
ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 39191 นายณัฐรัชต์    ฉิมเฉย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

2 39193 เด็กชายธนานพ    หล่อภูมิพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 39194 เด็กชายธีภพ    เจริญศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 39205 นายอธิชนม์    เฝ้ามั่น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 39212 นางสาวธัญติตา    แก้วรุ่งฟ้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

6 39217 นางสาวมณีอร    อาจศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7 39220 นางสาวสุวภัทร    หิรัญวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 39222 เด็กชายกรวิชญ์    กิติยะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

9 39224 นายคัชชเขต    เดิมรัตนกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 39236 นายอนุภัทร    ไกรเพชร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

11 39238 นายอัครพล    แสงจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่1-11

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

12 39240 นางสาวกานต์สินี    นุชสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

13 39241 เด็กหญิงจินตภา    บุรีกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

14 39247 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    วงศ์รักกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

15 39250 นางสาวณัฐวดี    ประพันธ์เจริญสินพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 39254 นางสาวนิรัชพร    พวงไพโรจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

17 39255 นางสาวเนตรนิติ    ธรรมจิตต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 39256 นางสาวบุณยานุช    อ่อนศรีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

19 39257 นางสาวปวีณ์นุช    ปิยนุสรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

20 39260 นางสาวปุณณภา    บุญเปร่ียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 39261 นางสาวผาณิต    พราหมณ์แก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

22 39263 นางสาวพรลภัส    น้อยแดง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ) ล ำดบัที ่12-22

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

23 39265 นางสาวภิญญดา  วิเชียรประสาสน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

24 39266 เด็กหญิงศุภิสรา    คูภากรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

25 39267 นางสาวสุภาวดี    ศรีรุ่งเรือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

26 39270 เด็กชายกันต์กวี    เจริญเร็ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 39271 เด็กชายกิตติพศณ์    เรืองสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

28 39273 เด็กชายกิตติภูมิ    อยู่มาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

29 39277 นายชัชนันท์    หนูหร่ิง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

30 39278 เด็กชายณัฐกมล    ยาวไธสง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

31 39279 นายดุลโกวิทย์    แก้วกุลเศรษฐ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

32 39280 นายธนภัทร    เหล่าสมบูรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

33 39283 เด็กชายปรเมศ    ให้นุช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตยท์ี ่14 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 ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่23-33



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

34 39284 เด็กชายปริชญ์    พุม่พวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

35 39288 เด็กชายศักด์ิพล    ทับสี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

36 39289 เด็กชายศิรยุทธ    นวพาณิชศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

37 39290 นายศุภกิตต์ิ    เพ็งอร่าม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

38 39292 นายอติรุจ    นิลเขียว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

39 39293 นายอริญชัย    เตรียมการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

40 39294 นายอาทิตย์    กล่อมไสยาส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

41 39295 นายอิทธิชาติ    ความลับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

42 39296 นายอิศรา    บุญมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

43 39297 นางสาวกรวรรณ    ฉ่่ามะนา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

44 39298 นางสาวกันต์ฤทัย    ไชยชโย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 4   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่34-44

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

45 39301 นางสาวการะเกด    บรรลือทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

46 39303 นางสาวจุฑามาศ    แก้วค่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

47 39305 นางสาวชนิสรา    เจริญสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

48 39306 เด็กหญิงธนธรณ์    ประทีปพิชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

49 39308 นางสาวปาลิดา    โลกาวัฒนะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

50 39309 นางสาวพิชชาภา    มะลิทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

51 39312 นางสาวรุจิรัตน์    แคล้วคลาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

52 39316 นางสาวอมิตา    รุ่งเรือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

53 39322 นายณัฐ    เถื่อนกล่ิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

54 39325 เด็กชายธนพล    พรหมประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

55 39332 นายพิสิทธิ ์   หลิวรุ่งทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่45-55

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 5   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

56 39333 เด็กชายภัทรกร    จารุศิริพจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

57 39336 เด็กชายยศสรัล    ขันโท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

58 39337 นายศักด์ิสกุล    เกื้อสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

59 39338 เด็กชายสธนทัต    แตงอวบ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

60 39342 นายอัฐวุฒิ    สามทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

61 39343 เด็กหญิงกมลชนก    คล้ายคลึง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

62 39344 นางสาวจุฬาลักษณ์    เทียนฤกษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

63 39346 นางสาวญานิสา    บัวจีน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

64 39347 นางสาวฐิติวรดา    ศรีพนมวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

65 39349 นางสาวนันท์นภา    นาคะมะนัง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

66 39350 เด็กหญิงปราณปริยา    ไชยแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 6   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่56-66



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

67 39352 นางสาวพีรดา    เปร่ืองปราชญ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

68 39353 เด็กหญิงภาคินี    อึ่งปัญญา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

69 39355 เด็กหญิงรัชดาภรณ์    ปานทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

70 39357 นางสาววรัชยา    คุณนะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

71 39360 นางสาวศศิประภา    เสือเหลือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

72 39366 นายก้องภพ    นุชเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

73 39371 เด็กชายธนกฤต    เวทยนุกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

74 39376 นายภานุพงศ์    กรุดนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

75 39377 เด็กชายภูริภัฏ    อยู่สุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

76 39380 นายศรีรวิชญ์    ทันวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

77 39387 เด็กหญิงฐิตาพร    ทองทับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 7   ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ) ล ำดบัที ่67-77



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

78 39388 เด็กหญิงณัฐชยา    จูน้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

79 39389 เด็กหญิงณัฐณิชา    หอมกล่ิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

80 39392 เด็กหญิงตวงทอง    รักษาเวียง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

81 39396 นางสาวปพิชญา    ภูเ่พชร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

82 39403 เด็กหญิงสินีนาถ    พัดทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

83 39407 นายกฤติศักด์ิ    ล้วนสังข์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

84 39410 เด็กชายจิรกิตต์ิ    อุทัยธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

85 39411 นายชนุดม    จันทร์ปลูก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

86 39419 นายปฏิพัทธ์    ติฐิโต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

87 39420 เด็กชายพสิษฐ์    ผลวิเศษพรสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

88 39421 นายพันธกานต์    ทองเงิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 8   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่78-88

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

89 39427 เด็กชายศิวกร    นาควิเชียร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

90 39430 เด็กหญิงเกศวดี    ปงลังกา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

91 39431 นางสาวจิดาภา    สังข์พุก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

92 39432 นางสาวจิรพร    สนิมทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

93 39433 นางสาวชัญญานุช    กุศลสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

94 39434 นางสาวชัยญานุช    กรีธาธร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

95 39435 เด็กหญิงญาตาวี    สินสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

96 39439 นางสาวบุญยวีร์    นินทสินธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

97 39440 นางสาวปภาดา    นาคสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

98 39444 นางสาวลักษิกา    ชินวงจุ้ย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

99 39445 เด็กหญิงวันฉัตร    ชูทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่89-99

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 9   ห้อง  232   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

100 39446 นางสาววิชัญญา    สาพิมพ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

101 39447 เด็กหญิงวิรัลภัส    โมฬี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

102 39449 เด็กหญิงศรารักษ์    หร่ิงระร่ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

103 39451 นางสาวสิตานันท์    อังกินันทน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

104 39453 นางสาวอาภัชณีย์    นกวอน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

105 39495 เด็กชายกัญจน์ตินันท์    สุขกลัด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

106 39497 เด็กชายฐิติวุฒิ    เลิศละออรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

107 39501 นายณัฐวุฒิ    ศรีสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

108 39502 เด็กชายธนบดี    รานไพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 39510 นายอัครพนธ์    บุตรสา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

110 39511 นางสาวกฤตชญา    เชยเล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

111 39514 นางสาวจีรภา    ประทุมเทือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่ 10   ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่100-111



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

112 39519 นางสาวธัญพร    มุนสุทธิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

113 39520 นางสาวธิติมา    พูลพิพัฒน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

114 39521 เด็กหญิงนพวรรณ    ทองค่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

115 39522 นางสาวนภาพร    แสงอ่าภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

116 39523 นางสาวนริศรา    บุญแท้ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

117 39525 นางสาวปณิฏฐา    ผลเต็ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

118 39528 เด็กหญิงมาตยา    จันทร์ปรุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

119 39529 เด็กหญิงรวิสรา    พวงทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

120 39530 นางสาวราณี    บุญเพ็ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

121 39532 นางสาววรวงศ์    นาคพูน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 39533 นางสาววรัชยา    อมฤกษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่112-122

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

123 39534 นางสาววารุณี    ฟักสังข์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

124 39535 นางสาวศิรินันท์    แก้วโกสีย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

125 39536 นางสาวศุภากร    เดชดวง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

126 39537 นางสาวสหธยา    คุ้มสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

127 39539 เด็กหญิงสุทธิดา    พงษ์สัตตะนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

128 39542 นายกัญจน์    พุม่พันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

129 39544 นายกิติภูมิ    จันทร์นาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

130 39545 เด็กชายคณบดี    โพธิท์ักษิณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

131 39548 เด็กชายณัฐนนท์ ประทีป ณ ถลาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

132 39550 นายธนพัฒน์    แจ่มแจ้ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

133 39555 นายปภาพัฒน    ศรีประภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่123-133

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 12   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

134 39556 นายปารมี    จันทร์ทิมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

135 39557 เด็กชายพชรพล    คงสนิท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

136 39562 นายศุภวิทย์    แสนเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

137 39566 นายเสฏฐวุฒิ    ครึกคร้ืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

138 39567 เด็กชายอธิปพงศ์    ศรีวรรณรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

139 39568 เด็กชายอนพัช    คณะมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

140 39569 เด็กชายอนันดา    พึง่พินิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

141 39571 นางสาวกมลฉันท์ ธนพงศ์ชานนทน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

142 39573 เด็กหญิงจิรนันท์    ทองศรีสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

143 39574 เด็กหญิงชวินนุช    ปีตวิบลเสถียร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

144 39575 นางสาวชุติกาญจน์    บุญคง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 13   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่134-144



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

145 39576 เด็กหญิงชุติมา    หมวกใหม่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

146 39578 เด็กหญิงณิชา    เตียวรุ่งเรืองสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

147 39579 เด็กหญิงณิชารีย์    เทพอาสน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

148 39580 เด็กหญิงธัญพิชชา    ไกลเนตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

149 39582 นางสาวเบญจพร    จีนกล่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

150 39583 เด็กหญิงปรีดาพร    บุญญาหาร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

151 39585 นางสาวภัทรภร    สอยไม้ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

152 39586 นางสาวศุภสุดา    บุษราค่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

153 39587

154 39590 เด็กชายกณิศ    ด่ารงสัตยาภรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

155 39593 นายชนพล    เขียวประชุม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 14   ห้อง  934  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่145-155

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

นักเรยีนไม่จบชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3  (หลักสูตรกำรศึกษำภำคบงัคับ )



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

156 39595 นายธนภูมิ    อ่า่จิ๋ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 1

157 39596 นายปริญญา    เข็มเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

158 39604 นายมคธ    หวังศิริจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

159 39606 เด็กชายวีรภัทร    มาลัยเลิศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

160 39613 นางสาวกัญญาวีร์    เกตุการณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

161 39623 นางสาวนาริศา    หล้าสุดตา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

162 39626 นางสาวพิมพ์ลดา    จันทร์วรศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

163 39630 นางสาวปริยากร    เหมหอมวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80010 นางสาวจินต์ญาดา จวงจอง ประจวบวิทยาลัย สอบคัดเลือก

2 80086 นางสาวศุภสุตา จ้อยเจริญ เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

3 80130 นางสาวธันยชนก ศีติสาร พะเยาพิทยาคม

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที่ 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (นักเรียนเดิม) ล ำดับที่ 156-163 (สอบคัดเลือก) ล ำดับที่ 1-3

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 15   ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

4 80128 นายชัยภัทร เนตรกาศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สอบคัดเลือก1

5 80008 นายปุณณ์ ปักกาโต สามเสนวิทยาลัย

6 80009 เด็กชายกรวิชญ์ มณีรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7 80042 เด็กหญิงปุณยวีร์ วินิจ ประจวบวิทยาลัย

8 80112 นายนภัส จันทรเทศ สามร้อยยอดวิทยาคม

9 80134 นางสาวพิชามญธุ ์เกล่ือนพันธ์ ประจวบวิทยาลัย

10 80125 นายศิรสิทธิ ์มีดา เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

11 80003 เด็กหญิงศศิพิมพ์ จินะวงษ์ เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

12 80048 นายอนุภัทร ทองยอดปราสาท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

13 80117 นายภัทรโสภณ ทองอยู่ ประจวบวิทยาลัย

14 80119 นางสาววิรากานต์ ไฮ้คง ประจวบวิทยาลัย

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 16   ห้อง  944  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก) ล ำดบัที ่4-14



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

15 80011 นางสาวเมธาพร คุณพรรษา เทศบาล 1 บ้านชะอ่า (ชะอ่าวิทยาคาร) สอบคัดเลือก1

16 80028 นางสาวพิชามญชุ์ โยมมาก ประจวบวิทยาลัย

17 80138 นายพิธาน ชิติพัชธ์สกุล อรุณประดิษฐ

18 80091 นางสาวกัณฐมณี มหาท านุโชค สตรีนนทบุรี

19 80059 นางสาวสรรศวิตรา แสงเงิน วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี

20 80093 เด็กหญิงจิราพร แก้วสะอาด เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

21 80149 นางสาวภัททิยา เกิดทอง อรุณประดิษฐ

22 80111 นางสาวลภัสรดา วันเต็ม หัวหิน

23 80113 เด็กหญิงณภัสรา วิชิตธารารักษ์ รักษ์วิทยา

24 80030 นายสมภพ สุขเธาว์ ไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)

25 80075 นางสาวจันทกานต์ ดาราเมือง เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่ 17   ห้อง  224  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)  ล ำดบัที ่15-25

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

26 80073 นางสาวอชิรญา ศรีธรรม เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี สอบคัดเลือก1

27 80105 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขสอาด อรุณประดิษฐ

28 80004 นายนพรุจ มั่งมี สามร้อยยอดวิทยาคม

29 80060 นางสาวบุษราพร วัดสว่าง อรุณประดิษฐ

30 80062 นายจิราพัฒน์ คงศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรุบรี

31 80044 นายณัฏฐชัย แย้มน้อย คงคาราม

32 80127 นายเจตพัฒน์ สุขศิริกุล เทศบาล 1 บ้านชะอ่า

33 80140 นายสุทธิพันธ์ ค าปิน บา้นทา่ตะคร้อมิตรภาพที่ 192

34 80040 นายกฤษณ พราหมเกษม ประจวบวิทยาลัย

35 80121 นายชนาธิป นุชรักษา เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

36 80032 เด็กหญิงปนัดดา เอี่ยมสอาด นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)  ล ำดบัที ่26-36

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 18   ห้อง  226  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

37 80066 นางสาววรรณฤดี แสนสุด อรุณประดิษฐ สอบคัดเลือก1

38 80114 เด็กหญิงธนัญจ์อร เลิศเกษตรวิทยา รักษ์วิทยา

39 80027 เด็กชายธนภัทร สุขสว่าง เขาย้อยวิทยา

40 80103 เด็กชายพงศภัค เพทัย ราษฎร์วิทยา

41 80020 นางสาววรรณษา สังข์ประเสริฐ วดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

42 80145 นางสาวปิยะภัทร ย่ ายอด อรุณประดิษฐ

43 80083 นางสาวอาทิตยา ศุภกิจกมลเสน บ้านแหลมวิทยา

44 80157 นางสาวสุดารัตน์ เพิม่ลาภ ธนาคารออมสิน

45 80133 นายอธิศ ธูปทอง อรุณประดิษฐ

46 80043 นางสาวกาญจนาภรณ์ บัวประสม เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

47 80088 นางสาวณัฏฐธิดา เพชรน้อย เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

48 80016 นางสาวจิราภา นิยมเหมาะ เทศบาล 1 บ้านชะอ่า (ชะอ่าวิทยาคาร)

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่ 19   ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก) ล ำดบัที ่37-48



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

49 80021 นายธนโชติ ล้ิมศิริวัฒน์ ดรุณาราชบุรี สอบคัดเลือก1

50 80100 เด็กชายณัชพล เพชรมาลา วังไกลกังวล

51 80139 เด็กหญิงนฤมล สมบัติธนพนต์ อรุณประดิษฐ

52 80081 นางสาวณัฏฐธิดา แก้วพรายตา ราษฎร์วิทยา

53 80005 นางสาวปอฝ้าย ทุมมันตา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา

54 80136 นายปวริศ รอดสัมฤทธิ์ บางสะพานวิทยา

55 80064 นายมนัสวิน ไชยพยอม คงคาราม

56 80102 นายพีรศักด์ิ ผ่องแผ้ว เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ฯ

57 80063 เด็กชายธนพนธ์ นุชจ้อย อรุณประดิษฐ

58 80144 นางสาวมนัสนันท์ ดูมหามงคล ท่ายางวิทยา

59 80156 นายกฤษณะ อ่อนจันทร์ บางสะพานวิทยา

60 80155 นางสาวจุฑารัตน์ พุม่โลก กุยบุรีวิทยา

กลุ่มที ่ 20   ห้อง  234  จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  12  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)  ล ำดบัที ่49-60

วันอำทิตยท์ี ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 80141 นายเฉลิมชัย นุภาสัน ท่ายางวิทยา ส ารองคัดเลือก1

2 80132 นางสาวชนิสานันต์ เดชสิทธิน์ัจกร สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

3 80026 นางสาววาณัฐวรี ธีรเชาว์โรจน์ เทศบาล ๑ วัดเเก่นเหล็ก

4 80116 นางสาวกาญจน์ปภาพัฐ เอี่ยมสะอาดหัวหิน

5 80080 นางสาวทรรศน์วรรณ สีสะอาด วดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

6 80118 เด็กหญิงมนฑกานต์ ทรายละเอียด อรุณวิทยา

7 80150 นางสาวณัฏฐณิชา พุม่จิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 80077 นางสาวรุจิรา เอี่ยมสะอาด วัดนาพรม

9 80046 นางสาวอมรรัตน์ บ ารุงจิตร วดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

10 80037 นางสาวปพิชญา นิ่มน้อย ราษฎร์วิทยา

11 80038 นายพศุตม์ อังกินันทน์ อรุณประดิษฐ

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (ส ำรองสอบคัดเลือก) ล ำดบัที ่1-11

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่21   ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

12 80092 นางสาวมาริษา ต้ังสุวรรณศิริ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี ส ารองคัดเลือก1

13 80151 นางสาวสุธาสินี ไทยอุดม บ้านแหลมวิทยา

14 80087 นายพงศ์ภัค บุญอยู่ ราษฎร์วิทยา

15 80089 นางสาววรรณรดา ม่วงสุน วดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

16 80057 นางสาวธิติมา สายัญ วดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

17 80147 นางสาวปัทมพร สระส าอาง เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

1 39229 นายธีรบูลย์    ทองดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 2

2 39233 นายภูริ    พุม่จิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 39239 นายอุกฤษฏ์    บุญจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 39245 นางสาวฐิติรัตน์    สัตบุตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 39246 นางสาวณัฏฐณิชา    พุม่จิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่22   ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563
แผนกำรเรยีนที่ 1 คณติศำสตร ์- วิทยำศำสตร ์(ส ำรองสอบคัดเลือก) ล ำดับที่ 12-17  แผนกำรเรยีนที่ 2 คณติศำสตร์-เทคโนโลยี ล ำดับที่ 1-5



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

6 39272 เด็กชายกิตติพัฒน์    เพ็งพันธุ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 2

7 39317 เด็กหญิงอริสรา    ทรัพย์สิทธิโชค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 39323 เด็กชายตะวัน    ดอกรัก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

9 39326 นายธนพัฒน์    พิทักษ์พงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 39327 นายนรุตมา    สิทธิชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

11 39329 เด็กชายพิชยปัญญา    ล่าดับวงพุฒิปาณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 39330 นายปลวัชร    รัตนะวิลัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

13 39334 เด็กชายภัทรกฤต    ศิริบุญโกศัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

14 39406 นายกรวิทย์    เกิดรอด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

15 39409 เด็กชายจิรกิตต์    พวงบุบผา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 39413 เด็กชายณัฐพัชร์  วิชชุปกรณ์วณิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่23   ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่2 คณิตศำสตร์ - เทคโนโลย ี (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่6-16

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

17 39415 เด็กชายธนธรณ์    ทองเกิด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 2

18 39422 นายภาณุวัฒน์    ชวนชม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

19 39423 นายภูวดล    อ่วมเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

20 39429 นายอินทรีย์    สาพิมพ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 39436 นางสาวณัฐนันท์พร    มั่งมี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

22 39505 นายภูวมิณร์    ตากิ่มนอก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

23 39517 เด็กหญิงตริตาภรณ์    อุ่นโรจน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

24 39543 นายกิตติธัช    คงเดช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

25 39552 นายนนทพัทธ์    พุม่เจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

26 39553 นายนิติภูมิ    ทองเพ็ญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 39558 เด็กชายเพชรนรา    แก้วโกศล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่2 คณิตศำสตร์ - เทคโนโลย ี (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่17-27

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่24   ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

28 39564 นายสุขุม    ดีฉ่่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 2

29 39565 เด็กชายสุทธิพงษ์    จงจ่ารัสพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

30 39570 นายอิทธิชัย    ศรีสุริยพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

31 39589 เด็กหญิงเอมนิตา    บุญอยู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80065 นายธีรชัย บุญเรือง เซนต์โยเซฟเพชรบุรี คัดเลือก 2

2 80106 เด็กชายสรพัศ ประสาททอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 80143 นางสาวรุ่งนภา เอมทิพย์ อรุณประดิษฐ

4 80014 นางสาวพรนภา เนียมปาน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 80072 นายปณต ยอดรัก อรุณประดิษฐ

6 80101 นางสาวเปมิกา เต้ียทอง ราษฏร์วิทยา

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่25   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที่ 2 คณิตศำสตร์ - เทคโนโลย ี (นักเรียนเดิม)  ล ำดับที่ 28-31 สอบคัดเลือก ล ำดับที่ 1-6



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 39187 นายเจษยุคคล    นกงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

2 39195 เด็กชายบุณยกร    นิรันราย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 39199 นายภูดิศ    ผ่องผิว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 39200 นายลัทธวุฒิ    บุญมีโชติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 39203 นายวายุภัทร    บุญมาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

6 39211 เด็กหญิงณัฐระพี    อุ๋ยตระกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7 39213 นางสาวนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 39214 นางสาวพลอยพระยา    ยิ้มแย้ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

9 39215 เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อร่ามทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 39216 นางสาวเพ็ชรพราว    เอมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่26   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่1-10

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

11 39218 นางสาวรัศมิ์นิชา    มั่นหมาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

12 39219 นางสาวศิรดา    ยังอยู่ดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

13 39230 นายธีรภัทร์    พินิจค้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

14 39242 เด็กหญิงชวัลลักษณ์    สุขอร่าม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

15 39243 นางสาวญาณิน    ชูเชิด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 39244 เด็กหญิงฐิดารัตน์    บัวทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

17 39249 นางสาวณัฐณิชา    คนคล่อง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 39252 นางสาวทิฆมัพร    กล่อมสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

19 39253 นางสาวธานกาญจน์    แสวงหา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

20 39259 เด็กหญิงปุณชิตา    เกตุชู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 39264 นางสาวภันฑรา    แดงเกตุ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่11-21

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่27   ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

22 39269 นางสาวอัญมณีวลัย    ณ ถลาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

23 39286 เด็กชายพุทธิพงศ์    ปัน้ภู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

24 39287 นายวฤนท์    แก้วมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

25 39299 นางสาวกันติชา    แตงอวบ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

26 39307 เด็กหญิงนัฐธิณี    ผลพานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 39314 เด็กหญิงสุปัรวีณ์    อยู่ใจเย็น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

28 39315 นางสาวอภิญญา    เชื้อแถว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

29 39319 เด็กชายกษิด์ิเดช    ไข่แก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

30 39328 นายนวภัทร    พรหมบาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

31 39335 เด็กชายภูต้นน้่า    วรรธนะวรากร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

32 39358 เด็กหญิงวิรดา    นุชสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเชำ้)

กลุ่มที ่28   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่22-32



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

33 39362 เด็กหญิงสโรชา    รักยิ่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

34 39364 เด็กหญิงสุภัสสรา    ยานะวิมุติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

35 39365 นางสาวอภิญญา    พุม่จิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

36 39416 เด็กชายธนากร    พรทวีทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

37 39418 นายธัญธร    กล้าหาญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

38 39426 เด็กชายเวชย์พิสิฐ    ลักษณะโต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

39 39428 เด็กชายสิริ    บุญเทีย่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

40 39438 นางสาวธิติมา    กล่อมสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

41 39443 นางสาวพัชราภรณ์    อุทัยธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

42 39450 เด็กหญิงโศภิษฐา    ทับล้อม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

43 39452 นางสาวอภันตริรัตน์    รัชตเศรษฐ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที ่29   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่33-43

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

44 39476 เด็กหญิงชินา    รัตนจงจิตรกวี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

45 39498 เด็กชายณัฏฐชัย    สืบนาค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

46 39503 นายนรรณภพ    เพชรประดับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

47 39506 เด็กชายรพีภัทร    ไทยอุดม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

48 39509 นายอธิศ    เติมศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

49 39512 นางสาวกัญญาณัฐ    รัตนพิทักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

50 39515 นางสาวชนากานต์    จันทวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

51 39527 นางสาวพิยดา    บัวสุ่น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

52 39531 เด็กหญิงวนัสรัช    รัตนภิรมย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

53 39540 นางสาวสุพิชชา    เต๊ะปานันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

54 39547 นายชนนภัทร    เทพารักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่44-54

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่30   ห้อง  232   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

55 39577 นางสาวฐานิตา    กล่ินเกล้ียง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 3

56 39614 นางสาวกัลยรัตน์    สุวรรณเมศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

57 39616 เด็กหญิงจินต์จุฑา    ศรีสอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

58 39711 นางสาวปานเกตุ    เกตุแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80108 นางสาวธัญญรักษ์ สีระกาล  บางสะพานวิทยา สอบคัดเลือก 3

2 80017 เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมพ์ศรี สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3 80031 เด็กหญิงวิไลวรรณ นิ่มประพฤติ นารีวิทยา

4 80015 นายอมรชัย เย็นใจ ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

5 80058 นางสาวนุชวรา ขันธ์เงิน เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

6 80022 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุวรรณ เขาย้อยวิทยา

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่31   ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่55-58  สอบคัดเลือก ล ำดบัที ่1-6



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

7 80098 เด็กหญิงฟ้าร าไพ เจริญผล เบญจมเทพอุทิศ สอบคัดเลือก 3

8 80146 นางสาวอัชราภรณ์ จ านงค์กุลกิตต์ิ ชะอ่าคุณหญิงเนื่องบุรี

9 80159 นางสาวจิรัชญา นาล้วน อรุณวิทยา

10 80053 นางสาวกุลชญา เรืองพร้ิม สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11 80013 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจบุญ สุวรรณรังสฤษฎิว์ิทยาลัย

12 80158 นางสาวนฤมล คงปัน้ บางสะพานวิทยา

13 80036 นางสาวชนิกานต์ ช่อเพ็ชรไทย วัดจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

14 80039 นางสาวสุภิภัทรา เทพพานิช เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

15 80095 นางสาวกชกร คล้ าฉิม หัวหินวิทยาลัย

16 80090 นางสาวศิรดา พัฒนา วังไกลกงัวลในพระบรมราชปูถมัภ์

กลุ่มที ่32   ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ  สอบคัดเลือก ล ำดบัที ่ 7-16

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 80033 เด็กหญิงธิดากานต์ ทาจันทร์ อรุณวิทยา ส ารองคัดเลือก 3

2 80035 นางสาวธัญวลัย กิตติวัจน์เมธี ราษฎร์วิทยา

3 80018 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึง่โพธิ์ สามร้อยยอดวิทยาคม

4 80078 นางสาวศิโรธร แยกรัง ราษฎร์วิทยา

5 80079 นางสาวมนัสนันท์ ทองทา วัดจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

6 80056 นายวรพล รักษา คงคาราม

1 39227 นายทศพร    อักโขพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 4

2 39248 นางสาวณัฐกมล    แซ่อุ่น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 39251 นางสาวณิชากร    ทองอรุณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 39268 นางสาวอนันชนา    เอี่ยมค่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 39282 เด็กชายนราธิป    ธนูทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563
แผนกำรเรียนที ่3  ภำษำตำ่งประเทศ  ส ำรองสอบคัดเลือก ล ำดบัที ่1-6 แผนกำรเรียนที ่4 ทัว่ไป นักเรียนเดมิ ล ำดบัที ่1-5

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่33   ห้อง  942   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

6 39304 นางสาวชญานิศ    วรวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 4

7 39310 เด็กหญิงพิยาดา    แสงนวล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 39311 เด็กหญิงภัทรธิดา    อรรถจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

9 39331 นายพิเชษฐ์    คลับคล้าย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 39340 นายสุรศักด์ิ    แดงประดับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

11 39408 เด็กชายคณาธิป    กลัดทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 39417 นายธนากรณ์    มิตรจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

13 39494 เด็กชายกฤตยชญ์    ค่าสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

14 39499 เด็กชายณัฐชนน    ทันใจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

15 39507 นายเศรษฐรัตน    บัวจีน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 39524 เด็กหญิงนฤมล    ปึกทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่34   ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่4  ทัว่ไป  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่6-16



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

17 39551 เด็กชายธัญญธร    ธนูทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนเดิม 4

18 39561 นายศุภณัฐ    เดชศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

19 39581 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รวินธนเศรษฐ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

20 39743 เด็กชายวชิรวิทย์    บุญมีโชติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 40202 นางสาวกรกนก    พวงส้ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80142 นางสาวกรกนก สว่างใจ บ้านแม่ประจันต์ คัดเลือก 4

2 80025 นางสาววชิรญาณ์ พ่วงลิบ คงคาราม

3 80123 เด็กชายสุภากร ทองอั้น คงคาราม

4 80110 นายกฤษณพัฒน์ บุญอยู่ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ

5 80002 เด็กชายธันย์ณภัทร อิสระณุลักษณ์ เบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี

6 80126 นายณัฐพร สีดี เทศบาล 1 บ้านชะอ่า

กลุ่มที ่35   ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่4  ทัว่ไป  (นักเรียนเดมิ)  ล ำดบัที ่ 17-21  สอบคัดเลือก ล ำดบัที ่ 1-6

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลงลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

7 80097 นายธนัชพร ข าสี คงคาราม คัดเลือก 4

8 80082 นายสุทธิพงษ์ เร่ิมภักด์ิ เทศบาล 1 บ้านชะอ่า

9 80068 นายภคธร หงษ์ข า วัดจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

10 80137 นางสาวปิยวรรณ ศิรินันท์ โตนดหลวงวิทยา

11 80024 นางสาวจิรวรรณ ศรีสอาด คงคาราม

12 80160 นายโชคชัย เวนะ บ้านลาดวิทยา

13 80070 นางสาวอาภัสสร วัชรบุญญะโสภณ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

14 80054 นางสาวชมภิศา พุม่ก าเหนิด อรุณประดิษฐ

15 80007 เด็กหญิงจิรนันท์ มะลิวัลย์ ราษฎร์วิทยา

1 80135 เด็กชายกฤตธนา กล่ินสน บ้านลาดวิทยา ส ารองคัดเลือก 4

2 80006 นายน้ าเพชร  เซอรัมย์ นนทบุรีวิทยาลัย

กำรมอบตวันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4  ปกีำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนที ่4  ทัว่ไป สอบคัดเลือก  ล ำดบัที ่7-15  ส ำรองสอบคัดเลือก ล ำดบัที ่1-2

วันจันทร์ที ่15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-16.00 น. (ภำคบำ่ย)

กลุ่มที ่36   ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน



 



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  วันอาทิตย ์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. – 11.30น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 

หมายเหต ุ

1 ลำดับที่ 1 - 11 9 2 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
2 ลำดับที่ 12 - 22 9 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
3 ลำดับที่ 23 - 33 9 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
4 ลำดับที่ 34 - 44 9 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)  11  

5 ลำดับที่ 45 - 55 9 4 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  

6 ลำดับที่ 56 - 66 9 4 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
7 ลำดับที่ 67 - 77 2 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)  11  
8 ลำดับที่ 78 - 88 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
9 ลำดับที่ 89 - 99 2 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
10 ลำดับที่100 -111 2 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)  12  

 

 
 

 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 

หมายเหต ุ

11 ลำดับที่ 112 - 122 9 2 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
12 ลำดับที่ 123 - 133 9 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
13 ลำดับที่ 134 - 144 9 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)   11  
14 ลำดับที่ 145 - 155 9 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)  11  

15 
ลำดับที่ 156 – 163 

ลำดับที่ 1 – 3 
9 4 2 

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

8 

3 

 

16 ลำดับที่ 4 - 14 9 4 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สอบคัดเลือก)    11  
17 ลำดับที่ 15 - 25 2 2 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สอบคัดเลือก)    11  
18 ลำดับที่ 26 - 36 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สอบคัดเลือก)    11  
19 ลำดับที่ 37- 48 2 3 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สอบคัดเลือก)    12  
20 ลำดับที่ 49 -60 2 3 4 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สอบคัดเลือก)    12  

 

 
 



 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. – 11.30น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที ่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 

หมายเหต ุ

21 ลำดับที่ 1 - 11 9 2 2 แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สำรองสอบคัดเลือก)   11  

22 
ลำดับที่ 12 – 17 

ลำดับที่ 1 – 5 
9 2 4 

แผนการเรียนท่ี 1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สำรองสอบคัดเลือก)   

แผนการเรียนที่ 2   คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (นักเรียนเดิม) 
6 

5 

 

23 ลำดับที่ 6 - 16 9 3 2 แผนการเรียนที่ 2   คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (นักเรียนเดิม) 11  
24 ลำดับที่ 17 - 27 9 3 4 แผนการเรียนที่ 2   คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (นักเรียนเดิม) 11  

25 
ลำดับที่ 28 – 31 

ลำดับที่ 1 - 6 
9 4 2 

แผนการเรียนท่ี 2   คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (นักเรียนเดิม)
แผนการเรียนท่ี 2   คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (สอบคัดเลือก) 

4 

6 

 

26 ลำดับที่ 1 - 10 9 4 4 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)        10  
27 ลำดับที่ 11 - 21 2 2 4 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)        11  
28 ลำดับที่ 22 - 32 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)        11  

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00น. – 16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีมอบตัว 

หมายเหต ุ

29 ลำดับที่ 33 - 43 2 2 6 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)        11  
30 ลำดับที่ 44 - 54 2 3 2 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)     11  

31 
ลำดับที่ 55 - 58 

ลำดับที่ 1 - 6 
2 3 4 

แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (นักเรียนเดิม)   
แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (สอบคัดเลือก)    

4 

6 
 

32 ลำดับที่ 7 - 16 9 3 4 แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (สอบคัดเลือก)    10  

33 
ลำดับที่ 1 - 6 

ลำดับที่ 1 - 5 
9 4 2 

แผนการเรียนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ (สำรองสอบคัดเลือก)    
แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)   

6 

5 
 

34 ลำดับที่ 6 - 16 9 4 4 แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)      11  

35 
ลำดับที่ 17 - 21 

ลำดับที่ 1 - 6 
2 2 4 

แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)      
แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)    

5 

6 
 

36 
ลำดับที่ 7 - 15 

ลำดับที่ 1 - 2 
2 2 6 

แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)    
แผนการเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สำรองสอบคัดเลือก)    

9 

2 
 

 



 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ 
 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนกัเรียน   

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 
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 นักเรียนไม่สามารถ 
                  ขอเอกสาร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูติบัตรแทน   เพ่ือตรวจสอบชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดตามท่ี 
                  ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ของนักเรียน ทั้งคำนำหน้า ชื่อและชื่อสกุลของบิดา 
                  และมารดา 

                          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   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
           เมื ่อผู ้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับดังที่กล่าว 
มาข้างต้นและให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด เรียง
ตามลำดับคิว  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
   โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 
   โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 
   โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั   
 



 
 

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) 
ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (นักเรียนเดิม) 

1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
2.  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-เทคโนโลยี 
3.  แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
4.  แผนการเรียนทั่วไป 

2. ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก  
1. แผนการเรียนคณติศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-เทคโนโลยี 
3. แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. แผนการเรียนทั่วไป 

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

1.1 วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30น. (ภาคเช้า) และ เวลา 13.00น. (ภาคบ่าย) 
1.2 วันจันทร์ที่ 15 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  4,950 บาท 
12. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ    จำนวน  4,000 บาท(เฉพาะแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ) 
13. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และผูป้กครองโดยชอบธรรมทำหลักฐานการมอบตัวกับโรงเรียน 
 
หมายเหตุ : 1. การมอบตัว ถ้าตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ พบว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ  
                 ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

    2. การมารายงานตัวและมอบตัว ให้นักเรียน 1 คนพร้อมผู ้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง  ประตูหน้าโรงเรียน  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประชุมผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจง ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่ควรทราบ และข้ันตอนการมอบตัว เวลา 08.30น.(ภาคเช้า) และเวลา 13.00น.(ภาคบ่าย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
              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 

 
 

 


