
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2563 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 30 คน ส ารอง 33 คน  ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 
 

(นายสุริยะ   จันทร์สนอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        

ปีการศึกษา  2563   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 054 เด็กหญิงภูษณิศา   รกฮวด ท่ามะกาวิทยาคม  
2 059 นางสาวเปรมกมล   พุทธวงศ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
3 015 เด็กชายธชภัค  วงษาโรจน์ ธีรศาสตร์  
4 049 นางสาวพิมภัทร  ไพค านาม ท่ามะกาวิทยาคม  
5 021 นายธีรชาติ  นิลบุตร ท่ามะกาวิทยาคม  
6 032 นายมงคล   ใบรักษา อนุชนศึกษา  
7 058 นายปุรเชษฐ์   รักอักษร ท่ามะกาวิทยาคม  
8 034 นางสาวธีรภัทร  เซี่ยงจ๊ง อนุชนศึกษา  
9 055 นายชานน    อุนาแพง ท่ามะกาวิทยาคม  

10 052 นายณัฐพงษ์   กอรักงาม ท่ามะกาวิทยาคม  
11 053 นายปิยะพล    รุ่งสว่าง ท่ามะกาวิทยาคม  
12 051 นายมิน   พีรวิชญ์กุล ท่ามะกาวิทยาคม  
13 012 นางสาวกัณณิการ์   แก้วใสย์ ท่ามะกาวิทยาคม  
14 018 นางสาวณัฐณิชา    จิตร์อ่ า ธีรศาสตร์  
15 060 นางสาวณัชชา    เอ้ือวิทยา ธีรศาสตร์  
16 024 นางสาวคณัสนันท์    ศรีกุลกาญจน์ ธีรศาสตร์  
17 044 นายธนกร    โพธิ์ทรัพย์สุข อนุชนศึกษา  
18 047 เด็กหญิงวัณวรี   ธนายุ ท่ามะกาวิทยาคม  
19 038 เด็กหญิงนรารัตน์   พิมพ์บูลย์ ท่ามะกาวิทยาคม  
20 050 นางสาวณัฐนรี   สายสอาด ท่ามะกาวิทยาคม  
21 029 นายศักรนันทร์   เหล่าทรัพย์เจริญ อนุชนศึกษา  
22 062 เด็กชายธนโชติ    จันหอม ท่ามะกาวิทยาคม  
23 019 นายธัชพล    เจษฎาภูริ ท่ามะกาวิทยาคม  
24 042 นายภาณุพงศ์    สมพงษ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
25 017 นายสรยุทธ    โสภาแปง ท่ามะกาวิทยาคม  



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 030 นางสาวพานรินทร์    ส่งบุญ ท่ามะกาวิทยาคม  

27 067 เด็กหญิงกาญจนาพร    ทวีบูรณ์ ท่ามะกาวิทยาคม  

28 003 นางสาวศิริวรรณ   ทองเปลว ท่ามะกาวิทยาคม  

29 028 เด็กหญิงพิรพร   โหมดงาม ท่ามะกาวิทยาคม  

30 005 นายธีรทัศน์    เทพชัย อนุชนศึกษา  
 
ให้มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        

ปีการศึกษา  2563 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 027 นายพันธกานต์   โสตทิสง ท่ามะกาวิทยาคม  
2 009 เด็กหญิงเพ็ญลดา   แก้วระย้า วัดหวายเหนียว  
3 040 เด็กหญิงณิชากร   คนตรง อนุชนศึกษา  
4 014 นางสาวพัชรเนตร   ชื่นจ ารัส ธีรศาสตร์  
5 020 เด็กชายชนภัทร    ศรีเผือก ธีรศาสตร์  
6 016 เด็กหญิงพิชชากร   แหลมแจง ธีรศาสตร์  
7 008 นางสาวเมธาวี    มณีศรี ธีรศาสตร์  
8 007 เด็กหญิงพิริษา    อุบลธรรม วัดตะคร้ าเอน  
9 026 นางสาวปริญากร   เซี่ยงเจน ท่ามะกาวิทยาคม  

10 013 นายคณสรณ์   อรุณขจรศักดิ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
11 065 เด็กหญิงรัชนีกร    สุทธิบุตร ท่ามะกาวิทยาคม  
12 064 เด็กหญิงจุฑามาศ   มณีภัณฑ์พานิช ท่ามะกาวิทยาคม  
13 022 เด็กชายปภานล    ทองมณี เทพวิทยา  
14 043 เด็กหญิงนันทวัน   พันธ์เปรม ธีรศาสตร์  
15 045 นางสาวพภัสสรณ์   รักษาสระน้อย อนุชนศึกษา  
16 033 นายทีเจ ฟรานซ์ เซสเซอร์ จี มาสคารินาส อนุชนศึกษา  
17 056 นางสาว วีรภัทร   พลับพลา อนุชนศึกษา  
18 001 เด็กหญิงรัตนากร   สมใยแย้ม ท่ามะกาวิทยาคม  
19 039 นางสาวพิมพ์ลภัส   วงษ์สนิท ธีรศาสตร์  
20 057 นางสาวสุวรรณา   โสภา ท่ามะกาวิทยาคม  
21 066 เด็กหญิงวิมลศิริ   เหมสุข ท่ามะกาวิทยาคม  
22 010 เด็กหญิงศลิษา   ฉมาเมธากุล ธีรศาสตร์  
23 041 เด็กชายณฐพร   ค าสุ ธีรศาสตร์  
24 048 เด็กชายศุภชัย   สุพบุตร ท่ามะกาวิทยาคม  
25 023 นายธนพนธ์    สังข์สะอาด ท่ามะกาวิทยาคม  



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 002 เด็กชายพงศธร   สืบกีรต ิ ท่ามะกาวิทยาคม  
27 006 เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ่มศรี ท่ามะกาวิทยาคม  
28 011 นายรชตะ   ชูชื่นมานะกิจ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
29 025 นายฤทธา  จารุสาร ท่ามะกาวิทยาคม  
30 036 เด็กหญิงบูรพา  บุญสุข วัดตะคร้ าเอน  

31 046 เด็กชายพชรพล   อินต๊ะโน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ์กาญจนบุร ี

 

32 004 นางสาวกมลกานต์   นิ่มนวล ท่ามะกาวิทยาคม  
33 063 นางสาวนารีรัตน์    ผ่องใส ท่ามะกาวิทยาคม  
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563    เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


