
 

 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  วันจันทร ์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 11.00น.  
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหตุ 

1 ลำดับท่ี 1-10 9 2 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

2 ลำดับท่ี 11-19 9 2 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

3 ลำดับท่ี 20-28 9 3 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

4 ลำดับท่ี 29-36 9 3 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท) 9  

5 ลำดับท่ี 37-46 9 4 2 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 8  

6 ลำดับท่ี 47-55 9 4 4 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 8  

7 ลำดับท่ี 56-65 2 1 5 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9 
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8 ลำดับท่ี 65-73 2 2 4 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

9 ลำดับท่ี 74-83 2 2 6 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

10 ลำดับท่ี 84-91 2 3 2 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 9  

11 ลำดับท่ี 93-102 2 3 4 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 10  

12 ลำดับที่ 104 - สำรอง3 2 3 6 ห้องโครงการ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (SMART CLASS) 10  

13 ลำดับท่ี 1-10 1 2 3 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9  

14 ลำดับท่ี 12-21 1 2 5 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9   

15 ลำดับท่ี 22-30 1 2 7 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9  

16 ลำดับท่ี 31 - สำรอง4 1 3 2 ห้องโครงการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ -วทิยาศาสตร์ (EMS) 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 

 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 11.00น. 
 

กลุ่มที่ สถานที่ 

พักคอย 
สถานท่ี 

ตรวจหลักฐาน 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  

1 923 922 ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกัมมโิก นางมณฑา  ทักษิณานนัต ์ นางน้ำผึ้ง  นอ้ยบาท 

2 925 924 นายสกุฤษฏิ์  เมธาประสทิธิ ์ นางสาวภทัรภร  วอ่งไว นางลัดดา  สอนริน 

3 933 932 นายสขุสวัสดิ์   ภูรัต นางสาวศศิวมิล  วงษเ์หรยีญทอง นางอรัญญา  มหาแก้ว 

4 935 934 ว่าที่ ร.ต.วรีะชยั  จิบทอง นางสาวจนิดารัตน์  มีโหมด นายสุพรชยั  เทยีมทองอ่อน 

5 943 942 นายอมรเทพ  ใจผอ่ง นายกฤตธี  โอบออ้ม นายวรุตม ์ อว่มนลิ 

6 945 944 นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ นายชยัชาญ  ปรางค์ประทานพร นายธธนนต์  นิยมญาต ิ

7 216 215 นางสาวจิตติมา  เครอืแขก นายอาคม  แซ่ลิ้ม นางกนุทนิี     จำปาเรือง 

8 225 224 นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์ นายปกรณ์  จีโป้ง นายการณุ  เขียมทรัพย ์

9 227 226 นางสาววเิชียร  กลีบจงกล นางวินนา  แฝงสวัสดิ ์ นายชยัวัฒน์  ปานฉ่ำ 

10 233 232 นางสาวอมุาพร  เกิดผล นายมรุธา  สุขเกษม นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร 

11 235 234 นางสาวอมุาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม  นางสาวขวัญตา  ดาบคม นายสรวุฒิ  นุชถาวร 

12 237 236 นางนนัทยิา  เจรญิผล นางสุนยี์  มีศร ี นายกำพล   เลาหวัฒนภิญโญ 

13 124 123 นางสุภาวดี    ยาวไธสง นายณฐัวุฒ ิ แก้วเกิด นายววิัฒน ์ แสงจินดา 

14 126 125 นางเอกอนงค์   โอปณะโสภิต   นางชินธันย์  จติต์การุณย ์ นางเสาวรส  บุพรรณ 

15 128 127 นายภราดร  รุ่งเรอืง นางสาวปารมี  เลีย้วสกุลเลิศ นายณัฏฐพงษ์  กันภยั   

16 133 132 นางสาวนทุรี  มงคล นางต้องหทัย  เคลอืบสุวรรณ นางสาวอุไร   พุม่ไสว 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้ปกครอง  

1. ผู้ปกครองเตรียมหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม   

เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน เป็นไปตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร ข้อที่ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน หากขาดคุณสมบัติที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ 

การเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตร  ต้องระบุชุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน 

     และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน   ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า – หลังในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

    พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

1.2 นำส่งเอกสารหลักฐานอ่ีนๆ เพิ่มเติม กรณีที่นำมาไม่ครบถ้วน ในวันมอบตัว  

     โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน   

2.  ผู้ปกครองตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ตามห้องที่กำหนด ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

           โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

        โต๊ะที่ 2 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตัว   



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

7 10230 เด็กหญิง วรวรรณ  แสงศรีจันทร์

8 10158 เด็กหญิง เมทิกา วรเดชทวีสิน

9 10193 เด็กหญิง วริษฐา คล้ายทรง

10 10274 เด็กชาย วริศ  วัชรภูมิพิทักษ์

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 1  ห้อง 923  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ.............คน ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท) ล ำดับท่ี 1 - 10

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

19 10024 เด็กชาย มนุเชษฐ์ เกียรติเดชาวิทย์

กลุ่มท่ี 2  ห้อง 925  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ.............คน  ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท) ล ำดับท่ี 11 - 19

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

28 10232 เด็กชาย จีราวิทย์ เลาหสถิตย์

กลุ่มท่ี 3  ห้อง 933 จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน   มำ.............คน ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท) ล ำดับท่ี 20 - 28

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

29 10169 เด็กหญิง พิชามญช์ุ กล่ินหอม

30 10145 เด็กหญิง พิชญาภัคร สมิทธิวิโรจน์

31 10212 เด็กชาย หิรัญกฤษณ์   ทองค า

31 10088 เด็กหญิง สรชา พัฒนาภากรณ์

33 10162 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ขันติวีรวัฒน์

34 10260 เด็กชาย ศุภกฤต เจียวย่ี

35 10139 เด็กหญิง ณัฐชานันท์  หยกสุริยันต์

36 10160 เด็กชาย นวมิน รณรงค์ฤทธ์ิ

37 10092 เด็กชาย ปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท) ล ำดับท่ี 29 - 36

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

กลุ่มท่ี 4  ห้อง 935  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน มำ.............คน ไม่มำ.............คน 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

37 10020 เด็กหญิง สุพนิดา สังวรณ์

39 10111 เด็กหญิง ปีย์วรา เล็กพิทยา

40 10032 เด็กชาย ปภินวิช แหวนทองค า

42 10001 เด็กชาย รัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

43 10231 เด็กหญิง ธิรดา ศรีทอง

44 10128 เด็กหญิง เพ็ชรไพริน จันทร์ผ่อง

45 10210 เด็กชาย ณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร

46 10317 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อมรเรืองวาณิชย์

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

กลุ่มท่ี 5  ห้อง 943  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 8  คน มำ.............คน ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 37 - 46



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

47 10288 เด็กหญิง ธารธรรมญา ศรีเมือง

48 10086 เด็กหญิง  ชนิษฐา เจียรพสุอนันต์

50 10328 เด็กหญิง ณพัชญา พนาลัย

51 10075 เด็กหญิง ธัญนันท์ เศวตภูมิพัฒน์

52 10261 เด็กหญิง นภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฏ์

53 10090 เด็กหญิง กนิษฐา ปัจจุโส

54 10269 เด็กชาย กิตติภพ เช้ือเพชร

55 10181 เด็กหญิง ณัฐนรี อมรจุติ

กลุ่มท่ี 6  ห้อง 945  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน มำ.............คน  ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 47 - 55

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

63 10255 เด็กหญิง พิราวรรณ์ โรจน์รวี

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 56 - 63

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

กลุ่มท่ี 7  ห้อง 216  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ.............คน  ไม่มำ.............คน 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

73 10312 เด็กชาย นราวิชญ์  แก้วชิงดวง

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

กลุ่มท่ี 8  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ.............คน ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 65 - 73

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

74 10129 เด็กชาย เพชรพิทักษ์ สุขประเสริฐ

75 10258 เด็กชาย ณชพัฒน์   หิรัญกุล

76 10253 เด็กหญิง ไพรินทร์ พันธ์เพ่ิม

78 10168 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญทอง

79 10083 เด็กชาย ก้องภพ จันทร์นิล

80 10327 เด็กหญิง สมิตานัน มุขศรี

81 10089 เด็กหญิง ศุภรัตน์  บัวเกิด

82 10068 เด็กหญิง สิริวิมล รสจันทร์

83 10363 เด็กหญิง รุ่งฤดี จันทร์งาม

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

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

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 74 - 83



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

84 10285 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปรีเปรม

84 10066 เด็กหญิง วรรณรัตน์  โสตะทวิ

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

91 10064 เด็กชาย ชินปกรณ์ กาญจนภูษิต

91 10320 เด็กชาย ธนพล ยวงย้อย

กลุ่มท่ี 10  ห้อง 233  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน มำ.............คน ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 84 - 91

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

93 10014 เด็กหญิง สรัญรัตน์ หม่ันกิจ

94 10214 เด็กหญิง ปิยพัทร  รักมิตร

95 10085 เด็กหญิง ชนัญธิดา  เทศสาลี

95 10061 เด็กหญิง สิริกร ศรีทอง

97 10324 เด็กหญิง อัญชิสา ศรีเพชร

98 10087 เด็กชาย ชินภพ หยิมการุณ

98 10161 เด็กหญิง พิชชารีย์ นาคพสุสิริ

100 10044 เด็กชาย ปุณยวิชญ์  แพนพา

102 10188 เด็กชาย ก าชัย ก าไลแก้ว

102 10247 เด็กชาย สิรวิชญ์ เจริญราษฎร์

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

กลุ่มท่ี 11  ห้อง 235  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ...........คน  ไม่มำ............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 93 - 102



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

104 10094 เด็กชาย ณัฐทพนธ์ ทองสุข

104 10202 เด็กชาย สรวิชญ์ สุนทร

104 10196 เด็กชาย ณัท เชาวนะ มูลนาม

107 10174 เด็กชาย พชรพล  เปาริก

108 10319 เด็กชาย กรภณ  สินสวัสด์ิ

ส ำรอง1 10322 เด็กชาย ธีรภัทร  โชคลาภ

ส ำรอง2 10080 เด็กหญิง คณัสนันท์  สถานสุข

ส ำรอง3 10050 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุดาอุเส็น

ส ำรอง5 10051 เด็กชาย ภาณุวัชร ศุภลักษณ์เลิศกุล

ส ำรอง6 10295 เด็กหญิง ธนภรณ์ โพธ์ิคล้าย

กลุ่มท่ี 12  ห้อง 237  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน มำ...........คน  ไม่มำ...........คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (Smart Class) ล ำดับท่ี 102 - ส ำรอง6

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

 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 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

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

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

20 20018 เด็กหญิง วัลลภา แนบถนอม

21 20023 เด็กชาย ธนาธิป นวลสุวรรณ

กลุ่มท่ี 14  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 
กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS) ล ำดับท่ี 12 - 21

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

28 20119 เด็กชาย ภูริณัฐ เพ่ิมสิน

29 20031 เด็กหญิง อรณัชชา มงคล

30 20096 เด็กชาย ณัฐชนน ผาตินุวัติ

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 15  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 
กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS) ล ำดับท่ี 22 - 30



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

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

ส ารอง 2 20037 เด็กชาย นันทพันธ์ รุ่งเจริญรักษ์

ส ารอง 3 20012 เด็กชาย กิตติศักด์ิ บุญทัง

ส ารอง 4 20020 เด็กชาย ธนโชติ บริรักษ์

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (EMS) ล ำดับท่ี 31 - ส ำรอง4

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.00 น. 

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

กลุ่มท่ี 16  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

2 40181 นาย พาทิส ตันติสุขารมย์

3 40013 นาย ปิติณัช ร่ายเรือง

4 40087 นาย ธนลภย์ พรามคุ้ม

5 40103 นาย รัชพล ศรีทอง

7 40232 นาย ณัฐพงษ์ วีสม

9 40096 นาย ชัยนันท์ คล้ายทรง

10 40048 เด็กหญิง วรพร อักโข

กลุ่มท่ี 1  ห้อง 923  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน   มำ............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 2 - 10

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 40180 เด็กชาย อัศวิน นวมภักดี

12 40124 นางสาว ภัคจิรา โอษฐ์ แก้ว

12 40099 นาย พัสกร เสียงล ้า

12 40219 เด็กชาย ศิลาฤทธ์ิ หนูแก้ว

16 40264 นาย พลภัทร บุญนิมิตร์

17 40107 นาย ปวร แย้มสรวล

18 40247 นาย ญาณวีร์ บุญเรือง

18 40295 เด็กชาย ชิดชนก ทรัพย์สิน

กลุ่มท่ี 2  ห้อง 925  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท) ล ำดับท่ี 11 - 18

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

18 40071 เด็กชาย พิรวิชญ์ อ่ิมฤทธา

21 40045 นางสาว ณหทัย หทัยรัตนานนท์

22 40052 เด็กหญิง ฐิตาภา แก้วก้าเหนิดพงษ์

23 40102 นาย นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

24 40203 นาย ปุญญพัฒน์ สรยุทธยรรยง

24 40088 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยแก้ว

26 40279 นางสาว ฐิติรดา ภู่เงิน

27 40205 นางสาว วรกาญจน์ หลิวเจริญกุล

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 3  ห้อง 933  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 18 - 27

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

27 40167 เด็กหญิง ฎีกาแก้ว พุทธรักษา

27 40242 นาย ศุภวัฒณ์ สุวรรณโน

30 40043 นางสาว ศกลวรรณ บุญอยู่

31 40178 เด็กหญิง ปัญจพาณ์ ทับสี เรียกโครงกำร1

32 40170 นางสาว กรวรรณ จันทร์สมบุญ เรียกโครงกำร2

34 40116 นาย วีรณัฐ อังคตรีรัตน์ เรียกโครงกำร3

35 40146 นาย ประวีร์ณัฐ สังข์ทอง เรียกโครงกำร4

กลุ่มท่ี 4  ห้อง 935  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 27 - 35

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

35 40191 เด็กหญิง ธนพร ผิวข้า

37 40095 นางสาว ขวัญฤดี ลาภงามเพียร

37 40268 เด็กชาย ชณณ์รพรรษฐ์ เข็มเมือง

40 40111 นาย ธนสร ธนมาศชัยเจริญ

40 40201 นาย ธิติกร ฉ้่ามะนา

42 40195 เด็กชาย ธนกร ชนมนัส

42 40044 เด็กหญิง กชพร เครือมา

45 40094 นางสาว ดารินทรา วิจิตต์พันธ์

45 40136 นาย พงศ์ปณต จันทนา

กลุ่มท่ี 5  ห้อง 943  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 35 - 45

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

47 40149 นาย สิทธิรัตน์ ทองศิริ

48 40172 นางสาว ภัชชญามณ ทองตัน

48 40177 เด็กหญิง อริสรา นฤภัย

50 40069 นางสาว ชนากานต์ จันทร

50 40065 นาย ชัยวัฒน์ บุญศิริ

50 40046 เด็กหญิง ปณาลี อ้นดิสถ์

50 40113 เด็กหญิง ปัณณพร ต้วมศรี

54 40141 นาย นิธิศ ใจชื น

54 40144 นาย กฤติณัฎธ์ บุญประเสริฐ

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 6  ห้อง 945  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์  ล ำดับท่ี 47 - 54

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

56 40118 นาย ธนกฤต หงวนศาลา

56 40128 เด็กหญิง วิภาวินี ละม่ังทอง

59 40114 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา กาญจนเสถียร

60 40122 เด็กหญิง ชาลิสา ทองจันดี

61 40039 นางสาว ณภัทวดี จิตไมตรี

61 40137 นาย จิรภัทร บัวโรย

61 40210 นางสาว ญวิภา ป้อมทอง

65 40070 นางสาว ภัณฑิรา ป้ันเหน่ง

65 40006 เด็กชาย ติณณภพ พูลส้าราญ

กลุ่มท่ี 7  ห้อง 215  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 56 - 65

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

65 40091 นางสาว ดาวรวงแก้ว สาธิตศานนท์

65 40063 เด็กชาย รชต ปราณโสภณ

69 40150 เด็กหญิง พอเพียง กุลโลหะมงคล

69 40165 นางสาว วิรากานต์ พลายเเก้ว

71 40078 นางสาว ธัญพร อินมี

72 40002 เด็กหญิง นภัสนันท์ โยธะกา

72 40255 นางสาว สิตางศุ์ ศรีสุวรรณ

72 40296 นางสาว ญาณิศา สุขเฉย

76 40014 เด็กชาย สหวุฒิ ข้าขม

กลุ่มท่ี 8  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 65 - 76

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

76 40238 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เอ่ียมสอาด

76 40092 เด็กหญิง ปรียาภา จินดาไทย

79 40098 เด็กชาย ปรเมษฐ์ หินศรี

79 40186 นางสาว นัชชา เอกเพชร

81 40206 นาย ธราธิป มีศีล

82 40016 นางสาว ลลิตภัทร นาคบุบผา

83 40214 เด็กหญิง วรรธมน ยวงใย

84 40297 นาย ศรัณย์ สระแก้ว

85 40105 เด็กชาย อริยพล เทียบทอง

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

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

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 76 - 85

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

85 40245 นาย อธิวัฒน์ สร้อยมาลี

85 40054 นางสาว ณญาดา เย็นใจ

85 40077 เด็กหญิง พีรชา ศรัณยพงศกร

85 40004 นางสาว ณัฏฐณิชา โฉมงาม

90 40271 นาย กันตพงศ์ กอสวัสด์ิพัฒน์

90 40202 นาย ญาณโชติ เอ่ียมวงษ์

92 40222 เด็กชาย ณฐภทร ทองเงิน

92 40055 นางสาว ณิชาภัทร โพธ์ิทอง

92 40067 นางสาว จิตรลดา บูรณารมย์

กลุ่มท่ี 10  ห้อง 233  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 85 - 92

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

92 40171 เด็กหญิง นิรดา พูลสวัสด์ิ

92 40309 เด็กหญิง สรัลยา สมมิตร

92 40207 นาย พิชญุตม์ หุ่นงาม

98 40185 เด็กหญิง สิริกร ลูกอินทร์

99 40244 นางสาว ปุญญิศา ลาภหลาย

99 40209 นางสาว เอวิตรา พูลสมบ

99 40053 เด็กหญิง ศศิมา กรกุม

99 40176 นางสาว สิรภัทร ธนันทา

103 40218 นางสาว โชษิตา อุบลน้อย

กลุ่มท่ี 11  ห้อง 235 จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 92 - 103

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

103 40211 นาย ญาณเดช เอ่ียมวงษ์

103 40302 นาย ชยพล วงศ์จิรรัตน์

103 40217 เด็กหญิง คุณามัย พัชรานุกูลการ

103 40204 เด็กหญิง รุจิรดา รุ่มรวย

109 40270 เด็กหญิง นันท์นภัส คุ้มครอง

109 40073 เด็กหญิง วรวีร์ โพยมรัตน์

109 40083 นางสาว ณัฏฐ์กชพร ชวัลสิริกุลธรา

109 40175 เด็กหญิง อริสา นฤภัย

109 40076 นาย คชภู ชัยศรี

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 12  ห้อง 237  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 103 - 109

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

109 40231 นางสาว ชนิดาภา กล่ินชุ่ม

109 40152 นางสาว นิวาริน เงินสุวรรณ

109 40220 นางสาว ธนารีย์ ศรีสุกัญญา

118 40131 เด็กชาย กสิณธรณ์ พรายมณี

118 40140 นางสาว สุพรรษา ม่ันคง

120 40166 เด็กชาย ปุณยวีร์ พิมพ์ไทย

120 40253 นางสาว จิตต์ทิพย์ พุฒจร

122 40213 เด็กหญิง นภัสวรรณ บุตรเพชร

122 40241 นางสาว ชนารดี ครื นจิต

กลุ่มท่ี 13  ห้อง 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 109 - 122

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

122 40258 นาย สุธนัย ทางทอง

122 40266 เด็กหญิง ศิรประภา ร่ืนเกษม

122 40101 เด็กชาย อภิรักษ์ หอมจันทร์

122 40003 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชุดา จันทร์สุก

122 40026 นาย คุณาสิน พูลเพ่ิม

122 40060 นางสาว อัจริยา อารีบ้าบัด

122 40127 นาย สพลกร ล้าดับวงษ์

122 40250 นางสาว วาฤษฎา อมรปิยะกฤษฐ์

133 40182 นางสาว อรนภา ลาภมาก

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 122 - 133

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 14  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9 คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

133 40156 นางสาว โยษิตา โล่ประดิษฐ์

135 40074 นาย จิราวุฒิ แกมนาค

135 40274 นางสาว ปภาวรินท์ แก้วนวล

135 40237 นางสาว ชญานิศ วาปี

138 40161 เด็กชาย รัฐพงษ์ แย้มผ่อง

ส ำรอง 2 40261 นำย ภูมิภัทร วงศ์ขยำย

ส ำรอง 3 40028 เด็กหญิง กชวรรณ เปำอินทร์

ส ำรอง 4 40155 นำงสำว พัณฐ์ฐิชำ คล้ำยคลึง

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 15  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 133 - ส ำรอง4



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

ส ำรอง 5 40287 เด็กชำย ฉัตรชวินทร์ เม่งสวัสด์ิ

ส ำรอง 6 40089 เด็กหญิง ภัชฐิดำภำ บ ำรุงพืช

ส ำรอง 6 40184 เด็กหญิง จิดำภำ พรหมเรือง

ส ำรอง 6 40249 นำงสำว ปัญญิศำ นิลประเสริฐ

ส ำรอง 9 40058 นำงสำว ภูฟ้ำ สุรชิต

ส ำรอง 9 40240 นำงสำว ปรำณปรียำ สินเสริฐ

ส ำรอง 11 40236 นำงสำว วริษฐำ รักเจียม

ส ำรอง 12 40059 นำย ปัณณวิชญ์ ศรีจันทร์

 วันจันทร์ ท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00น. - 15.30น. 

กลุ่มท่ี 16  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน มำ...........คน   ไม่มำ...........คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์   ส ำรอง5 - 12

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



 

 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 

กำหนดกลุ่มการตรวจสอบคุณสมบัติห้องเรียนพิเศษ   

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30น. 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน 

ทีต่รวจสอบ 
หมายเหตุ 

1 ลำดับท่ี 2-10 9 2 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 7  
2 ลำดับท่ี 11-18 9 2 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 8  

3 ลำดับท่ี 18-27 9 3 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 8 
ลำดับท่ี 18 

40071 
ลำดับท่ี 27 

40205 

4 ลำดับท่ี 27-35 9 3 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 7  

5 ลำดับท่ี 35-45 9 4 2 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 ลำดับท่ี 35 
40191 

6 ลำดับท่ี 47-54 9 4 4 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9  

7 ลำดับท่ี 56-65 2 1 5 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 
ลำดับท่ี 65 

40065, 40046 
40113 

8 ลำดับท่ี 65-76 2 2 4 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 ลำดับท่ี 76 
40014 

9 ลำดับท่ี 76-85 2 2 6 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 ลำดับท่ี 85 
40105 

10 ลำดับท่ี 85-92 2 3 2 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9  

11 ลำดับท่ี 92-103 2 3 4 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 ลำดับท่ี 92 
40171, 40309, 

40207 

12 ลำดับท่ี 103-109 2 3 6 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8  

13 ลำดับท่ี 109-122 1 2 3 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 
ลำดับท่ี 109 

40231, 40152, 
40220 

ลำดับท่ี 122 
40213, 40241 

14 ลำดับท่ี 122-133 1 2 5 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 ลำดับท่ี 133 
40182 

15 ลำดับท่ี 133-สำรอง4 1 2 7 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8   

16 ลำดับท่ี สำรอง5-12 1 3 2 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8  

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30น. 
 

กลุ่มที่ สถานที่ 

พักคอย 
สถานท่ี 

ตรวจหลักฐาน 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  

1 923 922 นางขวญัฤทัย  ทั่งเหล็ก นางสาวภีรดา  ทองจีน นางจิตรา  บุรกีุล 

2 925 924 นายณฐัพล  ทองเหลือ นางสาวสริิลดา  สุดใจ นายโกสนิทร์  บุตรเนยีม   

3 933 932 นายบวร   ทองสัมฤทธิ ์ นางสาวคุณาพร  มเีจริญ นางประสงค์  โหมดเขยีว 

4 935 934 นายวสันต์   สังข์ด ี นางสาวพันพร  พกุบ้านยาง นางศิริลกัษณ์  อุบลนอ้ย 

5 943 942 นายรัฐพล  นนทะโชต ิ นางสาวสริินาถ  ศรีประทมุวงศ ์ นายสรุิยา  คำโหย 

6 945 944 นางสาวจณิห์นิภาสนิี  ธนาบุญฤทธิ ์ นางสาวโสภาพร  วรรณโร นางสาวพรรณทิพย ์ ทองอยู ่

7 216 215 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ นางชนิดา  อิงคสวุรรณ นางเตอืนใจ  อนิทร์จนัทร ์

8 225 224 นางดวงกมล  ยงกิจจานกุิจ นางชมยัพร  งามคง นายธรีเมธ  น้อยสำราญ  

9 227 226 นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจรญิ นางสาวอมรรัตน ์ สุดใจ นายรัฐพล  ศรีธรรม 

10 233 232 นายพชระ  พลอยทับทิม นายปฐมพงษ ์ เอือ้อวยพร นางสาวรมณณภร  ชืน่จิตร 

11 235 234 นางสิรนิทร์ทิพย์   ปุริโส นางสาวสริิพร  ยศธนวรกุล นายเกรียงศกัดิ์  จำปาทิพย ์

12 237 236 นายทวรีักษ์   ทูลพทุธา นางสาวแพรวา  พิมจนัทกึ นางดวงเดือน  ไชยวงษา 

13 124 123 นางสาวสายสุนยี์  สืบสขุ นายอภิวัฒน์  พลายศร ี นายธรีเดช  สฤตเนตร ์

14 126 125 นางดุษฎี  จุลกะนาค นายจตุพร  เกิดสดับ นายภานุ  น้อยจำรัส   

15 128 127 นายเขมทัต  ม่วงสนุ นางสาววาสนา  เงินทอง นางศรัญญา  เดชมาก   

16 133 132 นางสาวมณัฑนา  กันพร้อม นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นางบุญประคอง  บุญรอดนอ้ย 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้ปกครอง  

1. ผู ้ปกครองเตร ียมหลักฐานระเบียนแสดงผลการเร ียน (ปพ.1) ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเร ียนเดิม   

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน เป็นไปตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร ข้อที่ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน  หากขาดคุณสมบัติที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ 

การเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตร  ต้องระบุชุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน 

     และสาเหตุที ่ออกจากโรงเรียน   ฉบับตัวจริง และสำเนาที ่ถ ่ายเอกสารหน้า – หลังในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

    พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

1.2 นำส่งเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติม กรณีที่นำมาไม่ครบถ้วน ในวันมอบตัว  

     โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   เพื ่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน   

2.  ผู้ปกครองตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ตามห้องที่กำหนด ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

           โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

        โต๊ะที่ 2 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตัว   

 


