
 

 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
 
  ตามที่ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน และทดสอบ          
ความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอท่าตะโก และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอท่าตะโก เพื่อทดสอบ
ความสามารถและความเป็นเลิศในการท าแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์         
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับช้ันมัธยมศึกษาน้ัน 
 

  บัดนี้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และผู้มีสิทธ์ิเข้าทดสอบ          
ความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือ
นักเรียน และห้องสอบเพื่อเข้าแข่งขันทักษะตามบัญชีรายช่ือดังแนบ 
 

  โดยให้นักเรียนที่มีสิท ธ์ิเข้าสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร"               
มาสอบแข่งขัน ในวันเสาร์ที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ สนามสอบอาคารฉัตราภรณ์ (อาคาร 5 )             
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และรายงานตัวในเวลา 08.00 – 08.40น. หากนักเรียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน     
ไม่เข้าสอบแข่งขันในวันดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์” 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

( นายจันทรเ์ทพจ์   เพ็ชรยิ้ม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 1 (ห้อง 523) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 เด็กหญิง เนตรนภา สุระชาติ 1608800041798 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
2 เด็กหญิง วิภารัตน์ แก้วกล่อม 1609900942321 อนุบาลท่าตะโก   
3 เด็กหญิง จิดาภา  วงษ์แก้ว 1608800041607 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
4 เด็กหญิง ปุณญวดี  แช่มช้อย 1209301229737 อนุบาลท่าตะโก   
5 เด็กหญิง ธีรดา  เพ็งโต 1608800041551 บ้านเขาน้อย   
6 เด็กหญิง อัญชิสา  แตงพรม 1608800041135 อนุบาลท่าตะโก   
7 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  เกตุทอง 1600102071368 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
8 เด็กหญิง จีรนันท์  เทศพรหม 1609900962314 บ้านคลองบอน   
9 เด็กหญิง ชาลิสา    พรมจันทร์ 1608800041852 บ้านชะลอมแหน   
10 เด็กหญิง สุภนิดา  ดอนชะเอม 1608800041429 บ้านหนองเนิน   
11 เด็กหญิง ระพีภัทร  บุญเกตุ 1609900938910 บ้านหนองหลวง   
12 เด็กหญิง พรศิริกุล  ไทยงาม 1609900945878 วังวิทยา   
13 เด็กหญิง อภิชญา  ฝูงใหญ่ 1508000014665 วัดช่องแกระ   
14 เด็กหญิง ธนาวดี  พลสิงห์ 1600102064604 วัดดอนคา   
15 เด็กหญิง พิรัลพัชร  มัทวะรัตน์ 1609900974487 อนุบาลท่าตะโก   
16 เด็กหญิง สุชานันท์ เห่ียวเกิด 1600102067948 วัดสายล าโพงกลาง   
17 เด็กชาย กิตติทัด ทับทิมเพชร์ 1600102067336 อนุบาลท่าตะโก   
18 เด็กหญิง ใหม่ แสงทอง 1239400016430 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
19 เด็กชาย รชต ตรีโอษฐ์ 1600102071040 อนุบาลท่าตะโก   
20 เด็กหญิง สุพิชฌาย์  จันทิมี 1600200126841 บ้านเขาน้อย   
21 เด็กหญิง ภัทรนันธ์ ป้อมเป่ียม 1600102060412 อนุบาลท่าตะโก   
22 เด็กชาย กรินทร์ กลมกล่อม 1609900962179 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
23 เด็กหญิง พิชชาภา โนนจุ้ย 1608800041330 อนุบาลท่าตะโก   
24 เด็กหญิง ธัญชนิต  กล่อมแก้ว 1739902437488 วัดหนองเบน   
25 เด็กชาย ณัฐปกรณ์  ปทุมวรสิน 1608800039246 โรงเรียนบ้านเขาน้อย   

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 2 (ห้อง 524) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 เด็กหญิง สุนิภา      เกิดม่ัน 1149901150644 บ้านคลองบอน   
2 เด็กชาย สิรวิชญ์ คงเมือง 1608800040236 อนุบาลท่าตะโก   
3 เด็กหญิง เมธปรียา  หัทยานันท์ 1600102061397 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
4 เด็กหญิง อณัญชิราห์  ทาสี 1609900950316 อนุบาลท่าตะโก   
5 เด็กชาย ศิรพัฒน์  ศรีสัชชนกุล 16489900122421 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
6 เด็กหญิง น  าฝน  - 0060011043687 บ้านเขาน้อย   
7 เด็กหญิง ณัฐชนิล โพธ์ิพันธ์ 1609900953901 อนุบาลท่าตะโก   
8 เด็กชาย ศุภเสกข์ ฉิมมา 1609900940825 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
9 เด็กหญิง ตะวันวาด เงินเนตร 1600102063616 บ้านคลองบอน   
10 เด็กชาย อภิวัฒน์   สีน  าเงิน 1609900930471 บ้านชะลอมแหน   
11 เด็กหญิง ประภาวดี ยอดรัก 1609900945932 บ้านหนองเนิน   
12 เด็กชาย วีรพงษ์  ปลีวิลัย 1608800040082 บ้านหนองหลวง   
13 เด็กชาย ธนธรณ์ ยินดีพิช 1600102071503 วังวิทยา   
14 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ วงค์เง้า 1609900946050 วัดดอนคา   
15 เด็กหญิง คนัสนันท์ พิบูล 1409903814407 อนุบาลท่าตะโก   
16 เด็กหญิง ไอศิกา บุญนาค 1600102080561 วัดสายล าโพงกลาง   
17 เด็กหญิง ศศิภา  อินทร์ข า 1600102065171 วัดหนองเบน   
18 เด็กหญิง กนกพิชย์ ฤทธ์ิเทพ 1608800042409 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
19 เด็กหญิง ปุญจิรภา คงเพชรศักดิ์ 1609900967367 อนุบาลท่าตะโก   
20 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฤทธ์ิเทพ 1608800040813 วัดดอนคา   
21 เด็กหญิง พิชญธิดา  พิศวิลัย 1600102081151 อนุบาลท่าตะโก   
22 เด็กหญิง ปัญญริสา  ทิพยโสตถิ 1600102075959 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
23 เด็กชาย ภัคธร  บุญเพ็ง 1609900933063 อนุบาลท่าตะโก   
24 เด็กหญิง ไอลดา คุณชัยวงศ์ 1409903800023 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
25 เด็กหญิง ณิชากร  ช่างชุบ 1600102075355 อนุบาลท่าตะโก   

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 3 (ห้อง 525) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เปล่ียนอ่วม 1609900931524 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
2 เด็กชาย ญาณาธร ศิรินนทร์ 1101000258944 อนุบาลท่าตะโก   
3 เด็กหญิง อมรรัตน์ ฉวีจันทร์ 1609900967511 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
4 เด็กชาย วราพงษ์ เอ่ียมสะอาด 1609900942755 บ้านคลองบอน   
5 เด็กชาย นัฐวัฒิ บัวคล่ี 1608800041054 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
6 เด็กชาย พีรณัฐ  ฟักเงิน 1729900837934 บ้านเขาน้อย   
7 เด็กหญิง ปภาดา เมืองสุวรรณ์ 1600102072674 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
8 เด็กหญิง บุณยวีร์  นาไทย 1609900970074 วัดช่องแกระ   
9 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สวัสดิรักษ์ 1600102077412 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
10 เด็กชาย อัครเดช  ดอนวิทาน 1609900939061 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)   
11 เด็กหญิง พัทธนัน บุษยะเจริญวงศ์ 1102900197098 อนุบาลท่าตะโก   
12 เด็กหญิง อาทิตยา ถนอมเงิน 1600102067255 วัดดอนคา   
13 เด็กชาย ภัทราพร  เรืองรอด 1608800040988 วัดหนองเบน   
14 เด็กหญิง อนุธิดา  แสงทอง 1139900627064 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
15 เด็กหญิง พรวิมล อ่ิมวงษ์ 3600800097083 อนุบาลท่าตะโก   
16 เด็กชาย ธนโชติ สุขแจ่ม 1600102067824 วัดดอนคา   
17 เด็กหญิง ธยานี คงเพชรศักดิ์ 1608800040147 อนุบาลท่าตะโก   
18 เด็กหญิง เกตน์สิรี แซ่ลอ 1608800042018 บ้านหนองเนิน   
19 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฏาพร  แยมสูงเนิน 1600102076181 อนุบาลท่าตะโก   
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พุ่มทอง 1600102066020 วังวิทยา   
21 เด็กหญิง พิชญาภา สุขจิตร 1609900947927 อนุบาลท่าตะโก   
22 เด็กหญิง จิราพร  จันทร์สิงห์ 1104200736478 วัดสายล าโพงกลาง   
23 เด็กหญิง บุรัสกร ทีฆะสุข 1600102064507 อนุบาลท่าตะโก   
24 เด็กหญิง ณัฐมน  ถนอมเงิน 1608800041470 บ้านชะลอมแหน   
25 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ แย้มประเสริฐ 1600102063993 บ้านหนองเนิน   

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 4 (ห้อง 526) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 เด็กหญิง ทิพวรรณ ป้ันทอง 1679900761742 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
2 เด็กหญิง สิรภัทร  วงษาบัวลา 1600102077536 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
3 เด็กหญิง นภัสนันท์ พัตตาสิงห์ 1608800042310 อนุบาลท่าตะโก   
4 เด็กชาย วริทธ์ินันท์ ทองเผือก 1609900969076 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
5 เด็กหญิง ปังเทะ  - G636000002283 บ้านเขาน้อย   
6 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฏาพร แยมสูงเนิน 1600102076181 อนุบาลท่าตะโก   
7 เด็กหญิง สุมินตรา ทับเล็ก 1738700099530 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
8 เด็กชาย จิรายุทธ พวงแก้ว 1609900972450 บ้านคลองบอน   
9 เด็กหญิง ม่ิงกมล   ม่ังมีสิน 1139800164071 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)   
10 เด็กชาย วรวุฒิ  สุขแก่น 1549300098587 บ้านหนองหลวง   
11 เด็กหญิง ปัณฑารีย์  อนันตะมี 1609900941538 วัดช่องแกระ   
12 เด็กชาย วชิระวิชญ์ ต่วนชัย 1609900961971 อนุบาลท่าตะโก   
13 เด็กหญิง เนตรนภา.  บุญชิด 1608800041453 วัดดอนคา   
14 เด็กชาย วีรภัทร  แว่นแก้ว 1600102061273 วัดหนองเบน   
15 เด็กหญิง รวิสรา บ ารุงเมือง 1609900948702 อนุบาลท่าตะโก   
16 เด็กชาย ปุณภัทร เพ็งพุฒ 1609900958201 วัดดอนคา   
17 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภูวนารถ 1600102080138 อนุบาลท่าตะโก   
18 เด็กหญิง ธัญชนก กล่ินจันทร์ 1608800041640 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
19 เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีส าเภา 1600102071376 อนุบาลท่าตะโก   
20 เด็กชาย เดชา   มาที 1339200102927 วังวิทยา   
21 เด็กชาย ธนกร  มิตรอารีย์ 1129902172650 อนุบาลท่าตะโก   
22 เด็กชาย ชลภัทร  บุญสิงห์ 1609900946921 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
23 เด็กหญิง กุลรัตน์ บุญคง 1600102064787 อนุบาลท่าตะโก   
24 เด็กหญิง ธนีนุช ทองวิเศษ 1659902535472 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)   
25 เด็กหญิง พิณณ์ทานันท์ ดินรัมย์ 1609900958155 อนุบาลท่าตะโก  

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 5 (ห้อง 532) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 เด็กหญิง สิริรัตน์ ปาลวัฒน์ 1609900966859 อนุบาลท่าตะโก   
2 เด็กหญิง อริสา  โตเกิด 1608800040414 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
3 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ไชยมงคล 1600102078265 อนุบาลท่าตะโก   
4 เด็กชาย รังสิมันต์  พุ่มเกิด 1209901575565 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)   
5 เด็กหญิง ณัฐณิชา  บุญยัง 1600102064671 อนุบาลท่าตะโก   
6 เด็กหญิง หทัยรัตน์ G636000002291 บ้านเขาน้อย   
7 เด็กหญิง ชนิกานต์ แป้นแก้ว 1600102072348 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)   
8 เด็กหญิง วิกาญฎา  ศรีฤทธ์ิ 1608200037081 บ้านหนองหลวง   
9 เด็กหญิง อมรรัตน์  ชูมา 1600102062466 อนุบาลท่าตะโก   
10 เด็กหญิง กัญชพร นกลอย 1609900935678 วัดดอนคา   
11 เด็กหญิง นันธิกานต์ ควรเรียน 160880040976 วัดสายล าโพงกลาง   
12 เด็กชาย ปรัชญา  พิมพ์หนู 1417300060620 อนุบาลท่าตะโก   
13 เด็กหญิง พีรดา  เส็งเอ่ียม 1101501434141 วังวิทยา   
14 เด็กหญิง สุภัสสรา เจริญชัยชนม์ 1609900961008 อนุบาลท่าตะโก   
15 เด็กชาย อภิวัฒน์ อินทรโชติ 1608800042069 วัดหนองเบน   
16 เด็กหญิง นราภัทร มหาพันธ์ 1609900949296 อนุบาลท่าตะโก   
17 เด็กหญิง มณัสชนันทร์  รักใคร่ 1600102065937 วัดช่องแกระ   

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียน  ห้องสอบท่ี 6 (ห้อง 533) 
การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

 

เลขที ่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
โรงเรียน 

รายงานตัว 
เข้าสอบ 

1 นางสาว สัญจิตา จอมธรักษ์ 160880003386 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
2 นางสาว ณัฐวดี ชูมา 1609900801043 ท่าตะโกพิทยาคม   
3 เด็กหญิง ภัสสร เเสนสอาด 1609900830493 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
4 นางสาว ณัฐกานร์ ขาวพราย 1600102008534 ท่าตะโกพิทยาคม   
5 นางสาว บุญฑริกา อินทพงษ์ 1609900793393 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
6 นางสาว จันทร์ชกร ทิพย์ทอง  1609900790343 ท่าตะโกพิทยาคม   
7 เด็กหญิง อดิศา ภู่ศิลป์ 1608800034481 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
8 เด็กหญิง สุวิชาดา หาวอ 1609900830264 ท่าตะโกพิทยาคม   
9 นางสาว ณภัทร ฤทธ์ิบ ารุง 1609900811006 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
10 นางสาว ทัศวรรณ พุ่มบ้านเซ่า 1609900807131 ท่าตะโกพิทยาคม   
11 เด็กหญิง อภิษฎา สายแสน 1608800034252 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
12 นาย กันตพงศ์ จันทร์แจ้ง 1608800034023 ท่าตะโกพิทยาคม   
13 นาย สุรสิทธ์ิ คล้ายทอง 1609900790912 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
14 นางสาว สุภัสสรา สังข์นาค 1609900814862 ท่าตะโกพิทยาคม   
15 นางสาว อารีรัตน์  จ่ันมา 1609900797976 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)   
16 เด็กหญิง นิศานาถ ยอดวัตร 1600102019153 ท่าตะโกพิทยาคม   
17 นางสาว อธิตญา โพธิ 1608800034201 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
18 นางสาว ชนากานต์ พูลทอง 1600102009115 ท่าตะโกพิทยาคม  
19 นางสาว พัชรินทร์ มูฮ าหมัด 1103400109786 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
20 นางสาว ปารณีย์  จูเฉย 1600102008143 ท่าตะโกพิทยาคม  
21 นางสาว จิรภัทร์ โฉมเกิด 1609900808951 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
22 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ส้มจีน 1608800034040 ท่าตะโกพิทยาคม  
23 นางสาว น  าฝน สายกองค า 1110301423030 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
24 นางสาว วิภาดา ขาวพราย 1209301183206 ท่าตะโกพิทยาคม  
25 นางสาว น.ส ณิชกร พลายสกุล 1609900806410 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
26 เด็กหญิง มนพัทธ์ เเสงอ่อน 1608800034350 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
27 นางสาว ณัฐณิชา ธูปข า 1609900794691 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  
28 เด็กชาย ชานุวัฒน์ สวัสดี 1609900825732 ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)  

หมายเหต ุ: ในกรณีข้อมูลส่วนตัวผิด ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรนักเรียน แจ้งแก้ไขข้อมูลกับกรรมการคุมสอบ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


