็กชาย พงศธร  อินเทวา

22 10293 เด็กหญิง อนัญพร ทรงทอง

23 10030 เด็กชาย ภาณุรุจ  ครึกคร้ืน

24 10077 เด็กหญิง พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต

25 10268 เด็กหญิง วรณัชชา ดลลชานนท์

26 10267 เด็กชาย ปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

27 10142 เด็กหญิง พรปวีณ์ มุ่งเอ้ือมกลาง

กลุ่มท่ี 3  ห้อง 137  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 19 - 27

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

28 10232 เด็กชาย จีราวิทย์ เลาหสถิตย์

29 10169 เด็กหญิง พิชามญช์ุ กล่ินหอม

30 10145 เด็กหญิง พิชญาภัคร สมิทธิวิโรจน์

31 10088 เด็กหญิง สรชา พัฒนาภากรณ์

31 10212 เด็กชาย หิรัญกฤษณ์   ทองค า

33 10162 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ขันติวีรวัฒน์

34 10260 เด็กชาย ศุภกฤต เจียวย่ี

35 10139 เด็กหญิง ณัฐชานันท์  หยกสุริยันต์

36 10160 เด็กชาย นวมิน รณรงค์ฤทธ์ิ

กลุ่มท่ี 4  ห้อง 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 28 - 36

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

37 10020 เด็กหญิง สุพนิดา สังวรณ์

37 10092 เด็กชาย ปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

39 10111 เด็กหญิง ปีย์วรา เล็กพิทยา

40 10032 เด็กชาย ปภินวิช แหวนทองค า

40 10336 เด็กหญิง วิชญาพร  เอกวัตร

42 10001 เด็กชาย รัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

43 10231 เด็กหญิง ธิรดา ศรีทอง

44 10128 เด็กหญิง เพ็ชรไพริน จันทร์ผ่อง

45 10210 เด็กชาย ณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร

กลุ่มท่ี 5  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)  ล ำดับท่ี 37 - 45

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

46 10317 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อมรเรืองวาณิชย์

47 10288 เด็กหญิง ธารธรรมญา ศรีเมือง

48 10086 เด็กหญิง  ชนิษฐา เจียรพสุอนันต์

49 10242 เด็กชาย วรกร ทองสว่างแจ้ง

50 10328 เด็กหญิง ณพัชญา พนาลัย

51 10075 เด็กหญิง ด.ญ.ธัญนันท์ เศวตภูมิพัฒน์

52 10261 เด็กหญิง นภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฏ์

53 10090 เด็กหญิง กนิษฐา ปัจจุโส

54 10269 เด็กชาย กิตติภพ เช้ือเพชร

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

กลุ่มท่ี 6  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 46 - 54



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

55 10181 เด็กหญิง ณัฐนรี อมรจุติ

56 10237 เด็กหญิง ทิพกัญญา  ศรีถม

57 10227 เด็กหญิง ธิดารัตน์ งามสม

58 10135 เด็กชาย วสุพล  บุญจันทร์

59 10144 เด็กหญิง ศิศิรา จันทร์ภักดี

60 10015 เด็กหญิง มนัสดา  ร่ายเรือง

61 10028 เด็กหญิง ภัทรดา  มหัทธนานุภาพ

62 10117 เด็กชาย ภูปกรณ์ ใสแย้ม

63 10093 เด็กชาย สุภโชค ทรัพย์บัว

กลุ่มท่ี 7  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)   ล ำดับท่ี 55 - 63

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

63 10255 เด็กหญิง พิราวรรณ์ โรจน์รวี

65 10283 เด็กชาย ธรรมปพน  ทองน่ิม

66 10136 เด็กหญิง ตลาวี  ทองสุข

67 10082 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พูลพิพัฒน์

68 10197 เด็กชาย ธนวรรธน์ นวมน่ิม

69 10007 เด็กชาย วสุ  พุ่มสะกา

70 10280 เด็กหญิง นันทัชพร  พันล าภักด์ิ

71 10147 เด็กชาย สิปปกร มีเจริญ

71 10350 เด็กชาย พรณภัทร์  ต้ังธนากาล

กลุ่มท่ี 8  ห้อง 227  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)   ล ำดับท่ี 63 - 71

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

73 10312 เด็กชาย นราวิชญ์  แก้วชิงดวง

74 10129 เด็กชาย เพชรพิทักษ์ สุขประเสริฐ

75 10258 เด็กชาย ณชพัฒน์   หิรัญกุล

76 10253 เด็กหญิง ไพรินทร์ พันธ์เพ่ิม

77 10076 เด็กหญิง ชนิกานต์ บุญเล่ียม

78 10168 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญทอง

79 10083 เด็กชาย ก้องภพ จันทร์นิล

80 10327 เด็กหญิง สมิตานัน มุขศรี

81 10089 เด็กหญิง ศุภรัตน์  บัวเกิด

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)   ล ำดับท่ี 73 - 81

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 9  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

82 10068 เด็กหญิง สิริวิมล รสจันทร์

83 10363 เด็กหญิง รุ่งฤดี จันทร์งาม

84 10066 เด็กหญิง วรรณรัตน์  โสตะทวิ

84 10285 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปรีเปรม

86 10060 เด็กหญิง พัศธนัญญา รัตนานุพงศ์

86 10216 เด็กหญิง ลภัสสินี ทิมจิตร

88 10149 เด็กหญิง กันต์วรินทร์  นวมสุข

89 10120 เด็กหญิง ทิพปภา นิลห้อย

90 10229 เด็กชาย นนทภัทร แจ่มจ ารัส

กลุ่มท่ี 10  ห้อง 135  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)  ล ำดับท่ี 82 - 90

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

91 10064 เด็กชาย ชินปกรณ์ กาญจนภูษิต

91 10320 เด็กชาย ธนพล ยวงย้อย

93 10014 เด็กหญิง สรัญรัตน์ หม่ันกิจ

94 10214 เด็กหญิง ปิยพัทร  รักมิตร

95 10061 เด็กหญิง สิริกร ศรีทอง

95 10085 เด็กหญิง ชนัญธิดา  เทศสาลี

97 10324 เด็กหญิง อัญชิสา ศรีเพชร

98 10087 เด็กชาย ชินภพ หยิมการุณ

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 11  ห้อง 137  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)   ล ำดับท่ี 91 - 98

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

98 10161 เด็กหญิง พิชชารีย์ นาคพสุสิริ

100 10044 เด็กชาย ปุณยวิชญ์  แพนพา

102 10188 เด็กชาย ก าชัย ก าไลแก้ว

102 10247 เด็กชาย สรวิชญ์ เจริญราษฎร์

104 10094 เด็กชาย ณัฐทพนธ์ ทองสุข

104 10196 เด็กชาย ณัท เชาวนะ มูลนาม

104 10202 เด็กชาย สรวิชญ์ สุนทร

107 10174 เด็กชาย พชรพล  เปาริก

108 10319 เด็กชาย กรภณ  สินสวัสด์ิ

กลุ่มท่ี 12  ห้อง 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class)  ล ำดับท่ี 98 - 108

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   





ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 20078 เด็กหญิง พิชญ์พธู   สุกสี

2 20038 เด็กหญิง พรรณปพร  โพธ์ิทอง

4 20077 เด็กชาย นันทิวรรธน์  ป่ินทอง

5 20030 เด็กชาย วรกฤช จันทรเกตุ

6 20009 เด็กหญิง ย่ิงทิพย์  สมบัติทวีพูน

7 20045 เด็กชาย ศุภกร จิวารัตน์

8 20022 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธ์ุ

9 20072 เด็กชาย สุวิจักขณ์  หลวงชะอำ

10 20029 เด็กหญิง เป่ียมสุข ศรัทธาธรรม

กลุ่มท่ี 13  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS)  ล ำดับท่ี 1 - 10

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 20127 เด็กหญิง  เกิดเกล้า ตากด ารงค์กุล

12 20073 เด็กหญิง วิสุทธิพร ถาวรวิสิทธ์ิ

13 20008 เด็กชาย ณัฐกฤต แก้วชิงดวง

14 20051 เด็กชาย ภพธนภณ ป่ินแก้ว

15 20092 เด็กชาย ณฐชนนท์ ผาสุข

16 20048 เด็กชาย ภัทรภณ บุญประเสริฐ

17 20094 เด็กชาย กีรติ  วรรณเลิศ

18 20028 เด็กหญิง อลีเซีย แสงมณี

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 14  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS) ล ำดับท่ี 11 - 18



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

20 20018 เด็กหญิง วัลลภา แนบถนอม

21 20023 เด็กชาย ธนาธิป นวลสุวรรณ

22 20035 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เดชส าราญ

23 20080 เด็กชาย รัชชานนท์ เนียมเงิน

24 20085 เด็กชาย สวัชกร ดวงเดือน

25 20115 เด็กหญิง ไปรยา  เฟ่ืองนภากิจ

26 20106 เด็กชาย ธีรภัทร  พงษ์รอด

27 20054 เด็กหญิง ณัฐพัชร์  ภัทรชัยยาคุปต์

กลุ่มท่ี 15  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS)  ล ำดับท่ี 20 - 27

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

28 20119 เด็กชาย ภูริณัฐ เพ่ิมสิน

29 20031 เด็กหญิง อรณัชชา มงคล

30 20096 เด็กชาย ณัฐชนน ผาตินุวัติ

31 20095 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สุภาเเพ่ง

32 20114 เด็กหญิง นิชาภา สุวรรณวงศ์

33 20033 เด็กหญิง พรรณภัทร เอกรัตนโชติ

34 20059 เด็กหญิง นันท์นภัส เพชรมาลัยกุล

35 20007 เด็กชาย สิรภัทร  นาคบุบผา

36 20055 เด็กชาย ธรรมสรณ์ ศิริบุญไพศาล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS)  ล ำดับท่ี 28 - 36

 วันเสำร์ ท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 16  ห้อง 227  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปกีารศึกษา 2565  วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหตุ 

1 ลำดับท่ี 1-9 1 3 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

2 ลำดับท่ี 10-18 1 3 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

3 ลำดับท่ี 19-27 1 3 7 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

4 ลำดับท่ี 28-36 1 2 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

5 ลำดับท่ี 37-45 1 2 6 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

6 ลำดับท่ี 46-54 1 2 8 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

7 ลำดับท่ี 55-63 2 2 5 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9 
ลำดับที่ 63 

10093 

8 ลำดับท่ี 63-71 2 2 7 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9 
ลำดับท่ี 63 

10255 
 

 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

 
สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัว ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 

เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 132 133 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางสาวนาขวัญ  โชยา นายพชระ  พลอยทับทิม นายวิวัฒน์  แสงจินดา 

2 134 135 นางชินธันย์  จิตต์การุณย์ นางดวงเดือน  ไชยวงษา นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายสรวุฒิ  นุชถาวร นางสาวอุมาพร  เกิดผล 

3 136 137 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย 

4 123 124 นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นางณัชชา  ศรีสุกใส นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ   นางสาวนิศารัตน์  เครือสุวรรณ นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท 

5 125 126 นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจริญ นายจตุพร  เกิดสดับ นางลัดดา  สอนริน 

6 127 128 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ นายวรุตม์  อ่วมนิล นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ 

7 224 225 นายรัฐพล  นนทะโชติ นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์ ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก นางสุนีย์  มีศรี 

8 226 227 นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายโกสินทร์  บุตรเนียม   นางสิรินทร์ทิพย์   ปุริโส 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปกีารศึกษา 2565  วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหตุ 

9 ลำดับท่ี 73-81 1 3 3 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

10 ลำดับท่ี 82-90 1 3 5 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

11 ลำดับท่ี 91-98 1 3 7 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 8 
ลำดับที่ 98 

10087 

12 ลำดับท่ี 98-108 1 2 4 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9 
ลำดับที่ 98 

10161 
13 ลำดับท่ี 1-10 1 2 6 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9  

14 ลำดับท่ี 11-18 1 2 8 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 8  

15 ลำดับท่ี 20-27 2 2 5 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 8  

16 ลำดับท่ี 28-36 2 2 7 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9  

 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

 
สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัว ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 

เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 132 133 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางสาวนาขวัญ  โชยา นายพชระ  พลอยทับทิม นายวิวัฒน์  แสงจินดา 

2 134 135 นางชินธันย์  จิตต์การุณย์ นางดวงเดือน  ไชยวงษา นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายสรวุฒิ  นุชถาวร นางสาวอุมาพร  เกิดผล 

3 136 137 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย 

4 123 124 นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นางณัชชา  ศรีสุกใส นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ   นางสาวนิศารัตน์  เครือสุวรรณ นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท 

5 125 126 นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจริญ นายจตุพร  เกิดสดับ นางลัดดา  สอนริน 

6 127 128 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ นายวรุตม์  อ่วมนิล นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ 

7 224 225 นายรัฐพล  นนทะโชติ นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์ ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก นางสุนีย์  มีศรี 

8 226 227 นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายโกสินทร์  บุตรเนียม   นางสิรินทร์ทิพย์   ปุริโส 

 
 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



ขั้นตอนการมอบตัว สำหรับผู้ปกครอง  
1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องกรอกใบมอบตัวที่กำหนดจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  
2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว   พร้อมวิธีการกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน (หน้า1-2) 
3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้ เรียบร้อย และนำมาให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ก่อนไปมอบตัวในห้องที่กำหนด โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 
1.  ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 

           2. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตร  ต้องระบุชุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  
               และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน   ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกันพร้อม 
               ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
      (กรณีนักเรียนยังไม่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม     
ซึ่งเป็นเอกสารในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนห้องโครงการฯ เกี่ยวกับระดับผลการเรียนและการจบหลักสูตร
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ให้นำส่งหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม   
และการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนักเรียนห้องโครงการพิ เศษ  ในวันจันทร์ ที่  4 เมษายน พ.ศ. 2565  
เวลา 08.30น.- 12.00น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ข้อที่  1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน หากขาดคุณสมบัติ ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การเรียนใน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
http://www.promma.ac.th เป็นลำดับต่อไป) 

            3. ทะเบียนบา้นนักเรียน ฉบบัตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
            4. ทะเบียนบา้นบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบบั 
            5. ทะเบียนบา้นมารดา ฉบบัตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบบั 
            6. สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบบั  
            7. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ใน 
    การดำเนิ นการบั นทึ กประวัติ ท ะ เบี ยนนั ก เรียน  ในระบบ โปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนั ก เรียน 
    ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่างที่งานทะเบียน  
    และวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 
           8. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
              8.1 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาถ่ายเอกสารพร้อม 
                   ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
              8.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงยศบิดาหรือมารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อม 
                    ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

          โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
                เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที่1 และหน้าที่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับดังที่กล่าวมา
ข้างต้นและให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด เรียงตามลำดับ  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
  โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 
  โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 
  โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั   
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