
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ปีการศึกษา 2561 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 30 คน ส ารอง 19 คน   ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 

(นายวชิระ   ประกอบ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4        

ปีการศึกษา  2561 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงสาธิตา           แซ่เล้า ท่ามะกาวิทยาคม  
2 เด็กชายวีรชิต             แสนสุข ธีรศาสตร์  
3 นางสาวณภัทร            อรเพชร อนุชนศึกษา  
4 เด็กหญิงภัทรสุดา        ชณธิศากูล ท่ามะกาวิทยาคม  
5 เด็กชายไตรภพ           หอมกล่ิน ท่ามะกาวิทยาคม  
6 เด็กหญิงกังสดาล    อัศวทรัพย์ไพศาล ท่ามะกาวิทยาคม  
7 เด็กหญิงสิริการ           ประทุมทาน ท่ามะกาวิทยาคม  
8 เด็กหญิงชวิศา             สุขชู ท่ามะกาวิทยาคม  
9 นางสาวภาวดี             อภัยชา ท่ามะกาวิทยาคม  
10 เด็กหญิงเนตรอัปสร     เพ็ชระ ท่ามะกาวิทยาคม  
11 เด็กหญิงชาลีดา          ศรีจันทร์รัตน์ ท่ามะกาวิทยาคม  
12 เด็กหญิงมนัสนันท์       สอนสง ท่ามะกาวิทยาคม  
13 เด็กชายธนิสร             สมพงษ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
14 นายอภิสิทธิ์              รักสะอาด ธีรศาสตร์  
15 นายปิติพงษ์              ประเสริฐศักดิ์ อนุชนศึกษา  
16 เด็กหญิงพิชญ์นร ี        ผลสมบูรณ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
17 นายวัชรพล               กระจ่างฉาย อนุชนศึกษา  
18 นางสาวพิชามญช์ุ        ปุยพวง อนุชนศึกษา  
19 นายกฤษฎา               รุ่งกระจ่าง ธีรศาสตร์  
20 เด็กหญิงอรณิชา          มาเทศ ท่ามะกาวิทยาคม  
21 เด็กหญิงกชกร            คุณสุวรรณ ธีรศาสตร์  
22 เด็กหญิงจิรันดา          นิยมศักดิ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
23 เด็กหญิงภัสษา           ห้วยกรุด ท่ามะกาวิทยาคม  
24 นางสาวธิดารัตน์         ทองกัลยา วัดตะคร้้าเอน  
25 เด็กหญิงนิษิตา          สุขอร่าม ท่ามะกาวิทยาคม  



 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 เด็กหญิงวิสันละยา       วัดพ่วง ท่ามะกาวิทยาคม  

27 เด็กหญิงสรัลพร          อรุณขจรศักด์ิ ท่ามะกาวิทยาคม  

28 นายอรรถสิทธิ์            จินดาสิงห์ ท่ามะกาวิทยาคม  

29 นางสาวชุติวรรณ         วัดพ่วง สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  

30 นางสาวรินรดา           หลอยส่วน ธีรศาสตร์  
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น. – 12.00 น.   ณ หอประชุมสุทินศักด์ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือ (ส ารอง) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4        

ปีการศึกษา  2561 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นายภูวดล                นิลมณี ท่ามะกาวิทยาคม  
2 นายพจนินต์              ทรัพย์เล็ก สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
3 นายเจษฎา              จงเสรีเจริญ ท่ามะกาวิทยาคม  
4 เด็กหญิงลัดดาวัลย์      ผ่องใส ท่ามะกาวิทยาคม  
5 เด็กหญิงปิยะดา         สุขสว่าง ท่ามะกาวิทยาคม  
6 เด็กหญิงชนิสรา         มิตรเจริญ ท่ามะกาวิทยาคม  
7 นางสาวสุพิชา           อาจปักษา วัดตะคร้้าเอน  
8 นายธนพล              ใช่ประพันธ์กุล ท่ามะกาวิทยาคม  
9 นางสาวนฤมล           วรรณไทย วัดตะคร้้าเอน  
10 นางสาวนฤมล           จันทร์มณี ท่ามะกาวิทยาคม  
11 นางสาวปรางค์ทิพย์    แช่มโสภา วัดตะคร้้าเอน  
12 นางสาวพรรัชดา         ตันโชติช่วง วัดตะคร้้าเอน  
13 นางสาวญาณิศา          เซี่ยงว่อง ท่ามะกาวิทยาคม  
14 เด็กหญิงนาตาชา         ศิริสุขะ ทิพย์พิทยา  
15 นางสาวชุติมา        สุวรรณประเสริฐ วัดตะคร้้าเอน  
16 เด็กหญิงจริยาพร         แก้ววิเศษ ท่ามะกาวิทยาคม  
17 เด็กหญิงอัญชสา         บุญเสนันท์ อนุชนศึกษา  
18 เด็กหญิงจารุพร           กันทรรศยศ ท่ามะกาวิทยาคม  
19 เด็กหญิงกนกพร          ทรัพย์อยู่ นิวิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์  
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