
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ ห้องเรียน Mini English Program  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และห้องเรียน Mini English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 36 คน ส ารอง 3 คน และห้องเรียน Mini English Program จ านวน 8 คน        
ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2560 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงธนพรรณ   ตัณฑ์ธนศิวะกุล ธีรศาสตร์  
2 เด็กหญิงเปรมกมล    พุทธวงศ์ อนุชนศึกษา  
3 เด็กชายปิยะพล   รุ่งสว่าง วัดพระแท่นดงรัง  
4 เด็กหญิงพานรินทร์    ส่งบุญ อนุชนศึกษา  
5 เด็กชายณัฐพงษ์   กอรักงาม วัดพร ะแท่นดงรัง  
6 เด็กหญิงภูษณิศา    รกฮวด บ้านโป่งวิทยาคม  
7 เด็กชายฤทธา   จารุสาร งามมานะ(แผน-ทับอุทิศ)  
8 เด็กหญิงกาญจนาพร   ทวีบูรณ์ บ้านทุ่งประทุน  
9 เด็กชายธัชพล   เจษฎาภูริ ธีรศาสตร์  
10 เด็กชายญาณภัทร    นิยมพลอย สารสิทธิ์พิทยาลัย  
11 เด็กหญิงปิยวดี   ศรีวลีรัตน์ วัดพระแท่นดงรัง  
12 เด็กหญิงณัฐนรี   สายสอาด ธีรศาสตร์  
13 เด็กชายมิน   พีรวิชญ์กุล วัดพระแท่นดงรัง  
14 เด็กหญิงนรารัตน์    พิมพ์บูลย์ ประชาวิทยาคาร  
15 เด็กหญิงสุปรียา    ผลรอด วัดดอนขมิ้น  
16 เด็กชายชลณพัฒน์     ผกาแก้ว ธีรศาสตร์  
17 เด็กชายภาณุพงศ์     สมพงษ์ บ้านท่ามะกา  
18 เด็กหญิงรัตนากร    สมใยแย้ม กฤตศิลป์วิทยา  
19 เด็กหญิงลลิตา    ผิวเผือด ประชาวิทยาคาร  
20 เด็กหญิงสุวรรณา    โสภา วัดเขาสามสิบหาบ  
21 เด็กหญิงณัฐนิชา    แจ่มศรี ประชาวิทยาคาร  
22 เด็กชายคณสรณ์   อรุณขจรศักดิ์ วัดพระแท่นดงรัง  
23 เด็กหญิงอภัสรา   สุขประเสริฐ บ้านทุ่งประทุน  
24 เด็กหญิงจุฑามาศ   มณีภัณฑ์พาณิช ศิริวิทยานุบาล  
25 เด็กหญิงพิรพร    โหมดงาม อุดมวิทยา  



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 เด็กชายวิทยา    สุทธิ์บุตร วัดพระแท่นดงรัง  

27 เด็กหญิงกัณณิการ์     แก้วใสย์ บ้านท่ามะกา  

28 เด็กชายพันธกานต์    โสตทิสง ธีรศาสตร์  

29 เด็กชายธนพนธ์    สังข์สะอาด อนุชนศึกษา  

30 เด็กหญิงรัชนีกร    สุทธิบุตร วัดเขาสามสิบหาบ  

31 เด็กหญิงกัลยณัฐ    สิทธิวิไล อ านวยวิทย์ กาญจนบุรี  

32 เด็กชายพงศธร    สืบกีรติ บ้านท่ามะกา  

33 เด็กหญิงวิมลศิริ    เหมสุข วัดดอนขมิ้น  

34 เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองเปลว บ้านท่ามะกา  

35 เด็กหญิงนารีรัตน์    ผ่องใส วัดคร้อพนัน  

36 เด็กหญิงธนิษฐา    แสงทอง วัดกระต่ายเต้น  
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2560    เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อ (ส ารอง) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2560 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงเมนิสา    ทองเกิด ฐิติวิทยา  

2 เด็กชายณัฐชนน    ซุ้นใช้ วัดหนองลาน  

3 เด็กหญิงดารัตน์    มุ่งหมาย วัดตะคร้ าเอน  
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2560    เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้อง Mini English Program 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

ปีการศึกษา  2560 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงวัณวรี    ธนายุ อนุชนศึกษา  
2 เด็กหญิงศศินา    จันทร์แจ้ง ประชาสงเคราะห์  
3 เด็กชายชนัญญู    แย้มสรวล สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
4 เด็กหญิงกฤตยา    น้อยใหม่ ธีรศาสตร์  
5 เด็กหญิงกมลกานต์   นิ่มนวล บ้านท่ามะกา  
6 เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ลิ้มเจริญ บ้านท่ามะกา  
7 เด็กหญิงอรอนงค์    ยางทัด บ้านท่ามะกา  
8 เด็กหญิงสุทธินา    บ้านท่ามะกา  

ให้มารายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2560    เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 


