
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิ์เข/ารับการสอบคัดเลือก 

เพื่อเข/าศึกษาตBอระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณLจังหวัดเพชรบุร ี

ห/องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนผู/มีความสามารถพิเศษ ปEการศึกษา 2566 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ประเภท โรงเรียน 

1 เด็กชาย พีรพัฒน0 บุญรอด นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 1 บ:านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 

2 เด็กชาย พงศภัค ศรีเมฆ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านหนองหงษ0 

3 เด็กชาย อัศจรรย0 จันทร0สุโข นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดบLอบุญ (จารุราษฎร0บำรุง) 

4 เด็กชาย ณัฐนนท0 พLวงพานทอง นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดบLอบุญ (จารุราษฎร0บำรุง) 

5 เด็กชาย หฤษฎ0 ในเรือน นักฟุตบอลชาย โรงเรียนนราทร 

6 เด็กชาย เตชินท0 พรายแก:ว นักฟุตบอลชาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 

7 เด็กชาย กิตติ กิจทรัพย0 นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร0 

8 เด็กชาย ธีรดนย0 ทองสุข นักฟุตบอลชาย โรงเรียนราษฎร0วิทยา 

9 เด็กชาย ทรงสิทธ์ิ แซLโป̀ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านทLาหัวลบ 

10 เด็กชาย ปาริยากร พวงไม: นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านยางน้ำกลัดเหนือ 

11 เด็กชาย อัครเดช หิมคุณ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดดอนไกLเต้ีย 

12 เด็กชาย สิริภูเดชน0 บุญชLวย นักฟุตบอลชาย โรงเรียนรักษ0วิทยา 

13 เด็กชาย วิรัชสัณห0 พิมพ0งาม นักฟุตบอลชาย โรงเรียนราษฎร0วิทยา 

14 เด็กชาย สิทธิโชค แสงอาทิตย0 นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดดอนไกLเต้ีย 

15 เด็กชาย อติศร ใจสุข นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านยางน้ำกลัดเหนือ 

16 เด็กชาย กรวิพัฒน0 ทองจีน นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านทLายาง(ประชาสรรค0) 

17 เด็กชาย ศิริพงษ0 ปานคง นักฟุตบอลชาย โรงเรียนบ:านสารเห็ด 

18 เด็กชาย ปdสสธิรวัฒน0 แก:วเขียว นักฟุตบอลชาย โรงเรียนปริยัติรังสรรค0 

19 เด็กชาย ญาณากร สอนบุญ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนปริยัติรังสรรค0 

20 เด็กชาย เจษฏา หาญภูมิ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 4 บ:านบLอแขม 

21 เด็กชาย อนุสรณ0 ช:างแดง นักฟุตบอลชาย โรงเรียนปริยัติรังสรรค0 

22 เด็กชาย อาทิตย0 จันทร0จวง นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดดอนไกLเต้ีย 

23 เด็กชาย วิรากร แก:วฉ่ำ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนห:วยกวางจริง 

24 เด็กชาย เจษฎา มLวงน:อย นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 1 บ:านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 

25 เด็กชาย ชยากร สนพลาย นักฟุตบอลชาย โรงเรียนราษฎร0วิทยา 



 

 

 

ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิ์เข/ารับการสอบคัดเลือก 
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ลำดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ประเภท โรงเรียน 

26 เด็กชาย ณัชพล สุขสอาด นักฟุตบอลชาย โรงเรียนอรุณประดิษฐ 

27 เด็กชาย จิตรนาถ อLวมอ:อ นักฟุตบอลชาย โรงเรียนวัดดอนไกLเต้ีย 

28 เด็กชาย ปdณณกร ทรัพย0สงวน นักฟุตบอลชาย โรงเรียนอรุณประดิษฐ 

29 เด็กชาย พงศธร แก:วน:อย นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนวัดจันทราวาส) 

30 เด็กชาย ตนุภัทร อินทร0น่ิม นักฟุตบอลชาย โรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนวัดจันทราวาส) 

31 เด็กหญิง ภคภัทร อาภาวุฒิคุณ นาฏศิลปA โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 

32 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีพงศ0 นาฏศิลปA โรงเรียนราษฎร0วิทยา 

33 เด็กชาย ปรวัฒน0 บุญชู นาฏศิลปA โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชวัดจันทราวาส 

34 เด็กหญิง ช่ืนฤทัย คุณากโร นาฏศิลปA โรงเรียนบ:านทLายาง(ประชาสรรค0) 

35 เด็กหญิง ชิดชนก กุ:ยวงตาล นาฏศิลปA โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 

36 เด็กหญิง ญาณิศา หลังขาว ทัศนศิลปA โรงเรียนวัดดอนไกLเต้ีย 

37 เด็กหญิง ประภาสิริ ผิวผLอง ทัศนศิลปA โรงเรียนบ:านทLายางประชาสรรค0 

38 เด็กหญิง ปdญจมา ใจบุญ ทัศนศิลปA โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 

39 เด็กหญิง พลอยชมพู เพชรเกรียงไกร ทัศนศิลปA โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 

40 เด็กหญิง กัญญาวีร0 บุญทวี ทัศนศิลปA โรงเรียนอรุณประดิษฐ 

41 เด็กชาย จารุเดช บรรเจิดศิริ ทัศนศิลปA โรงเรียนบ:านสระพระ 

 

ให#นักเรียนท่ีมีช่ือตามประกาศ 

มาสอบภาคปฏิบัติในวันพุธท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. 

รายงานตัว ณ โถงอาคาร 100 ปN โรงเรียนพรหมานุสรณOจังหวัดเพชรบุรี 

โดยให#นักเรียนนำเอกสาร และอุปกรณOประกอบการสอบคัดเลือกมาด#วย 


