




ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

2 40303 นาย นพณัฐ คงข า สสวท.

3 40095 นางสาว พัชรนันท์ วิเศษสมบัติ สสวท.

4 40181 เด็กชาย ชนาธิป ช่ออบเชย สสวท.

5 40089 นางสาว ศิริกานดา บัวบัลลังก์ สสวท.

6 40072 นาย จักรินทร์ เจียมสูงส่ง สสวท.

7 40068 นาย สิปปกร อรุณโรจน์ สสวท.

8 40028 เด็กชาย พีรเวธน์ ธีรการย์ชัย สสวท.

9 40116 นางสาว สุกฤตา เจียวย่ี สสวท.

10 40057 เด็กชาย วิทวัส หอมหวล สสวท.

11 40237 เด็กหญิง สุพิชญา จรัลวรวงศ์ สสวท.

13 40183 เด็กหญิง จริภิญญา จินดานุช สสวท.

14 40137 นางสาว สุชญา เมืองค า สสวท.

17 40172 เด็กหญิง ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ สสวท.

กลุ่มท่ี 1  ห้อง 133   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 13  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 2 - 17

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

18 40196 เด็กชาย ชนาธิป ป้ันเหน่ง สสวท.

19 40173 นาย ภูมิพัฒน์ ม่ิงมาลัยรักษ์ สสวท.

20 40340 นาย ชนมภูมิ หล้าแหล่ง สสวท.

21 40090 นางสาว ณัฏฐณิชา เผ่ือนพงษ์ สสวท.

22 40122 นาย สิรวิชญ์ รูปงาม สสวท.

23 40107 นางสาว ฐิติชญาณ์ แก้วใส สสวท.

24 40223 เด็กหญิง ธนัฐสรณ์ จันทร์ผ่อง สสวท.

25 40250 เด็กหญิง ปัณฑิตา เหมโส สสวท.

26 40191 เด็กหญิง พีรญา ลุ่มบุตร สสวท.

27 40087 นาย ธิปก รองพินิจ สสวท.

28 40166 นางสาว สรัลรัตน์ เพ่ิมทองมาก สสวท.

29 40021 นาย สราวุธ จันทร์ธรรม สสวท.

กลุ่มท่ี 2  ห้อง 135   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  12  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 18-29

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

31 40108 นาย ภัทรพล ผ่องภักต์ ห้องโครงกำร

32 40111 นางสาว กิตต์ิรวี อังคตรีรัตน์ ห้องโครงกำร

33 40007 นางสาว ศิลป์ศุภา กรีธาธร ห้องโครงกำร

34 40059 เด็กชาย ภาสกร กรกุม ห้องโครงกำร

35 40187 เด็กชาย อัศม์เดช นพคุณ ห้องโครงกำร

36 40187 นาย ษุบิณธ  เดชอุดม ห้องโครงกำร

37 40033 เด็กชาย ธันดล รัตนเสถียร ห้องโครงกำร

38 40253 นางสาว รมิตา ราชปักษา ห้องโครงกำร

39 40043 เด็กหญิง ลักษมน บุญคง ห้องโครงกำร

40 40101 เด็กหญิง อนงค์วรรณ น  าใจเย็นฉ่ า ห้องโครงกำร

41 40281 เด็กชาย วรพล บุญอนันต์ ห้องโครงกำร

42 40112 เด็กชาย วัชรพงศ์ พุ่มไสว ห้องโครงกำร

43 40092 นาย อัทธยา แตงยิ ม ห้องโครงกำร

44 40201 นาย ปัณณวิชญ์ สัมมาชีพ ห้องโครงกำร

44 40246 นางสาว ธนศิริ ใจคง ห้องโครงกำร

46 40044 เด็กหญิง ลลดา วรเดชทวีสิน ห้องโครงกำร

47 40075 นาย ณัทธนกฤต พิมลศรี ห้องโครงกำร

48 40016 นาย ธนกฤต ย่ีสาร ห้องโครงกำร

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 

กลุ่มท่ี 3  ห้อง 137   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  18  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์    ล ำดับท่ี 31-48

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

49 40048 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จุโฑปะมา ห้องโครงกำร

50 40119 นาย รุ่งรดิศ ป่ินเพชร ห้องโครงกำร

50 40248 นาย วรกร เพียรสนอง ห้องโครงกำร

52 40308 นาย พีระวัฒน์ โยคนิตย์ ห้องโครงกำร

53 40148 นางสาว สุภัสสรา มากสี ห้องโครงกำร

54 40110 นาย ปภิณวิช สัมมาชีพ ห้องโครงกำร

55 40114 นางสาว พชรพรรณ หร่ิงระร่ี ห้องโครงกำร

56 40038 เด็กชาย ศุภพัฒน์ เมืองสมบัติ ห้องโครงกำร

57 40002 เด็กหญิง วศินี แสงมณี ห้องโครงกำร

58 40008 นางสาว ภัคธนัญอร เดชดวง ห้องโครงกำร

59 40150 นาย ณัฐ กานต์  ตึก พราย ห้องโครงกำร

60 40159 นางสาว ชมนาด เพชรชมภูพันธ์ุ ห้องโครงกำร

61 40180 นาย ปวริศ บูรณ์ประเสริฐ ห้องโครงกำร

62 40202 นาย จิรกร สมรมิตร ห้องโครงกำร

63 40175 นางสาว สาริศา น่วมมะโน ห้องโครงกำร

64 40226 เด็กชาย ธนภัทร ใยแจ้ง ห้องโครงกำร

65 40283 นาย สิปปกร หม่ันกิจ ห้องโครงกำร

67 40259 เด็กชาย ลิปปกร ชนะสงคราม ห้องโครงกำร

กลุ่มท่ี 4  ห้อง 124   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  18   คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์    ล ำดับท่ี 49 - 67

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

68 40088 นาย ธรรมธร เกิดพร้อม ห้องโครงกำร

69 40273 เด็กชาย รฐนนท์ มานะธรรมกมล ห้องโครงกำร

70 40262 นาย ปภาวิน นวลสุวรรณ ห้องโครงกำร

71 40120 เด็กชาย บัณฑิต พุ่มไสว ห้องโครงกำร

72 40258 นาย เกศฎา คงกุญชร ห้องโครงกำร

73 40163 นางสาว ปัญญาพร ทะลือ ห้องโครงกำร

74 40104 นางสาว ณภัทร หอมกล่ิน ห้องโครงกำร

75 40082 นาย ปริญ เหล็กแท้ ห้องโครงกำร

76 40061 นาย พอเพียง พนัสนาชี ห้องโครงกำร

77 40203 นาย ปรมัตถ์ เกาะแก้ว ห้องโครงกำร

78 40055 เด็กหญิง ธนพร พ่ึงแพง ห้องโครงกำร

78 40129 เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุศภักด์ิ ห้องโครงกำร

80 40093 นาย จักรพงศ์ ปราบณรงค์ ห้องโครงกำร

81 40152 นาย เรืองเกียรต์ิ งามวิลัย ห้องโครงกำร

82 40174 เด็กชาย พิตตินันท์ น้อยวงศ์ ห้องโครงกำร

83 40066 นาย ภรัณยู เผือกผ่อง ห้องโครงกำร

84 40080 เด็กชาย กร กราดกล่ิน ห้องโครงกำร

85 40195 เด็กชาย นันทวัฒน์ แสงสุริฉาย ห้องโครงกำร

กลุ่มท่ี 5  ห้อง 126   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  18   คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์   ล ำดับท่ี 68 - 85

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

86 40047 นาย ณกร ปริยวิชญภักดี ห้องโครงกำร

87 40081 นาย ธารณ์ ตร่ิงวัน ห้องโครงกำร

88 40130 เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พูลสวัสด์ิ ห้องโครงกำร

89 40295 นางสาว ผกามาศ ทวีกุล ห้องโครงกำร

90 40205 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ หอมนาน ห้องโครงกำร

91 40270 นาย วิณรัชส์ โกรทินธาคม ห้องโครงกำร

92 40362 นาย ธนกฤต เหย่ียวประยูร ห้องโครงกำร

93 40361 เด็กชาย ธิติพัทธ์ วัฒนากร ห้องโครงกำร

94 40204 นางสาว ชญานิษฐ์ คชพลายุกต์ ห้องโครงกำร

95 40315 นางสาว ศิริขวัญ ศิริบุญไพศาล ห้องโครงกำร

96 40170 นางสาว สุพิชฌาณ์ หอมจันทร์ ห้องโครงกำร

97 40363 นาย เตชินท์ บุญเทพ ห้องโครงกำร

98 40177 เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ นาคผ่อง ห้องโครงกำร

100 40151 นาย โทน่ี ไซสตาด ห้องโครงกำร

101 40345 นาย ญาณพัฒน์ แผลงศราวุธ ห้องโครงกำร

102 40145 นางสาว ณัชวดี พ่วงทอง ห้องโครงกำร

102 40261 นางสาว วนกาญจน์ ลิมปสถาพร ห้องโครงกำร

104 40118 นาย ชัชชัย ช่วยช่ืน ห้องโครงกำร

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 

กลุ่มท่ี 6  ห้อง 234 จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  18   คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์   ล ำดับท่ี 86 - 104

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

105 40003 นาย เตชินท์ รักษาราษฎร์ ห้องโครงกำร

106 40301 นางสาว ธัชมล นิคมรัตน์ ห้องโครงกำร

107 40143 นางสาว ศิมันตรา หนูศาสตร์ ห้องโครงกำร

108 40184 นางสาว รัญชน์ ศิริฤกษ์ ห้องโครงกำร

109 40076 นางสาว ปวิณ์ธิดา พันธ์ุลักษณ์ ห้องโครงกำร

110 40311 เด็กชาย ศรัณชัย วิชิตธารารักษ์ ห้องโครงกำร

111 40156 นางสาว ฐิตารีย์ ขันทอง ห้องโครงกำร

112 40210 นาย ภัทรกร บุญเต็ม ห้องโครงกำร

113 40157 นาย ศุภกฤต ปรัตถจริยา ห้องโครงกำร

114 40176 เด็กหญิง ฐานิตา ศรีงาม ห้องโครงกำร

115 40269 นางสาว ปุณยาพร ตั งกิจกิตติพงศ์ ห้องโครงกำร

116 40313 เด็กชาย ไตรภพ บุญธรรม ห้องโครงกำร

117 40139 นาย ชยากร งามข า ห้องโครงกำร

118 40193 นางสาว ขวัญชนก รังกา ห้องโครงกำร

119 40369 นาย ธนพล น่วมด้วง ห้องโครงกำร

120 40083 นางสาว ภัควดี เทียนทอง ห้องโครงกำร

120 40102 นางสาว ชัญญานุช โกศลจิตร์ ห้องโครงกำร

122 40206 เด็กหญิง พิชญาภร ยิ มย่อง ห้องโครงกำร

กลุ่มท่ี 7  ห้อง 225   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  18   คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์   ล ำดับท่ี 105 - 122

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

123 40058 นางสาว บัวบูชา ผุดผ่อง ห้องโครงกำร

123 40294 นางสาว ฐิติรัตน์ พุ่มจิต ห้องโครงกำร

125 40001 เด็กหญิง สุคนธ์ทิพย์ วลีธรชีพสวัสด์ิ ห้องโครงกำร

126 40235 นาย สิรภพ นนทมิตร ห้องโครงกำร

127 40123 นางสาว วรรษชล อินพาล า ห้องโครงกำร

128 40264 นางสาว จันทรัสม์ ชูด า ห้องโครงกำร

129 40298 นางสาว ณัทอร แดงเหมือน ห้องโครงกำร

130 40056 นางสาว พิชชาภา ผ่องแผ้ว ห้องโครงกำร

131 40216 เด็กชาย ศุภกร เทพจินดา ห้องโครงกำร

132 40299 นาย ณัฐพงษ์ ศรีแจ้ ห้องโครงกำร

133 40222 นางสาว เพ็ชรลดา นาเมือง ห้องโครงกำร

134 40242 นางสาว ณัชชา สุพรรณเทพ ห้องโครงกำร

135 40272 เด็กชาย รัตน์ณนันท์ ปิยนุสรณ์ ห้องโครงกำร

136 40305 นาย ปรวัชร สัมมาชีพ ห้องโครงกำร

137 40318 นาย ณัฐกานต์ อินช่ืนใจ ห้องโครงกำร

138 40063 นาย จัตุมงคล มุนินทรวงศ์ ห้องโครงกำร

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันเสำร์ ท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2566 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 
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