
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2562 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 36 คน ส ารอง 14 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงไคริกา  ส่งบุญ อนุชนศึกษา  
2 เด็กหญิงชลดา  อินประจง วัดพระแท่นดงรัง  
3 เด็กหญิงลลิตา  ชูราศรี วัดพระแท่นดงรัง  
4 เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ล้อ บ้านหนองลาน  
5 เด็กชายรัชตการ  เอ่ียมสะอาด บ้านท่ามะกา  
6 เด็กชายวรพล  ชินวัฒนกาญจน์ อนุชนศึกษา  
7 เด็กหญิงวิลาสินีย์  ช่วงโชต ิ ธีรศาสตร์  
8 เด็กชายวรวุฒิ  กลีบสัตบุตร วัดเขาสามสิบหาบ  
9 เด็กชายจิรายุ  พวงแก้ว วัดหนองพันท้าว  
10 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  อยู่สถิตย์ บ้านท่ามะกา  
11 เด็กหญิงอุชุกร  เกตุโกศล บ้านท่ามะกา  
12 เด็กหญิงมณีเพชร  ทวีบูรณ ์ บ้านทุ่งประทุน  
13 เด็กหญิงศุภณัฐ  เฮาเลิศ ธีรศาสตร์  
14 เด็กหญิงอภิญญา  รูปงาม วัดหนองพันท้าว  
15 เด็กชายสุภณัฐชัย  ปานอ่อน สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
16 เด็กชายธนัช  ใยพิมพ์ ธีรศาสตร์  
17 เด็กหญิงศุภนันทา  มูลทรัพย์ วัดพระแท่นดงรัง  
18 เด็กหญิงนรีกานต์  ด ารงพานิช วัดตะคร้ าเอน  
19 เด็กหญิงศิริอักษร  ศรีธรรมราช บ้านท่ามะกา  
20 เด็กหญิงรพีพรรณ  พุ่มเกษม วัดพระแท่นดงรัง  
21 เด็กชายฉัตรกรินทร์  บรรเทิง ทิพย์พิทยา  
22 เด็กชายจินตภัทร  ช่องวารินทร์ ธีรศาสตร์  
23 เด็กหญิงนฤมล  แสงเมือง วัดเขาสามสิบหาบ  
24 เด็กชายศุภฤกษ์  คนตรง วัดกระต่ายเต้น  
25 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงโสด วัดสนามแย้  



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 เด็กหญิงแตงโม  โพธิ์ทอง บ้านดอนรัก  

27 เด็กหญิงญาโณทัย  รักสาทรสิทธิ ราษฎร์บ ารุงอักษร  

28 เด็กชายอัฐวัส  พงศ์พรพสุ บ้านหนองกรด  

29 เด็กหญิงปิยภัทร  ชาวนาดอน วินัยนุกูล  

30 เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ สรณ์สวัสดิ์ บ้านท่ามะกา  

31 เด็กชายพอเพียง  จันทร์ประเสริฐ วัดเขาสามสิบหาบ  

32 เด็กชายศิรวิทย์  พงษ์ศักดิ์ ฐิติวิทยา  

33 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วอนเพียร อนุชนศึกษา  

34 เด็กชายสิรวิชญ์  ฉัตรเจริญ วัดท่าเรือ"อุตสาหวิทยาคาร"  

35 เด็กชายธีระวัฒน์  คุ้มถนอม วัดเขาสามสิบหาบ  

36 เด็กหญิงธมนวรรณ  สูขเกื้อกูลทรัพย์ อนุชนศึกษา  
 
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศรายชื่อ(ส ารอง)ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2562 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงณิรันญา  พวงมาลัย ทิพย์พิทยา  

2 เด็กหญิงอัมราพร  คุ้มญาติ ทิพย์พิทยา  

3 เด็กหญิงศศิตา  เจริญมาก ราษฎร์บ ารุงอักษร  

4 เด็กหญิงศศินา  เจริญมาก ราษฎร์บ ารุงอักษร  

5 เด็กชายภัทรพล  เข็มเพ็ชร์ ประชาสงเคราะห์  

6 เด็กหญิงธารวดี  ปั้นหยา อ านวยวิทย์กาญจนบุรี  

7 เด็กหญิงกมลพร  สารเจริญ วินัยนุกูล  

8 เด็กชายปัณณวัฒน์  พักสุวรรณ บ้านท่ามะกา  

9 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเกตุ ฐิติวิทยา  

10 เด็กหญิงสุดา  สิงห์ดา วัดดอนชะเอม  

11 เด็กหญิงพรธิรา  ปิ่นแก้ว ทิพย์พิทยา  

12 เด็กหญิงชลธิชา  รักมิตร ทิพย์พิทยา  

13 เด็กหญิงกุศลิน  ม่วงแตง ทิพย์พิทยา  

14 เด็กหญิงพัณณิตา  วงศาโรจน์ ทิพย์พิทยา  
 
ให้มารายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 


