
ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 70185 เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนทัว่ไป

2 60221 เด็กชายศุภพัฒน์ เมืองสมบัติ ราษฎร์วิทยา

3 70070 เด็กหญิงสุธาสินี  ชาวไทย อนุบาลเพชรบุรี

4 70150 เด็กหญิงรัญชน์ ศิริฤกษ์ ราษฎร์วิทยา

5 60160 เด็กชายธรรมธร เกิดพร้อม บ้านหนองห้วยฝาด

6 70118 เด็กชายภูชิสสะ  เจริญเร็ว อนุบาลเพชรบุรี

7 60147 เด็กชายกฤตเมธ ร่ืนเกษม อนุบาลเพชรบุรี

8 70166 เด็กหญิงปาณิสรา งามแฉ่ง วัดดอนไก่เต้ีย

9 70096 เด็กหญิงชนัญชิดา แก่นพฤกษา อนุบาลเพชรบุรี

10 70258 เด็กหญิงพิชญาภร ยิ้มย่อง อนบุาลปราณบรีุ(บา้นเมอืงเกา่)

11 70124 เด็กหญิงชนิดาภา แสงค า ปริยัติรังสรรค์ 

กลุ่มที ่ 1   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่1-11

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

12 60175 เด็กชายกรัณย์พล ไพฑูรย์สวัสด์ิ อนุบาลเพชรบุรี นักเรียนทัว่ไป

13 60115 เด็กหญิงน้ าเพชร งามสม อรุณประดิษฐ

14 60056 เด็กหญิงชลิชา จิตต์การุณย์ ราษฎร์วิทยา

15 70018 เด็กชายกฤติน กิตติธนากร วัดเบญจมบพิตร

16 70074 เด็กชายนิติกร มากมี เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

17 60234 เด็กชายศุภกร เทพจินดา เทศบาล 1 วดัแกน่เหล็กฯ

18 60042 เด็กหญิงกนกภรณ์ ประสาตร์ วัดดอนไก่เต้ีย

19 70016 เด็กชายภานุวัชร์ สุวรรณนาวา กิตติคุณ

20 60008 เด็กหญิงชนัญชิดา งาทอง ราษฎร์วิทยา

21 60006 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ทัศนสุนทร วัดดอนไก่เต้ีย

22 70080 เด็กหญิงปิยวรรณ แสงทอง เทศบาล1บ้านชะอ า(ชะอ าวทิยาคาร)

กลุ่มที ่ 2   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่12-22

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

23 60071 เด็กชายภาณุพงษ์ ดวงเดือน วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนทัว่ไป

24 70214 เด็กชายอนพัทย์   ม่วงอุมิงค์ อนุบาลเพชรบุรี

25 70003 เด็กชายเบญญสิทธิ ์พรมภิมาน เทศบาล3 (บ้านบ่อ)

26 60016 เด็กหญิงณิชมน จันทร์มั่งค่ัง วัดดอนไก่เต้ีย

27 60095 เด็กชายนิธิ ปิน่เล่ วัดดอนไก่เต้ีย

28 60040 เด็กหญิงสุวพิชชา เรืองโรจน์ วัดดอนไก่เต้ีย

29 60132 เด็กชายธาวิน ศรีสุพรรณ วัดดอนไก่เต้ีย

30 70053 เด็กชายสรวิชญ์ หินแก้ว หัวหินวิทยาลัย

31 60180 เด็กชายณัษฐพงษ์ เจนนาวิน วัดดอนไก่เต้ีย

32 70147 เด็กหญิงณัฐกฤตา พันธ์หนู ราษฏร์วิทยา

33 70237 เด็กหญิงจิรัชญา  ศิลป์ศร อนุบาลเพชรบุรี

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 3   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่23-33



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

34 70180 เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่ บางสะพาน นักเรียนทัว่ไป

35 70058 เด็กชายธีรธรรม  ทัศนาจุรีสกุล ราษฎร์วิทยา

36 60207 เด็กชายธีรภัทร์ ปิน่ทัศน์ อรุณประดิษฐ

37 60231 เด็กชายนพกร แดงประดับ อนุบาลเพชรบุรี

38 70136 เด็กหญิงชลิตา เทพบุตร เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

39 70126 เด็กหญิงณัฐวดี     เอกวัฒน์ วดับางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์)

40 60031 เด็กหญิงธนวันต์ สร้อยโพธิ์ สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

41 70175 เด็กหญิงนิภาภัทร์ สุริโย วัดดอนไก่เต้ีย

42 70179 เด็กหญิงภวินธิดา   เกิดแก้ว วราวัฒน์วิทยา

43 60235 เด็กหญิงนาราภัทร คุ้มครอง วัดดอนไก่เต้ีย

44 60232 เด็กชายเลิศวรรธน์ ตระกูลอุไรพร วัดดอนไก่เต้ีย

45 70208 เด็กหญิงนารากร   วอทอง วัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร)

กลุ่มที ่ 4   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่34-45

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

46 60154 เด็กชายนนทพัทธ์ วงค์เลขา อนุบาลเพชรบุรี นักเรียนทัว่ไป

47 60086 เด็กหญิงณฐพร พวงไพโรจน์ อนุบาลเพชรบุรี

48 70213 เด็กชายณัฐดนัย  ค าดี สมถวิล

49 60230 เด็กชายนนทกร แดงประดับ อนุบาลเพชรบุรี

50 60203 เด็กหญิงเกษมณี นาระสิน วัดดอนไก่เต้ีย

51 60055 เด็กชายพรเกียรติ สุธาภราเดช อนุบาลเพชรบุรี

52 60069 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา เจริญชีพ วัดดอนไก่เต้ีย

53 70238 เด็กหญิงนรมน   ณ สงขลา อนุบาลเพชรบุรี

54 60070 เด็กชายพีรพัฒน์ ฟักเขียว วัดดอนไก่เต้ีย

55 70193 เด็กชายจิตตพนธ์   อารีย์รักษ์ อนุบาลเพชรบุรี

56 70198 เด็กหญิงแพรววิภาวา  เทีย่งธรรม วัดอนไก่เต้ีย

57 70151 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คนคล่อง อรุณประดิษฐ

กลุ่มที ่ 5   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่46-57

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

58 70130 เด็กหญิงภาธีตา นาคสวัสด์ิ เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี นักเรียนทัว่ไป

59 60028 เด็กชายนวพรรษ สุภัณภพ วัดดอนไก่เต้ีย

60 60079 เด็กหญิงกชพรรณ ขาวนวล สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

61 70142 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ ดุสิตวิทยา

62 70036 เด็กชายกล้าทนง หนูสัมฤทธิ์ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

63 60229 เด็กหญิงชาลิสา สมพงษ์ อนุบาลเพชรบุรี

64 70083 เด็กชายณัฐกานต์ อินชื่นใจ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

65 60166 เด็กชายพีรภัค รุ่งเรือง อรุณประดิษฐ

66 60048 เด็กหญิงพุธิตา บุญน า วัดดอนไก่เต้ีย

67 60197 เด็กชายธนิสร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยาสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

68 60084 เด็กหญิงปิยาอร รุ่งเจริญ อรุณประดิษฐ

69 60201 เด็กหญิงวรรษชล อินพาล า อรุณประดิษฐ

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 6   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่58-69



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

70 60199 เด็กหญิงวริยดา กล่ าทอง วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนทัว่ไป

71 70261 เด็กชายสิรวิชญ์  พูลลาภ วัดดอนไก่เต้ีย

72 60226 เด็กหญิงนิรภัฏ สินเหลือ อนุบาลเพชรบุรี

73 70075 เด็กหญิงกชกร  พัดทอง บ้านสระพระ

74 60058 เด็กชายอนันตชัย แฝงตุ่น อนุบาลเพชรบุรี

75 60010 เด็กหญิงนพพร ตร่ิงวัน อนุบาลเพชรบุรี

76 70059 เด็กหญิงสุพิชญา    ผาดศรี แก่นจันทร์วิทยา

77 60233 เด็กหญิงพัชรกันย์ วิบูลรังสรรค์ ราษฎร์วิทยา

78 70091 เด็กชายปฏิพล  บุญเติม อรุณประดิษฐ

79 60104 เด็กหญิงญาธิดา ศรีสุกใส รักษ์วิทยา

80 70010 เด็กชายโมไนย แซ่เฮง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 7   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่70-80

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

81 60121 เด็กหญิงธนภรณ์ พูนน้อย วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนทัว่ไป

82 60106 เด็กชายพฤทธิช์ัย ธนะกมลประดิษฐ์ วัดดอนไก่เต้ีย

83 60191 เด็กชายธนกฤต แก้วผลึก วัดดอนไก่เต้ีย

84 70160 เด็กหญิงเพชรนารี  เย็นจิตโสมนัส เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

85 70259 เด็กหญิงมนัสนันท์   มาแป้น พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

86 70249 เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง วัดดอนไก่เต้ีย

87 70158 เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ   หวานเสร็จ แก่นจันทร์วิทยา

88 60099 เด็กชายรฐนล จันทร์สมบุญ อนุบาลเพชรบุรี

89 60098 เด็กชายณัฐกานต์ ตึกพราย อนุบาลเพชรบุรี

90 70102 เด็กชายธนวัฒน์ แสงดี ราษฎร์วิทยา

91 60167 เด็กหญิงเพ็ชรลดา นาเมือง อนุบาลเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 8   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่81-91

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

92 70113 เด็กหญิงพรรณปพร  สิทธิไ์ทย แก่นจันทร์วิทยา นักเรียนทัว่ไป

93 60044 เด็กหญิงลักษิกา ผาสุขกาย วัดดอนไก่เต้ีย

94 70112 เด็กหญิงพิชญ์นรี แสงกระจ่าง วัดดอนไก่เต้ีย

95 70157 เด็กชายกิตติภพ บุญมา หัวหินวิทยาลัย

96 60193 เด็กหญิงมุขสุดา รุ่งศิลา อนุบาลเพชรบุรี

97 70163 เด็กหญิงพิชชาภา พลายแดง วัดดอนไก่เต้ีย

98 60005 เด็กชายกิตติธัช พุม่นาค วัดดอนไก่เต้ีย

99 60039 เด็กหญิงณัฐกุล กิ่งแก้ว อนุบาลเพชรบุรี

100 60130 เด็กชายปุญญพัฒน์ โปร่งมณี อนุบาลเพชรบุรี

101 70131 เด็กหญิงปัญญดา สหรัตนะโชติ อรุณประดิษฐ

102 70192 เด็กชายศิริชัย  ประทัด วัดดอนไก่เต้ีย

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 9   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่92-102



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

103 60192 เด็กหญิงศรีสัจจา ศรีสวัสด์ินุภาพ อนุบาลเพชรบุรี นักเรียนทัว่ไป

104 70225 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กล่ินฉุน วัดดอนไก่เต้ีย

105 70095 เด็กชายสาริน แกล้งกล่ัน อนุบาลเพชรบุรี

106 70134 เด็กหญิงสุชาลินี  พลายแดง วัดดอนไก่เต้ีย

107 60082 เด็กชายวรัชญ์ สิงห์โต เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

108 70005 เด็กชายชาคริต  พระจันทร์ทอง บ้านแหลม

109 60011 เด็กหญิงพรนภา เย็นเปรม สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

110 60185 เด็กหญิงพรรณนเรศ วาดประเวช วัดดอนไก่เต้ีย

111 70115 เด็กหญิงณัฐวีร์  ข าขม หัวหินวิทยาลัย

112 60114 เด็กหญิงอัฐฐ์ภิญญา จินตวร วัดดอนไก่เต้ีย

113 70109 เด็กหญิงขวัญชนก  รังกา หัวหินวิทยาลัย

กลุ่มที ่ 10   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่103-113

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

114 60015 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ชูบดินทร์ วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนทัว่ไป

115 70040 เด็กหญิงธนพร ประชาพรพิสันต์ อรุณประดิษฐ์

116 70039 เด็กชายเนติวิทย์ จันทร์สิริรักษ์ รักษ์วิทยา

117 60206 เด็กหญิงสุดธิดา ศรีทิพย์ วัดดอนไก่เต้ีย

118 70093 เด็กชายธนกฤต เหยี่ยวประยูร กิตติคุณ

119 60017 เด็กหญิงสุชานาถ ใหญ่เจริญ ราษฎร์วิทยา

120 70108 เด็กชายภูพล  จันทร์จุติ อรุณประดิษฐ

121 60158 เด็กชายชาญณรงค์ นกนาค สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

122 60110 เด็กหญิงณัฐณิชา กาญจนะภาชนะ วัดดอนไก่เต้ีย

123 70021 เด็กชายณัฐเสฐ ชูชื่น มาเรียลัย

124 60187 เด็กหญิงวิชาดา คงบังคับ เทศบาล 1 วดัแกน่เหล็กฯ

125 60102 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ มีเปีย่ม วัดดอนไก่เต้ีย

กลุ่มที ่ 11   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่114-125

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

126 60218 เด็กหญิงศุภิสรา วงค์อิสรกุล วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนทัว่ไป

127 70017 เด็กหญิงอาภาภัทร เงินล ายอง วัดดอนไก่เต้ีย

128 70161 เด็กหญิงอรปรียา อุทัยธรรม วัดดอนไก่เต้ีย

129 70255 เด็กชายจิรายุทธ  แจ่มใส แกนจันทร์วิทยา

130 60164 เด็กชายณัฐภัทร ชัยรูป อนุบาลสมุทรสาคร

131 70254 เด็กหญิงปวิชญา  เทียนภู่ ราษฎร์วิทยา

132 70050 เด็กชายนราวิชญ์ พันธ์อ้น อนุบาลเพชรบุรี

133 70060 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจแสวงทรัพย์ อุดมศึกษา

134 60027 เด็กหญิงนิพาดา เตียวรุ่งเรืองสุข เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

135 70128 เด็กชายชนาธิป  นิลถม หนองจอกวิทยา

136 70171 เด็กชายภาคิน ศรีถมยา วัดหนองปรง

137 60169 เด็กชายณัฐพงศ์ หลงอาจ ปริยัติรังสรรค์

วันศุกร์ที ่12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 12   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนทัว่ไป  ล ำดบัที ่126-137



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 60024 เด็กหญิงกมลานันท์ ภิรญาณ ปริยัติรังสรรค์ นักเรียนในเขต

2 60054 เด็กชายกฤษกร องอาจ สมถวิล หัวหิน

3 60222 เด็กชายวิวัฒน์ชัย พูลสวัสด์ิ วัดดอนไก่เต้ีย

4 60179 เด็กชายชัยภัทร ทองสมนึก วัดดอนไก่เต้ีย

5 60103 เด็กชายปริญญา ชัยวัฒนา ราษฎร์วิทยา

6 60009 เด็กหญิงธนิสา รัชตโสตถิ์ ราษฏร์วิทยา

7 60165 เด็กหญิงพรทิพย์ ภูแ่สง อนุบาลเพชรบุรี

8 60215 เด็กชายภัทรกร กล้าหาญ วัดดอนไก่เต้ีย

9 60139 เด็กหญิงชาลิสา ธรรมชาติ อนุบาลเพชรบุรี

10 60135 เด็กชายศุภวิชญ์ สุวรรณเทพ เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี

11 60129 เด็กหญิงณัฐรุจา จูน้อย ราษฎร์วิทยา

กลุ่มที ่ 13   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร  ล ำดบัที ่1-11

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

12 60205 เด็กหญิงกฤติมา นุชสวัสด์ิ อนุบาลเพชรบุรี นักเรียนในเขต

13 60085 เด็กชายเตชินท์ รัตนพิทักษ์ วัดดอนไก่เต้ีย

14 60183 เด็กชายรณกร ผุดผาด อนุบาลเพชรบุรี

15 60211 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ ชานมณีรัตน์ อนุบาลเพชรบุรี

16 60066 เด็กหญิงพลอยพรรณ ไชยวัต อรุณประดิษฐ

17 60018 เด็กหญิงกนิษฐา ม่วงไหมทอง วัดดอนไก่เต้ีย

18 60081 เด็กชายสิริวัสน์ ยิ้มละมัย อรุณประดิษฐ

19 60090 เด็กหญิงปณิตา ศรีวงศ์ ราษฏร์วิทยา

20 60146 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ทองแดง อรุณประดิษฐ

21 60088 เด็กหญิงปาณิสรา ลิบลับ อนุบาลเพชรบุรี

22 60151 เด็กหญิงศุภกานต์ เหมรักษ์ วัดดอนไก่เต้ีย

กลุ่มที ่ 14   ห้อง  924  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่12-22

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

23 60030 เด็กชายชนน ทับล้อม อนุบาลเพชรบุรี นักเรียนในเขต

24 60148 เด็กชายณัฐภัทร โตทรัพย์ อนุบาลเพชรบุรี

25 60168 เด็กชายพงศกร นฤคุปต์ชาญชัย วัดดอนไก่เต้ีย

26 60075 เด็กชายจารุกิตต์ิ ภาวสุทธิไพศิฐ วัดดอนไก่เต้ีย

27 60188 เด็กชายภูมิพัฑณ์ เนตรแตง วัดดอนไก่เต้ีย

28 60094 เด็กหญิงปาณิสรา พูดเพราะ วัดดอนไก่เต้ีย

29 60043 เด็กหญิงทักษพร กล่ินอุบล ปริยัติรังสรรค์

30 60068 เด็กชายปภังกร สาพิมพ์ อนุบาลเพชรบุรี

31 60013 เด็กชายปิยะ มาทอง วัดดอนไก่เต้ีย

32 60173 เด็กหญิงจรสสร คงสุด อนุบาลเพชรบุรี

33 60001 เด็กชายธนกฤต อยู่สุข วัดดอนไก่เต้ีย

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 15   ห้อง  932  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่23-33



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

34 60119 เด็กชายปัณณธร อมรจุติ วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนในเขต

35 60118 เด็กหญิงสุวิมล โคตะมี ปริยัติรังสรรค์

36 60123 เด็กหญิงพัชรพร เทพรอด วัดดอนไก่เต้ีย

37 60219 เด็กหญิงวริศรา ช้างเพรียวงาม ราษฎร์วิทยา

38 60195 เด็กหญิงปาณิสรา กล่ินเชย อนุบาลเพชรบุรี

39 60134 เด็กชายธนธรณ์ สว่างยิ่ง วัดดอนไก่เต้ีย

40 60077 เด็กชายญาณพัฒน์ แผลงศราวุธ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

41 60014 เด็กหญิงกัญจน์ชญานิน อยู่สุข วัดดอนไก่เต้ีย

42 60120 เด็กชายณัฐปนนท์ นาเวชวนิชกุล อนุบาลเพชรบุรี

43 60020 เด็กชายณภัทร เอมโอษฐ์ ปริยัติรังสรรค์

44 60063 เด็กหญิงณัฏฐวรณัน ก าเนิดเพ็ชร วัดดอนไก่เต้ีย

กลุ่มที ่ 16   ห้อง  934  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร  ล ำดบัที ่34-44

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

45 60002 เด็กหญิงสุภัสสร อารีรบ ราษฎร์วิทยา นักเรียนในเขต

46 60116 เด็กหญิงฉันทิกา ผิวขาวปล่ัง วัดดอนไก่เต้ีย

47 60177 เด็กชายศุภมิตร มีทรัพย์ ราษฏร์วิทยา

48 60178 เด็กหญิงฐิตาภา นิลพันธ์ อนุบาลเพชรบุรี

49 60126 เด็กชายณัฐวรา คนคล่อง อรุณประดิษฐ

50 60089 เด็กชายพีรภาส เกศเทศ อนุบาลเพชรบุรี

51 60131 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กล่ินหอม วัดดอนไก่เต้ีย

52 60217 เด็กชายอรรถสิทธิ ์สินธุรักษ์ ราษฎร์วิทยา

53 60181 เด็กชายศุภกิตต์ิ แผ่นทอง อรุณประดิษฐ

54 60212 เด็กหญิงบวรลักษณ์ อินทร์จันทร์ อรุณประดิษฐ

55 60145 เด็กชายวีรภัทร อิ่มใจสุข อรุณประดิษฐ

กลุ่มที ่ 17   ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่45-55

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

56 60122 เด็กหญิงนิจสิรี มณีรัตน์ วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนในเขต

57 60182 เด็กชายธีรภัทร เฉลิมพันธุ์ วัดโรงเข้

58 60052 เด็กชายจิรภัทร ขมแก้ว เปรมฤดี

59 60059 เด็กชายสุประวีณ์ ภูอ่้น วัดดอนไก่เต้ีย

60 60171 เด็กชายชัยวัฒน์ อินพรามณ์ วัดดอนไก่เต้ีย

61 60037 เด็กชายธนากร กลับกลืน วัดดอนไก่เต้ีย

62 60138 เด็กชายกีรติกร ใจสมัค ปริยัติรังสรรค์

63 60133 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โปศิริ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

64 60105 เด็กหญิงสมิตานัน เรืองศิลป วัดดอนไก่เต้ีย

65 60200 เด็กหญิงญาณิกา อังคตรีรัตน์ วัดดอนไก่เต้ีย

66 60125 เด็กหญิงปวริศา ปรีชากร วัดดอนไก่เต้ีย

67 60143 เด็กชายเขมณัฏฐ์ เปล่ียนสมัย สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 18   ห้อง  944  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่56-67



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

68 60021 เด็กชายจตุรภัทร กุลภักตร์ ราษฎร์วิทยา นักเรียนในเขต

69 60189 เด็กชายจิรภัทร ปิน่ทัศน์ ราษฎร์วิทยา

70 60007 เด็กชายชัชนันท์ มีหกวงศ์ วัดดอนไก่เต้ีย

71 60142 เด็กชายปวริศ ขันติทัตสกุล วัดดอนไก่เต้ีย

72 60149 เด็กหญิงรินทร์ชยธร สร้อยสมยศกร วัดดอนไก่เต้ีย

73 60078 เด็กชายฐิติวัฒน์ วิมูลชาติ วัดดอนไก่เต้ีย

74 60220 เด็กชายณฉัตร ศรีสอาด อนุบาลเพชรบุรี

75 60003 เด็กหญิงณีราชา วิทูประพัทธ์ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

76 60047 เด็กชายสุกฤษิฎ์ มากบ ารุงจิต อนุบาลเพชรบุรี

77 60227 เด็กชายศิรสิทธิ ์อาจหาญ วัดดอนไก่เต้ีย

78 60096 เด็กชายนพดล วรรณอุบล ปริยัติรังสรรค์

กลุ่มที ่ 19   ห้อง  922  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่68-78

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

79 60237 เด็กชายอัมพร   พหุพันธ์ วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนในเขต

80 60060 เด็กหญิงชฎาภา ศรีวลีรัตน์ วัดดอนไก่เต้ีย

81 60062 เด็กชายจักรภัทร เเผ้วลุ่มเเฝก อนุบาลเพชรบุรี

82 60162 เด็กชายฮารีส หวังอารี วัดดอนไก่เต้ีย

83 60101 เด็กชายพชรกร เลียบดี วัดดอนไก่เต้ีย

84 60036 เด็กหญิงนุชสรา น้อยเกตุ อนุบาลเพชรบุรี

85 60128 เด็กหญิงภาริกา ค ามา อนุบาลเพชรบุรี

86 60172 เด็กหญิงนภัสสร จันทรกล่ัน วัดท้ายตลาด

87 60035 เด็กชายปุญญภัทร อินพรม อรุณประดิษฐ

88 60111 เด็กหญิงสุชาวดี ละเลิศ เทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส

89 60061 เด็กชายกฤษฎิธ์นา วงค์ตาผา วัดดอนไก่เต้ีย

กลุ่มที ่ 20   ห้อง  924  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร   ล ำดบัที ่79-89

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

90 60067 เด็กชายศิวกร จักร์เพชร วัดดอนไก่เต้ีย นักเรียนในเขต

91 60109 เด็กหญิงณัฎฐธิดา พลายเถื่อน ศึกษาปัญญา

1 70004 เด็กชายแอนดริว โฮบุช อรุณประดิษฐ ฟุตบอล

2 70037 เด็กชายวรพล ชะนิ่ม แก่นจันทร์วิทยา ฟุตบอล

3 70104 เด็กหญิงสุรารักษ์  อิ่มชื่น เทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส ฟุตบอล

1 70087 เด็กหญิงพิชชาพร บุญอยู่ โป่งสลอด วอลเลย์บอล

2 70119 เด็กหญิงนลินนิภา เอมโอษฐ์ วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) วอลเลย์บอล

1 70159 เด็กหญิงนภาศิริ อรชร อรุณประดิษฐ เปตอง

1 60152 เด็กหญิงนันทรัตน์ ค าเทศ วัดดอนไก่เต้ีย ดนตรีไทย

2 70065 เด็กหญิงศุภกานต์ ทองทา บ้านหนองชุมแสง ดนตรีไทย

3 70069 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ซาบซ้ึงไพร บ้านหนองชุมเเสง ดนตรีไทย

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

วอลเลยบ์อล ล ำดบัที ่1-2 , เปตอง ล ำดบัที ่1 , ดนตรีไทย ล ำดบัที ่1-3 

กลุ่มที ่21   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริกำร  ล ำดบัที ่90-91 , ควำมสำมำรถพิเศษ ฟุตบอล ล ำดบัที ่1-3 , 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 60025 เด็กหญิงจิตสุภา เกตุใหญ่ วัดดอนไก่เต้ีย ดนตรีสากล

2 60150 เด็กชายณรงศักด์ิ เล็กน้อย อนุบาลเพชรบุรี ดนตรีสากล

3 70046 เด็กหญิงธนภัทร สุนทรด ารงศักด์ิ สมถวิล หัวหิน ดนตรีสากล

1 70162 เด็กชายพงษ์ศิริ จุ้ยเส็ง วัดดอนไก่เต้ีย เง่ือนไขพิเศษ

2 70233 เด็กชายนันทภพ  มีศรี อรุณประดิษฐ  

3 60019 เด็กชายภูมิบดินทร์ สุขเอี่ยม อนุบาลเพชรบุรี

4 60023 เด็กหญิงณิชกมล เพ่งพิมพ์ วัดดอนไก่เต้ีย

5 60046 เด็กชายชวนันท์ เสาใบ วัดดอนไก่เต้ีย

6 60057 เด็กชายอภิสิทธิ ์ค ากล่อม วดัโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์)

7 60073 เด็กชายปองคุณ แย้มชื่นใจ วัดดอนไก่เต้ีย

8 60087 เด็กชายธนกฤต ชูเลิศ อรุณประดิษฐ

กลุ่มที ่22   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

ควำมสำมำรถพิเศษ ดนตรีสำกล ล ำดบัที ่1-3 , นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ล ำดบัที ่1-8

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

9 60184 เด็กชายวริศ ชูสุวรรณ อนุบาลเพชรบุรี เง่ือนไขพิเศษ

10 60194 เด็กหญิงนภัสร บุญชู อนุบาลเพชรบุรี

11 70001 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ สุทธิมา อรุณประดิษฐ

12 70002 เด็กชายกฤษฎิศ์รัณย์ สุขกลัด สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

13 70047 เด็กหญิงญาณิศา สว่างชาติ อรุณประดิษฐ

14 70057 เด็กชายธีร์ธวัช ประเสริฐบูรณ์ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

15 70088 เด็กหญิงณธิตา พาบุญเลิศ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

16 70099 เด็กชายธนพล  หล ารอด ราษฎร์วิทยา

17 70127 เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร วัดดอนไก่เต้ีย

18 70129 เด็กชายวสิทธานต์ คชพันธ์ วัดดอนไก่เต้ีย

19 70135 เด็กชายธีรไนย  กองธรรม อนุบาลเพชรบุรี

กลุ่มที ่23   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ล ำดบัที ่9-19

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

20 70141 เด็กชายธนาธร ช้างน้ า วัดดอนไก่เต้ีย เง่ือนไขพิเศษ

21 70164 เด็กชายณัฐธีร์  แย้มประเสริฐ ราษฎร์วิทยา

22 70169 เด็กหญิงภาสินี แหวนเงิน วัดดอนไก่เต้ีย

23 70177 เด็กหญิงญาโณทัย ทองสุข ราษฎร์วิทยา

24 70200 เด็กชายณัฐวัฒน์   เนตรจรัส อนุบาลเพชรบุรี

25 70219 เด็กชายอัฐเศรษฐ์  เรืองสุวรรณ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

26 70230 เด็กชายปารณัท  ปรีเปรม อนุบาลเพชรบุรี

27 70234 เด็กหญิงดุลยาภา  รัตนสิงห์ อรุณประดิษฐ

28 70239 เด็กชายวรริศ  คงวัฒนา บ้านหนองหงษ์

29 70243 เด็กชายรัชพล  ถิราคุณากร วัดดอนไก่เต้ีย

30 70245 เด็กชายต่อภัค  เรืองสุขอุดม วัดดอนไก่เต้ีย

วันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่24   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ 2563

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ล ำดบัที ่20-30



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. – 11.30 น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 

หมายเหต ุ

1 ลำดับที่ 1 - 11 9 2 2 นักเรียนท่ัวไป 11  
2 ลำดับที่ 12 - 22 9 2 4 นักเรียนท่ัวไป 11  
3 ลำดับที่ 23 - 33 9 3 2 นักเรียนท่ัวไป 11  
4 ลำดับที่ 34 - 45 9 3 4 นักเรียนท่ัวไป 12  

5 ลำดับที่ 46 - 57 9 4 2 นักเรียนท่ัวไป 12  

6 ลำดับที่ 58 - 69 9 4 4 นักเรียนท่ัวไป 12  
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00น. – 16.00 น. (ภาคบ่าย) 

 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 

หมายเหต ุ

7 ลำดับที่ 70 - 80 9 2 2 นักเรียนท่ัวไป 11  
8 ลำดับที่ 81 - 91 9 2 4 นักเรียนท่ัวไป 11  
9 ลำดับที่ 92 - 102 9 3 2 นักเรียนท่ัวไป 11  
10 ลำดับที่ 103 - 113 9 3 4 นักเรียนท่ัวไป 11  

11 ลำดับที่ 114 - 125 9 4 2 นักเรียนท่ัวไป 12  

12 ลำดับที่ 126 - 137 9 4 4 นักเรียนท่ัวไป 12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. - 11.30 น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 

หมายเหต ุ

13 ลำดับที่ 1 - 11 9 2 2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  
14 ลำดับที่ 12 - 22 9 2 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  
15 ลำดับที่ 23 - 33 9 3 2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  
16 ลำดับที่ 34 - 44 9 3 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  

17 ลำดับที่ 45 - 55 9 4 2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  

18 ลำดับที่ 56 - 67 9 4 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   12  
 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 

หมายเหต ุ

19 ลำดับที่ 68 - 78 9 2 2 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  
20 ลำดับที่ 79 - 89 9 2 4 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   11  

21 

ลำดับที่ 90 – 91 

ลำดับที ่1 - 3   (ฟุตบอล)   

ลำดับที ่1 - 2   (วอลเล่ย์บอล) 

ลำดับที ่1        (เปตอง) 

ลำดับที ่1 - 3   (ดนตรีไทย)   

9 3 2 

นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

 

   นักเรียนความสามารถพิเศษ   

2 

 

9 

 

22 
ลำดับที ่1 - 3   (ดนตรีสากล)   

ลำดับที่ 1 - 8 
9 3 4 

   นักเรียนความสามารถพิเศษ  

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    

3 

8 

 

23 ลำดับที่ 9 - 19 9 4 2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    11  

24 ลำดับที่ 20 - 30 9 4 4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนการมอบตัวสำหรับผู้ปกครอง  

1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องกรอกใบมอบตัวที่กำหนดจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  
2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว   พร้อมวิธกีารกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้เรียบร้อย และนำมาให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ก่อนไปมอบตัวในห้องที่กำหนด โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 
 1.  ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)  ฉบับจริง   ต้องระบชุุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ  

               วันที่ออกจากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 
              (ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตร : ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่สามารถมอบตัวได้) 

3. ทะเบียนบา้นนักเรียนฉบบัจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง 
4. ทะเบียนบา้นบิดาฉบบัจริง (บิดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

  5. ทะเบียนบา้นมารดาฉบับจริง (มารดาผู้ใหก้ำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 
           6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
              6.1 กรณีบิดาหรือมารดาแยกทางกันหรืออย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน นักเรียนไม่สามารถขอ 
          เอกสาร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูติบัตรแทน   เพื่อตรวจสอบชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดตามที่ปรากฏ 
          ในระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ของนักเรียน ทั้งคำนำหน้า ชื่อและชื่อสกุลของบิดาและมารดา 

                          6.2 กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                          6.3 กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พร้อมรับรอง  
                               สำเนาถูกต้อง 
                       7. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ใน
การดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเรียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ต่อไป ทั้งนี้ถ้าผู้ปกครองท่านใด มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียนระหว่างที่งานทะเบียนและวัดผลกำลังดำเนินการ สามารถ
ติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

     ให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   เพื ่อความสะดวกและรวดเร็วใน 
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
           เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที่1 และหน้าที่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับดังที่กล่าวมา
ข้างต้นและให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด เรียงตามลำดับ  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
   โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 
   โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 
   โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั   
 
 
 



 
 

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. นักเรียนสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนทั่วไป 
2. นักเรียนสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 
4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

 
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว 
1.  การรายงานและมอบตัว จำนวน 2 วันๆ ละ 2 ช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการการป้องกัน 
   การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1.1 วันศุกร ์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. (ภาคเช้า) และ เวลา 13.00น. (ภาคบ่าย) 
1.2 วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. (ภาคเช้า) และ เวลา 13.00น. (ภาคบ่าย) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนกัเรียน 

1. ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อกลุ่มรายงานตัวและมอบตัว  วันและเวลาที่รายงานและมอบตัว 

    พร้อมแนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัว รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

    โดยศึกษารายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ทาง website โรงเรียน http://promma.ac.th 

2. ประชุมผู้ปกครองก่อนการรายงานตัวและมอบตัว  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 

    จังหวัดเพชรบุร ี 

3. มอบตัวตามห้องที่กำหนด  

4. วัดขนาดชุดพลศึกษาและกีฬาสี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

5. วัดชุดเคร่ืองแบบนักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6. ซื้อกระเป๋าและอุปกรณ์ต่างๆ ณ โถงอาคาร 9 

7. จำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ณ โถงอาคาร 9 

8. รับหนังสือแบบเรียน ณ โดมข้างห้องสมุดโรงเรียน 

9. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น  

    มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ ์
 

http://promma.ac.th/


 
เอกสารทีต่้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน 
1. บัตรประจำตัวประชาชน  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับจริง ต้องระบุชุดที่ เลขท่ี วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  
    และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบบัและรับรองสำเนาถูกต้อง  
3. รูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 
4. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง 
5. ทะเบียนบา้นบิดาฉบบัจริง (บิดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 
6. ทะเบียนบา้นมารดาฉบับจริง (มารดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบบั และรบัรองสำเนาถูกต้อง 
7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 
              7.1 กรณีบิดาหรือมารดาแยกทางกันหรืออย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน นักเรียนไม่สามารถขอเอกสารฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูตบิัตรแทน   เพื่อตรวจสอบชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดตามที่ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ของ
นักเรียน ทั้งคำนำหนา้ ชื่อและชือ่สกุลของบิดาและมารดา 
              7.2 กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
              7.3 กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
8. กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้แนบหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 
9. กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 
10. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน  5,230 บาท 
12. นักเรียนแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน และผูป้กครองโดยชอบธรรมทำหลักฐานการมอบตัวกับโรงเรียน 
 
หมายเหตุ : 1. การมอบตัว ถ้าตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ พบว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ  
                 ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

    2. การมารายงานตัวและมอบตัว ให้นักเรียน 1 คนพร้อมผู้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง  ประตูหน้าโรงเรียน  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือประชุมผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจง ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่ควรทราบ และขั้นตอนการมอบตัว เวลา 08.30น.(ภาคเช้า) และเวลา 13.00น.(ภาคบ่าย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
              3. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

    4. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 



 
 

 
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  โดยเหลื่อมเวลาการรับ-ส่งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อลดความแออัด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2563  
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 
เวลา รายการ 

07.00น. - 07.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 1 - 2  รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
07.15น. - 07.30น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 3 - 4  รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
07.30น. - 07.45น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 5 - 6  รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
08.30น. - 09.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
09.00น. - 11.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 
12.05น. - 12.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 7 – 8    รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
12.15น.- 12.25น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 9 – 10   รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
12.25น. - 12.35น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 11 – 12  รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
13.00น. - 13.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
13.30น. - 16.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 

 
 

 
 

 
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  โดยเหลื่อมเวลาการรับ-ส่งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อลดความแออัด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2563  
วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 

เวลา รายการ 
07.00น. - 07.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตวักลุ่มที่ 13 - 14 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
07.15น. - 07.30น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตวักลุ่มที่ 15 - 16 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
07.30น. - 07.45น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตวักลุ่มที่ 17 - 18 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
08.30น. - 09.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
09.00น. - 11.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 
12.05น. - 12.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 19 - 20 รายงานตัว  ณ จุดคัดกรอง  
12.15น.- 12.25น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 21 - 22 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
12.25น. - 12.35น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 23 - 24 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
13.00น. - 13.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
13.30น. - 16.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 

 
 

 
 



 
 

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  โดยเหลื่อมเวลาการรับ-ส่งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อลดความแออัด 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2563  

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

เวลา รายการ 
07.00น. - 07.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 1 – 3  รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
07.15น. - 07.30น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 4 - 6   รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
07.30น. - 07.45น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 7 -10   รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
08.30น. - 09.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
09.00น. - 11.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 
12.05น. - 12.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 11 -13 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
12.15น.- 12.25น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 14 -16 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
12.25น. - 12.35น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 17- 20 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
13.00น. - 13.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
13.30น. - 16.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 

 
 

 
 
 
 

 
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  โดยเหลื่อมเวลาการรับ-ส่งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อลดความแออัด 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2563  
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 
เวลา รายการ 

07.00น. - 07.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 21 - 22 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
07.15น. - 07.30น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 23 - 25 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
07.30น. - 07.45น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 26 - 28 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
08.30น. - 09.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
09.00น. - 11.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 
12.05น. - 12.15น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 29 - 30 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
12.15น.- 12.25น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 31 - 33 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
12.25น. - 12.35น. ผู้ปกครองและนักเรียนที่มอบตัวกลุ่มท่ี 34 - 36 รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง 
13.00น. - 13.30น. ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว 
13.30น. - 16.00น. ผู้ปกครองและนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ตามห้องที่กำหนด 

 
 

 


