
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่องรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

“เพชรพนมฉัตร” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
 
 
  ตามที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้จัดการแข่งขัน และทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ 
"เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอท่าตะโก เพื่อทดสอบความสามารถ        
และความเป็นเลิศ ในการท าแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่          
5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารฉัตราภรณ์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนั้น 
 

  บัดนี้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ตรวจแบบทดสอบ และจัดล าดับคะแนนการสอบแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ "เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล
การแข่งขันตามบัญชีรายช่ือดังแนบ 
 

  ในการรับรางวัล และเอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินรางวัล โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
จะแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ อีกครั้ง โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการ ไปยังโรงเรียนประถมศึกษา           
ในเขตอ าเภอท่าตะโก และทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

( นายจันทรเ์ทพจ์   เพ็ชรยิ้ม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

"เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
1 เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีส าเภา อนุบาลท่าตะโก ทอง 
2 เด็กหญิง อัญชิสา  แตงพรม อนุบาลท่าตะโก เงิน 
3 เด็กหญิง เมธปรียา  หัทยานันท ์ ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) เงิน 
4 เด็กหญิง ปุณญวด ี แช่มช้อย อนุบาลท่าตะโก ทองแดง 
5 เด็กชาย ศุภเสกข์ ฉิมมา บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ทองแดง 
6 เด็กหญิง กนกพิชย ์ฤทธ์ิเทพ บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ทองแดง 
7 เด็กหญิง ภัทรนันธ์ ป้อมเปี่ยม อนุบาลท่าตะโก ทองแดง 
8 เด็กชาย ธนโชติ สุขแจ่ม วัดดอนคา ทองแดง 
9 เด็กหญิง รวิสรา บ ารุงเมือง อนุบาลท่าตะโก ทองแดง 
10 เด็กหญิง อมรรัตน์ ฉวีจันทร ์ ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) ทองแดง 
11 เด็กชาย ญาณาธร ศิรินนทร ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
12 เด็กหญิง อมรรัตน์  ชูมา อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
13 เด็กชาย ปรัชญา  พิมพห์น ู อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
14 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พุ่มทอง วังวิทยา เข้าร่วม 
15 เด็กหญิง พิชญาภา สุขจิตร อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
16 เด็กหญิง สุภนิดา  ดอนชะเอม บ้านหนองเนิน เข้าร่วม 
17 เด็กหญิง ตะวันวาด เงินเนตร บ้านคลองบอน เข้าร่วม 
18 เด็กหญิง ณัฐชนิล โพธ์ิพันธ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
19 เด็กหญิง สิรริัตน์ ปาลวัฒน ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
20 เด็กหญิง ปภาดา เมืองสุวรรณ์ บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
21 เด็กหญิง บุรสักร ทีฆะสุข อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
22 เด็กหญิง อณัญชิราห ์ ทาส ี อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
23 เด็กหญิง ปุญจริภา คงเพชรศักดิ ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
24 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฤทธ์ิเทพ วัดดอนคา เข้าร่วม 
25 เด็กหญิง ธยานี คงเพชรศักดิ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
26 เด็กชาย วีรภัทร  แว่นแก้ว วัดหนองเบน เข้าร่วม 
27 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภูวนารถ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
28 เด็กหญิง พีรดา  เส็งเอี่ยม วังวิทยา เข้าร่วม 
29 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ วงค์เง้า วัดดอนคา เข้าร่วม 
30 เด็กหญิง คนัสนันท ์พิบลู อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 

 



บัญชีแนบประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

"เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
31 เด็กหญิง จีรนันท ์ เทศพรหม บ้านคลองบอน เข้าร่วม 
32 เด็กชาย กิตติทัด ทับทมิเพชร ์ อนบุาลท่าตะโก เข้าร่วม 
33 เด็กชาย วชิระวิชญ์ ต่วนชัย อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
34 เด็กหญิง วิภารัตน์ แก้วกล่อม อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
35 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สวัสดริักษ์ บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
36 เด็กหญิง อาทิตยา ถนอมเงิน วัดดอนคา เข้าร่วม 
37 เด็กชาย ธนกร  มิตรอารีย ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
38 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ เกตุทอง บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
39 เด็กหญิง ณัฐณิชา  บุญยัง อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
40 เด็กหญิง กัญชพร นกลอย วัดดอนคา เข้าร่วม 
41 เด็กหญิง สภัุสสรา เจรญิชัยชนม์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
42 เด็กหญิง สุนิภา      เกิดมั่น บ้านคลองบอน เข้าร่วม 
43 เด็กหญิง ธัญชนก กลิ่นจันทร ์ บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
44 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ไชยมงคล อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
45 เด็กหญิง นราภัทร มหาพันธ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
46 เด็กชาย รชต ตรีโอษฐ ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
47 เด็กชาย ธนธรณ์ ยินดีพิช วังวิทยา เข้าร่วม 
48 เด็กหญิง พรวิมล อิ่มวงษ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
49 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฏาพร  แยมสูงเนิน อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
50 เด็กหญิง สุมินตรา ทับเล็ก บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
51 เด็กหญิง กุลรัตน์ บญุคง อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
52 เด็กหญิง พิรัลพัชร  มัทวะรัตน์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
53 เด็กหญิง ประภาวดี ยอดรัก บ้านหนองเนิน เข้าร่วม 
54 เด็กชาย ปุณภัทร เพง็พุฒ วัดดอนคา เข้าร่วม 
55 เด็กหญิง ปัณฑารีย ์ อนันตะม ี วัดช่องแกระ เข้าร่วม 
56 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ แย้มประเสริฐ บ้านหนองเนิน เข้าร่วม 
57 เด็กหญิง พิณณ์ทานันท์ ดินรัมย ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
58 เด็กหญิง มณัสชนันทร ์ รักใคร ่ วัดช่องแกระ เข้าร่วม 
59 เด็กหญิง พิชชาภา โนนจุ้ย อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
60 เด็กชาย ศิรพัฒน ์ ศรีสัชชนกุล ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) เข้าร่วม 

 
 



บัญชีแนบประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

"เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
61 เด็กหญิง ไอศิกา บุญนาค วัดสายล าโพงกลาง เข้าร่วม 
62 เด็กหญิง ชนิกานต ์แป้นแก้ว บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เข้าร่วม 
63 เด็กหญิง เกตน์สริี แซ่ลอ บ้านหนองเนิน เข้าร่วม 
64 เด็กหญิง เนตรนภา.  บุญชิด วัดดอนคา เข้าร่วม 
65 เด็กหญิง พรศิริกลุ  ไทยงาม วังวิทยา เข้าร่วม 
66 เด็กหญิง พัทธนัน บุษยะเจริญวงศ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
67 เด็กหญิง จิราพร  จันทรส์ิงห ์ วัดสายล าโพงกลาง เข้าร่วม 
68 เด็กหญิง บุณยวีร์  นาไทย วัดช่องแกระ เข้าร่วม 
69 เด็กหญิง ธนาวดี  พลสิงห ์ วัดดอนคา เข้าร่วม 
70 เด็กหญิง นภัสนันท ์พัตตาสิงห ์ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
71 เด็กชาย ภัคธร  บุญเพง็ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
72 เด็กชาย อภิวัฒน ์อินทรโชต ิ วัดหนองเบน เข้าร่วม 
73 เด็กหญิง สุชานันท์ เหี่ยวเกิด วัดสายล าโพงกลาง เข้าร่วม 
74 เด็กชาย จิรายุทธ พวงแก้ว บ้านคลองบอน เข้าร่วม 
75 เด็กหญิง นันธิกานต์ ควรเรียน วัดสายล าโพงกลาง เข้าร่วม 
76 เด็กหญิง ธัญชนิต  กล่อมแก้ว วัดหนองเบน เข้าร่วม 
77 เด็กหญิง ณิชากร  ช่างชุบ อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
78 เด็กชาย ภัทราพร  เรอืงรอด วัดหนองเบน เข้าร่วม 
79 เด็กหญิง อภิชญา  ฝูงใหญ ่ วัดช่องแกระ เข้าร่วม 
80 เด็กชาย สิรวิชญ ์คงเมือง อนุบาลท่าตะโก เข้าร่วม 
81 เด็กชาย วราพงษ์ เอี่ยมสะอาด บ้านคลองบอน เข้าร่วม 
82 เด็กหญิง ศศิภา  อินทร์ข า วัดหนองเบน เข้าร่วม 

หมำยเหตุ : รำยชื่อผู้เข้ำรับเงินรำงวัล จ ำนวน 5 รำงวัล  
ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
1 เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีส าเภา อนุบาลท่าตะโก เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  

และเงินรางวัล 1000 บาท 

2 เด็กหญิง อัญชิสา  แตงพรม อนุบาลท่าตะโก เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
และเงินรางวัล 500 บาท 

3 เด็กหญิง เมธปรียา  หัทยานันท ์ ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
และเงินรางวัล 500 บาท 

4 เด็กหญิง ปุณญวด ี แช่มช้อย อนุบาลท่าตะโก เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
และเงินรางวัล 500 บาท 

5 เด็กชาย ศุภเสกข์ ฉิมมา บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
และเงินรางวัล 500 บาท 

6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ล าดับที่ 6 ถึง 82 (จัดส่งเกียรติบัตรไฟล์ PDF) เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 



บัญชีแนบประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

"เพชรพนมฉัตร" ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
1 นาย กันตพงศ ์จันทร์แจ้ง ท่าตะโกพิทยาคม เงิน 
2 เด็กหญิง นิศานาถ ยอดวัตร ท่าตะโกพิทยาคม ทองแดง 
3 นางสาว ชนากานต์ พูลทอง ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
4 นางสาว ณัฐกานร ์ขาวพราย ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
5 นางสาว ทัศวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
6 นางสาว ณัฐวด ีชูมา ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
7 นางสาว วิภาดา ขาวพราย ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
8 นางสาว จันทร์ชกร ทิพย์ทอง  ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
9 นางสาว พัชรินทร์ มูฮ าหมัด ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
10 นางสาว ณภัทร ฤทธ์ิบ ารุง ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
11 นางสาว ปารณีย ์ จูเฉย ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
12 เด็กหญิง อภิษฎา สายแสน ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
13 นาย สุรสิทธ์ิ คล้ายทอง ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
14 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สม้จีน ท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วม 
15 เด็กหญิง มนพัทธ์ เเสงออ่น ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
16 เด็กชาย ชานุวัฒน์ สวัสด ี ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
17 นางสาว สัญจิตา จอมธรกัษ์ ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 
18 นางสาว ณิชกร พลายสกุล ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอทุิศ) เข้าร่วม 

 

หมำยเหตุ : รำยชื่อผู้เข้ำรับเงินรำงวัล จ ำนวน 5 รำงวัล  
ท่ี ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน ระดับรำงวัล 
1 นาย กันตพงศ ์จันทร์แจ้ง ท่าตะโกพิทยาคม เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

และเงินรางวัล 1000 บาท 

2 เด็กหญิง นิศานาถ ยอดวัตร ท่าตะโกพิทยาคม เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
และเงินรางวัล 500 บาท 

3 นางสาว ชนากานต์ พูลทอง ท่าตะโกพิทยาคม เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม 
และเงินรางวัล 500 บาท 

4 นางสาว ณัฐกานร ์ขาวพราย ท่าตะโกพิทยาคม เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม 
และเงินรางวัล 500 บาท 

5 นางสาว ทัศวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ท่าตะโกพิทยาคม เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม 
และเงินรางวัล 500 บาท 

6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ล าดับที่ 6 ถึง 18 (จัดส่งเกียรติบัตรไฟล์ PDF) เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
***************************************** 


