ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร"
ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นท่ า ตะโกพิ ท ยาคม ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การแข่ ง ขั น และทดสอบ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" ประจาปีการศึกษา 2563 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอท่าตะโก เพื่อทดสอบความสามารถและความเป็นเลิศ
ในการทาแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น
บั ดนี้ โ รงเรี ย นท่าตะโกพิ ทยาคม ได้ต รวจสอบคุณ สมบัติผู้ ส มัคร และผู้ มีสิ ท ธิ์เข้าทดสอบ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" ประจาปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียน และห้องสอบเพื่อเข้าแข่งขันทักษะตามบัญชีรายชื่อดังแนบ
โดยให้ นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ "เพชรพนมฉั ต ร"
มาสอบแข่ ง ขั น ในวั น เสาร์ ที่ 6 มี น าคม พ.ศ.2564 ณ สนามสอบอาคารฉั ต ราภรณ์ (อาคาร 5 )
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และรายงานตัวในเวลา 08.00 – 08.40น. หากนักเรียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน
ไม่เข้าสอบแข่งขันในวันดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์”
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

( นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม )
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

รายชื่อนักเรียน ห้องสอบที่ 1 (ห้อง 522)
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 ด.ช.ตะวันฉาย คาฟอง
1749901232751
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
2 ด.ญ.อภิญญา นาตาชา โรจาห์น
1600102048102
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
3 ด.ช.ฐาปกร สุ่มประเสริฐ
1102004040367
บ้านเขาค้างคาว
4 ด.ญ.ณัฐธิดา ดวงดี
1200901542276
บ้านเขาน้อย
5 ด.ญ.มณฑิตา โพธิ์ศรี
1339000086553
บ้านเขาล้อ
6 ด.ญ.พศิกา แสงเพ็ชร
1209301214357
บ้านเขาล้อ
7 ด.ญ.ธมลพรรณ เกตุทอง
1600102052215
บ้านเขาล้อ
8 ด.ญ. วราภรณ์ เพ็ชระ
1849902026479
บ้านคลองบอน
9 ด.ญ.วชิรญาณ์ เดชวนิชกุล
1608800039742
บ้านพนมรอก
10 ด.ช.วีระศักดิ์ เปี่ยมสุข
1608800039424
บ้านวังแรง
11 ด.ญ.ทิพย์ภากร วงษาม่าน
1139300031756
บ้านวังแรง
12 ด.ช.วรายุทธ ศรีโตนด
1600102056172
บ้านหนองไผ่
13 ด.ญ.ณัฐกานต์ ก้อนจันทร์เทศ
1608806037651
บ้านหนองหลวง
14 ด.ช. ศตพล ทรัพย์ประเสริฐดี
1100704037651
วังวิทยา
15 ด.ญ.ณัชนันท์ จันทร
1609900902150
วัดช่องแกระ
16 ด.ช.นพณัฐ คันฉัตรา
1608800037707
วัดดอนคา
17 ด.ญ.ภัทรมน รักแก้ว
1269900452751
วัดพนมเศษ
18 ด.ญ.ธนัญญา ร่วมรักบุญ
1139600492911
วัดพนมเศษ
19 ด.ญ.นิชธาวัลย์ ผู้กาจัด
1600102058612
วัดหนองเบน
20 ด.ญ.สุวิชาดา สุซิคง
1920601354061
วัดหนองเบน
21 ด.ญ.จิดาภา โสมภีร์
1139700079616
สามมิตร
22 ด.ญ.นริศรา แก้วเวียง
1608800040163
สามมิตร
23 ด.ญ.พิชญาภา ชาตรี
1608800039297
สามมิตร
24 ด.ญ.รัตนาวดี ฤทธิ์บารุง
1600102046258
อนุบาลท่าตะโก
25 ด.ญ.ณัฐณิชา โพธิ์อ่อง
1608800039025
อนุบาลท่าตะโก
26 ด.ญ.นวพร สุประดิษฐอาภรณ์
1600102049125
อนุบาลท่าตะโก
27 ด.ญ.ปนิตา หงษ์ยิ้ม
1609900886341
อนุบาลท่าตะโก
28 ด.ช.ณัฐธนพล อินทะชุบ
1600102055753
อนุบาลท่าตะโก
29 ด.ญ.พนิตอนงค์ คงเกิด
1608800038321
อนุบาลท่าตะโก
หมายเหตุ : ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ

รายชื่อนักเรียน ห้องสอบที่ 2 (ห้อง 523)
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 ด.ช.ปิยพนธ์ รัตนเสถียร
1600102048081
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
2 ด.ช.สุริยะ อินชู
1609900917181
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
3 ด.ญ.ณิชานันท์ ยอดนิน
1478900050049
บ้านเขาค้างคาว
4 ด.ญ.ไอยวริน หาญลายวง
1600102061826
บ้านเขาน้อย
5 ด.ญ.สุกัญญา ฤทธิ์บารุง
1209301219723
บ้านเขาล้อ
6 ด.ญศิราพร ฤทธิ์เทพ
1609900887894
บ้านเขาล้อ
7 ด.ช.ธีรศักดิ์ มลฑล
1600102051545
บ้านคลองบอน
8 ด.ญ.มารีรัตน์ พรมสนธิ์
1609900923696
บ้านตะเฆ่ค่าย
9 ด.ญ.บุญยานุช เชื้อนุ่น
1608800038231
บ้านพนมรอก
10 ด.ช.ธนกฤต ธารงค์วัฒนกุล
1609900932474
บ้านวังแรง
11 ด.ญ.ชนิกานต์ ทาไร
1749800457226
บ้านหนองไผ่
12 ด.ช.ระพีพัฒน์ ดอนเนตรงาม
1600102049583
บ้านหนองไผ่
13 ด.ญ.มัลลิกา ครุฑจันทร์
1609900913208
บ้านหนองหลวง
14 ด.ช.ธรพัฒน์ วงค์วัฒนะ
1118700130645
วังวิทยา
15 ด.ช.วีระโชติ การะภักดี
1600102048790
วัดช่องแกระ
16 ด.ช.กิจติชล จันโท
1229901254899
วัดดอนคา
17 ด.ญ.ลลิตา สามูล
1600300140803
วัดพนมเศษ
18 ด.ญ.ชุติมล กิ่งแก้ว
1608800038029
วัดพนมเศษ
19 ด.ช.สุริยา อ่อนนวล
1670201317853
วัดหนองเบน
20 ด.ญ.พรไพรินทร์ จิตรโพช
1608800037847
วัดหนองเบน
21 ด.ญ.รวิสรา เกตุเนย
1609900889111
สามมิตร
22 ด.ญ.ธนขวัญ ดาน้อย
1319901230859
สามมิตร
23 ด.ญ.นนทิยา อ่าวิถี
1608200034057
สามมิตร
24 ด.ญ.ญาณิศา แสงขา
1609900896966
อนุบาลท่าตะโก
25 ด.ญ.ศุภกร โตสวัสดิ์
1600102044140
อนุบาลท่าตะโก
26 ด.ญ.สิริณยา ขุนวังจินา
1609900903148
อนุบาลท่าตะโก
27 ด.ช.จิรภัทร ฤทธิ์บารุง
1559900560985
อนุบาลท่าตะโก
28 ด.ช.ธนพฤทธ์ ฤทธิ์บารุง
1600102045243
อนุบาลท่าตะโก
29 ด.ญ.นิศารัตน์ โพธิ์อ่อง
1609900914794
อนุบาลท่าตะโก
หมายเหตุ : ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ

รายชื่อนักเรียน ห้องสอบที่ 3 (ห้อง 524)
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 ด.ช.ชนิตว์นันท์ สระน้อย
1600102053289
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
2 ด.ญ.สิริอาภา อ่อนเลิศ
1609900895927
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
3 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เต็มเต๊ะ
1608800038525
บ้านเขาค้างคาว
4 ด.ช.จินณณทัต เกตุทอง
1609900890712
บ้านเขาล้อ
5 ด.ญ.กันยารัตน์ พุ่มเปี่ยม
1608800039483
บ้านเขาล้อ
6 ด.ญ.ชุติมน ถนอมเวช
1820501276387
บ้านเขาล้อ
7 ด.ญ.ทิวาวัลค์ คลาดแคล้ว
1100704027353
บ้านคลองบอน
8 ด.ญ.ณัฐนันท์ รัตนภักดี
1600102041396
บ้านตะเฆ่ค่าย
9 ด.ช.ทานุทัต ธรรมวงค์
1609900896371
บ้านพนมรอก
10 ด.ช.พัฒนพร เงินสว่าง
1609900916231
บ้านวังแรง
11 ด.ญ.น้าทิพย์ ฮวบนรินทร์
1600102058833
บ้านหนองไผ่
12 ด.ญ.ศรณ์จิรา เกตุสุวรรณ์
1608200034804
บ้านหนองหลวง
13 ด.ญ.สุภัสสร ภักดี
1609900891433
บ้านหนองหลวง
14 ด.ญ.ภัทรวดี เรียนเเก้ว
1600800038959
วังวิทยา
15 ด.ช.กฤษณะพงษ์ พันธุ์รู้ดี
1608800039939
วัดช่องแกระ
16 ด.ช.ชัยวัฒน์ โพธิ์อ่อง
1608800038801
วัดดอนคา
17 ด.ญ.ธนัญชนก รัศมี
1609900927292
วัดพนมเศษ
18 ด.ช.ธัญวุฒิ บาเพ็ญ
1139900605931
วัดพนมเศษ
19 ด.ช.ณัฐพล วัฒนพันธุ์
1600102056164
วัดหนองเบน
20 ด.ช.ศรัณรัชต์ สีนอระคุต
1118400032061
วัดหนองเบน
21 ด.ญ.กัญญาวี ขวัญใจ
1609900898039
สามมิตร
22 ด.ญ.สิริวิมล สังกลับ
1868800020713
สามมิตร
23 ด.ญ.ธนัชญาเกตุทอง
1609900898781
อนุบาลท่าตะโก
24 ด.ญ.ปภาดา สนใจ
1609700290827
อนุบาลท่าตะโก
25 ด.ญ.ทิชา เชื้อดี
1600102046525
อนุบาลท่าตะโก
26 ด.ญ.อชิรญา มิ่งขวัญ
1609900911311
อนุบาลท่าตะโก
27 ด.ญ.จุฑามาศ เกตุทอง
1609900894181
อนุบาลท่าตะโก
28 ด.ญ.ภัควลัญช์ คาภิรานนท์
1200704106067
อนุบาลท่าตะโก
หมายเหตุ : ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ

รายชื่อนักเรียน ห้องสอบที่ 4 (ห้อง 525)
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 ด.ญ.ปัณฑิตา เสือภู่
1101501395448
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
2 ด.ช.อณุศักดิ์ มั่นศักดิ์
1600102057004
บ้านเขาค้างคาว
3 ด.ช.ณัชคชิณ เกตุทอง
1139600482222
บ้านเขาน้อย
4 ด.ช.อดิเทพ จาบทอง
1609900894092
บ้านเขาล้อ
5 ด.ญ.ปรียานัน พูลทอง
1139600512491
บ้านเขาล้อ
6 ด.ช.นิติกร โพธิ์อ่อง
1608800038924
บ้านเขาล้อ
7 ด.ญ. ปภัสรา มูลสัน
1199901209495
บ้านคลองบอน
8 ด.ญ.ชญานิศ มุสิกะชาติ
1609900904209
บ้านตะเฆ่ค่าย
9 ด.ช.วิชาญ หัสคุณ
1608800038487
บ้านพนมรอก
10 ด.ญ.ณัชชา บัวคลี่
1608800038088
บ้านวังแรง
11 ด.ช.รัฐภูมิ ช่างกลึง
1609900892979
บ้านหนองไผ่
12 ด.ญ.รินนภัส หวังจิตร
1608800037740
บ้านหนองหลวง
13 ด.ช.ณัฐนัย จรไกร
1609900889102
บ้านหัวถนนเหนือ
14 ด.ญ.อภิญญา เลื่อมใส
1608800039459
วัดช่องแกระ
15 ด.ช.สรอรรถ แย้มคุ้ม
1608800037871
วัดช่องแกระ
16 ด.ญ.วรินทร โชติชนะ
1609900895307
วัดพนมเศษ
17 ด.ช.วีรภัทร พลัดกลับ
1600102054455
วัดพนมเศษ
18 ด.ญ.ฐาณภัทร แพจีน
1608800038428
วัดสายลาโพงกลาง
19 ด.ช.อภิรักษ์ อิ่มอุระ
1609900912741
วัดหนองเบน
20 ด.ญ.ปรีดาพร แย้มคุ้ม
1209000424824
สามมิตร
21 ด.ญ.วิภาวี โรจน์บุญถึง
1600102056873
สามมิตร
22 ด.ญ.พันธิตรา เถาวัลย์
1669900634155
สามมิตร
23 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ผ่องวิลัย
1608800038851
อนุบาลท่าตะโก
24 ด.ญ.กนกรัตน์ เผือกพันธ์
1110301477059
อนุบาลท่าตะโก
25 ด.ญ.ณัฐชานันท์ ครุฑจันทร์
1600102058523
อนุบาลท่าตะโก
26 ด.ญ.บุณยาพร รวมทรัพย์
1608800039700
อนุบาลท่าตะโก
27 ด.ช.สุวิจักขณ์ นนท์สกุล
1600102047670
อนุบาลท่าตะโก
28 ด.ญ.กานต์พิชชา ดีศรี
1129902100608
อนุบาลท่าตะโก
หมายเหตุ : ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ

รายชื่อนักเรียน ห้องสอบที่ 5 (ห้อง 526)
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 ด.ญ.สุวิชญา จาปีเพ็ชร
1609900896923
ชุมชนวัดหัวถนนใต้
2 ด.ช.ณัฐวุฒิ แสงม่วง
1609900927012
บ้านเขาค้างคาว
3 ด.ญ.สุพพัต ศรีบรรเทา
1608800037995
บ้านเขาน้อย
4 ด.ญ.อัสฎากรณ์ ฤทธิ์บารุง
1608800039343
บ้านเขาล้อ
5 ด.ช.ชัยกฤต แสงทิม
1600102058353
บ้านเขาล้อ
6 ด.ช.เจษฎากร บารุงเมือง
1648900112743
บ้านเขาล้อ
7 ด.ญ. อรกนก วรรณทอง
1600102049974
บ้านคลองบอน
8 ด.ญ.ดารินทร์ ระงับภัย
1608800038118
บ้านพนมรอก
9 ด.ช. อดิศร สุขลี่
1608800039319
บ้านวังแรง
10 ด.ญ.ปิยะธิดา ภู่กาจัด
1609900887941
บ้านวังแรง
11 ด.ช.จิรภัทร พุทธพร
1600102041205
บ้านหนองไผ่
12 ด.ญ.ชลธิชา โตส้ม
1608200034359
บ้านหนองหลวง
13 ด.ช.ธนาคม นุ่มมีศรี
1608800039009
วังวิทยา
14 ด.ญ.ชนกสุดา ติเยาว์
1609900888777
วัดช่องแกระ
15 ด.ช.รัฐนันท์ ชะฎา
1600102044921
วัดดอนคา
16 ด.ญ.ปิยวดี ทองสุข
1608800038479
วัดพนมเศษ
17 ด.ช.มนต์สันต์ อภิชาจงวิวัฒน์
1608800038509
วัดพนมเศษ
18 ด.ญ.รินรดา พระสว่าง
1600102050671
วัดสายลาโพงกลาง
19 ด.ญ.จิรนัน แสงจันทร์เพ็ญ
1609900912741
วัดหนองเบน
20 ด.ญ.ชนารดี ม่วงสาร
1600102054579
สามมิตร
21 ด.ญ.วิภาดา โรจน์บุญถึง
1600102044077
สามมิตร
22 ด.ญ.อริศรา โพธิ์ทอง
1600100023056
สามมิตร
23 ด.ญ.ญาณิศา แสงขา
1609900896966
อนุบาลท่าตะโก
24 ด.ญ.อธิชา คณะเจริญ
1600102051782
อนุบาลท่าตะโก
25 ด.ญ.รัตนกมล แป้นอินทร์
1600102044492
อนุบาลท่าตะโก
26 ด.ช.พลกฤต คูเจริญพาณิช
1100401455103
อนุบาลท่าตะโก
27 ด.ช.พชรดนัย คาอ้าย
1600102048927
อนุบาลท่าตะโก
28 ด.ช.นพดล มลฑบ
1609900888122
อนุบาลท่าตะโก
หมายเหตุ : ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ

การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “เพชรพนมฉัตร”
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ตาบลดอนคา อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาเภอท่าตะโก
2. สามารถเดินทางมาสอบได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
3. มีบัตรแสดงตน/เอกสารที่มีรูปถ่าย ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่นบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
1. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักเรียน ที่มีรูปถ่าย
2. เครื่องเขียน เช่นปากกา ดินสอ ปากกาลบคาผิด
3. ไม่อนุญาตให้นาเครื่องมือสื่อสาร นาฬิกาชนิดคานวณ เครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
รางวัลที่ได้จากการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

เงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จานวน 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล

กาหนดการทดสอบรายวิชา วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
เวลา

เวลาทา
แบบทดสอบ

รายวิชา

จานวนข้อ

จานวนคะแนน

08.00-09.00 - รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน อาคารฉัตราภรณ์
คณิตศาสตร์
20 ข้อ
ภาษาไทย
20 ข้อ
180 นาที
09.00-12.00
วิทยาศาสตร์
20 ข้อ
(3 ชั่วโมง)
สังคมศึกษา
20 ข้อ
ภาษาอังกฤษ
20 ข้อ
รวมรายวิชา/คะแนน
5 วิชา
100 ข้อ

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ประกาศผลการทดสอบ
ประกาศผลการสอบ 8 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม http://www.thatako.ac.th
การรับรางวัล/เงินรางวัล
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมจะกาหนดสถานที่ และวันในการรับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง หลังจากประกาศผล
การสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม http://www.thatako.ac.th
************************************

