
 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2565  วันอาทติย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว 
หมายเหตุ 

1 ลำดับท่ี 1-7 1 3 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 7  

2 ลำดับท่ี 8-12 1 3 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 8  

3 ลำดับท่ี 16-23 1 3 7 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 8  

4 ลำดับท่ี 24-30 1 2 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 7  

5 ลำดับท่ี 31-40 1 2 6 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 
ลำดับท่ี 40 

40111 

6 ลำดับท่ี 40-50 1 2 8 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 
ลำดับท่ี 40 

40201 
ลำดับท่ี 50 

40069 

7 ลำดับท่ี 50-59 2 2 5 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 
ลำดับท่ี 50 

40065, 40046 
40113 

8 ลำดับท่ี 60-65 2 2 7 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9  

 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

 
สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัว ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 

เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 132 133 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางสาวนาขวัญ  โชยา นายพชระ  พลอยทับทิม นายวิวัฒน์  แสงจินดา 

2 134 135 นางชินธันย์  จิตต์การุณย์ นางดวงเดือน  ไชยวงษา นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายสรวุฒิ  นุชถาวร นางสาวอุมาพร  เกิดผล 

3 136 137 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย 

4 123 124 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายโกวิท  มีอารีย์ นางสาวแพรวา  พิมจันทึก นางกุนทินี     จำปาเรือง นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต 

5 125 126 นางสาวนุทรี  มงคล นายมุรธา  สุขเกษม นางสาวโสภาพร  วรรณโร นายภราดร  รุ่งเรือง นางเสาวรส  บุพรรณ 

6 127 128 นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายวุฒิพงศ์  ทองเขียว นางสาวภีรดา  ทองจีน นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นายสมยศ  กันยาทอง 

7 224 225 นางสาวภัสสนันทน์  เขียมทรพัย ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายวสันต์   สังข์ดี นางประสงค์  โหมดเขียว 

8 226 227 นางสาวปิยพร  โสมนัส นายอภิวัฒน์  พลายศรี  นางสาวจิตติมา  เครือแขก นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม นางสุภาวดี    ยาวไธสง 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 
 

 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
กำหนดกลุ่มการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2565  วันอาทติย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

กลุ่มที ่ ลำดับที่สอบได้ อาคาร ชั้น ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวนนักเรียน

ที่มอบตัว หมายเหตุ 

9 ลำดับท่ี 69-76 1 3 3 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 ลำดับท่ี 76 
40014 ,40238 

10 ลำดับท่ี 76-85 1 3 5 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 
ลำดับท่ี 76 

40092 
ลำดับท่ี 85 

40105, 40245 

11 ลำดับท่ี 85-92 1 3 7 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 9 

ลำดับท่ี 85 
40054, 40077 

40004 
ลำดับท่ี 92 

40222, 40055 
40067, 40171 

12 
 
ลำดับท่ี 92-103 1 2 4 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 

ลำดับท่ี 92 
40309, 40207 
ลำดับท่ี 103 

40218 

13 ลำดับท่ี 103-109 1 2 6 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 

ลำดับท่ี 103 
40211, 40302 
40217, 40204 
ลำดับท่ี 109 

40270, 40073 
40083, 40175 

14 ลำดับท่ี 109-120 1 2 8 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 
ลำดับท่ี 109 

40076, 40231 
40152, 40220 

15 ลำดับท่ี 122 2 2 5 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8   

16 ลำดับท่ี 122-138 2 2 7 ห้องโครงการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร ์ 8 ลำดับท่ี 122 
40127,40250 

 
คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00น. (ภาคบ่าย) 
 

 
กลุ่มที่ 

สถานที่
กรอกใบ
มอบตัว 

 
สถานท่ี
มอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัว ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
ปฏิบัติงาน ณ ห้องกรอกใบมอบตัว 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายช่ือ 

เพื่อส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ปฏิบัติงาน ณ ห้องมอบตัว  

ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

9 132 133 นายอาคม  แซ่ลิ้ม นางวินนา  แฝงสวัสด์ิ นางสาวนาขวัญ  โชยา นายพชระ  พลอยทับทิม นายวิวัฒน์  แสงจินดา 

10 134 135 นางชินธันย์  จิตต์การุณย์ นางดวงเดือน  ไชยวงษา นางบุษญา  ร้องขันแก้ว นายสรวุฒิ  นุชถาวร นางสาวอุมาพร  เกิดผล 

11 136 137 นางสาวภัทรภร  ว่องไว นางสาวคุณาพร  มีเจริญ นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์ ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  จิบทอง นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย 

12 123 124 นางสาวอุมาภรณ์  ทรัพย์เอี่ยม นายโกวิท  มีอารีย์ นางสาวแพรวา  พิมจันทึก นางกุนทินี     จำปาเรือง นายสุขสวัสด์ิ   ภูรัต 

13 125 126 นางสาวนุทรี  มงคล นายมุรธา  สุขเกษม นางสาวโสภาพร  วรรณโร นายภราดร  รุ่งเรือง นางเสาวรส  บุพรรณ 

14 127 128 นางสาวพันพร  พุกบ้านยาง นายวุฒิพงศ์  ทองเขียว นางสาวภีรดา  ทองจีน นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ นายสมยศ  กันยาทอง 

15 224 225 นางสาวภัสสนันทน์  เขียมทรพัย ์ นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร นายอมรเทพ  ใจผ่อง นายวสันต์   สังข์ดี นางประสงค์  โหมดเขียว 

16 226 227 นางสาวปิยพร  โสมนัส นายอภิวัฒน์  พลายศรี  นางสาวจิตติมา  เครือแขก นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม นางสุภาวดี    ยาวไธสง 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 



 
ขั้นตอนการมอบตัว สำหรับผู้ปกครอง  

1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องกรอกใบมอบตัวที่กำหนดจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม  

2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว   พร้อมวิธีการกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน (หน้า1-2) 

3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้ เรียบร้อย และนำมาให้ผู ้ประสานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ก่อนไปมอบตัวในห้องที่กำหนด โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 

1.  ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 

           2. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตร  ต้องระบุชุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  

               และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกันพร้อม 

               ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

      (กรณีนักเรียนยังไม่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม     
ซึ่งเป็นเอกสารในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนห้องโครงการฯ เกี่ยวกับระดับผลการเรียนและการจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับ) ให้นำส่งหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตรจาก
โรงเรียนเดิม   และการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  
เวลา 08.30น.- 12.00น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ข้อที ่ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู ้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน หากขาดคุณสมบัติ ที ่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ ์การเรียนใน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
http://www.promma.ac.th เป็นลำดับต่อไป) 

         2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับตัวจริง และสำเนาที ่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต ้อง  
            จำนวน 1 ฉบับ 

         3. ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
         4. ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที ่ถ ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื ่อร ับรองสำเนาถูกต ้อง  
            จำนวน 1 ฉบับ 

         5. สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  
         6. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ใน  
             การดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเรียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเรียน 
             ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่าง  
             ที่งานทะเบียนและวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 
         7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
            7.1 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาถ่ายเอกสารพร้อม 
                ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
            7.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงยศบิดาหรือมารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อมลง 
                รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  
         ทั ้งนี้  ก ่อนการมอบตัว ให้ผ ู ้ปกครองแยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   
   เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน หลักฐานฉบับตัวจริง เมื่อตรวจสอบแล้ว    
   ส่งคืนผู้ปกครอง 

http://www.promma.ac.th/


 
          8. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป 

          9. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 

          10. บิดา มารดา หรอืผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน 

          11. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  จำนวน  5,050  บาท 

          12. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ  จำนวน  6,000  บาท 

              (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : สสวท.) 

          13. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ จำนวน  4,000  บาท 

              (โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

               โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   เพื ่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

     เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที่1 และหน้าที่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับดังที่กล่าวมาข้างต้นและ

ให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงมามอบตัวตามห้องที่กำหนด เรียงตามลำดับ  โดยปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

  โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 

  โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 

  โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 40082 เด็กหญิง อิสรีย์ เกตุทะเล พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

2 40181 นำย พำทิส ตันติสุขำรมย์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3 40013 นำย ปิติณัช ร่ำยเรือง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4 40087 นำย ธนลภย์ พรำมคุ้ม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

5 40103 นำย รัชพล ศรีทอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

6 40108 นำงสำว พิมพ์นภัทร มำตรสุริย์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7 40232 นำย ณัฐพงษ์ วีสม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 1  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 1 - 7

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

8 40132 นำย สรศักด์ิ คชเกตุ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

9 40096 นำย ชัยนันท์ คล้ำยทรง โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

10 40048 เด็กหญิง วรพร อักโข โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

11 40180 เด็กชำย อัศวิน นวมภักดี โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 40124 นำงสำว ภัคจิรำ โอษฐ์แก้ว พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 40099 นำย พัสกร เสียงล้ ำ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 40133 เด็กหญิง วรำลี ภูรัต โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12 40219 เด็กชำย ศิลำฤทธ์ิ หนูแก้ว โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 2  ห้อง 135  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 8 - 12

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

16 40264 นำย พลภัทร บุญนิมิตร์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

17 40107 นำย ปวร แย้มสรวล พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 40247 นำย ญำณวีร์ บุญเรือง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 40295 เด็กชำย ชิดชนก ทรัพย์สิน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

18 40071 เด็กชำย พิรวิชญ์ อ่ิมฤทธำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 40045 นำงสำว ณหทัย หทัยรัตนำนนท์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

22 40052 เด็กหญิง ฐิตำภำ แก้วก ำเหนิดพงษ์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

23 40102 นำย นนทวัชร์ หอสุวรรณำนนท์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

กลุ่มท่ี 3  ห้อง 137  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 16 - 23

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 40203 นำย ปุญญพัฒน์ สรยุทธยรรยง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

24 40088 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ไชยแก้ว พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

26 40279 นำงสำว ฐิติรดำ ภู่เงิน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 40205 นำงสำว วรกำญจน์ หลิวเจริญกุล พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 40167 เด็กหญิง ฎีกำแก้ว พุทธรักษำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

27 40242 นำย ศุภวัฒณ์ สุวรรณโน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

30 40043 นำงสำว ศกลวรรณ บุญอยู่ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 4  ห้อง 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  7  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท)   ล ำดับท่ี 24 - 30

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

31 40178 เด็กหญิง ปัญจพำณ์ ทับสี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

32 40170 นำงสำว กรวรรณ จันทร์สมบุญ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

33 40179 เด็กหญิง พิชชำพร หอมสุด พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

34 40116 นำย วีรณัฐ อังคตรีรัตน์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

35 40146 นำย ประวีร์ณัฐ สังข์ทอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

35 40191 เด็กหญิง ธนพร ผิวข ำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

37 40095 นำงสำว ขวัญฤดี ลำภงำมเพียร โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

37 40268 เด็กชำย ชณณ์รพรรษฐ์ เข็มเมือง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

40 40111 นำย ธนสร ธนมำศชัยเจริญ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 5  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 31 - 40

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

40 40201 นำย ธิติกร ฉ่ ำมะนำ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

42 40195 เด็กชำย ธนกร ชนมนัส โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

42 40044 เด็กหญิง กชพร เครือมำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

45 40094 นำงสำว ดำรินทรำ วิจิตต์พันธ์ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

45 40136 นำย พงศ์ปณต จันทนำ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

47 40149 นำย สิทธิรัตน์ ทองศิริ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

48 40172 นำงสำว ภัชชญำมณ ทองตัน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

48 40177 เด็กหญิง อริสรำ นฤภัย โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

50 40069 นำงสำว ชนำกำนต์ จันทร โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)

กลุ่มท่ี 6  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 40 - 50

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

50 40065 นำย ชัยวัฒน์ บุญศิริ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

50 40046 เด็กหญิง ปณำลี อ้นดิสถ์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

50 40113 เด็กหญิง ปัณณพร ต้วมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

54 40141 นำย นิธิศ ใจช้ืน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

54 40144 นำย กฤติณัฎธ์ บุญประเสริฐ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

56 40118 นำย ธนกฤต หงวนศำลำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

56 40097 นำย ธนวรรต วำรีล้อม วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย เพชรบุรี

56 40128 เด็กหญิง วิภำวินี ละม่ังทอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

59 40114 เด็กหญิง พิมพ์พิชชำ กำญจนเสถียร หัวหิน

กลุ่มท่ี 7  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 50 - 59

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

60 40122 เด็กหญิง ชำลิสำ ทองจันดี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

61 40039 นำงสำว ณภัทวดี จิตไมตรี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

61 40137 นำย จิรภัทร บัวโรย โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย เพชรบุรี

61 40210 นำงสำว ญวิภำ ป้อมทอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

61 40194 เด็กหญิง ชนิกำนต์ คุ้มรักษำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

65 40070 นำงสำว ภัณฑิรำ ป้ันเหน่ง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

65 40006 เด็กชำย ติณณภพ พูลส ำรำญ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

65 40091 นำงสำว ดำวรวงแก้ว สำธิตศำนนท์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

65 40063 เด็กชำย รชต ปรำณโสภณ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 8  ห้อง 227  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 60 - 65

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. - 11.30 น. (ภำคเช้ำ)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

69 40150 เด็กหญิง พอเพียง กุลโลหะมงคล วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

69 40165 นำงสำว วิรำกำนต์ พลำยเเก้ว โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

71 40078 นำงสำว ธัญพร อินมี โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

72 40002 เด็กหญิง นภัสนันท์ โยธะกำ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

72 40255 นำงสำว สิตำงศุ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

72 40047 นำงสำว สุธิชำ ตำลใช้ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

72 40296 นำงสำว ณำณิศำ สุขเฉย โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

76 40014 เด็กชำย สหวุฒิ ข ำขม หัวหินวิทยำลัย

76 40238 เด็กหญิง ฐิตำรีย์ เอ่ียมสอำด โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 9  ห้อง 133  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 69 - 76

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

76 40092 เด็กหญิง ปรียำภำ จินดำไทย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

79 40098 เด็กชำย ปรเมษฐ์ หินศรี โรงเรียนบำงสะพำนวิทยำ

79 40186 นำงสำว นัชชำ เอกเพชร โรงเรียนหัวหินวิทยำลัย

81 40206 นำย ธรำธิป มีศีล พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

82 40016 นำงสำว ลลิตภัทร นำคบุบผำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

83 40214 เด็กหญิง วรรธมน ยวงใย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

84 40297 นำย ศรัณย์ สระแก้ว พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

85 40105 เด็กชำย อริยพล เทียบทอง บำงสะพำนวิทยำ

85 40245 นำย อธิวัฒน์ สร้อยมำลี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 10  ห้อง 135  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 76 - 85

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

85 40054 นำงสำว ณญำดำ เย็นใจ โรงเรียนบำงสะพำนวิทยำ

85 40077 เด็กหญิง พีรชำ ศรัณยพงศกร โรงเรียนรักษ์วิทยำ

85 40004 นำงสำว ณัฏฐณิชำ โฉมงำม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

90 40271 นำย กันตพงศ์ กอสวัสด์ิพัฒน์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

90 40202 นำย ญำณโชติ เอ่ียมวงษ์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

92 40222 เด็กชำย ณฐภทร ทองเงิน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

92 40055 นำงสำว ณิชำภัทร โพธ์ิทอง วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

92 40067 นำงสำว จิตรลดำ บูรณำรมย์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

92 40171 เด็กหญิง นิรดำ พูลสวัสด์ิ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 11  ห้อง 137  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 85 - 92

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

92 40309 เด็กหญิง สรัลยำ สมมิตร โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม

92 40207 นำย พิชญุตม์ หุ่นงำม โรงเรียนหัวหินวิทยำลัย

98 40185 เด็กหญิง สิริกร ลูกอินทร์ อรุณวิทยำ

99 40244 นำงสำว ปุญญิศำ ลำภหลำย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

99 40209 นำงสำว เอวิตรำ พูลสมบ อรุณประดิษฐ

99 40053 เด็กหญิง ศศิมำ กรกุม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

99 40176 นำงสำว สิรภัทร ธนันทำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

103 40218 เด็กหญิง โชษิตำ อุบลน้อย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 12  ห้อง 124  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 92 - 103

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   
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ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

103 40211 นำย ญำณเดช เอ่ียมวงษ์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

103 40302 นำย ชยพล วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

103 40217 เด็กหญิง คุณำมัย พัชรำนุกูลกำร พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

103 40204 เด็กหญิง รุจิรดำ รุ่มรวย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 40270 เด็กหญิง นันท์นภัส คุ้มครอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 40073 เด็กหญิง วรวีร์ โพยมรัตน์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 40083 นำงสำว ณัฏฐ์กชพร ชวัลสิริกุลธรำ บำงสะพำนวิทยำ

109 40175 เด็กหญิง อริสำ นฤภัย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 13  ห้อง 126  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 103 - 109

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

109 40076 นำย คชภู ชัยศรี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 40231 นำงสำว ชนิดำภำ กล่ินชุ่ม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

109 40152 นำงสำว นิวำริน เงินสุวรรณ โรงเรียนประจวบวิทยำลัย

109 40220 นำงสำว ธนำรีย์ ศรีสุกัญญำ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

118 40131 เด็กชำย กสิณธรณ์ พรำยมณี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

118 40140 นำงสำว สุพรรษำ ม่ันคง ชะอ ำคุณหญิงเน่ืองบุรี

120 40166 เด็กชำย ปุณยวีร์ พิมพ์ไทย พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

120 40253 นำงสำว จิตต์ทิพย์ พุฒจร พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มท่ี 14  ห้อง 128  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 109 -120

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

122 40213 เด็กหญิง นภัสวรรณ บุตรเพชร พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40241 นำงสำว ชนำรดี คร้ืนจิต พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40258 นำย สุธนัย ทำงทอง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40266 เด็กหญิง ศิรประภำ ร่ืนเกษม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40101 เด็กชำย อภิรักษ์ หอมจันทร์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40003 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชุดำ จันทร์สุก พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40026 นำย คุณำสิน พูลเพ่ิม พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40060 นำงสำว อัจริยำ อำรีบ ำบัด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

กลุ่มท่ี 15  ห้อง 225  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์     ล ำดับท่ี 122

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)



ล ำดับท่ี เลขท่ีสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

122 40127 นำย สพลกร ล ำดับวงษ์ พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

122 40250 นำงสำว วำฤษฎำ อมรปิยะกฤษฐ์ โรงเรียนบำงสะพำนวิทยำ

133 40182 นำงสำว อรนภำ ลำภมำก อรุณประดิษฐ

133 40156 นำงสำว โยษิตำ โล่ประดิษฐ์ โรงเรียนหัวหินวิทยำลัย

135 40074 นำย จิรำวุฒิ แกมนำค ประจวบวิทยำลัย

135 40274 นำงสำว ปภำวรินท์ แก้วนวล โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

135 40237 นำงสำว ชญำนิศ วำปี พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

138 40161 เด็กชำย รัฐพงษ์ แย้มผ่อง พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 วันอำทิตย์ ท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. (ภำคบ่ำย)

กลุ่มท่ี 16  ห้อง 227  จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน     มำ.............คน   ไม่มำ.............คน 

กำรมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนโครงกำร คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์   ล ำดับท่ี 122 - 138

 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   































1

2

3

4

5

6

7

8



1

2

3

4

5

6

7

8



1

2

3

4

5

6

7

8



1

2

3

4

5

6

7

8


