
    
 

                     รายช่ือผู้เข้าสอบวัดความรู ้ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                   ห้องสอบที่ ๑ 

 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ เด็กชายปฐมพร  เพชรแท้ บ้านคลองบง  
๒ เด็กชายกิตติคุณ  ชาโพธิ ์ บ้านคลองบง  
๓ เด็กชายแทนคุณ  ไชยบัณฑิตย์ บ้านคลองบง  
๔ เด็กชายอวิรุทธิ์  ปานนูน บ้านคลองบง  
๕ เด็กชายธีรภัทร  ทองบอ่ บ้านคลองบง  
๖ เด็กหญิงณฐัธิชา  แท่นทอง บ้านคลองบง  
๗ เด็กหญิงสธุาศินี  นาคนวล บ้านคลองบง  
๘ เด็กหญิงทิชากร  ยาโต บ้านคลองบง  
๙ เด็กหญิงจฑุามาศ  เดชนวม บ้านห้วยใหญ ่  

๑๐ เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์คำ บ้านห้วยใหญ ่  
๑๑ เด็กชายอนุสรณ์  ปัญญานะ บ้านห้วยใหญ ่  
๑๒ เด็กชายภาคภูมิ  นามนไสย บ้านห้วยใหญ ่  
๑๓ เด็กหญิงปณสิรา  สามารถ บ้านห้วยใหญ ่  
๑๔ เด็กหญิงสวุนันตร์ แก้วโยน บ้านห้วยใหญ ่  
๑๕ เด็กชายวรากร  ขุนศรี บ้านห้วยใหญ ่  
๑๖ เด็กหญิงอภิสุตา  เปยีฉ่ำ บ้านห้วยใหญ ่  
๑๗ เด็กหญิงศศินิภา  พรหมรักษา บ้านห้วยใหญ ่  
๑๘ เด็กชายธวชัชัย  เทพา บ้านห้วยใหญ ่  
๑๙ เด็กชายธนากร  อยู่กรัด บ้านโคก  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     รายช่ือผู้เข้าสอบวัดความรู ้ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

                   ห้องสอบที่ ๒ 
 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ เด็กหญิงสพุัฒน์สจี  ธรรมจะดี บ้านโคก  
๒ เด็กหญิงนภัสกมล  กงจักร บ้านโคก  
๓ เด็กชายปริยากร  สวยสะอาด บ้านโคก  
๔ เด็กหญิงนงนชุ  พรหมจันทรส์อน บ้านโคก  
๕ เด็กหญิงวรญัญา  ใหม่เทวินทร์ บ้านโคก  
๖ เด็กชายภานุพงศ์  พรหมแสง บ้านโคก  
๗ เด็กชายธีระชัย  สาลิกา บ้านโคก  
๘ เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาทอน บ้านโคก  
๙ เด็กชายสภัสพรหม  พรหมเผา่ บ้านโคก  

๑๐ เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับทอง บ้านกงกะยาง  
๑๑ เด็กชายทินภัทร  พุตะรัง บ้านกงกะยาง  
๑๒ เด็กหญิงสรณส์ิริ  คำอุด บ้านกงกะยาง  
๑๓ เด็กหญิงกมลพร  อ่ำนุช บ้านกงกะยาง  
๑๔ เด็กชายปวริศ  กวยมั่ง บ้านท่ากกตาล  
๑๕ เด็กชายณฐัพล  แก้วเพิ่ม บ้านท่ากกตาล  
๑๖ เด็กชายชชัวัสส์  ทองวัน บ้านท่ากกตาล  
๑๗ เด็กหญิงปิยพร  เพ็งปาน บ้านท่ากกตาล  
๑๘ เด็กหญิงศิริลภัทร  ศรีคำวงค ์ บ้านท่ากกตาล  
๑๙ เด็กหญิงปรยีาภัทร  แก้วเงา บ้านท่ากกตาล  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     รายช่ือผู้เข้าสอบวัดความรู ้ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                   ห้องสอบที่ ๓ 

 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ เด็กหญิงผกามาศ  ศรีคำวงค ์ บ้านท่ากกตาล  
๒ เด็กชายมัฆวาน  โตยิ่ง บ้านท่ากกตาล  
๓ เด็กหญิงกาญจนา  กันทะนะ บ้านห้วยแหน  
๔ เด็กชายอภิรักษ์  แสงราช บ้านห้วยแหน  
๕ เด็กชายเดชมงคล  แช่มชอ้ย บ้านห้วยแหน  
๖ เด็กหญิงธีรพร  พวงพันธ ์ บ้านห้วยแหน  
๗ เด็กชายสธุี  ราศร ี บ้านห้วยแหน  
๘ เด็กชายสเุมธ  ราศ ี บ้านห้วยแหน  
๙ เด็กชายวรากร  ทัดช่อมว่ง บ้านห้วยแหน  

๑๐ เด็กหญิงเขมณัฐ  อ่างนายา เทศบาล ๑ บ้านในเมือง  
๑๑ เด็กชายปฎภิาณ  ทะแก้ว บ้านน้ำเลา  
๑๒ เด้กชายฐิตนิันท์  มิตรานนท์ บ้านน้ำเลา  
๑๓ เด็กหญิงบุปผา  ชางบางงาม บ้านน้ำเลา  
๑๔ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ก่ิงภาพ บ้านน้ำเลา  
๑๕ เด็กหญิงมยุริน  จูงกลาง บ้านน้ำเลา  
๑๖ เด็กหญิงรัตติกาล  มีบัว บ้านน้ำเลา  
๑๗ เด็กหญิงปิยธิดา  คำด ี บ้านห้วยใหญ ่  
๑๘ เด็กชายชยัภัทร  ต่ายรอด บ้านคลองเคลือ  
๑๙ เด็กชายทัชชกร  ธรรมคุณ เทศบาล ๑ บ้านในเมือง  
๒๐ เด็กหญิงตาลระวี  แก่นแก้ว บ้านท่ากกตาล  
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            ประกาศโรงเรียนเนินพทิยาคม 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิ์สอบวดัความรู้พืน้ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2564 


 


                   ......................................................................... 
 


  ตามท่ีโรงเรียนเนินพิทยาคม ได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรูพ้ื้นฐาน  ด้านการคิด  คำนวณ  
วิเคราะห์  และประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นั้น 


โรงเรียนเนินพิทยาคม ได้ดำเนินการตรวจคณุสมบัติเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ท้ังหมด จำนวน 
58 ราย โดยแยกออกเป็น 3 ห้อง โดยให้นักเรียนเข้าห้องสอบ เวลา 08.30 น. (รายละเอียดตามตารางแนบ
ท้ายประกาศนี้)  


 


ท้ังนี้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยการวัดอณุภูมิ เว้นระยะหา่ง ล้างมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และสำหรบันักเรียนท่ีเดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งกับคณะครูและ
คณะกรรมการดำเนินการคัดกรอกนักเรียน  หากสถานการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัด
เพชรบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจง้ให้ทราบตอ่ไป  
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 


 


 
 
 
         


  (นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 
 


 


 







