
ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

58 80046 นางสาว อุบลวรรณ  เลิศประเสริฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผน1 สอบคัดเลือก

59 80071 เด็กชาย ศุภสัณห์  วงค์อิสรกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
60 80044 นางสาว ฐิติมา  เปรมกมลเนตร วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
61 80130 นางสาว ชญาดา  บัวแดง ประจวบวิทยาลัย
62 80029 นาย กฤติภูมิ  วงศ์พราหมณ์ อรุณประดิษฐ
63 80125 นาย ภาสวีร์  หาญพิพัฒน์เสถียร อรุณประดิษฐ
64 80018 นางสาว ชัญญานุช  บัวศิริ อรุณประดิษฐ
65 80014 นางสาว สรัญญา   ทองกลึง อรุณประดิษฐ
66 80067 นางสาว ลักษิกาญจน์  มีแสง อรุณประดิษฐ
67 80032 เด็กชาย พรชัย  แก้วแดง อรุณประดิษฐ
68 80034 นางสาว ณัฏฐณิชา  พิมพ์สุวรรณ์ คงคาราม

กลุ่มท่ี 19  ห้อง  922   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)   ล ำดับท่ี 58 - 68
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

69 80089 นาย พิเชฐพงศ์  มาดี บ้านลาดวิทยา แผน1 สอบคัดเลือก

70 80138 นางสาว นิรชา  สอนแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
71 80110 นางสาว อภิสรา  อินอาจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72 80028 นางสาว ปณิตตรา  คงวัฒนา ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี
73 80011 นางสาว สุธีกานต์  อาจขาว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
74 80070 นางสาว ขวัญใจ  สังวาลย์วรวุฒิ สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
75 80010 เด็กชาย พงศธร  ลุงรุ่ง อรุณประดิษฐ
76 80004 นางสาว ณัฐฐินันท์   ศรีสุวรรณ์ กาญจนานุเคราะห์
77 80020 นางสาว ธันยพร  คชรัตน์ บางสะพานวิทยา
78 80024 นางสาว ชุติสรา  น้อยเกตุ อรุณประดิษฐ
79 80093 นางสาว ธนัญญา  ไม่ล่าใคร วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มท่ี 20  ห้อง  924   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)   ล ำดับท่ี 69 - 79
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

80 80009 นางสาว เมธาพร  ต้ังสุขสันต์ อรุณวิทยา แผน1 สอบคัดเลือก

81 80082 นาย กฤตภัค  น้อยเเสง อรุณประดิษฐ
82 80136 นาย พชรพล  แจ่มสว่าง รักษ์วิทยา
83 80052 นาย พีรณัฐ  ธุวสุจิเรข อรุณประดิษฐ
84 80144 เด็กหญิง ธัญชนก  ยืนยง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
85 80042 นางสาว รดา รัตน์  แซ่แต้ วัง ไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
86 80113 นางสาว บุญยานุช  สอนดอนไพร เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
87 80016 นางสาว กัลยาณี  รุ่งโรจน์ อรุณประดิษฐ
88 80094 นางสาว ภรณพรรณ  พุ่มพวง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
89 80002 นางสาว นภิสา  บุญน ามา อรุณประดิษฐ
90 80126 เด็กหญิง อภิญาดา  ฮะโหม ปริยัติรังสรรค์

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
กลุ่มท่ี 21  ห้อง  932   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์  (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 80 - 90
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

91 80025 เด็กหญิง ธัญรดา  ไวยค า อรุณประดิษฐ แผน1 สอบคัดเลือก

92 80068 นาย พุฒิธาดา  บุญครอง วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
93 80072 นางสาว อติมา  คมกฤษ บ้านบางแก้ว
94 80064 นาย พีรพัฒน์  บุญนาค สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
95 80033 นางสาว ถลัชนันท์   เทียมเมฆ วัดเขมาภิรตาราม
96 80102 นาย ชัยทัด  แถสูงเนิน วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
97 80078 นาย วัฒนพัชร์  ศิริมาเทพ ธนาคารออมสิน
98 80109 นาย ฤทธิพร  เคนอ่อน บางสะพานวิทยา
99 80066 นางสาว ศิรภัสสร  แก่นทอง วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

1 39884 นางสาว ณัฏฐ์นรี สิงห์เล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 นักเรียนเดิม

2 39973 นางสาว ศนิกัญจน์ ศรีเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 22  ห้อง  934   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 91 - 99 

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 2

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

3 40040 นางสาว พัชราภา โพธ์ิบ ารุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 นักเรียนเดิม

4 39796 เด็กชาย สุทธิธนินท์ อัครมณีนันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 40057 นาย ปภังกร โมสุทธิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 40018 นาย ธนาวัฒน์ ตรีปราการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 39970 นางสาว วรรณพร เกตุโกศล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 39869 นาย ณัฐพล จันทรกล่ัน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 39849 เด็กหญิง ปาณิสรา   สุทธิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 39960 นางสาว ณัฏฐิตา   ชาวไทย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
11 40041 นางสาว ภัทรติญา คงสุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12 40075 เด็กหญิง นฤมล อมริต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 39834 เด็กชาย ภูกิจ ทองประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 23  ห้อง  942  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 3 - 13

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

14 39952 นาย สิทธิโชค เช่ียวชูพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 นักเรียนเดิม

15 39878 นาย อนวรรษ นุชนารถ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 39863 นาย จักรกฤษ พุดทัดศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 40027 เด็กชาย วงศธร โชติกิตต์ิชนันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
18 39787 เด็กชาย ถิรพงศ์ บุญจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 39871 นาย ธีรพงศ์ บุญศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 39793 นาย รัฐภูมิ ศรีเพ็ญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
21 39870 เด็กชาย ธนภัทร เกตุเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 39782 นาย จิรภัทร ทองขาว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 39876 นาย ยุรพัญธ์ บุญมีโชติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40059 เด็กชาย มุจรินทร์ สีกะเชน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 24  ห้อง  944   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 14 - 24
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

25 40026 นาย โรจนพันธ์  หอมดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 นักเรียนเดิม

26 39963 นางสาว นัตยา  คล้ายละม่ัง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 39956 นางสาว กรัณฑรัตน์  นพคุณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
28 39837 นาย ศักธิเดช วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29 39944 นาย ธันยธนณ์  เกตุเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 39959 นางสาว จิรัชญา  เพ็ชรวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1 80148 นางสาว ปารย์  คีรีวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 สอบคัดเลือก

2 80156 นาย ศุภวิชญ์  นามเสนา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
3 80145 นาย อติเทพ  สุดถนอม สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
4 80155 เด็กชาย ธมนณัฏฐ์  ทองสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
5 80150 เด็กหญิง วันนิสา  อยู่ชมบุญ นิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)

กลุ่มท่ี 25  ห้อง  215   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 25 - 30

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 5

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

6 80147 นาย กวิน  นาคสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน2 สอบคัดเลือก

7 80146 เด็กชาย ปุณณภพ  ขันทองค า สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
8 80152 นางสาว ฐิติรัตน์  ศรีถมยา คงคาราม

1 39880 นางสาว กรกนก นุชอ่อง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม

2 40082 เด็กหญิง พิมพ์มาดา รังสิเสนา ณ อยุธยา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 39752 นาย นนทพัทธ์ ปองรัก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 40031 นางสาว กัลญา คล้ าหล่ า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 39917 เด็กชาย ศิวนาถ พราหมณ์น้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6 39958 นางสาว กิตติยารัตน์ มากปรุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7 39815 นางสาว วิมลมาศ ภูมิประเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 26  ห้อง  224   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 6 - 8

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 7

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

8 40073 เด็กหญิง ณัฏฐ์ภัคภร เทอดตระกูลรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม

9 39888 นางสาว นภัสกรณ์ บุญผูก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 39887 นางสาว ธันยาภัทร์ ขวงพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
11 40066 นาย อธิศักด์ิ โพธ์ิศรี  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12 40074 นางสาว ณัฐวิภา ค าบุญเกิด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 39778 เด็กหญิง สรณ์เกตุการณ์ เกตุการณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 39771 นางสาว พรชนก คิดประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15 39792 เด็กชาย ภัทรดนัย พูลสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 40047 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิลป์ศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 39755 นาย ศุภวัฒน์ แซ่ภู่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 27  ห้อง  226   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 8 - 17
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

18 39744 เด็กชาย กฤตณกร เส้นทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม

19 39750 นาย ธรรม์ธีร์ รอดชูแสง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
20 39862 เด็กชาย กันตธีย์ พุกจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
21 39751 นาย ธัญวัสส์ โมกกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22 40072 นางสาว ซาแมนต้า ปีตวิบลเสถียร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
23 40080 นางสาว ปิติพร  แป้นโก๋ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
24 40081 เด็กหญิง พิชญนรี น้ าจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
25 39938 นาย จรัณธร นอโพนลาน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
26 39812 เด็กหญิง ภัคจิรา มาลามาศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
27 39950 นาย วัชรพงษ์ เพชรเทศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 18 - 27

กลุ่มท่ี 28  ห้อง  232  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

28 39841 นางสาว กมลพร ปานเนียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม

29 39821 นาย กฤตานนท์ พูลสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
30 40060 เด็กชาย รัชชานนท์ นาคผ่อง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
31 40058 เด็กชาย ปรมินทร์  มากทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
32 39784 เด็กชาย เชวา หิรัญยะการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
33 40046 นางสาว สุวภัทร สาธิกานีรนาท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
34 39947 นาย ภวดล ทรัพย์กล่ิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
35 40069 เด็กหญิง เกษศิริ จ าลองราช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
36 39799 เด็กชาย อัครชัย แดงช่วง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
37 39971 นางสาว วราภรณ์ เฉยราษฎร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 29  ห้อง  234   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 28 - 37

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

38 39828 นาย ธนกร จันทร์แฟง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน3 นักเรียนเดิม

39 40068 นางสาว กนกกร เรืองศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
40 39813 นางสาว ภัทรจาริน ปรีชากร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
41 39892 นางสาว พิชญ์ชาดา สุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
42 39946 นาย ปูรณินทร์ พันออด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
43 39781 เด็กชาย จักรพงศ์ เทียมเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
44 40184 นาย ภูผา รอดสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
45 39941 นาย ณัฐธภัทร์ สุสุทธิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
46 40020 นาย พีรพัฒน์ โพธ์ิประยูร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
47 39845 นางสาว ปภาดา เจริญริบ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี 30  ห้อง  236   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ  (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 38 - 47
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 80195 นาย วงศกร  เย่ียมยงวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี แผน3 สอบคัดเลือก

2 80205 นางสาว ศุภัสสร  วงษ์สวัสด์ิ ประจวบวิทยาลัย
3 80202 นาย วัชรเกียรติ  ไชยพูน นิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร(พิบูลสงเคราะห์๑)

4 80184 นางสาว ศุภานัน  สุวรรณบุตร อรุณประดิษฐ
5 80196 นางสาว ลภัสรดา  เมืองคละ ประจวบวิทยาลัย
6 80178 นางสาว อสมาภรณ์  ศรีอินทร์ อรุณวิทยา

7 80182 นางสาว ณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 80173 นางสาว ณัฏฐณิชา  ปลอดโปร่ง บางสะพานวิทยา

9 80207 นางสาว ณัฐฐาพร  คงเหมาะ วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์

10 80171 เด็กหญิง ชุติมน  เช้ียวบางยาง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

11 80201 นาย พลพิพัฒน์  คิดอยู่ อัสสัมชัญ

กลุ่มท่ี 31 ห้อง  123  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 11
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

12 80160 นางสาว ญาณิน  พูแก้ว สามร้อยยอดวิทยาคม แผน3 สอบคัดเลือก

13 80170 นางสาว ชนากานต์  เตือนวีระเดช อรุณวิทยา

14 80166 นางสาว ณัฐชา  ธรรมพานิชวงศ์ ธนาออมสิน

15 80177 นางสาว ชญานิศา  พราหมณี สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

16 80204 นางสาว นภัสรพี  กระเเสร์เพ่ิม ประจวบวิทยาลัย

17 80193 นาย ชยางกูร  แซ่ต้ัง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 80165 นาย กฤษดา  เหลืองทอง ราษฎร์วิทยา

19 80200 เด็กหญิง ณฐพร  ล้ิมสุคนธ์ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

20 80167 นางสาว กชกร  สมภักดี วชิรธรรมโศภิต

21 80174 นาย รัฐนนท์  ศรีสวัสด์ิ หัวหิน

22 80172 นางสาว บัณฑิตา  แจงปุย โตนดหลวงวิทยา

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 12 - 22
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี 32  ห้อง  125   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  11  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

23 80187 เด็กหญิง ญาธิป   ครึกคร้ืน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผน3 สอบคัดเลือก

24 80161 นางสาว กฤษณา  สุพรรณพบ ราษฎร์วิทยา

25 80192 นาย กันตพัชร  อาจแสน อรุณประดิษฐ

26 80159 นางสาว พบพรชนก  บัวปล่ัง อรุณประดิษฐ

27 80180 นางสาว วชิราภร  ม่วงนาค เทศบาล3 วัดจันทราวาส

28 80157 นางสาว ธัญชนก  นาคประคอง ราษฎร์วิทยา

29 80176 นางสาว กษมา  พ่ึงพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

30 80181 นางสาว แพรวา  ยอดแก้ว ราษฎร์วิทยา

31 80163 เด็กหญิง สุธาสินี  อินทราพงษ์ ราษฎร์วิทยา

32 80198 นางสาว ฉันท์ชนก   เร่ิมด าริห์ วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มท่ี 33  ห้อง  127   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียนท่ี 3  ภำษำต่ำงประเทศ (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 23 - 32
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 39948 นาย รพีภัทร สุวรรณพานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แผน4 นักเรียนเดิม

2 40640 นาย อภิ กษ ณา  ส าราญ รมย์  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 39833 เด็กชาย พีรัชชัย ชุ่มช่ืนจิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 40120 เด็กหญิง ศุภัสสิญา แก้วโกศล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 40052 เด็กชาย ธนดล อินทร์จันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

6 40061 นาย นายวงศ์วรา นาคพูน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7 40186 นาย พชรชล โชคลาภ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

8 39942 นาย ณัฐภัทร ราตรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

9 39865 เด็กชาย ชยธร สมประดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 39954 นาย อิทธิพัทธ์ เฮงสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (นักเรียนเดิม)  ล ำดับท่ี 1 - 10

กลุ่มท่ี 34  ห้อง  132  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 80213 นางสาว รุ่งการณ์  ศิระเมธากร เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี แผน4 สอบคัดเลือก

2 80226 นางสาว สุชาวดี  รังสิยานุพงศ์ อรุณประดิษฐ

3 80210 นาย ณัฐวัตร  อ่วมทอง อรุณประดิษฐ

4 80227 นางสาว ปรียะภัทร  น้อยอินทร์ คงคาราม

5 80211 นาย ศิรสิทธ์ิ  ปรียาไกรสร รักษ์วิทยา

6 80220 เด็กชาย สรภพ  ตันจิตวนิช วัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

7 80225 นาย วชิรวิชญ์  โชยา ราษฎร์วิทยา

8 80223 เด็กหญิง ชาลิสา  ประกรณ์ อรุณประดิษฐ
9 80231 นางสาว ณัฐวดี  จงเจริญ สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
10 80212 นางสาว ศศิกาญน์  น้อยผล รักษ์วิทยา

กลุ่มท่ี 35  ห้อง  134   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 1 - 10
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

11 80219 นาย วิรุฬห์  เกตุสุวรรณ์ อรุณประดิษฐ แผน4 สอบคัดเลือก

12 80217 นาย กฤตเมธี  พรายประทีป คงคาราม
13 80224 เด็กหญิง ณัฐสินี  แก้วสะอาด อรุณประดิษฐ
14 80209 นาย พยนต์เทพ  ทิพย์พระจันทร์  ราษฎร์วิทยา
15 80229 นาย ธนภัทร  เดชวัฒนา ภิญโญ อรุณประดิษฐ
16 80214 นาย ณัฐวรรษ  บุญอยู่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

17 80208 นางสาว โซเฟีย   ทอซ่ี เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
18 80233 นาย พัชรพล  สุดสินสุนทร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
19 80216 เด็กชาย ภูริภัทร  ชุ่มเกตุ เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
20 80222 นาย วิทยนันทน์  ศรีสุทธ์ิ คงคาราม

ช่ือ - สกุล

กลุ่มท่ี 36  ห้อง  136   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน

กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ

แผนกำรเรียนท่ี 4 ท่ัวไป (สอบคัดเลือก)  ล ำดับท่ี 11 - 20
วันอำทิตย์ ท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

งานทะเบียนและวัดผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


