
ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 40045 เด็กหญิง ศิริพร แตงดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
2 40078 นางสาว ปริชญา  จันทร์เฮ้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 40111 นางสาว นพรัตน์ ศรีนพรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 39897 นางสาว วริศรา แซ่เหล่ือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 39868 เด็กชาย ชัยทัด บุญกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40038 เด็กหญิง ปิญชาน์ อุดมขันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 39859 นางสาว สิรินภา นกแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 39879 นาย อัคราวุฒิ โต๊ะทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 40037 นางสาว นันทิตา พินิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 39749 เด็กชาย ณัฐภัทร วาสินานนท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 1  ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 10
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 40039 นางสาว พรสวรรค์ หินแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
12 39803 เด็กหญิง ณัฐกฤตา อารมณ์ช่ืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 40049 นางสาว อชิรญา สาพิมพ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 40043 นางสาว วีรยา  ค าช่วย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 40083 เด็กหญิง ภิชญาพร หอมเย็น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 39774 นางสาว พิณชมพู อินทรักษา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 39893 นางสาว ภิญญาพัชญ์ กอเจริญกุลศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 39806 นางสาว ธัญชนก ศรีวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 39853 เด็กหญิง เพชรลดา สุกใส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 39842 นางสาว จรรยา บุญสร้าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
21 40028 เด็กชาย วรวุฒิ บุญทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 2  ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 11 - 21
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

22 40070 เด็กหญิง ชญานิศ ท้อสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
23 39856 นางสาว ภทรพรรณ  บัววรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40034 นางสาว ณัฐณิชา ส าราญอยู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
25 40036 นางสาว นภัสวรรณ จันทร์หอม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 39891 นางสาว พาขวัญ กรแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 39818 นางสาว อมริศา กอเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 39819 นางสาว อรกานต์ ดอกพรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 39877 นาย ศุภชัย ร่ืนอารมย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 39854 เด็กหญิง ยลภาม ล าดับวงพุฒิปาณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
31 39823 นาย จีรภัทร์ คล้ายเพชร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
32 39769 นางสาว ปัณณพร ทะลือ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 3  ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 22 - 32
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

33 40063 นาย สิทธินนท์ คงอารยทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
34 39858 นางสาว ศศิกานต์ กล่ินเกล้า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
35 40084 นางสาว รีเบคก้า ลอนดอน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
36 40065 เด็กชาย สิรภัทร ถาวกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
37 39896 เด็กหญิง ลักษิกา ดะคาล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
38 39907 เด็กชาย นันท์นภัส ต้ังวงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
39 40085 นางสาว ลักษิกา บุญกอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
40 39817 นางสาว วีณา โพธ์ิพันธ์ุ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
41 39882 นางสาว จุฑามาศ  ประสาททอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
42 39820 เด็กหญิง อรนลิน อินทร์จันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 4  ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 33 - 42
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

43 39969 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรนรินทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
44 39807 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ นุชเนตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
45 39895 นางสาว รสิตา พูลศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
46 39800 เด็กหญิง เกษมณี เพ่ิมพูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
47 39795 นาย สิรวิชญ์ เมฆป้ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
48 39953 นาย สิทธา คันธิก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
49 40024 นาย เมธาสิทธ์ิ ไร่หินถ่วง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
50 39805 นางสาว ธวัลรัตน์ รักไทย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
51 40077 นางสาว เบญจรัตน์  แพงสี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
52 39972 นางสาว วิภาวี พิมพ์อรัญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
53 39908 เด็กชาย ปภังกร ชุ่มมะโน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 5  ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 43 - 53
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

54 39764 เด็กหญิง ญารินดา ทองสอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
55 39816 นางสาว วิรนุช คล่องนาวา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
56 39822 นาย กิตติพงษ์ ม่ันคง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
57 40016 นาย ณพสิทธ์ิ ส่ิงสม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
58 39850 นางสาว ปารีณา จันทร์ม่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
59 39889 นางสาว ปณิตา อุดมรัตนพรกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
60 40755 เด็กหญิง จิดาภา  โคตา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
61 39910 เด็กชาย พรหมพชร เย็นจิตโสมนัส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
62 40035 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ไชยวิเศษ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
63 39783 นาย จิรวัฒน์ น้อยนารายณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
64 39814 นางสาว มิลิณ ม่วงน้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 6  ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 54 - 64
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

65 39848 นางสาว ปัญญาพร เคร่ืองทิพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
66 40071 นางสาว ชลลดา  แก้วทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
67 39852 นางสาว ไปรดา  ปันจักร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
68 39843 นางสาว โชติญา ขาวสง่า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
69 39968 เด็กหญิง พิมพิศา ทองนวล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
70 39873 นาย พีรณัฐ พล  เจริญทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
71 40050 เด็กชาย กันตภณ ทองมา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
72 39906 เด็กชาย นพรัตน์ สุวรรณเวโช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
73 39826 นาย ชินวัฒน์ รัตนา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
74 40055 นาย บุญฤทธ์ิ วงษ์สกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
75 40105 นาย อดิศักด์ิ ชีพอุบัติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 7  ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 65 - 75
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

76 39886 นางสาว ณัฐธภา โชติเรืองนภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
77 39780 นางสาว อริสา บุญคมรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
78 40205 นาย ธีรภัทร ล้ิมสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
79 39966 นางสาว พลอยชนกภรณ์ รักสัตย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
80 39825 เด็กชาย ชัยถัทร ฉันทนารมณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
81 40029 นางสาว กัญชพร กุมภคาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
82 39802 นางสาว ญาดาพัฒน์ จันทร์เกิด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
83 39894 นางสาว มนัสนันท์ ปรีชาชัยพานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
84 39965 นางสาว เบญจวรรณ รานไพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
85 39974 นางสาว ศุภามาศ ปักษาสวย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
86 39875 เด็กชาย ภูริ วัฒนพงศ์พิทักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 8  ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 76 - 86
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

87 39786 เด็กชาย ต้ังปณิธาน ต้ังคงอยู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
88 39867 เด็กชาย ชัชธัญ ใสเเย้ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
89 40023 นาย ภูริณัฐ นาคสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
90 40044 นางสาว ศศิธร อิสริยวงศ์ปรีดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
91 40030 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ รอดฉิม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
92 39840 เด็กหญิง กนกพร โกสัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
93 39955 นางสาว กชามาส ศรีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
94 39898 เด็กหญิง สระลชนา กล่ินอ่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
95 39836 นาย ลาภวัต แวงวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
96 39915 เด็กชาย วันชนะ ลาภสถาพรกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 9  ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 87 - 96
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

97 39936 นาย กรวิชญ์ อุบลบาล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
98 39899 นางสาว อภัสนันท์ ไม้แหลม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
99 40033 นางสาว ชนันพร ม้วนสุธา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
100 39872 นาย ปรวรรตน์ อารีเพ่ือน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
101 39824 นาย ชน ภัทร สุขโต  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
102 39900 นาย กฤตธัช ไทยสงฆ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
103 39961 เด็กหญิง ณิชชา ยะโสธร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
104 39804 นางสาว ณัฐธิดา พักวังตะโก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
105 39789 นาย บรรณวิชญ์ พรมโยธา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
106 40086 เด็กหญิง ศศินิภา  พรหมเดช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
107 39797 นาย สุรพัศ เทศพุก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 97 - 107
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

108 40056 นาย เบญจพล ผ่องใส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
109 39967 นางสาว พิจิตรตรา ภู่จีนวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
110 39939 นาย เจษฎา มะเลียบ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
111 39990 นาย ภัทรพล แสงสุริยงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
112 40088 นางสาว อภิชญา ชุนฬหวานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
113 40076 เด็กหญิง นันทรัตน์ เม็ดดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
114 39881 นางสาว กรกนก ริยาพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
115 40014 นาย จิราวัฒน์ จันทร์เกษร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
116 40021 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุขทวี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
117 39949 นาย วรโชติ โคโต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
118 39890 นางสาว พรพรรณ มิตรจิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 108 - 118
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

119 39835 นาย รพีพันธ์  หมอนทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
120 39928 นางสาว พิชญาภา อาจจินดา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
121 40015 นาย ธนโชติ ม่วงงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
122 40051 เด็กชาย ชนกนันท์ พรตศาสตร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
123 39798 เด็กชาย อภิวุฒิ ทองมาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
124 39913 นาย รูปศิริ รูปสม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
125 39846 เด็กหญิง ปริณดา  โพธ์ิพร้อม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
126 39809 นางสาว ปาณิสรา เนียมศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
127 40064 นาย สิปปวิชญ์ สันติวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
128 40048 เด็กหญิง หทัยชนก ค าสิงห์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
129 39945 นาย นนทิวัชร จงประสบโชค พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 119 - 129
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

130 39790 เด็กชาย ปุณณเมธ ไพฑูรย์สวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน1 นักเรียนเดิม
131 40054 นาย ธีระวัฒน์   เเกล้งกล่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
132 40011 เด็กชาย กรเอก กุลพานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
133 39844 นางสาว นิตย์รดี เข็มทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
134 39943 นาย ธนดล บุญเต็ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
135 40053 นาย ธนานันท์ บุญชู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

136 39838 นาย สฤษฏ์พงศ์  แสนสวย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

137 39801 นางสาว ชญาภา  นวมจริต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
138 40087 นางสาว สุธีรา  สุนทรพฤกษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80006 นางสาว ฟ้าใส  กองเพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผน1 สอบคัดเลือก

2 80234 เด็กชาย รัมย์  ไทยทองหลาง หัวหินวิทยาลัย

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  ล ำดับท่ี 130 - 138 นักเรียนเดิม  และล ำดับท่ี 1-2 สอบคัดเลือก

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

3 80001 นางสาว อัศมา  ทองสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผน1 สอบคัดเลือก

4 80054 นางสาว พิมลอมร  จินดาพงษ์ อรุณวิทยา

5 80122 นางสาว ชะนันธิดา  มณีงาม ประจวบวิทยาลัย

6 80045 นางสาว กนกนันท์   เปาอินทร์ สามร้อยยอดวิทยาคม

7 80091 นางสาว ณัชฎากรณ์  สุขสมบุญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

8 80097 นางสาว ปานไพริน  ถนมฉ่ า สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

9 80079 นางสาว สิรินดา  เฉยราษฎร์ ปริยัติรังสรรค์

10 80053 นางสาว นันทัชพร  ซ้ึงถาวร ประจวบวิทยาลัย

11 80106 นางสาว วรางคณา  ศรีสวัสด์ิ อรุณวิทยา

12 80135 นางสาว ธารารัตน์  รอดชีพ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

13 80036 นางสาว ปุณยวีร์  ต้ังสุขสันต์ อรุณวิทยา

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 3 - 13
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

14 80041 นาย ภีมพัฒน์  ปาณะศรี พิมานพิทยาสรรค์ แผน1 สอบคัดเลือก

15 80140 นางสาว อัฐภิญญา  สระแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

16 80142 นาย ศุภณัฐ   ตรีผอง หัวหินวิทยาลัย

17 80051 เด็กชาย สิรภพ  นาเมือง หัวหินวิทยาลัย

18 80063 นาย ณัฐดนัย  ประยูรหงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

19 80108 นาย ชลสิทธ์ิ  ปราบณรงค์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

20 80012 นางสาว บัณฑิตา  อิศราธิกูล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 80103 นาย ศุภกฤต   แก้วเจริญ อรุณวิทยา

22 80013 นางสาว ปุณณภา  เชิดฉ่ิง รักษ์วิทยา

23 80090 เด็กหญิง นัตติยา  ประมงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

24 80132 นาย กาจบัณฑิต   มณฑา ราษฎร์วิทยา

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 14 - 24
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

25 80065 นางสาว อสมา  จันทร์ลมูล อรุณวิทยา แผน1 สอบคัดเลือก

26 80104 นาย ชนาธิป  นุชรักษา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

27 80133 นางสาว ณิชนันท์  ชะริทอง สมุทรสาครวิทยาลัย

28 80062 นางสาว พัชรพร  เทียมเทศ บางสะพานวิทยา

29 80057 นาย ธีรุตม์  ปิยพสุนทรา ราษฎร์วิทยา

30 80087 นางสาว สิริกร  สร้อยทอง ประจวบวิทยาลัย

31 80117 นางสาว จิณณพัต  เพชรน่ิม เบญจมเทพอุทิศ

32 80120 เด็กหญิง ชญานิศ  ทองทับ วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

33 80098 เด็กหญิง กิตตินันท์  ขวัญยืน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

34 80141 นางสาว สุกฤตา  ธามไชยศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย

35 80131 นาย ทวีศักด์ิ  พ่ึงพงษ์ อรุณประดิษฐ

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 25 - 35
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

36 80127 นางสาว รวิกานต์  ช้างเพชร สามร้อยยอดวิทยาคม แผน1 สอบคัดเลือก

37 80043 เด็กหญิง อริญชยา  แสงแดง อรุณประดิษฐ

38 80076 นาย ชาตรี  ตรุยานนท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

39 80124 นางสาว ปัญจรัตน์  ศรศิริ ประจวบวิทยาลัย

40 80095 นางสาว เเพรชมพู  เเก้วผลึก อรุณประดิษฐ

41 80069 นาย อดิศร  จันทร์ประไพ เทิงวิทยาคม

42 80073 นางสาว สุปวีณ์   อ่ิมท่ัว สามร้อยยอดวิทยาคม

43 80058 นาย ชนาธิป  จันทร์งาม บางสะพานวิทยา
44 80075 นาย ภูรี  ประสงค์ดี เทศบาล3เทศบาลสงเคราะห์
45 80100 เด็กหญิง ภัทราพร  ตัณทวงศ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
46 80099 เด็กหญิง ชุติสรา  เนตรสุวรรณ์ ปริยัติรังสรรค์

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 36 - 46
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

47 80038 นางสาว พิชิตา  สร้อยอารีย์ สามร้อยยอดวิทยาคม แผน1 สอบคัดเลือก

48 80005 นางสาว พิมพ์ลภัส  ข าคมเขต หัวหิน
49 80015 นาย ปฐมพร   เรืองแดง สามร้อยยอดวิทยาคม
50 80040 นางสาว สุภัทรา  พักวังตะโก อรุณประดิษฐ
51 80088 นางสาว ภัทรญา  อมรธ ารงเวช สารสาสน์วิเทศธนบุรี
52 80101 นางสาว เสาวนีย์  อินทราพงษ์ วัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
53 80086 นางสาว สุธีรา  สุนทรพฤกษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
54 80023 นางสาว ศศิณา  บุษบาบาล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
55 80116 เด็กหญิง ธันย์ชนก  ประเทศกล่อม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
56 80143 นางสาว ปวิชญา   ชูช่ืน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
57 80031 นางสาว นาตญา  บุญกล้า มหาชนะชัยวิทยาคม

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

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 47 - 57
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

ช่ือ - สกุล

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


