
 
 

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 (ห้องเรยีนปกติ) 
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. นักเรียนสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนทั่วไป 

2. นักเรียนสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
 

กำหนดการมอบตัว ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 

1. ประชุมผู้ปกครองก่อนการมอบตัว  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

เวลา 08.30น. ภาคเช้า และเวลา 13.00น. ภาคบ่าย 

2. กำหนดการมอบตัว จำนวน  2 ช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด โดยยึดหลัก Social Distancing  

         ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
         ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข  

 2.1 ภาคเช้า   เวลา 08.30น. - 11.30น.   
 2.2 ภาคบ่าย  เวลา 13.00น. - 16.00น. 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติมอบตัวนักเรียน 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อกลุ่มมอบตัว  วันและเวลาที่มอบตัว พร้อมแนวปฏิบัติในการมอบตัว 

    รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยศึกษารายละเอียดและกำหนดการต่างๆ  
    ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th  เป็นลำดับต่อไป                 
2. ประชุมผู้ปกครองก่อนการมอบตัว  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
3. มอบตัวตามห้องที่กำหนด  
4. วัดขนาดเส้ือกีฬาสี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

5. วัดชุดเคร่ืองแบบนักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

6. รับกระเป๋าเป้ ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

7. จำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ  ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
8. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมามอบตัว ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ ์
 



เอกสารทีต่้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1    ฉบับการจบหลักสูตร   ต้องระบุชุดที่  เลขที่  วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  
   และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกันพร้อมลงลายมือชื่อ 

   รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

3. ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

4. ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ 

5. สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  
6. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู ้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื ่อใช้ใน  

    การดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเร ียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเร ียน 

    ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่างที่งานทะเบียน  

    และวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 

    7.1 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ   
         รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

    7.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงยศบิดาหรือมารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ 

         รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  
         ทั ้งนี้  ก ่อนการมอบตัว ให้ผ ู ้ปกครองแยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   
   เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน หลักฐานฉบับตัวจริง เมื่อตรวจสอบแล้ว    
   ส่งคืนผู้ปกครอง 
8. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป 

9. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 

10. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน 

11. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  จำนวน  5,330  บาท 

 

หมายเหตุ     1. การมอบตัว ถ ้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ พบว ่าไม ่ตรงตามคุณสมบัต ิท ี ่กำหนดตามประกาศ  
                    โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียน 

                    โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
       2. การมอบตัว ให้น ักเร ียน 1 คนพร้อมผู ้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า   

                    ผ่านจุดคัดกรอง  ประตูหน้าโรงเร ียน  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต ิดต่อ 

                     เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประชุมผู้ปกครอง  
                     รับฟังคำชี ้แจง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที ่ควรทราบและขั ้นตอนการมอบตัว เวลา 08.30น. ภาคเช้า  
                     และเวลา 13.00น. ภาคบ่าย 
                 3. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

       4. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565  วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. – 11.30 น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 ลำดับที่ 1-6 9 2 2 นักเรียนท่ัวไป 6  
2 ลำดับที่ 7-12 9 2 4 นักเรียนท่ัวไป 6  
3 ลำดับที่ 13-18 9 3 2 นักเรียนท่ัวไป 6  
4 ลำดับที่ 19-24 9 3 4 นักเรียนท่ัวไป 6  

5 ลำดับที่ 25-30 9 4 2 นักเรียนท่ัวไป 6  

6 ลำดับที่ 31-36 9 4 4 นักเรียนท่ัวไป 6  
7 ลำดับที่ 37-42 2 1 5 นักเรียนท่ัวไป 6  
8 ลำดับที่ 43-48 2 2 4 นักเรียนท่ัวไป 6  
9 ลำดับที่ 49-54 2 2 6 นักเรียนท่ัวไป 6  
10 ลำดับที่ 55-60 2 3 2 นักเรียนท่ัวไป 6  

11 ลำดับที ่61-66 2 3 4 นักเรียนท่ัวไป 6  

12 ลำดับที่ 67-72 2 3 6 นักเรียนท่ัวไป 6  
13 ลำดับที่ 73-78 1 2 3 นักเรียนท่ัวไป 6  
14 ลำดับที่ 79-84 1 2 5 นักเรียนท่ัวไป 6  
15 ลำดับที่ 85-90 1 2 7 นักเรียนท่ัวไป 6  
16 ลำดับที่ 91-96 1 3 2 นักเรียนท่ัวไป 6  

17 ลำดับที่ 97-103 1 3 4 นักเรียนท่ัวไป 7  

18 ลำดับที่ 104-110 1 3 6 นักเรียนท่ัวไป 7  
 
คณะกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. - 11.30 น. (ภาคเช้า) 
 

 

กลุ่มที่ 
สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการการมอบตัว  ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 

ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 
เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 923 922 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายรัฐพล  นนทะโชติ นายโกสนิทร์  บุตรเนียม นางจิตรา  บุรีกุล 

2 925 924 ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกมัมิโก นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ นางสาวแพรวา  พิมจนัทึก นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก 

3 933 932 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นายธีรเมธ  น้อยสำราญ นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นายธธนนต์  นิยมญาติ นางดุษฎี  จุลกะนาค 

4 935 934 นางสาวอุมาพร  เกิดผล นางสาวพรรณทิพย์  ทองอยู่ นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสนุีย์  มีศรี นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ 

5 943 942 นางสาวภีรดา  ทองจนี นายวรตุม์  อ่วมนิล นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต นางสาวอุไร   พุ่มไสว 

6 945 944 นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสุภาวดี    ยาวไธสง นางสาวจุฑามาส   บัวแก้ว 

7 216 215 นางนนัทิยา  เจริญผล นางดวงเดือน  ไชยวงษา นายภราดร  รุ่งเรือง นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นางกุนทินี     จำปาเรือง 

8 225 224 นางสาวนุทรี  มงคล นายปกรณ์  จีโป้ง ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นายรัฐพล  ศรีธรรม นางนำ้ผึ้ง  น้อยบาท 

9 227 226 นางสาวสายสนุีย์  สืบสุข นางเอกอนงค์   โอปณะโสภิต นายมุรธา  สุขเกษม นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย นางลัดดา  สอนรนิ 

10 233 232 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายอภิวัฒน์  พลายศรี นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ นางสาวมณัฑนา  กันพร้อม นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง 

11 235 234 นายเขมทัต  ม่วงสุน นายภานุ  น้อยจำรสั นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายณัฏฐพงษ์  กันภัย   นายจตุพร  เกิดสดับ 

12 237 236 นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายทวีรักษ์   ทูลพุทธา นายกำพล   เลาหวัฒนภิญโญ 

13 124 123 นางสาวโสภาพร  วรรณโร นางชนิธันย์  จิตต์การุณย ์ นายกฤตธี  โอบอ้อม นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม นางชนิดา  อิงคสุวรรณ 

14 126 125 นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นางสาวรมณณภร  ชื่นจิตร นางสาวนาขวัญ  โชยา นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร นางเสาวรส  บุพรรณ 

15 128 127 นางชมัยพร  งามคง นางเตือนใจ  อินทร์จนัทร์ นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายวสันต์   สังข์ดี นายวิวัฒน์  แสงจนิดา 

16 133 132 นางสาวจิตติมา  เครือแขก นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นายการุณ  เขียมทรัพย์ นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ นางสาวจิณหน์ิภาสนิี  ธนาบุญฤทธิ ์

17 135 134 นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นางสาวสลลิดา  ลิ้มเจริญ นายสพุรชัย  เทียมทองอ่อน นางประสงค์  โหมดเขียว 

18 137 136 นางสาวสิริพร  ยศธนวรกุล นายสุริยา  คำโหย นายณัฐพล  ทองเหลือ นายพชระ  พลอยทับทิม นางสิรนิทร์ทิพย์   ปุริโส 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 

 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. – 16.00น. (ภาคบ่าย) 

 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหต ุ

19 ลำดับที่ 111-117 9 2 2 นักเรียนทั่วไป 7  
20 ลำดับที่ 118-124 9 2 4 นักเรียนทั่วไป 7  
21 ลำดับที่ 125-131 9 3 2 นักเรียนทั่วไป 7  
22 ลำดับที่ 132-138 9 3 4 นักเรียนทั่วไป 7  

23 ลำดับที่ 139-145 9 4 2 นักเรียนทั่วไป 7  

24 ลำดับที่ 146-152 9 4 4 นักเรียนทั่วไป 7  
25 ลำดับที่ 153-159 2 1 5 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 7  
26 ลำดับที่ 160-166 2 2 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   7  
27 ลำดับที่ 167-173 2 2 6 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   7  
28 ลำดับที่ 174-180 2 3 2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   7  
29 ลำดับที่ 181-188 2 3 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 8  
30 ลำดับที่ 189-196 2 3 6 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   8  
31 ลำดับที่ 197-204 1 2 3 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  8  
32 ลำดับที่ 205-212 1 2 5 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 8  
33 ลำดับที่ 213-220 1 2 7 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 8  
34 ลำดับที่ 1-8 1 3 2  นักเรียนความสามารถพิเศษ  8  
35 ลำดับที่ 1-8 1 3 4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    8  
36 ลำดับที่ 9-16 1 3 6 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    8  

 
คณะกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. – 16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการการมอบตัว  ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 

ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 
เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 923 922 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายรัฐพล  นนทะโชติ นายโกสนิทร์  บุตรเนียม นางจิตรา  บุรีกุล 

2 925 924 ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกมัมิโก นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ นางสาวแพรวา  พิมจนัทึก นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก 

3 933 932 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นายธีรเมธ  น้อยสำราญ นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นายธธนนต์  นิยมญาติ นางดุษฎี  จุลกะนาค 

4 935 934 นางสาวอุมาพร  เกิดผล นางสาวพรรณทิพย์  ทองอยู่ นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสนุีย์  มีศรี นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ 

5 943 942 นางสาวภีรดา  ทองจนี นายวรตุม์  อ่วมนิล นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต นางสาวอุไร   พุ่มไสว 

6 945 944 นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสุภาวดี    ยาวไธสง นางสาวจุฑามาส   บัวแก้ว 

7 216 215 นางนนัทิยา  เจริญผล นางดวงเดือน  ไชยวงษา นายภราดร  รุ่งเรือง นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นางกุนทินี     จำปาเรือง 

8 225 224 นางสาวนุทรี  มงคล นายปกรณ์  จีโป้ง ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นายรัฐพล  ศรีธรรม นางนำ้ผึ้ง  น้อยบาท 

9 227 226 นางสาวสายสนุีย์  สืบสุข นางเอกอนงค์   โอปณะโสภิต นายมุรธา  สุขเกษม นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย นางลัดดา  สอนรนิ 

10 233 232 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายอภิวัฒน์  พลายศรี นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ นางสาวมณัฑนา  กันพร้อม นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง 

11 235 234 นายเขมทัต  ม่วงสุน นายภานุ  น้อยจำรสั นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายณัฏฐพงษ์  กันภัย   นายจตุพร  เกิดสดับ 

12 237 236 นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายทวีรักษ์   ทูลพุทธา นายกำพล   เลาหวัฒนภิญโญ 

13 124 123 นางสาวโสภาพร  วรรณโร นางชนิธันย์  จิตต์การุณย ์ นายกฤตธี  โอบอ้อม นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม นางชนิดา  อิงคสุวรรณ 

14 126 125 นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นางสาวรมณณภร  ชื่นจิตร นางสาวนาขวัญ  โชยา นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร นางเสาวรส  บุพรรณ 

15 128 127 นางชมัยพร  งามคง นางเตือนใจ  อินทร์จนัทร์ นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายวสันต์   สังข์ดี นายวิวัฒน์  แสงจนิดา 

16 133 132 นางสาวจิตติมา  เครือแขก นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นายการุณ  เขียมทรัพย์ นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ นางสาวจิณหน์ิภาสนิี  ธนาบุญฤทธิ ์

17 135 134 นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นางสาวสลลิดา  ลิ้มเจริญ นายสพุรชัย  เทียมทองอ่อน นางประสงค์  โหมดเขียว 

18 137 136 นางสาวสิริพร  ยศธนวรกุล นายสุริยา  คำโหย นายณัฐพล  ทองเหลือ นายพชระ  พลอยทับทิม นางสิรนิทร์ทิพย์   ปุริโส 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 

ขั้นตอนการมอบตัว สำหรับผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องกรอกใบมอบตัวที่กำหนดจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  

2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว พร้อมวิธีการกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้เรียบร้อย และนำมาให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ก่อนไปมอบตัวในห้องที่กำหนด โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 
          (1) ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิม) หน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว 

                          จำนวน 1 รูป 

        (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)  ฉบับตัวจริง  ที่ระบุชุดที่ เลขที่   วันที่อนุมัติการจบ  
                         วันที่ออกจากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง 
                           ในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

                (ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตร : ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่สามารถมอบตัวได้)  
                    (3) ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 
                         ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   

                               (4) ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ 

                               (5) ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 

                                    ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
          (6) สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  

                         จำนวน 1 ฉบับ  
          (7) หลักฐานบัตรประชาชนนักเรียน  (ใส่ในซองท่ีเตรียมให้) โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน  

                         เก็บบัตรประชาชนนักเรียนทุกคน เพ่ือใช้ในการดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเรียน  
                         ในระบบโปรแกรม Secondary'56++  และจะนำคืนให้แก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนต่อไป     

                               (8) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

               (8.1) ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุลของนักเรียน  บิดามารดา   (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง  
                                 และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

                         (8.2) กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา  
                                ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
                                จำนวน 1 ฉบับ  

               ทั้งนี้ก่อนการมอบตัว ให้ผู้ปกครองแยกเอกสารฉบับจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารทุกประเภท  
                                ออกจากกัน เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

                                ทั้งนี้หลักฐานฉบับตัวจริง เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว  ให้ส่งคืนผู้ปกครอง 

           เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว  (หน้าที่  1 และหน้าที่  2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น และให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด  

เรียงตามลำดับคิว  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
   โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 

   โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 

   โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั  . 



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 12184 เด็กชาย ธนากร กายเพชร

2 11064 เด็กชาย พศิน อยู่สถาน

3 11265 เด็กชาย ปารมี โซวสุวรรณ

4 12043 เด็กชาย อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์

5 12206 เด็กหญิง ปริยากร ล้วนเล็ก

6 12121 เด็กชาย ธนภูมิ โตพงษ์

กลุ่มท่ี  1   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 1 - 6 

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
7 11108 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ พันธ์ุพ านัก
8 12177 เด็กหญิง ปุณยวีร์ สดุดี
9 12056 เด็กหญิง พิมลวรรณ พนารักษ์
10 12345 เด็กหญิง พิมชนก พุ่มจันทร์
11 12151 เด็กชาย วรวิช ประกอบผล
12 11095 เด็กหญิง ภัทรวดี ยินชัย

กลุ่มท่ี  2   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 7 - 12

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
13 11087 เด็กชาย ภูริเดช ร าออ
14 11050 เด็กชาย พชร วารี
15 12029 เด็กชาย ภูริภพ เทอดวงศ์วรกุล
16 12074 เด็กหญิง กษิรา แสงล  า
17 12194 เด็กชาย พชรพล ร้อยแก้ว
18 11107 เด็กชาย ลัญฉกร จันทร

กลุ่มท่ี  3   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 13 - 18

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

19 11030 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดอกรัก

20 12259 เด็กชาย ภัทรดนัย อ่อนนุ่ม

21 11112 เด็กชาย ธัญ วงศ์รัตนธรรม

22 12163 เด็กหญิง พิชญา เปล่ียนอารมณ์

23 11280 เด็กชาย ธัญกร ส่งแสง

24 11058 เด็กชาย ธนดล นามปักษา

กลุ่มท่ี  4   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 19 - 24

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
25 11117 เด็กหญิง ธิญาดา แป้นแหลม
26 11137 เด็กชาย วงศธรณ์ ม่ันการ
27 11060 เด็กหญิง ปุญญิสา เป่ียมโชคอนันต์
28 12253 เด็กชาย วีรภัทร เรืองหยอย
29 12125 เด็กชาย มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์
30 11152 เด็กชาย ภูเบศ จันทร์ผ่อง

กลุ่มท่ี  5   ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 25 - 30

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
31 11224 เด็กชาย อัควัฒน์ ศรีวิริยภัทร์
32 11083 เด็กชาย ธนกร ทองสุข
33 12126 เด็กหญิง พุทธรักษา อารีย์
34 11168 เด็กหญิง ทัชชภร นิลเรือง
35 12155 เด็กชาย ธีณภัทรสรณ์ แจ่มนาม
36 11270 เด็กชาย นิติธรรมรัชส์ อมรนิมิตร

กลุ่มท่ี  6   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 31 - 36

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
37 12182 เด็กหญิง ภัสสมล ช่ืนจิตร
38 12095 เด็กหญิง ปณาลี ภิรมย์รอด
39 12256 เด็กหญิง ปพิชญา เลิศอาวาส
40 11072 เด็กชาย ภาคภูมิ หล าเพชร
41 12196 เด็กหญิง ยลธิดา วันเต็ม
42 11223 เด็กหญิง ณภาภัช หอศิวาลัย

กลุ่มท่ี  7   ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 37 - 42

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
43 11227 เด็กชาย ภาสกร อยู่ชมบุญ
44 12135 เด็กหญิง ปลื มกมล เนตรทิพย์
45 11180 เด็กหญิง ศริญญา ศรีโสม
46 11185 เด็กชาย อัษฎากร ตาละลักษมณ์
47 12038 เด็กชาย พงศกร ปลอดภัย
48 11156 เด็กหญิง คุณัญญา ม่ิงเชื อ

กลุ่มท่ี  8   ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 43 - 48

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
49 11054 เด็กชาย วีร์วลิต รอดภัย
50 11142 เด็กชาย ชวกร ปัตพี
51 12212 เด็กหญิง วรัชญา ยิ มละมัย
52 11116 เด็กหญิง รดาบุญ บุญเต็ม
53 11183 เด็กชาย ปัณณธร หนูแท้
54 12070 เด็กชาย อุกฤษฏ์ อรุณรัตน์

กลุ่มท่ี  9   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 49 - 54

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
55 12288 เด็กหญิง จิราพัชร ก๊วยศิริกุล
56 12279 เด็กหญิง พิชญาภา เทียมทัด
57 12228 เด็กหญิง อรปรียา บุญศักด์ิ
58 11099 เด็กชาย ศุภกฤฒ ส าราญรัตน์
59 11039 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสงเงิน
60 12232 เด็กหญิง พัดชา อุดมลักษณานนท์

กลุ่มท่ี  10   ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 55 - 60

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
61 11122 เด็กหญิง ธมนวรรณ จิตรเอื อ
62 12091 เด็กหญิง ปทิตตา บุญแท้
63 11234 เด็กชาย ณปภัช ไชยเสริฐ
64 12037 เด็กหญิง ณิฌากรณ์ ทรัพย์มา
65 12101 เด็กชาย ธนกฤต นวลมาตร
66 11079 เด็กหญิง อรณิชชา จรัสวิริยภรณ์

กลุ่มท่ี  11   ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 61 - 66

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
67 12271 เด็กหญิง เปมิกา ล าใยงาม
68 12078 เด็กหญิง ลลิตา ข าพวง
69 11170 เด็กชาย ฤชาญุส์ สินสุข
70 12036 เด็กหญิง รุจิรดา เสริมพันธ์
71 12136 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มงคลธนตระกูล
72 11140 เด็กชาย พัสกร บุญสนอง

กลุ่มท่ี  12   ห้อง  236   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 67 - 72

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
73 11236 เด็กหญิง ชินรพีพรรณ ศรีประเสริฐ
74 12146 เด็กหญิง มณฐกาญจน์ กล่ าทอง
75 11135 เด็กชาย ศิริพัฒน์ นามชุ่ม
76 11106 เด็กหญิง รุจรวี กุศลสุข
77 12115 เด็กหญิง อุไรวรรณ สุขสวัสด์ิ
78 12213 เด็กชาย ปกป้อง ลิ มเจริญ

กลุ่มท่ี  13  ห้อง  123  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 73 - 78

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

79 11003 เด็กชาย สุกฤษ วัดสว่าง
80 11055 เด็กหญิง ครองขวัญ ป่ินแก้ว
81 11161 เด็กชาย ยศกร พุ่มจิต
82 11102 เด็กชาย ชยากร เพ่ิมทรัพย์
83 12215 เด็กชาย วีรภัทร วุฒิสาร
84 11167 เด็กชาย กาญจน์กีรติ อรรถจันทร์

กลุ่มท่ี  14   ห้อง  125   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 79 - 84

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

85 11092 เด็กชาย สายกลาง ชินพัฒนวานิช
86 11177 เด็กหญิง ธัณชนก จันทรปรุง
87 12119 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ ค ามูล
88 11040 เด็กชาย ธชาธร ชัยมงคลเลิศ
89 11157 เด็กหญิง พัชรพร เทพอยู่
90 11044 เด็กหญิง ณัชทิชา สายันต์

กลุ่มท่ี  15   ห้อง  127   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 85 - 90

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

91 12285 เด็กชาย มิรุทธ์ หมวกเหล็ก
92 11244 เด็กหญิง จิรวดี นาคะสิทธ์ิ
93 12046 เด็กชาย ญาณวรุตม์ แสนเดช
94 11189 เด็กหญิง ทิพรดา ม่วงทอง
95 11115 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อั นทอง
96 11113 เด็กหญิง อัญชลีพร เย่ียมยงวรรณ

กลุ่มท่ี  16   ห้อง  132  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  6  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 91 - 96

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

97 11057 เด็กชาย สถาพร นิลภานนท์
98 11229 เด็กหญิง อนัญพร ทิพย์ทิม
99 11009 เด็กชาย วรปรัชญ์ จันทะทัง
100 12064 เด็กหญิง ดารากรณ์ มุลเมือง
101 11133 เด็กหญิง อธิชา เก้าลิ ม
102 11166 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีอ านวย
103 12048 เด็กหญิง ธีร์จุฑา จันทร์ศรี

กลุ่มท่ี  17   ห้อง  134   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 97 - 103

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
104 12058 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บริบรูณ์
105 12002 เด็กชาย เป็นหน่ึง สินธ์ุแดง
106 12129 เด็กหญิง สุชานันท์ จันต๊ะเรือง
107 11240 เด็กหญิง ปณิดา คมปาน
108 11093 เด็กหญิง เปมิกา พหุพันธ์
109 11007 เด็กหญิง เนติรัตน์ จันทร์กระจ่าง
110 12099 เด็กชาย นราธิป จันทร์หล้า

กลุ่มท่ี  18   ห้อง  136   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 104 - 110

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
111 12240 เด็กหญิง ลภาภัทร ลอยทอง
112 11061 เด็กหญิง พิมพ์ดาว มาพูล
113 11203 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา นาคสวัสด์ิ
114 12018 เด็กชาย ธราเทพ ข าทวี
115 12224 เด็กหญิง เฌอฟ้า เติมศักด์ิ
116 11173 เด็กหญิง ศศิภาส์ พงศ์บุณย์ดี
117 12065 เด็กหญิง สิริยากร หอมชะเอม

กลุ่มท่ี  19   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 111 - 117

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
118 12229 เด็กชาย อิศราวัฒน์ จันทร์สงค์
119 12176 เด็กชาย ชานนท์ คงทวี
120 12202 เด็กหญิง นฤชล เมืองโคตร
121 12142 เด็กหญิง ศศิชา จันทร์แสง
122 12209 เด็กชาย ทินกฤต คล้ายทิพย์
123 11053 เด็กหญิง แพรวา สินฉลอง
124 12282 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ค ารวย

กลุ่มท่ี  20   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 118 - 124

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
125 12236 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา บุญมี
126 12294 เด็กหญิง ธนัญชนก ลีกอก
127 11012 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ข าทวี
128 12243 เด็กหญิง กุลณณิช อ้อยทอง
129 12281 เด็กหญิง อภิสรา เทียนภู่
130 11111 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศิลป์ประเสริฐ 
131 12088 เด็กหญิง อริสา พราหมณ์แก้ว

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

กลุ่มท่ี  21   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 125 - 131

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
132 11008 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ เรืองน้อย
133 11155 เด็กหญิง นันทิชา เสียงล  า
134 12291 เด็กชาย อภิรัก รุ่งโรจน์
135 12180 เด็กหญิง ทัศพร ข าสวัสด์ิ
136 11081 เด็กหญิง ลลดา เหมปรีดากุล
137 11038 เด็กหญิง ธนัญญา พลายงาม
138 11158 เด็กชาย ภัทรพล กฤษติชัย

กลุ่มท่ี  22   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 132 - 138

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
139 12028 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ภรณ์ กล่ินพ่วง
140 12139 เด็กหญิง ณัฐสินี มีสุข
141 12107 เด็กชาย กรวิชญ์ ธารา
142 12242 เด็กหญิง ลภัสรดา ภู่ค า
143 11134 เด็กหญิง ปราชญ์สวรรค์ ณะกองดี
144 12098 เด็กหญิง นภัสสรณ์ เท่ียงคืน
145 11145 เด็กชาย ศุภณัฐ นุตรักษ์

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี  23   ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 139 - 145

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
146 11242 เด็กชาย อาทิตย์ ศรีทอง
147 12022 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ สีหเมธีร์
148 11005 เด็กชาย พีรพัฒน์ แจ่มจ ารัส
149 11132 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีศิริรุ่งโรจน์
150 12324 เด็กหญิง ปาณรวิน ผาดี
151 11018 เด็กหญิง กัญญาวัชร ร่ืนอารมย์
152 12255 เด็กหญิง ปิยปาณ น้อยสอาด

กลุ่มท่ี  24   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนท่ัวไป ล ำดับท่ี 146 - 152

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
153 11216 เด็กชาย ธนวัฒน์ สุรวุฒิธรรม
154 11080 เด็กชาย ธนากร ทรัพย์มา
155 11130 เด็กหญิง ชนิชา แย้มผ่อง
156 11037 เด็กหญิง ชาลิสา อินช่ืนใจ
157 11125 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ วงหาริมาตย์
158 11194 เด็กชาย ไกรวิชญ์ บุญเปร่ียม
159 11062 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สระแก้ว

กลุ่มท่ี  25   ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 153 - 159

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
160 11011 เด็กหญิง พรลภัส บัวเรือง
161 11218 เด็กชาย ธนวัชร์ เจริญมีมงคล
162 11186 เด็กหญิง กนกอร คงทอง
163 11215 เด็กชาย อชิระ พิมพ์งาม
164 11188 เด็กชาย วชิรวิทย์ ไวยพงษ์ศรี
165 11191 เด็กหญิง สุพิชชา เฉ่งป่ี
166 11275 เด็กชาย บูรพา จิตตวิสุทธิกุล

กลุ่มท่ี  26   ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 160 - 166 

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
167 11101 เด็กชาย อิทธิพันธ์ ปรีชาชัยพานิช
168 11254 เด็กชาย สรุจ แจ่มใส
169 11109 เด็กหญิง ภาสินี เชิดฉาย
170 11026 เด็กหญิง จิดาภา บุญน า
171 11190 เด็กชาย กฤตภัทร เครือแขก
172 11074 เด็กชาย ณัฐชนน เสริมบุญ
173 11043 เด็กหญิง มัลลิกา ธิมาศ

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 167 - 173  

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
กลุ่มท่ี  27   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
174 11165 เด็กชาย พิทักษ์พงศ์ ทองเกต
175 11163 เด็กชาย เดชปภัช ลิ มสุวรรณ
176 11131 เด็กหญิง วรวลัญช์ ตรีถูกแบบ
177 11200 เด็กชาย นพรัตน์ ช่อทิพฤกษ์
178 11199 เด็กชาย ญาณวุฒิ อ่อนละมูล
179 11205 เด็กหญิง สุทัตตา พุ่มพร
180 11266 เด็กชาย นพพร ศรีจินดา

กลุ่มท่ี  28   ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 174 - 180 

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
181 11154 เด็กหญิง ศิริมลฑา ข าทวี
182 11282 เด็กชาย ปกป้อง เทศยิ ม
183 11014 เด็กชาย ประพัฒน์ แย้มจ่าเมือง
184 11235 เด็กหญิง กัญพัชญ์ ชัยชาย
185 11148 เด็กหญิง นับพร เหรียญศิริเกียรติ
186 11233 เด็กหญิง สุนันทา ทับพึง
187 11004 เด็กหญิง เมธปรียา มาลาสมรส
188 11220 เด็กชาย ธีรเดช สดใส

กลุ่มท่ี  29   ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 181 - 188

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
189 11084 เด็กชาย ธนคุณ โกศลนิรัติวงษ์
190 11032 เด็กชาย พงศธร ปานพันธ์ุ
191 11118 เด็กชาย พีรวิชญ์ พิริยะสุขถาวร
192 11082 เด็กหญิง อาทิตยา กองเพชร
193 11051 เด็กหญิง กุลภัสสรณ์ สุขลาภวณิชย์
194 11124 เด็กหญิง ณัฐชยา คงประเสริฐ
195 11068 เด็กชาย ธนกร ลินลา
196 11182 เด็กชาย ณัทคุณ ขวัญทอง

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
กลุ่มท่ี  30   ห้อง  236   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 189 - 196 

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
197 11171 เด็กชาย ธนาภัทร ภิงคารวัฒน์
198 11077 เด็กหญิง อาทิตยา แก้วผนึก
199 11078 เด็กชาย อภิรัชฏ์ สัพโส
200 11047 เด็กหญิง ภูษณิศา อ่ิมสมบัติ
201 11086 เด็กชาย ภาวัต นามทิพย์
202 11035 เด็กชาย ศังขธร ปักษาสวย
203 11213 เด็กชาย ชุติพนธ์ ช่ออบเชย
204 11036 เด็กหญิง จิตราภรณ์ ปล่ังข า

กลุ่มท่ี  31  ห้อง  123  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 197 - 204

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

205 11241 เด็กหญิง กานต์พิชชา ใจเด็ด
206 11110 เด็กหญิง พิมชญา แสงกระจ่าง
207 11070 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ช่อเงิน
208 11144 เด็กชาย ณัทพงษ์ ตู้ประดับ
209 11198 เด็กชาย วิปัสสก อมดวง
210 11164 เด็กหญิง โชติกา นิลทะสิน
211 11094 เด็กหญิง ภัทรวดี แสงเงิน
212 11013 เด็กชาย กิตติภัทท์ ม่วงงาม

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 205 - 212

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี  32   ห้อง  125   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

213 11228 เด็กหญิง นภสร อินพาล า
214 11024 เด็กชาย เอกรินทร์ หมวกผึ ง
215 11278 เด็กชาย กิตติคุณ หะดี
216 11103 เด็กชาย วริทธ์ิธร สามศรีทอง
217 11231 เด็กหญิง ศศินิภา จันทร์ถาวร
218 11237 เด็กหญิง กวิสรา สังข์ทอง
219 11172 เด็กหญิง กมลวรรณ ทับล้อม
220 11149 เด็กชาย ศุภกร เดชเพชร

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ล ำดับท่ี 213 - 220 

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

กลุ่มท่ี 33   ห้อง  127   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 13003 เด็กชายธนภัทร  เจิมสุวรรณ ฟุตบอล
2 13004 เด็กชายณัฐวัฒน์  คชกฤษ ฟุตบอล
3 13015 เด็กชายปภพ  พุ่มเจริญ ฟุตบอล
4 13016 เด็กชายโชติวัต  อินพาล า ฟุตบอล
5 13002 เด็กชายกรปยา  เกตุเวชช์ กีตำร์
6 13011 เด็กชายอนุพงษ์  คลังทรัพย์ กลองชุด
7 13005 เด็กชายธนวัฒน์  เทพรักษ์ เคร่ืองหนัง
8 13006 เด็กชายภาคิน  เชยช่ืน ระนำดเอก

นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ ล ำดับท่ี 1 - 8

กลุ่มท่ี  34   ห้อง  132  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 11006 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ ภู่เทียนกิจเจริญ ข้อ 5 

2 11028 เด็กชาย พรหมพงษ์ ภู่แก้ว ข้อ 5 

3 11088 เด็กชาย อริญชย์ ผลศรัทธา ข้อ 5 

4 11273 เด็กหญิง ปุณยนุช นาคนคร ข้อ 5
5 12003 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศิลปสธรรม ข้อ 5
6 12005 เด็กหญิง ชนัญชิดา มาลากรรณ์ ข้อ 5
7 12007 เด็กชาย วรวิทย์ ศรีเกตุ ข้อ 5
8 12015 เด็กชาย อโณทัย เช้ือดลสุข ข้อ 5

กลุ่มท่ี  35   ห้อง  134   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  ล ำดับท่ี 1 - 8

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
9 12061 เด็กชาย ภาวัต เน้ือน่ิมวัฒนา ข้อ 5
10 12131 เด็กหญิง ณัฐชา บุญเพ็ง ข้อ 5
11 12168 เด็กชาย โปรดเกล้า สนพลาย ข้อ 5
12 12171 เด็กชาย ธนวรรธน์ บุญนิมิตร ข้อ 5
13 12174 เด็กชาย ปุณยวีร์ ก่ิงทอง ข้อ 5
14 12208 เด็กหญิง ณพัชญา เอกบุตร ข้อ 5
15 12220 เด็กชาย ธนพร พราหมณ์คล้้า ข้อ 5
16 12353 เด็กชาย ณราชัย สว่างทอง ข้อ 5

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี  36   ห้อง  136   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2565

นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  ล ำดับท่ี 9 - 16

วันเสำร์ ท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพขรบุรี



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  วันอาทิตย ์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. – 11.30 น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 
หมายเหต ุ

1 ลำดับที่ 1-12 9 2 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
2 ลำดับที่ 13-24 9 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
3 ลำดับที่ 25-36 9 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
4 ลำดับที่ 37-48 9 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  

5 ลำดับที่ 49-60 9 4 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  

6 ลำดับที่ 61-72 9 4 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
7 ลำดับที่ 73-84 2 1 5 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
8 ลำดับที่ 85-96 2 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   12  
9 ลำดับที่ 97-107 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
10 ลำดับที่ 108-118 2 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
11 ลำดับที่ 119-129 2 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
12 ลำดับที่ 130-140 2 3 6 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  

13 ลำดับที่ 141-149 
ลำดับที ่1-2 

1 2 3 
แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)  
แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 

9 
2 

 

14 ลำดับที่ 3-13 1 2 5 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  

15 ลำดับที่ 14-24 1 2 7 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  

16 ลำดับที่ 25-35 1 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  
17 ลำดับที่ 36-46 1 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  
18 ลำดับที่ 47-57 1 3 6 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  

 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันอาทิตย ์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น.-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการการมอบตัว  ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 

ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 
เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 923 922 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายรัฐพล  นนทะโชติ นายโกสนิทร์  บุตรเนียม นางจิตรา  บุรีกุล 

2 925 924 ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกมัมิโก นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ นางสาวแพรวา  พิมจนัทึก นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก 

3 933 932 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นายธีรเมธ  น้อยสำราญ นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นายธธนนต์  นิยมญาติ นางดุษฎี  จุลกะนาค 

4 935 934 นางสาวอุมาพร  เกิดผล นางสาวพรรณทิพย์  ทองอยู่ นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสนุีย์  มีศรี นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ 

5 943 942 นางสาวภีรดา  ทองจนี นายวรุตม์  อ่วมนิล นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต นางสาวอุไร   พุ่มไสว 

6 945 944 นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสุภาวดี    ยาวไธสง นางสาวจุฑามาส   บัวแก้ว 

7 216 215 นางนนัทิยา  เจริญผล นางดวงเดือน  ไชยวงษา นายภราดร  รุ่งเรือง นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นางกุนทินี     จำปาเรือง 
8 225 224 นางสาวนุทรี  มงคล นายปกรณ์  จีโป้ง ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นายรัฐพล  ศรีธรรม นางนำ้ผึ้ง  น้อยบาท 

9 227 226 นางสาวสายสนุีย์  สืบสุข นางเอกอนงค์   โอปณะโสภิต นายมุรธา  สุขเกษม นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย นางลัดดา  สอนรนิ 

10 233 232 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายอภิวัฒน์  พลายศรี นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ นางสาวมณัฑนา  กันพร้อม นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง 
11 235 234 นายเขมทัต  ม่วงสุน นายภานุ  น้อยจำรสั นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายณัฏฐพงษ์  กันภัย   นายจตุพร  เกิดสดับ 

12 237 236 นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายทวีรักษ์   ทูลพุทธา นายกำพล   เลาหวัฒนภิญโญ 

13 124 123 นางสาวโสภาพร  วรรณโร นางชนิธันย์  จิตต์การุณย ์ นายกฤตธี  โอบอ้อม นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม นางชนิดา  อิงคสุวรรณ 

14 126 125 นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นางสาวรมณณภร  ชื่นจิตร นางสาวนาขวัญ  โชยา นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร นางเสาวรส  บุพรรณ 

15 128 127 นางชมัยพร  งามคง นางเตือนใจ  อินทร์จนัทร์ นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายวสันต์   สังข์ดี นายวิวัฒน์  แสงจนิดา 
16 133 132 นางสาวจิตติมา  เครือแขก นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นายการุณ  เขียมทรัพย์ นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ นางสาวจิณหน์ิภาสนิี  ธนาบุญฤทธิ ์
17 135 134 นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นางสาวสลลิดา  ลิ้มเจริญ นายสพุรชัย  เทียมทองอ่อน นางประสงค์  โหมดเขียว 
18 137 136 นางสาวสิริพร  ยศธนวรกุล นายสุริยา  คำโหย นายณัฐพล  ทองเหลือ นายพชระ  พลอยทับทิม นางสิรนิทร์ทิพย์   ปุริโส 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



  
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  วันอาทิตย ์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. – 16.00น. (ภาคบ่าย) 

 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 
หมายเหต ุ

19 ลำดับที่ 58-68 9 2 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  
20 ลำดับที่ 69-79 9 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(สอบคัดเลือก) 11  
21 ลำดับที่ 1-10 9 3 2 แผนการเรียนท่ี 2   ศิลป์ - คำนวณ (นักเรียนเดิม) 10  
22 ลำดับที่ 11-20 9 3 4 แผนการเรียนท่ี 2   ศิลป์ - คำนวณ (นักเรียนเดิม) 10  
23 ลำดับที่ 21-30 9 4 2 แผนการเรียนท่ี 2   ศิลป์ - คำนวณ (นักเรียนเดิม) 10  
24 ลำดับที่ 31-34 

ลำดับที่ 1-6 
9 4 4 

แผนการเรียนท่ี 2   ศิลป์ - คำนวณ (นักเรียนเดิม) 
แผนการเรียนท่ี 2   ศิลป์ - คำนวณ (สอบคัดเลือก) 

4 
6 

 

25 ลำดับที่ 1-10 2 1 5 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 10  

26 ลำดับที่ 11-20 2 2 4 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม)   10  
27 ลำดับที่ 21-30 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 10  
28 ลำดับที่ 31-40 2 3 2 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม)  10  
29 ลำดับที่ 41-50 2 3 4 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 10  
30 ลำดับที่ 51-60 2 3 6 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 10  
31 ลำดับที่ 61-70 1 2 3 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 10  

32 
ลำดับที่ 71-74 
ลำดับที่ 1-6 

1 2 5 
แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาตางประเทศ (นักเรียนเดิม) 
แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (สอบคัดเลือก)    

4 
6 

 

33 ลำดับที่ 1-10 1 2 7 แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม) 10  

34 ลำดับที่ 11-20 1 3 2 แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม) 10  
35 ลำดับที่ 21-30 1 3 4 แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม) 10  

36 
ลำดับที่ 31-33 
ลำดับท่ี 1-7 

1 3 6 
แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม) 
แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)  

3 
7 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  วันอาทิตย ์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. – 16.00น. (ภาคบ่าย) 

 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการการมอบตัว  ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 

ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 

รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 
เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 923 922 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายรัฐพล  นนทะโชติ นายโกสนิทร์  บุตรเนียม นางจิตรา  บุรีกุล 

2 925 924 ว่าที่ ร.ต.รัตนพงษ์  วรรณกมัมิโก นายบวร   ทองสัมฤทธิ์ นางสาวแพรวา  พิมจนัทึก นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก 

3 933 932 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นายธีรเมธ  น้อยสำราญ นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง นายธธนนต์  นิยมญาติ นางดุษฎี  จุลกะนาค 

4 935 934 นางสาวอุมาพร  เกิดผล นางสาวพรรณทิพย์  ทองอยู่ นางสาวจินดารัตน์  มีโหมด นางสนุีย์  มีศรี นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ 

5 943 942 นางสาวภีรดา  ทองจนี นายวรุตม์  อ่วมนิล นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต นางสาวอุไร   พุ่มไสว 

6 945 944 นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ นางสาวดาวใจ  นกเทศ นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสุภาวดี    ยาวไธสง นางสาวจุฑามาส   บัวแก้ว 

7 216 215 นางนนัทิยา  เจริญผล นางดวงเดือน  ไชยวงษา นายภราดร  รุ่งเรือง นายธีรเดช  สฤตเนตร์ นางกุนทินี     จำปาเรือง 
8 225 224 นางสาวนุทรี  มงคล นายปกรณ์  จีโป้ง ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นายรัฐพล  ศรีธรรม นางนำ้ผึ้ง  น้อยบาท 

9 227 226 นางสาวสายสนุีย์  สืบสุข นางเอกอนงค์   โอปณะโสภิต นายมุรธา  สุขเกษม นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย นางลัดดา  สอนรนิ 

10 233 232 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายอภิวัฒน์  พลายศรี นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ นางสาวมณัฑนา  กันพร้อม นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง 
11 235 234 นายเขมทัต  ม่วงสุน นายภานุ  น้อยจำรสั นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายณัฏฐพงษ์  กันภัย   นายจตุพร  เกิดสดับ 

12 237 236 นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ นายทวีรักษ์   ทูลพุทธา นายกำพล   เลาหวัฒนภิญโญ 

13 124 123 นางสาวโสภาพร  วรรณโร นางชนิธันย์  จิตต์การุณย ์ นายกฤตธี  โอบอ้อม นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม นางชนิดา  อิงคสุวรรณ 

14 126 125 นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นางสาวรมณณภร  ชื่นจิตร นางสาวนาขวัญ  โชยา นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร นางเสาวรส  บุพรรณ 

15 128 127 นางชมัยพร  งามคง นางเตือนใจ  อินทร์จนัทร์ นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายวสันต์   สังข์ดี นายวิวัฒน์  แสงจนิดา 
16 133 132 นางสาวจิตติมา  เครือแขก นายเกรียงศักด์ิ  จำปาทิพย์ นายการุณ  เขียมทรัพย์ นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ นางสาวจิณหน์ิภาสนิี  ธนาบุญฤทธิ ์
17 135 134 นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นางสาวสลลิดา  ลิ้มเจริญ นายสพุรชัย  เทียมทองอ่อน นางประสงค์  โหมดเขียว 
18 137 136 นางสาวสิริพร  ยศธนวรกุล นายสุริยา  คำโหย นายณัฐพล  ทองเหลือ นายพชระ  พลอยทับทิม นางสิรนิทร์ทิพย์   ปุริโส 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



ขั้นตอนการมอบตัว สำหรับผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องกรอกใบมอบตัวที่กำหนดจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  

2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว พร้อมวิธีการกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้เรียบร้อย และนำมาให้ผู ้ประ สานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ก่อนไปมอบตัวในห้องที่กำหนด โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 
          (1) ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิม) หน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว 

                          จำนวน 1 รูป 

        (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)  ฉบับตัวจริง  ที ่ระบุชุดที ่ เลขที่  วันที ่อนุมัติการจบ  
                         วันที่ออกจากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง 
                           ในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

                (ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตร : ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่สามารถมอบตัวได้)  
                    (3) ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 

                         ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
                               (4) ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ 

                               (5) ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 

                                    ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
          (6) สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที ่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้อง  

                         จำนวน 1 ฉบับ  
          (7) หลักฐานบัตรประชาชนนักเรียน  (ใส่ในซองท่ีเตรียมให้) โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน  

                         เก็บบัตรประชาชนนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ในการดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเรียน  
                         ในระบบโปรแกรม Secondary'56++  และจะนำคืนให้แก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนต่อไป     

                               (8) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

               (8.1) ใบเปลี ่ยนชื ่อ นามสกุลของนักเร ียน บิดามารดา   (ถ ้าเปลี ่ยน) ฉบับตัวจริง  
                                 และสำเนาที ่ถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

                         (8.2) กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา  
                                ฉบับตัวจริง และสำเนาที ่ถ่ายเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
                                จำนวน 1 ฉบับ  

               ทั้งนี้ก่อนการมอบตัว ให้ผู้ปกครองแยกเอกสารฉบับจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารทุกประเภท  
                                ออกจากกัน เพื ่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน  

                                ทั้งนี้หลักฐานฉบับตัวจริง เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว  ให้ส่งคืนผู้ปกครอง 

           เมื ่อผ ู ้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว  (หน้าที ่ 1 และหน้าที ่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น และให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด  

เรียงตามลำดับคิว  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
   โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 

   โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 

   โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั  . 
 



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 40209 เด็กชาย ณพวรรธน์ ทันสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2 40211 นาย ปนาวิน รังผ้ึง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 40213 นาย ปริญญา รังศิโรภาส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 40217 นาย พลพล คนงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 40220 นาย ศรัษกร สุขงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40222 นาย สุวิจักขณ์พล  ผาบุญมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 40223 นาย อนุวัฒน์  บุษบาบาล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 40228 นางสาว ณฐกชกล กุสุมาลย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 40229 นางสาว ธนวรรณ นาเวชวนิชกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 40234 นางสาว พัทธนันท์ ภิงคารวัฒน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
11 40235 นางสาว พิมพ์ณาภา ลาเซ่นท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12 40242 นาย กนกพล ศรีแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 1  ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 12

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
13 40243 นาย กฤติน เร่ิมคิดการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 40246 นาย ฐานพัฒน์ อังศุโภไคย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 40248 นาย ตรัยคุณ แก้วศาลาภูมิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 40250 เด็กชาย ธนาธิป ศรีประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 40260 เด็กชาย ศุรายุทธ พรายสี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 40266 นางสาว กมลชนก ตาลลักษณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 40267 นางสาว กุลนิศฑ์ ปักสงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 40269 นางสาว จุฬาลักษณ์ แดงเกตุ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
21 40272 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ก้ิมเส้ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 40274 นางสาว ธนวรรณ ทองมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 40275 เด็กหญิง ธาริษา แป้นแหลม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40276 นางสาว นันทพร เคร่ืองทิพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 2  ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 13 - 24

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
25 40278 นางสาว ปาณิตา เภาพูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 40279 นางสาว พรพรรณ พงษ์สม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 40283 นางสาว วรนิษฐา บุญอยู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 40285 นางสาว อรปรียา แก้วไสว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 40292 เด็กชาย ธนเดช แก้วพิมผา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 40294 นาย ธัญวรัตน์ น้อยอยู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
31 40296 นาย พิสิษฐ์ กิจเถกิง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
32 40297 นาย พุฒิพงศ์ จัตตุพรพงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
33 40298 นาย ภานุพงศ์  รุ่งโรจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
34 40302 นาย ศักรสิริ พัฒนศิริศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
35 40304 นาย เสฎฐวุฒิ มุ่งหมาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
36 40305 นาย อรรถพร สุสุทธิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 3  ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 25 - 36

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
37 40306 นางสาว กฤตชญา ดวงสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
38 40312 เด็กหญิง ชนิศา เนตรสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
39 40317 นางสาว ปัญญกัญญ์ มาเนตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
40 40318 นางสาว พนัชกร คูณขุนทด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
41 40319 เด็กหญิง พรชนก หนุนอุดร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
42 40321 เด็กหญิง พิมพ์สุภา จันทศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
43 40322 เด็กหญิง เพชรไพลิน สรฉัตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
44 40323 นางสาว ภัทรพิมล พวงแตง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
45 40326 นางสาว วัลย์ลิกา เมืองหงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
46 40327 นางสาว วีรยา เช้ือเพชร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
47 40328 เด็กหญิง สุภัชชา มูลสอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
48 40331 นางสาว อัญชลินทร์ อ่วมพราหมณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 4  ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 37 - 48

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
49 40334 เด็กชาย ชนม์ฌานันท์ สาวสสรรค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
50 40335 นาย ชนะอาจ แก้วเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
51 40338 เด็กชาย ตรีรัตน์ ยวงย้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
52 40339 นาย เตชพัฒน์ นวลสี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
53 40342 เด็กชาย นิติรัฐ นิลม่วง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
54 40343 เด็กชาย ปิติณัช เครือสิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
55 40346 นาย พีระพนธ์ เช้ือนาข่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
56 40352 เด็กชาย สิรภพ สุขแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
57 40354 เด็กชาย อัครภัทร อนันต์หลาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
58 40355 นางสาว กรรวี ฉิมปรางค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
59 40356 นางสาว ขวัญชนก บัวประคอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
60 40358 นางสาว จิดาภา อาจเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 5  ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 49 - 60

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
61 40364 นางสาว ธิดารัตน์ ขันธ์รัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
62 40367 เด็กหญิง ปาริชา เรืองโรจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
63 40368 เด็กหญิง พลอยไพลิน คร้ืนจิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
64 40369 นางสาว พิชชาภา กล่ินกรุ่น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
65 40370 เด็กหญิง พิยดา เบ่ียงสวาท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
66 40371 เด็กหญิง มุกดามณี มอทิพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
67 40372 นางสาว วรพิชชา ภูวมาส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
68 40390 เด็กชาย อรรถกร อานามวัฒน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
69 40401 นางสาว ณัฐธิดา หอมหวาน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
70 40408 เด็กหญิง พิมพิศา จันทศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
71 40414 นาย กิตติภณ เกิดรอด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
72 40415 นาย ชนาธิป จัตตุพรพงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 6  ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 61 - 72

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
73 40421 นาย ธัญยธรณ์ อุสาหะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
74 40423 นาย ปิยวัฒน์ จันทร์เกษร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
75 40426 นาย พุทธิชัย กลางส าโรง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
76 40430 นาย ศิวกร  อยู่ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
77 40431 เด็กชาย สรยุทธ มีเงิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
78 40434 เด็กชาย เสนธิมน วังนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
79 40436 นางสาว กชกร โฉมงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
80 40440 นางสาว ชณัญชิญา สินสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
81 40441 นางสาว ฐิตารีย์ ใจตรง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
82 40442 นางสาว ณัฐกฤตา ต้วมศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
83 40444 เด็กหญิง ธนิดา เวทยนุกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
84 40445 เด็กหญิง นพรัญชน์ เกิดผล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 7  ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 73 - 84

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
85 40451 นางสาว พสมน  หงษ์สัจจะพงศ์  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
86 40456 เด็กหญิง ศศิธร ดวงมาตพล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
87 40458 นาย กรองเกียรติ กานุวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
88 40487 เด็กหญิง รวิสุดา นุ่มสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
89 40496 เด็กชาย ชยดล แสงไพโรจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
90 40498 นาย ณัฐชานันท์ เอ่ียมส าอางค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
91 40500 นาย ธนวัฒน์ พงษ์พิมพ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
92 40502 นาย นพกร ออลสัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
93 40503 นาย ปรัตถกร ฉ่ ามะนา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
94 40505 เด็กชาย พงศภัค ศรีสุขใส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
95 40510 เด็กชาย วุฒิกร บุญเกตุ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
96 40511 เด็กชาย ศุภณัฐ เจริญฉ่ า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 8  ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 85 - 96

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
97 40512 นาย ภูปภพ สายอินทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
98 40513 เด็กชาย สิรภัทร นองขมวด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
99 40517 นางสาว กนกวรรณ เกิดทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
100 40520 เด็กหญิง จิรัชญา แก้วยงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
101 40522 เด็กหญิง ฐิติชญา นอกเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
102 40523 เด็กหญิง ณัฐฐพัชร บัวลาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
103 40524 เด็กหญิง ทัศนียา อุดมธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
104 40525 เด็กหญิง ธมลวรรณ ก่ิงทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
105 40526 นางสาว นภัสรณ์ น้อยแนบ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
106 40527 นางสาว นิภาภัทร์ ร้อยแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
107 40528 นางสาว เบญญาภา ยอดทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 9  ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 97 - 107

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
108 40529 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พ่วงทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
109 40530 เด็กหญิง ปูณยาพร สุกใส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
110 40532 นางสาว พิชญาภรณ์ เพชรโยธิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
111 40533 นางสาว ภาสิณี แย้มพุก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
112 40534 เด็กหญิง ภิญญดา กาญจนสุทธิยากร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
113 40535 เด็กหญิง ลภัสรดา บุตรเล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
114 40540 นาย การันต์ สาดสาน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
115 40542 นาย ชวิศ โพธ์ิข า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
116 40546 นาย ธนโชติ  บุญเพ็ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
117 40547 นาย ธนวัฒน์ พุทธอินทร์ศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
118 40548 นาย นราธิป พัดกระจ่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 10  ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 108 - 118

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
119 40549 นาย ปรัตภกร เเก้วระยับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
120 40550 นาย ปุณญพัฒฬ์  เอ่ียมสะอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
121 40553 เด็กชาย ภักดี ชูก้อนทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
122 40554 นาย ภูมินันท์ ปัญญาประชุม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
123 40556 เด็กชาย วฤทธ์ิ เฉกจ่าย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
124 40557 เด็กชาย ศตคุณ ข าโขนงงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
125 40559 นาย สิทธิพิพัฒน์ นาคะมะนัง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
126 40560 นาย สิรวัชร์ ข าทวี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
127 40561 เด็กชาย อชิร แท่นนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
128 40562 เด็กชาย อภิรักษ์  สืบสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
129 40564 นางสาว กนิษฐา สิทธิชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 11  ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 119 - 129

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
130 40565 นางสาว กาญจนา บุญม่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
131 40567 เด็กหญิง ชนิดาภา ระย้าย้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
132 40570 เด็กหญิง ธนพร อ่อนเอ้ือน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
133 40575 เด็กหญิง ผกามาส  นวมข า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
134 40577 นางสาว พิชาดา ทับแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
135 40578 นางสาว เพ็ญพิชชา เรืองทิพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
136 40581 เด็กหญิง วิชิตา นาคน้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
137 40582 นางสาว หทัยวษา เผือกเหลือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
138 40583 นางสาว อาภัสรา โรจนวิศิษฏ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
139 40584 นาย กีรติ ปานเนียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
140 40585 เด็กชาย เจษฎา ศรชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 12  ห้อง  236   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 130 - 140

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

141 40590 นาย ธันย์ธาดา วิเวกจิตร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
142 40598 นางสาว กวิสรา วงค์ตาผา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
143 40599 เด็กหญิง ฐิติชญาณ์ สุขแจ่ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
144 40602 นางสาว นรีกานต์ พันล าภักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
145 40607 นางสาว ปุริมปรัชญ์ จันทร์จุติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
146 40608 นางสาว พรณภัทร ช่วยบ ารุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
147 40610 นางสาว พิมพ์ดาว ถ้ าแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
148 40611 เด็กหญิง เพียงขวัญ ม่วงเสม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
149 40614 เด็กหญิง มนทิชา เฮงภู่เจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
1 40172 เด็กชาย ณภัทร มณีศิลาสันต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี แผน1 สอบคัดเลือก

2 40148 เด็กหญิง ธัญพัศร์ ประสิทธิพงศ์ รักษ์วิทยา

กลุ่มท่ี 13 ห้อง  123  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  ล ำดับท่ี 141 - 149 นักเรียนเดิม  และล ำดับท่ี 1-2 สอบคัดเลือก
วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
3 40200 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เน้ือนิล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย แผน1 สอบคัดเลือก

4 40059 นางสาว ปณิตา ฤทธ์ิอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

5 40095 นางสาว ภัทรลดา ต้ังสุขสันต์ อรุณวิทยา
6 40128 นางสาว ภรภัทร อินจันทร์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
7 40150 นางสาว นัชชา กุลษรเวทย์ คงคาราม
8 40152 นาย เก่งการ รัตนค าสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
9 40046 นางสาว พัชริญา สมพงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

10 40143 เด็กหญิง วรินทร ดอกจันทร์ ถาวรานุกูล
11 40167 นางสาว ณัฏฐชา ทองสัมฤทธ์ิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

12 40078 เด็กชาย วิชยุตม์ โพธ์ิกลาง อรุณประดิษฐ
13 40060 เด็กชาย ดิแลน ยัง โรงเรียนอรุณวิทยา

กลุ่มท่ี 14  ห้อง  125   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 3 - 13

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
14 40003 นางสาว วิชญาพร ฐิติเจริญธรรม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย แผน1 สอบคัดเลือก

15 40077 เด็กหญิง พัทธนันท์ สุดพิมศรี ประจวบวิทยาลัย
16 40080 นางสาว ศกุนากร ฉวีวรรณ ประจวบวิทยาลัย
17 40153 นางสาว บุณยนุช พูลสุข อรุณประดิษฐ
18 40041 เด็กหญิง วรรษชล  ขันทอง โรงเรียนคงคาราม
19 40082 เด็กหญิง สุญญตา แสงใน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
20 40052 นาย ปริชญ์ โหจันทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา
21 40114 เด็กหญิง ฐิติมา นาดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
22 40056 นางสาว ชนนิกานต์ เกียรติทัศน์ ประจวบวิทยาลัย
23 40105 เด็กหญิง เอ้ืออารี เพชรแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร์ฏ)

24 40175 เด็กหญิง ภัทราพร เทียมทัด ประจวบวิทยาลัย

กลุ่มท่ี 15  ห้อง  127   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 14 - 24

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
25 40179 นางสาว เทวิกา ค าหอมกุล เบญจมเทพอุทิศจังเพชรบุรี แผน1 สอบคัดเลือก

26 40203 นาย ภูมิรพี เวชกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 40010 นาย วรชิต อินทร์ชาวนา โรงเรียนปริยัตรังสรรค์
28 40097 นางสาว ธัญลักษณ์ ใจบุญ -

29 40089 นางสาว กัลยกร หลักโลก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
30 40195 นาย ณัฏฐ์ เมฆา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
31 40127 นางสาว อนัญญา ช่ืนฤทัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

32 40192 นางสาว ปาลิตา การะเกตุ อรุณประดิษฐ
33 40137 นาย สรวิศ ตรีอินทอง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
34 40141 เด็กชาย ภควัตร แย้มวงษ์ ดรุณาราชบุรี
35 40140 นาย ฐิติวัฒน์ พรสุวรรณโชค โรงเรียนบางสะพานวิทยา

กลุ่มท่ี 16  ห้อง  132  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 25 - 35

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
36 40004 นางสาว นิราวรรณ บัวไสว โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) แผน1 สอบคัดเลือก

37 40079 นางสาว ณัฐกมล กลัดทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฎเพชรบุรี

38 40168 นางสาว ปาริยะดา ครุฑธา โรงเรียนหัวหิน
39 40196 เด็กหญิง จิรนันท์ สินธุภูมิ โรงเรียนเชวงศักด์ิศึกษา
40 40043 นางสาว สุภัชชา เจริญแก้ว โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
41 40106 นางสาว พัชชา ดาราเมือง อรุณประดิษฐ
42 40058 นางสาว ประกายกานต์ เวหา โรงเรียนบางสะพานวิทยา
43 40023 นางสาว พาณิภัค จันทร์ประไพ โรงเรียนอรุณประดิษฐ

44 40034 เด็กหญิง ณิชกุล ยอดปรีชา อรุณประดิษฐ

45 40180 เด็กหญิง วรรณวณัช ยิฏฐะสิริ เบญจมเทพอุทิศ

46 40038 นาย ปรัชญา สุขจันทร์ โรงเรียนก าแพง

กลุ่มท่ี 17  ห้อง  134   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 36 - 46

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

47 40177 เด็กหญิง สิริกานต์ จันทร์ดี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย แผน1 สอบคัดเลือก

48 40124 นางสาว พัชริดา เตชะวงศ์ อรุณประดิษฐ

49 40126 นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญเต็ม คงคาราม

50 40028 นางสาว กานต์สินี อ่ิมบูรณาประวัติ อรุณประดิษฐ

51 40006 เด็กหญิง โกลัญญา เกิดรอด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

52 40054 เด็กชาย พสิษฐ์ แสงกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

53 40002 นางสาว ภูริชญา อยู่สุวรรณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

54 40088 นางสาว พศิกา พ่วงสะอาด รักษ์วิทยา

55 40189 นางสาว หฤทชนัน บุญเจือ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

56 40069 นางสาว ธัญชนก ลิบลับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

57 40053 เด็กหญิง ชนัญชิดา เพชรเทศ หนองพลับวิทยา

กลุ่มท่ี 18  ห้อง  136   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 47 - 57

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

58 40047 นางสาว เพชรไพริน ไม้แหลม โรงเรียนหัวหิน แผน1 สอบคัดเลือก

59 40020 นาย ปัณณ์วิชญ์ พจนศิลป อรุณประดิษฐ
60 40015 เด็กหญิง สรัลชนา ศรีจันทร์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ
61 40176 นางสาว วรรณิดา ไทรงาม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
62 40096 นาย ภัทรพล แตงพลับ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
63 40134 นางสาว ฐิติยา มือสันทัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

64 40081 นางสาว อภิสรา พุ่มมี ประจวบวิทยาลัย
65 40071 นางสาว ชลลดา เนตรรุ่งเรือง อรุณประดิษฐ
66 40113 นาย อภิศิษฐ์ ปรียาไกรสร รักษ์วิทยา
67 40062 นาย เปรมณัส สว่างใจ โรงเรียนอรุณประดิษฐ
68 40065 นางสาว รังสิมา ศิริไพรทอง รักษ์วิทยา

กลุ่มท่ี 19  ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)   ล ำดับท่ี 58 - 68

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

69 40205 เด็กหญิง ณัฐชา เนตรกาศักด์ิ อรุณประดิษฐ แผน1 สอบคัดเลือก

70 40155 เด็กหญิง ขนิษฐา ดารา ประจวบวิทยาลัย
71 40144 เด็กชาย บัณฑิต ควรชม ราษฎร์วิทยา
72 40132 นางสาว ปารจรีย์ ลอยประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

73 40076 นางสาว นภัสสร มีอินทร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
74 40171 นาย พงศกร คล้ายนัทที โรงเรียนบางสะพานวิทยา
75 40103 เด็กหญิง พิชามญช์ุ แตงอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
76 40151 นางสาว กรณิศา ปันนาผล ประจวบวิทยาลัย
77 40083 นางสาว รัตนากร จ๋องาม โรงเรียนอรุณประดิษฐ
78 40017 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไกรทอง อรุณประดิษฐ
79 40187 นางสาว สิรภัทร ถนอมนาค อรุณประดิษฐ

กลุ่มท่ี 20  ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)   ล ำดับท่ี 69 - 79

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 40210 นาย ณัฎฐ์ธนัน อิงสพัทธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2 40212 นาย ปภิณวิช พิมลศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 40244 นาย จิรายุ แสงทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 40249 เด็กชาย ธนกฤต เด่นดวงชู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 40261 เด็กชาย สิรภพ น้อยนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40265 เด็กชาย เอกศักด์ิ เดชะเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 40271 เด็กหญิง โชติกา บุญรอดวรกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 40281 นางสาว พิมพ์พาพร  ภู่ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 40282 นางสาว มนัสนันท์ ฤทธ์ิบัว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 40289 นาย ณัฐพงศ์ บุญนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
กลุ่มท่ี 21  ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 10

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 40290 นาย ณัฐศักด์ิ ทองมาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12 40299 นาย ภูริณัฐ ภูมิสวาสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 40300 นาย วันเฉลิม ทองกลัด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 40303 เด็กชาย สิรภพ โตสุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 40341 นาย ธัชกร สิบทัศน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 40345 เด็กชาย พสิษฐ์  แสงกระจ่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 40349 เด็กชาย วิสาข์บุตร  อม ดวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 40350 เด็กชาย ศิลา รักเดช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 40361 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สมุทรผ่อง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 40374 เด็กหญิง โสภิดา คงสบาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 22  ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 11 - 20

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

21 40383 นางสาว ปวริศร์ เทียนทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 40403 นางสาว ธนารีย์ คล้ายเพชร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 40416 นาย ชัยพร ศรีสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40419 นาย ทรงกรด จันทร์จวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
25 40429 นาย วีรภัทร สันติขจรวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 40435 นาย อัครวิชญ์ บุตรสา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 40477 นาย อิทธิศักด์ิ เรืองสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 40494 นาย กริขชติพล ชุ่มจิตต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 40507 นาย ภคพล อ่อนม่ันคง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 40516 นาย เอกศรัญย์ ชาติทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 23  ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 21 - 30

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

31 40574 นางสาว ปวีณ์ลดา สรรเสริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 นักเรียนเดิม
32 40576 เด็กหญิง พิชชาภา แสงหิรัญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
33 40594 เด็กชาย วรโชติ กฤษติชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
34 40595 นาย วสุ สุขศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 50016 นางสาว สุทธินันทกาญจน์ ป่ินปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี แผน2 สอบคัดเลือก

2 50006 นางสาว เบญญาภา บวรเดชธํารงกุล สายนํ้าผ้ึงในพระอุปถัมภ์ฯ

3 50008 นางสาว พนิดา คงรอด โรงเรียนคงคาราม

4 50013 นางสาว ปวิชญา จันทมิตร โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

5 50007 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กรสวัสด์ิ โรงเรียนคงคาราม

6 50018 นางสาว รับขวัญ ทรหด บ้านลาดวิทยา

กลุ่มท่ี 24  ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 31 - 34

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 6

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 40214 นาย ปัญญาวุธ จันทานี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2 40215 นาย ผาเพชร สุขเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 40221 นาย ศุภณัฐ แววนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 40224 นาย อนุศิษฏ์ สุวรรณรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 40226 เด็กหญิง ชนิกษ์นิภา ล้ออิสระตระกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40230 เด็กหญิง นงนภัส บุญพูลมี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 40231 นางสาว นันท์สินี สุนทรพฤกษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 40232 เด็กหญิง ปภาวิน อุดมนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 40240 นางสาว สโรชา สุ่มอํ่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 40241 นางสาว สุภัชญา ไวยพงษ์ศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 10

กลุ่มท่ี 25  ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
11 40255 เด็กชาย พีรวิชญ์ คงเนียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12 40257 นาย รัฐภูมิ ย้ิมแย้ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 40263 นาย อภิกมล พูลผล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 40268 นางสาว จิดาภา มณีฉาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 40270 เด็กหญิง ชิดชนก สมสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 40273 นางสาว ณัฐวศา อ้อยทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 40280 เด็กหญิง พิชชาภา กตเวทิตาวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 40291 เด็กชาย ธนดล นาเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 40307 เด็กหญิง กัญญาพัชร พิชัยณรงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 40308 นางสาว กัญญาภัค พุ่มพวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 11 - 20

กลุ่มท่ี 26  ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
21 40314 เด็กหญิง ทิพย์เนตร จันทร์เปล่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 40320 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ นิลงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 40329 นางสาว สุริชา หงส์ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40330 นางสาว อมรมาศ บุรุษภักดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
25 40336 เด็กชาย ฐิติพันธ์ุ  แสงหว้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 40340 นาย ธนกฤต แก้วสีงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 40347 นาย ภาณุวิชญ์ มณีพราย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 40353 นาย สิรวิชญ์ มีศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 40360 นางสาว ชุติภา บัวเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 40362 เด็กหญิง ณิชา บาตรโพธ์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

กลุ่มท่ี 27  ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 21 - 30

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

31 40363 นางสาว ธนาอร โมรายันต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
32 40366 เด็กหญิง ปรีย์วรา วุฒิพงษ์อัครกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
33 40375 เด็กหญิง อชิรญา เขียวแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
34 40376 เด็กหญิง อลิซาเบธ ก๊อดฟรีย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
35 40402 นางสาว เตชิตา เลิศนิรันดร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
36 40406 นางสาว เน้ือแพร หนองมีทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
37 40422 นาย ประภากร รุ่งสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
38 40428 นาย วชิรวิชญ์ ซ่อนกลาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
39 40432 นาย สิรภพ สุขลาภวณิชย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
40 40433 นาย สิระวิชญ์ ศรีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 31 - 40

กลุ่มท่ี 28  ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

41 40437 นาย กัญชพร ผ่องน้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
42 40438 นางสาว ขวัญอุษา นุชพันธ์ุ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
43 40439 เด็กหญิง จิรภิญญา กรุดตาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
44 40447 นางสาว นาราภัทร ฉัตรกรด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
45 40448 นางสาว เบญญพร แก้วชนะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
46 40449 นางสาว ปวริศรา วิเชียรราชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
47 40450 นางสาว ปิยนันท์ ทองดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
48 40452 นางสาว พิชญธิดา รอดคง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
49 40453 เด็กหญิง พีรยาพร ธีระองค์เจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
50 40454 นางสาว ราชาวดี ราชวัตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 41 - 50

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

กลุ่มท่ี 29  ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

51 40455 นางสาว วรัทยา  ป่ินทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
52 40457 นางสาว อสมาภรณ์ นาคสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
53 40491 นางสาว สุณัฏฐา ครึกคร้ืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
54 40506 เด็กชาย พิรชัช หิรัญพฤก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
55 40509 เด็กชาย วรินทร รอดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
56 40518 นางสาว กัญชลิกา ม้านสะอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
57 40519 นางสาว จรรยมณฑน์ ยมเกิด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
58 40531 นางสาว พันวรรษา ศิลปสธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
59 40537 เด็กหญิง สรสิชา ขันธมูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
60 40538 นางสาว อัจฉรา อรัญพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ  (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 51 - 60

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี 30  ห้อง  236   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10 คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

61 40541 เด็กชาย จักรประณต กาญจนภูษิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
62 40544 นาย ณิศรา ผ่องใส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
63 40551 นาย พงษ์พัฒน์ ม่วงไทย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
64 40552 นาย พีรภัทร์ เทพการุณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
65 40558 นาย ศุภวิชญ์ กล้าหาญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
66 40563 นาย อิงชนก ร่ืนรวย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
67 40568 เด็กหญิง ณมณ กนกหิรัญธ วัฒน์  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
68 40571 เด็กหญิง ธัญสินี รัตนประทีป พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
69 40572 เด็กหญิง นภัสวรรณ พันธ์ุแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
70 40573 นางสาว บวรลักษณ์ รักษาชล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 31 ห้อง  123  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ  (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 61 - 70

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

71 40580 นางสาว วงศ์วรา ยุวภูมิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม
72 40605 เด็กหญิงปวริศา ตันสิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
73 40609 นางสาว พิชญาภัค แสงพิทักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
74 40615 นางสาว วรฤทัย ม่วงคราม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
1 60040 เด็กหญิง รินรดา มามี โรงเรียนศรียาภัย แผน3 สอบคัดเลือก
2 60064 นาย พศิน ประสาททอง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
3 60065 นาย จูนีเออร์ ฟานเดอร์พลาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
4 60087 นางสาว ศิริรัษชฎา จิตอาจหาญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

5 60052 นางสาว สุวิชญา เท่ียงตรง เบญจมเทพอุทิศ จังหวัด เพชรบุรี
6 60009 นางสาว ธนัญญา ปะจันทบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ  (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 71 - 74

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 6

กลุ่มท่ี 32  ห้อง  125   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 40245 เด็กชาย เจ้านาย เอ่ียมสําอางค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2 40247 นาย ณัฐภัทร ศิลาเวียง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 40251 นาย นวภู เขียวขํา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 40252 เด็กชาย ปวเรศ วงศ์บัวงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 40254 นาย พรหมพิริยะ บัตรพันชนะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40256 เด็กชาย ภาณุพงศ์ โฉมฉาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 40258 นาย วิชัยยุทธ ภิญโย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 40259 เด็กชาย ศาสตรา พรายแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 40262 นาย สิรวิชญ์ ใหญ่ประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 40264 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ม่วงปราง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 33  ห้อง  127   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 10

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 40286 นางสาว อารียากร ทวีสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน4 นักเรียนเดิม
12 40332 เด็กชาย กรเอก พรายแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 40337 นาย ณัฐภูมิ ศรีพงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 40348 นาย วชิรวิชญ์ วีสม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 40357 นางสาว เขมจิรา ป่ินทัศน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 40365 เด็กหญิง นันทรัตน์ มูลจ่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 40373 เด็กหญิง วีรกานต์ ปานมณี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 40413 เด็กชาย กรณ์นรินทร์ นาคสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 40420 นาย ธนวัชร ท้อสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 40424 เด็กชาย พงศ์ภัค จ่ายรักษา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
กลุ่มท่ี 34  ห้อง  132  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 11 - 20

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

21 40425 นาย พิชาภพ ดีฉํ่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 40427 เด็กชาย ภูมิรพี เวชกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 40446 เด็กหญิง นันท์นภัส มูลจ่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40495 เด็กชาย ขจรวงศพล ใจกล้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
25 40497 นาย ฐาปนา วงศ์เทียนหลาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 40499 นาย ณัฐภัทร ทองวิไล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 40501 นาย ธเนศพล ธรรมสารแก้วกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 40508 นาย ภูวิศ ชมภูพวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 40514 นาย สุชันยา แฉ่งฉายา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 40515 นาย อัฐทวี คงสบาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 35  ห้อง  134   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 21 - 30

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

31 40539 เด็กชาย กฤตธี  โพธ์ิพร้อม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน4 นักเรียนเดิม
32 40543 นาย ไชยกร บุญญาหาร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
33 40753 เด็กชาย กฤษณกานต์ จงอ่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 70041 นางสาว สรณ์สิริ แสงสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา แผน4 สอบคัดเลือก

2 70020 นางสาว พรทิภา เงินทอง โรงเรียนราษฎร์วิทยา

3 70035 นางสาว ศุภิสรา แก้วโกศล อรุณประดิษฐ

4 70024 นางสาว อรกัญญา นวมศิริ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44)

5 70052 เด็กหญิง ทัตพร ป่ินทัศน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา

6 70005 นาย ปิยะบุตร สุขเกษม โรงเรียนคงคาราม

7 70011 นางสาว สิริรัตน์ มาลีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี 36  ห้อง  136   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 7

วันอำทิตย์ ท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 31 - 33

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 
เร่ือง แนวทางการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกต ิ

กรณี นักเรียนทีม่ามอบตัวที่ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หรือผู้ติดเชื้อ ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ตามที ่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  เข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2565  

ห้องเรียนปกต ิ ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 และวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย 

ของนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน   
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และ

กระทรวงสาธารณสุข  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือนักเรียนที่มามอบตัว ที่ต้องทำการ 

กักตัว 14 วัน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (มีความสัมผัสใกล้ชิด/อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ ยืนยันติดเชื้อ 
COVID-19) โดยผู้ปกครองหรือนักเรียน แจ้งชื่อนักเรียนที่มอบตัว กลุ่มมอบตัวและเลขประจำตัว เบอร์โทรศัพท์ 
ที ่ต ิดต่อได้สะดวก โดยส่งข้อมูลผ่านทางข้อความใน  Facebook Fanpage  Gpapromma โดยด่วนที ่สุด  
เพื่อประสานงานการมอบตัวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป  
 

     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

         
 (นายอรุณ  สรรพคุณ) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUklpIMJ4RbXpOdrl4obIi1sI4G0dGEMGsOxpbmk101FU67RX1Ypchn2LuCTD-PD-cAAbIxE47PY0YYEPgLrJFylddThpgAwT_ZBeOzH-DIR09Wp24z2lWeVEhZV2LbmUfY2URI-LSAStZaypxypRcrq38HAKpquJqzDs1eTW-PRQ&__tn__=*NK-R

