
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2563 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 37 คน ส ารอง 38 คน ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 

 

(นายสุริยะ   จันทร์สนอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2563   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 015 เด็กหญิงสุชญา   รอดขาว วัดพระแท่นดงรัง  
2 014 เด็กหญิงธัญชนก   เกียรติอมรเวช อนุชนศึกษา  
3 013 เด็กหญิงธัญทิพย์   เกียรติอมรเวช อนุชนศึกษา  
4 053 เด็กชายพงศธร   พงษ์กลั่นกล้า บ้านท่ามะกา  
5 023 เด็กชายธีรเดช   ห้วยกรุด อนุชนศึกษา  
6 054 เด็กหญิงกฤติยาณี   เพ็งหาจิตต์ บ้านท่ามะกา  
7 030 เด็กชายอานันทภัทร์   มหากนก วัดท่าเรือ  
8 021 เด็กหญิงธรรมาภรณ์   แดนสุริยานนท์ อนุชนศึกษา  
9 003 เด็กชายเกษม   ปฐมโอสถ วัดพระแท่นดงรัง  

10 004 เด็กหญิงปวริศา   อาชาวิลาวัณย ์ ประชาสงเคราะห์  
11 071 เด็กหญิงอัญจิมา   หงวนบุญมาก วัดกระต่ายเต้น  
12 001 เด็กหญิงธันยชนก   แสงมาลา วัดพระแท่นดงรัง  
13 050 เด็กหญิงพชรณัฏฐ์   เผื่อนปฐม บ้านท่ามะกา  
14 010 เด็กชายอนุวัต   หอมตา บ้านบึงวิทยา  
15 055 เด็กหญิงนภัสสร   พ่วงรอด บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร  
16 039 เด็กชายณฐพงศ์   เชี่ยวชาญ สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
17 012 เด็กหญิงขวัญฤดี   เกิดเอนก ประชาสงเคราะห์  
18 057 เด็กชายสทานน   จตุปาริสุทธิศีล อนุชนศึกษา  
19 002 เด็กชายปุณณวัฒน์   สุนทรสุวรรณ์ วัดพระแท่นดงรัง  
20 017 เด็กหญิงฟ้าใส   เมฆปั่น วัดพระแท่นดงรัง  
21 031 เด็กหญิงณัฐกานต์   ชมเชย วัดเขาสามสิบหาบ  
22 035 เด็กหญิงนิชาภา   เนตรสว่าง บ้านหนองลาน  
23 049 เด็กหญิงจารุวรรณ   เปลื้องมณี บ้านท่ามะกา  
24 051 เด็กหญิงประภัสสร    แสนมีมา บ้านท่ามะกา  
25 072 เด็กชายทรงพล   คีรีนิล วัดกระต่ายเต้น  



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 070 เด็กหญิงภัทรธิดา   ชัยวงษ์ วัดกระต่ายเต้น  

27 079 เด็กชายพีรพงษ์   รุ่งเรือง อนุชนศึกษา  

28 024 เด็กหญิงภิตาพร   มงคุณแก้ว วัดพระแท่นดงรัง  

29 033 เด็กหญิงวราภรณ์   อ าสุวรรณ์ วัดเขาสามสิบหาบ  

30 025 เด็กหญิงบุญชนก   เจริญสุข  ศิริวิทยานุบาล  

31 020 เด็กชายสหวรรษ   สาวแสง ศิริวิทยานุบาล  

32 009 เด็กชายภาคภูมิ   พวงอุบะ ฐิติวิทยา  

33 048 เด็กชายศรัณย์ศรณ์   สมพงษ์ ทิพย์วิทยา  

34 022 เด็กชายรังสิมันต์   ศรีสมบัติ ประชาสงเคราะห์  

35 005 เด็กหญิงปิยะดา   ทับทิมทอง อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

36 063 เด็กหญิงนัทมน  สุขสอาด วัดทุ่งมะกรูด  

36 026 เด็กหญิงศุภิสรา   ผ่องใส อนุชนศึกษา  
 
ให้มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2563 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 034 เด็กหญิงชนากาญ   สังเกตการณ์ บ้านหนองลาน  
2 011 เด็กชายพีรพัฒน์   จ าปานิน อนุชนศึกษา  
3 037 เด็กชายรัฐภูม ิ   มินจันทึก บ้านหนองลาน  
4 028 เด็กชายพศวีร์  คงสิน ศิริวิทยานุบาล  
5 027 เด็กชายธันยธรณ์  เจริญมาก ศิริวิทยานุบาล  
6 008 เด็กหญิงสุมิตรา   ห้วยกรุด วัดหนองพังตรุ  
7 067 เด็กหญิงนนทพร  แก้วธรรมชัย วัดหวายเหนียว  
8 074 เด็กชายอัฐสิทธิ์   วงษ์เจริญ วัดกระต่ายเต้น  
9 016 เด็กหญิงเบญจมาส   สมรูป ศิริวิทยานุบาล  

10 043 เด็กหญิงกัลยรัตน์   คุ้มญาติ ทิพย์วิทยา  
11 052 เด็กหญิงทัศนวรรณ   ตะพัง บ้านท่ามะกา  
12 061 เด็กชายอภิสิทธิ์    สายมาอินทร์ วัดห้วยตะเคียน  
13 075 เด็กหญิงสุชาดา   เสนานานท์ วัดกระต่ายเต้น  
14 058 เด็กหญิงจิณห์จุฑา   นุชยิ้มย่อง วัดห้วยตะเคียน  
15 042 เด็กหญิงภัครมัย   เบ็ญจวรรณ ทิพย์วิทยา  
16 062 เด็กหญิงอชิตา  ทวนทอง ยู่เฉียว  
17 064 เด็กหญิงริเชียร์   เมฆปั่น ดิศกุล  
18 040 เด็กหญิงโยษิตา  ท่าฉลาด วัดเขาสามสิบหาบ  
19 076 เด็กหญิงสุพัดชา   อาจปักษา วัดตะคร้ าเอน  
20 036 เด็กหญิงสุชานันท์   สมศรี บ้านหนองลาน  
21 080 เด็กหญิงยุวกานดา   ทับทิม สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
22 018 เด็กหญิงจรินทิพย์   สงวนพันธุ์ อนุบาลด าเนินสะดวก  
23 060 เด็กชายศุภณัฐ    สุมานัส วัดห้วยตะเคียน  
24 073 เด็กหญิงภัทรพร   สานุ วัดกระต่ายเต้น  
25 038 เด็กหญิงจีรนัน   สินคง วัดเขาสามสิบหาบ  



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 056 เด็กหญิงเกศกนก   เฉลิมธนะกิจโกศล อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
27 069 เด็กหญิงณัฐนรินทร์   เรือนเงิน วัดกระต่ายเต้น  
28 078 เด็กชายสรวิชญ์   บรรเทาทุกข์ สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
29 065 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   สีส าลี ฐิติวิทยา  
30 019 เด็กชายกฤษดา   ปาละวงษ์ ศิริวิทยานุบาล  
31 029 เด็กชายชนสรณ์   สมรูป สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
32 045 เด็กหญิงบุญยาพร   ใช่ประพันธ์กูล ทิพย์วิทยา  
33 059 เด็กหญิงวิลาสินี    ซังเจริญ วัดห้วยตะเคียน  
34 044 เด็กหญิงกาญจนา   ทองศรี ทิพย์วิทยา  
35 046 เด็กหญิงจิตตินี   ธนกุลศรีสุข ทิพย์วิทยา  
36 068 เด็กหญิงสุพัทรา   ส่งจิตติราฎร์สุข วัดกระต่ายเต้น  
37 041 เด็กหญิงเมราดา   ธนผลภันทิลา ทิพย์วิทยา  
38 066 เด็กหญิงนภัทรสรณ์   ชาติไทย ฐิติวิทยา  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


