
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1   

ประจ าปีการศึกษา  2559 

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและท่ัวไป 

………….....................…………………….   

 ด้วยโรงเรียนพิมายวิทยา  เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่ได้รับมอบหมายจากสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

ให้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 24  

มีนาคม 2559 และจะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียน 

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน 

พิมายวิทยา  จึงขอประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามตาราง

ท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 มีนาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 

 
 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกพร เก่าพิมาย 26 ด.ญ. ภทัรสุดา เทพรัตน์

2 ด.ญ. กรองแก้ว แซ่จอง 27 ด.ช. ภวูนาท ถิน่ทองหลาง

3 ด.ญ. กัญญาณัฐ เลาะสูงเนิน 28 ด.ญ. มุทิตา พรรยราช

4 ด.ช. กิตติศักด์ิ กองทุ่งมน 29 ด.ญ. รุ่งทิพย์ โกรพิมาย

5 ด.ญ. ขวญัชนก เกวยีนโคกกรวด 30 ด.ช. วรเมธ พุฒนอก

6 ด.ญ. จิตรานุช แววไว 31 ด.ญ. วริสรา ปะโมทะโก

7 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยมงคล 32 ด.ญ. วาสนา แต้มจอหอ 

8 ด.ญ. ชนิดา พูนดี 33 ด.ช. วรีภทัร เรียนปี

9 ด.ญ. ชุติมา ดีนา 34 ด.ญ. ศิริรัตน์ แซ่อัง

10 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อินทร์แก้วพะเนาว์ 35 ด.ช. สิทธวร์ั มีนิสสัย 

11 ด.ญ. ณิชกุล ศรียางนอก 36 ด.ญ. สุธสิา เติมกลาง

12 ด.ช. ธนกร เจริญพันธุ์ 37 ด.ญ. สุภาวติา เมืองมุงคุณ

13 ด.ช. ธนพล  แก้วบุญพะเนา 38 ด.ช. สุวฒัน์ อินทรรักษา

14 ด.ญ. ธญักมล ชาญชลา 39 ด.ช. อภเิดช ศรีสุริยะศักด์ิ

15 ด.ช. ธรีวตัร ถนัดหมอ 40 ด.ช. อัมรินทร์ สันกลาง

16 ด.ญ. นลินทิพย์ เข็มพิมาย หมายเหตุ

17 ด.ญ. นิรดา ศรีพิภพพันธ์ กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ปณชัย เด่นประเสริฐ 1. นางอบุลพรรณ์  สิทธิถาวร

19 ด.ญ. ปนัดดา บานกลีบ 2. นายนกุลู  กระชับกลาง

20 ด.ช. ปวร ผลพิมาย

21 ด.ญ. ปิยดา บ ารุงนา

22 ด.ช. พณาสิทธิ์ คิดถูก

23 ด.ญ. พัชริดา พูนพันธ์

24 ด.ช. พิษณุ ประจิต

25 ด.ช. พูนชนะ พบดี

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 13 สอบที่ห้อง 215 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 5 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

13 

215 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกพร ม่วงพิมาย 26 ด.ช. ภาณุพงศ์ เพ็งไธสง

2 ด.ช. กฤตนัย พลอยไธสง 27 ด.ญ. มณีวรรณ มีสัตย์

3 ด.ญ. กัญญารัตน์ แก้วยาศรี 28 ด.ช. ยศกร อ่อนละมัย

4 ด.ญ. กีฏพัชร์ การค้า 29 ด.ญ. รุ่งไพลิน พิรักษา

5 ด.ญ. เขมิกา บัวงาม 30 ด.ช. วรเมธ พยุงวงษ์

6 ด.ญ. จิณห์จุฑา แก้วเกิด 31 ด.ญ. วศินี อิติปิ

7 ด.ญ. จุฑามาศ มูลนอก 32 ด.ช. วชิญะ นามแสน 

8 ด.ญ. ชนิภรณ์ โบพิมาย 33 ด.ญ. วร์ีสุดา ค าคง

9 ด.ญ. ชุติมา โยธาพันธ์ 34 ด.ญ. ศิริวรรณ ปลอดภยั

10 ด.ญ. ณัฐชยา ตันตระกูล 35 ด.ช. สิรภพ ค้าขึน้

11 ด.ญ. ณิชา พิณพิมาย 36 ด.ญ. สุนิสา สนทะวนิ

12 ด.ช. ธนกฤต นิลก าเนิด 37 ด.ช. สุรพัศ วงษ์ภกัดี

13 ด.ช. ธนภทัร พึ่งไป 38 ด.ญ. เสาวลักษณ์ แรมกลาง

14 ด.ญ. ธญัชิดาภคัคม์ ทัพขวา 39 ด.ช. อภลัิกษณ์ แท่นกระโทก

15 ด.ญ. นครินทร์ หมั่นสาร 40 ด.ญ. อัยรัตน์ ช านาญนา

16 ด.ญ. น้อมฤทัย พิรักษา หมายเหตุ

17 ด.ญ. นิศารัตน์ เหรียญพิมาย กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ปณิดา ณรงนอก 1. นางสุรัส  สายโต

19 ด.ญ. ปภสัรา สารส าคัญ 2. นายบณัฑิต  เหล่าเจริญ

20 ด.ช. ปวริศ แก้วพรม

21 ด.ญ. ปิยมน เทพกลาง

22 ด.ญ. พนาวรรณ พวกดี

23 ด.ญ. พัณณิตา วรรณทวี

24 ด.ช. พีรชัช นาคเครือ

25 ด.ญ. เพชรลดา โพธิท์อง

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 14 สอบที่ห้อง 216 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 6 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

14 

216 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกพร วชัรพาณิชย์ 26 ด.ญ. ภาวณีิ หาญโก่ย

2 ด.ช. กฤตภคั บ้วนนอก 27 ด.ญ. มนัสนันท์ ยืนยง

3 ด.ญ. กัลยกร ชูพันธ์ 28 ด.ญ. รชนิกานต์ คงกลาง

4 ด.ญ. กุลนัฐ ส าโพธิ์ 29 ด.ญ. ลลิตา จ าปางาม

5 ด.ช. คิรากร นามไธสง 30 ด.ญ. วรรณภา จ้องแป๊ะ

6 ด.ช. จิรวฒัน์ กาศมณี 31 ด.ช. วชัรพล แดงทอง

7 ด.ญ. จุฑารัตน์ ยิง่พิมาย 32 ด.ญ. วชิุดา ศรีวรรณา

8 ด.ญ. ชลัณธร เมืองศักดา 33 ด.ช. วรีะวฒัน์ เทียมทอง

9 ด.ญ. โชติกา ทองดีแท้ 34 ด.ญ. ศิวพร เต็มเกษม

10 ด.ญ. ณัฐฎาภรณ์ สุขแสงสวา่ง 35 ด.ช. สิรวชิญ์ ธปูบุตร

11 ด.ช. ต่อตระกูล สืบค้า 36 ด.ญ. สุพรรษา ควรพิมาย

12 ด.ช. ธนกฤต พึ่งสูงเนิน 37 ด.ช. สุรยุทธ ระแวงสูงเนิน

13 ด.ช. ธนภทัร ช่วยพิมาย 38 ด.ญ. หทัยภสัร ปะจันทร์ดุม 

14 ด.ญ. ธญัลักษณ์ บุตรศรีภมูิ 39 ด.ญ. อมรรัตน์ ชูดี

15 ด.ญ. นงนภสั พันธจ์บสิงห์ 40 ด.ญ. อัยลดา สินชัย

16 ด.ญ. นัฐธดิา เพ็ชรอุย หมายเหตุ

17 ด.ช. บัณฑิต พันชมภู กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18  ด.ญ.ปณิตา บุญศิริ 1. นางเกษมศรี  เชาว์วิวัฒน์

19 ด.ญ. ปภสัราพร ค้าขาย 2. นางสาวศันทวิา  ชั้นกลาง

20 ด.ญ. ปวนัรัตน์ รักศิลป์

21 ด.ช. ปิยะวฒัน์ ศรีค าพร

22 ด.ญ. พรปวณ์ี โพธิศ์รี 

23 ด.ญ. พันพัสสา พลจันทึก

24 ด.ช. พีรดนย์ ฟองพิมาย

25 ด.ญ. ไพรลดา หมายส่องกลาง

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 15 สอบที่ห้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

15 

217 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กมลขนก นารี 26 ด.ญ. ภาวนิี สารจันทร์

2 ด.ช. กฤษณพงศ์ ปัทมดิษฐ์ 27 ด.ญ. มนัสนันท์ เลพิมาย

3 ด.ญ. กัลยกร กระพือพงษ์ 28 ด.ญ. รพีพรรณ แสงศรี

4 ด.ช. เกรียงไกร หมอยา 29 ด.ญ. ลักษณพร พุฒนอก

5 ด.ช. จตุรวรรธ ยะโสธร 30 ด.ช. วรรธนะ แก้วระวงั

6 ด.ช. จิรศักด์ิ ค าหงษ์สา 31 ด.ญ. วชัโรบล บุญยรัตน์พันธุ์

7 ด.ญ. จุฬารัตน์ เจริญศรี 32 ด.ญ. วชิุดา พินิจด่านกลาง

8 ด.ญ. ชลิศา โชติราษี 33 ด.ช. ศรัณย์ภทัร รัตนจันทร์

9 ด.ญ. โชษิตา พินิจด่านกลาง 34 ด.ช. ศิษฎี ดงอุทิศ

10 ด.ญ. ณัฐติมา อ้อพิมาย 35 ด.ญ. สิรินธร งอกจันทึก

11 ด.ช. ไตรตรีภพ ระนามกลาง 36 ด.ช. สุพวชัร์ พลานิวติั

12 ด.ช. ธนดล ผ่านสันเทียะ 37 ด.ช. สุรศักด์ิ ครงูเหลือม

13 ด.ญ. ธนวรรณ ชูชีพ 38 ด.ช. อดิศร เอี่ยมโนนหมัน

14 ด.ญ. ธญิาดา พงพันธ์ 39 ด.ญ. อรทัย มิดสันเทียะ

15 ด.ช. นนทพัทธ์ เพ็ชรบุรี 40 ด.ญ. อิซาเบลล่า บุญตาม 

16 ด.ญ. นันณภทัร ส้มสันเทียะ หมายเหตุ

17 ด.ญ. บัณฑิตา แก้วค าหาร กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ปณิธาน เถาพุทรา 1. นางอมรา  มานะดี

19 ด.ช. ปรเมศวร์ เคียงพิมาย 2. นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพยีร

20 ด.ญ. ปวชิญา บุญฉ่ า

21 ด.ญ. ไปรยา บุตรวเิศษ

22 ด.ญ. พลวดี ศรีหาบุญทัน

23 ด.ญ. พิชญา เพ็ชรอุย

24 ด.ช. พีรพัฒน์ ควรพิมาย

25 ด.ญ. ไพลลิน ช่างถาก

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 16 สอบที่ห้อง 222 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

16 

222 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ช. กมลฉัตร ชูชีพ 26 ด.ช. ภชูิต ป้องสนาม

2 ด.ช. กษิด์ิเดช ภกัดีนอก 27 ด.ญ. มาริสา ซาตี

3 ด.ญ. กัลยา แสนคูณ 28 ด.ญ. รวสิรา ตาหมั่นพลกรัง

4 ด.ญ. เกวลิน กอบมาศ 29 ด.ญ. เลิศกัญญา แพไธสง

5 ด.ญ. จรรยพร จ าพิมาย 30 ด.ญ. วรัญญา ทองอาจ

6 ด.ญ. จิรัชญา จิตตินัน 31 ด.ญ. วลัภา ไม้กลาง

7 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ชูน้อย 32 ด.ญ. วภิาพร ทองศรีมะดัน

8 ด.ญ. ชัชชา ค าบุศย์ 33 ด.ญ. ศศิรัตน์ แก้วศรีจันทร์

9 ด.ญ. ญาณภทัร นามพิมาย 34 ด.ช. ศุภวชิญ์ ขอบโคกกรวด

10 ด.ช. ณัฐพร วชิัยวฒันา 35 ด.ญ. สิรินยา คัชชานนท์

11 ด.ช. ทรงพล แก้ววนันา 36 ด.ช. สุพศิน เฟื่องนา

12 ด.ช. ธนธรณ์ ขอช่วยกลาง 37 ด.ช. สุริยน อาจศึก

13 ด.ช. ธนวฒัน์ พึ่งพิมาย 38 ด.ญ. อธชิา ภเูงินทอง

14 ด.ช. ธรีพล กาญจนศิริ 39 ด.ญ. อรนุช อนุสนธิ์

15 ด.ญ. นภทัรสร พิณเงิน 40 ด.ญ. อิสริยา เจนไธสง

16 ด.ญ. นันทิชา เติมสิน หมายเหตุ

17 ด.ญ. บุณยาพร ปล่ังกลาง กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ปณิธาน หาญชนะ 1. นางมยุรี  วงศ์สวัสด์ิอาภา

19 ด.ช. ปรเมศร์ นราพันธ์ 2. นางสาวชนญัชิดา  ชูตระกลู

20 ด.ญ. ปัญญาพร เลียบกลาง

21 ด.ช. ผดุงศักด์ิ ดวงจ าปา

22 ด.ญ. พลอยวรีย์ ดีงาม

23 ด.ญ. พิมพ์ชนก สดกลาง

24 ด.ช. พีรวฒัน์ บุญตะวนั

25 ด.ช. ภคพงษ์ ขยันนา

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 17 สอบที่ห้อง 224 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

17 

224 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ช. กมลภพ บริบูรณ์มังสา 26 ด.ช. ภมูิภทัร์ นาดี

2 ด.ช. ก้องเกียรติ หมั่นสาร 27 ด.ญ. มินตรา เก่าพิมาย

3 ด.ช. กิตติกานต์ ขาวพิมาย 28 ด.ช. รัชพล เสรีไพบูลย์

4 ด.ญ. เกวลิน ทองคล่ี 29 ด.ช. วนภมูิ ใคลพิมาย

5 ด.ช. จิณณวตัร ตุ้มเมืองโดน 30 ด.ญ. วริศรา โชคค้า

6 ด.ญ. จิรัชญา เข็มเพ็ชร 31 ด.ช. วาทิยากร อ่อนแก้ว

7 ด.ช. เจษฎาวฒิุ มหานารี 32 ด.ญ. วมิลณัฐ คดช่างพะเนาว์

8 ด.ช. ชินวตัร รัตธจิันทา 33 ด.ญ. ศิราณี ป้องเขต

9 ด.ญ. ฐิติมาพร แท่นกระโทก 34 ด.ญ. ศุภทัสิรินญา เชดนอก

10 ด.ญ. ณัฐพร พุ่มมะขาม 35 ด.ญ. สิรีธร คล่องดี

11 ด.ญ. ทัชพิชา เหล็กคง 36 ด.ญ. สุพิชชา บุญมาพิลา

12 ด.ญ. ธนนันท์ สุขกลาง 37 ด.ช. สุริยา อาจศึก

13 ด.ช. ธนากร บุญแต่ง 38 ด.ญ. อธติิญา มานะการ 

14 ด.ช. ธรีภทัร สุขโข 39 ด.ญ. อริสา นรเพชร

15 ด.ญ. นริศรา สอนผักแวน่ 40 ด.ช. เอกภพ ใจดี

16 ด.ญ. นาตาชา พิมพา หมายเหตุ

17 ด.ช. ปฏพิัทธ์ หยวกทิม กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ปทุมนรินทร์ ระบือพิณ 1. นางลัดดาวัลย์  รักกศุล

19 ด.ญ. ประพรรณี ทั่งทอง 2. นายพรีวุฒิ  ขอบแกว้

20 ด.ญ. ปิยฉัตร ทรวงสระ

21 ด.ช. พงศกร รายพิมาย

22 ด.ญ. พลอยวลี ปานกลาง

23 ด.ญ. พิมพิมล เปร่ียมพิมาย

24 ด.ช. พีรวฒัน์ ขันทะศิริ

25 ด.ช. ภคักร แย้มยิง่ยง

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 18 สอบที่ห้อง 225 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 5 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

18 

225 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กรรณิการ์ ปาสายออ 26 ด.ช. ภมูิภทัร ไชยวฒิุ

2 ด.ช. กัญจน์ หงษ์ด าเนิน 27 ด.ญ. มีนา ปียอร์นนาวกิ

3 ด.ช. กิตติพร บุญถึง 28 ด.ญ. รัตนาภรณ์ สิงห์เพชร

4 ด.ญ. เกสร ผันกาศ 29 ด.ญ. วรณัน รวมพิมาย

5 ด.ญ. จิดาภา จ าปาทอง 30 ด.ญ. วริษา บูชา

6 ด.ญ. จิราพัชร บัวค า 31 ด.ญ. วาศินี สงนอก

7 ด.ญ. ชณิษา ขอสินกลาง 32 ด.ญ. วลิาวรรณ กวา้งพิมาย

8 ด.ช. ชุติพนธ์ วรุิญ 33 ด.ญ. ศิริกุล จุม่กลาง

9 ด.ญ. ณฐมน เคยศึก 34 ด.ญ. สวรรยา สิงมาดา

10 ด.ญ. ณัฐวดี รักษาทรัพย์ 35 ด.ญ. สุดารัตน์ อิ่มสมบูรณ์

11 ด.ช. ทินภทัร เอี่ยมสอาด 36 ด.ญ. สุภสัสรา เคหาบาล

12 ด.ญ. ธนพร ชัยธรรม 37 ด.ญ. สุรีรัตน์ ชาติดี

13 ด.ญ. ธนาวดี ชูชีวา 38 ด.ช. อธภิทัร สังวรีะ

14 ด.ช. ธรีวตั เสง่ียมกลาง 39 ด.ญ. อัมรา เงาะเศษ

15 ด.ช. นโรดม ประสงค์ศรี 40 ด.ช. โอภาส แมดพิมาย

16 ด.ช. นิธพิัฒน์ ค้าขาย หมายเหตุ

17 ด.ช. ปฏภิทัร พิมพ์ปรุ กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ปนัดดา เลาะสูงเนิน 1. นางสาวสุชาดา  ปทัมเจริญ

19 ด.ญ. ปริยนันท์ ผ่อนพิมาย 2. นายบวรพงศกร  ชมทวี

20 ด.ญ. ปิยดา มาสวสัด์ิ

21 ด.ช. พชรพล ขุมทอง

22 ด.ญ. พัชรมัย แวน่รัมย์

23 ด.ญ. พิมพิลา โคกทอง

24 ด.ญ. พุทธน้ าบุตร จิตนอก

25 ด.ช. ภทัรวงค์ สุขก าเนิด 

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 19 สอบที่ห้อง 226 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 6 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

19 

226 



ที่ นามสกลุ ลงชื่อ ที่ นามสกลุ ลงชื่อ

1 ด.ญ. กรรณิการ์ สืบค้า 26 ด.ญ. สิรพร จงกล

2 ด.ญ. กัญญนันท์ อิ่มอุรัง 27

3 ด.ช. กิตติภณ เหลืองอ่อน 28

4 ด.ญ. ขวญัจิรา ทวชีาติ 29

5 ด.ญ. จิตติมา แวน่ทอง 30

6 ด.ญ. จีรนันท์ บุตรชานนท์ 31

7 ด.ญ. ชนาธนิาถ สมสะอาด 32

8 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สุลินทาบูรณ์ 33

9 ด.ญ. ณัชชา เทียมส าโรง 34

10 ด.ช. ณัฐวฒิุ รักษาทรัพย์ 35

11 ด.ช. เทพพิทักษ์ น้ านิล 36

12 ด.ช. ธนพล มีมั่งค่ัง 37

13 ด.ช. ณัฏฐากรณ์  มะลิวรรณ์ 38

14 ด.ช. นราธร คดช่างพะเนาว์ 39

15 ด.ญ. บงกช ทองจันทร์ 40

16 ด.ญ. บุญญารัตน์ ปะนามะโก หมายเหตุ

17 ด.ช. ปรัชณา ร่มโพธิแ์ก้ว กรรมการก ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. พงศ์พิสุทธิ์ เริงพจน์ 1. นายบรรจง  หมอกเ็ปน็

19 ด.ช. พลพล ขึน้กลาง 2. นางสาวพลอยทพิย์  เพญ็สุข

20 ด.ช. พีร์นิธิ ล าเลียง

21 ด.ช. ภาสกร สุวรรณศรี

22 ด.ญ. ลัดดาพร ประเสริฐ

23 ด.ช. วทิวนิท์ พิมพ์เสน

24 ด.ญ. วภิาวนิี ผิวขาว

25 ด.ช. สรรเพชญ แก้วเขียว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการและทัว่ไป

ห้องสอบที่ 20 สอบที่ห้อง 227 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 7 )

วนัที่  26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

20 

227 


