
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2562 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 32 คน ส ารอง 25 คน   ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        

ปีการศึกษา  2562 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพิมญาดา  นิลวรรณา ธีรศาสตร์  
2 เด็กชายณกร  ศรีทอง ท่ามะกาวิทยาคม  
3 นายวสันต์  เย็นกลม อนุชนศึกษา  
4 นางสาวฉัตรสุดา  ปัญญานุวัฒน์ ท่ามะกาวิทยาคม  
5 นายสรวุฒ ิ สอนกระต่าย อนุชนศึกษา  
6 นางสาวชลิดา  พงษ์ศักดิ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
7 นางสาวปวีณนุช  จีนอิ่ม  ธีรศาสตร์  
8 เด็กหญิงวริศรา  ค าเอก ท่ามะกาวิทยาคม  
9 นายเสฏฐวุฒ ิ ไกรนรา ธีรศาสตร์  
10 เด็กหญิงชนิสรา  น้อยสะอาด ท่ามะกาวิทยาคม  
11 เด็กชายชุมแสง  จาดใจดี อนุชนศึกษา  
12 เด็กชายธนายง  ตันมงคลกาญจน อนุชนศึกษา  
13 นายปกานต์  วงษ์ท่าเรือ ท่ามะกาวิทยาคม  
14 เด็กหญิงชนิปรียา  เดชวิวัฒน์ธนุกุล ท่ามะกาวิทยาคม  
15 นางสาวปิยธิดา  น าเจริญศิลป์ ท่ามะกาวิทยาคม  
16 เด็กชายกษิดิส  สุขเสมอ ท่ามะกาวิทยาคม  
17 นางสาวจีระนันท์  วอนเพียร ท่ามะกาวิทยาคม  
18 เด็กชายกฤษฎา  เจิมจรุง ท่ามะกาวิทยาคม  
19 นายอนุชา  ใจหนักดี ท่ามะกาวิทยาคม  
20 เด็กหญิงเกตุวดี  ทรัพย์เล็ก ท่ามะกาวิทยาคม  
21 เด็กหญิงอภิชญา  อินทะแสน ท่ามะกาวิทยาคม  
22 เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ล้อม ธีรศาสตร์  
23 นางสาววรัตม์สิริ  มีแก้ว ธีรศาสตร์  
24 นายสิทธิโชค  บุญนารักษ์ ธีรศาสตร์  
25 เด็กหญิงธรรมจาริณี  แดนสุริยานนท์ ท่ามะกาวิทยาคม  



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 นางสาววรรณวษา  โปร่งจิตต์ ท่ามะกาวิทยาคม  

27 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม ท่ามะกาวิทยาคม  

28 เด็กหญิงเมธาพร  วงษ์ค า อนุชนศึกษา  

29 นางสาวญาณวดี  วิไลสวรรค์ ท่ามะกาวิทยาคม  

30 เด็กชายทวีศักดิ์  ฉีดจันทร์ ท่ามะกาวิทยาคม  

31 เด็กชายศิขรินทร์  ศิริโก ท่ามะกาวิทยาคม  

32 นายสหรัฐ  จันทบูรณ์ ธีรศาสตร์  
 

ให้มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. – 12.00 น.   ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อ (ส ารอง) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ปีการศึกษา  2562 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวภัทรมาศ  แซ่คู สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี  
2 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิริพิทยาธร สมเด็จพระปิยมหาราชรมมณียเขต  
3 เด็กชายนววิธ  จันทราภรณ์ ธีรศาสตร์  
4 นางสาวณัฐธยาน์  ฮับใบ ท่ามะกาวิทยาคม  
5 เด็กหญิงสุพัชชา  สังสุด ท่ามะกาวิทยาคม  
6 เด็กหญิงณัฐนันท์  โหน่งที ท่ามะกาวิทยาคม  
7 นางสาวณัฏฐณิชา  เพ่ิมนาม ท่ามะกาวิทยาคม  
8 นายธนทัต  พิณศิริ ท่ามะกาวิทยาคม  
9 นายวิทยาผล  กันจันทร์ ธีรศาสตร์  
10 เด็กหญิงภัสสรา  ผกาแก้ว ท่ามะกาวิทยาคม  
11 เด็กชายจิรานุวัฒน์  สายพู่อรุณ ท่ามะกาวิทยาคม  
12 เด็กหญิงอักษร  สวัสดิสูงเนิน ธีรศาสตร์  
13 นางสาวณัฏฐนิชา  บวรพิพัฒนวงศ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
14 นายธนพงศ์  ธรรมประกอบ อนุชนศึกษา  
15 เด็กชายชาดา  กมลทิพย์วงศ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
16 นางสาวรัชฎาพร  เพ็งคุ้ม วัดคร้อพนัน  
17 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ป้อมสิงห์ ธีรศาสตร์  
18 เด็กชายอภิชาติ  ล้ าเลิศ ท่ามะกาวิทยาคม  
19 เด็กชายจีรพัฒน์  คชสาร ท่ามะกาวิทยาคม  
20 เด็กหญิงธัญภรณ์  เซี่ยงเห็น ธีรศาสตร์  
21 เด็กหญิงปนิตา  ปานนาค ท่ามะกาวิทยาคม  
22 เด็กหญิงปรวีย์  หลิมปัญญา อนุชนศึกษา  
23 นางสาวนิภาศิริ  เฉียบแหลม วัดคร้อพนัน  
24 เด็กชายสุภนัย  แซ่หลอ พระวิสุทธิวงส์  
25 เด็กหญิงพรรวสา  ไทยมีสุข วัดหวายเหนียว  
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