
 

 

ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1   

ประจ าปีการศึกษา  2559 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

………….....................…………………….   

 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 นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. กรกฤต มนตรี 26 ด.ญ. ภาณิศา ประจิตร์

2 ด.ญ. กัญญาณัฐ พุฒกลาง 27 ด.ญ. ภูษณิศา ทองปลิว

3 ด.ช. กิตติรัช มูลสวัสด์ิ 28 ด.ช. ระพีพัฒน์ ดาทองหลาง

4 ด.ช. จักรภัทร เปียนขุนทด 29 ด.ช. วรวุฒิ พูนพิมาย

5 ด.ญ. จุรีรัตน์ กาวสูงเนิน 30 ด.ญ. วานิต้า อลิเซีย พีค

6 ด.ญ. ชวพร ชัยกาศ 31 ด.ญ. ศตกมล เลือดสงคราม

7 ด.ช. โชคอนันต์ หมั่นการนา 32 ด.ช. ศักด์ิสิทธิ์ เสริมพิมาย

8 ด.ญ. ฐาปนี วุธายุทธ 33 ด.ญ. ศุภลักษณ์ ผลนา

9 ด.ญ. ณัฐณิชา พระทอง 34 ด.ช. สิรวิชญ์ กะตะศิลา

10 ด.ญ. ณัฐวิภา ฝอยโคกสูง 35 ด.ญ. สุดารัตน์ เชิดสูงเนิน

11 ด.ญ. ทิตา นาสัน 36 ด.ญ. สุภาวิตา อุดมบุญ

12 ด.ช. ธนพล นิลภูมิ 37 ด.ช. เสกสรร คําพันชนะ

13 ด.ช. ธรณ์เทพ ปัญญาปรุ 38 ด.ญ. อภิชญา หมัดแม่น

14 ด.ญ. ธันย์ชนก ขอพิมาย 39 ด.ญ. อสมาภรณ์ รักคํา

15 ด.ช. ธีรวุฒน์ สบาย 40 ด.ญ. อารยา อย่างสูง

16 ด.ช. นราธร ใบปกทอง หมายเหตุ

17 ด.ญ. นันทิพร ผลนา กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. บุญประเสริฐ สีแสง 1. นางประทมุทพิย์   พงศ์นรินทร์

19 ด.ช. ปพัฒพงษ์ เล่ียงภัย 2. นางยุพณิ  ช่ําชอง

20 ด.ญ. ประภัสสร แก้วประเสริฐ

21 ด.ญ. ปิยธิดา กระจ่างโพธิ์

22 ด.ช. พณิชพล จันทร์กระจ่าง

23 ด.ช. พสิษฐ์ แคพิมาย

24 ด.ญ. พิมพ์สุพรรณ อินทรสูต

25 ด.ญ. แพรวพิชา มะโนรา

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่1 สอบทีห่้อง 122 ( อาคาร 1 ชั้นที ่2 ห้องที ่2 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

1 

122 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กชขจร บุญโญปกรณ์ 26 ด.ญ. ไพลิน อ่อนเฉวียง

2 ด.ช. กรเดช อยู่สบาย 27 ด.ช. ภานุวัฒน์ อิ่มในเมือง

3 ด.ญ. กัญญาพร เพลงเสนาะ 28 ด.ช. มงคลลักษณ์ ลาดหมื่นไวย

4 ด.ช. กิตติศักด์ิ สุขสุด 29 ด.ญ. รังสิมา พุทธา

5 ด.ญ. จันทร์จิรา คืนสันเทียะ 30 ด.ช. วรัชญ์ เจริญสุข

6 ด.ช. เจษฎา กล่ินแย้ม 31 ด.ญ. วิญะดา บุญพันธ์

7 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ผลบุญ 32 ด.ญ. ศรสวรรค์ กลํ่าพิมาย

8 ด.ญ. โชติกา แก้วไพล 33 ด.ญ. ศิรภัสสร ยองประโคน

9 ด.ช. ฐีรวัฒน์ พูนศรี 34 ด.ช. สกล ชูโคกกรวด

10 ด.ช. ณัฐดลย์ เลขไวฑูรย์ 35 ด.ญ. สิริกาญณ์ พูนดี

11 ด.ช. ดนัย ฝานสูงเนิน 36 ด.ช. สุทธิพงษ์ ประจิตร

12 ด.ญ. ทิพธัญญา จงรักภักดี 37 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ถาวรเสถียร

13 ด.ช. ธนพัต สร้างไร่ 38 ด.ช. อภิชาติ สืบค้า

14 ด.ช. ธรรมนุญ ชุนอ้วน 39 ด.ช. อัครเดช จุ้ยกลาง

15 ด.ญ. ธันยพร มานะงาน 40 ด.ญ. อารียา กุนอก

16 ด.ช. ธีรวุฒิ สร้อยสระน้อย หมายเหตุ

17 ด.ช. นราวิชญ์ สุขพิมาย กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. นัสนันท์ ผิวสา 1. นางวนิดา  ชัยชนะ

19 ด.ช. บุรินทร ทําดี 2.นางรุ่งทพิย์  โด่งพมิาย

20 ด.ญ. ปพิชญา ดวงทอง

21 ด.ญ. ประภัสสร ทูโคกกรวด

22 ด.ญ. ปิยวัฒน์ ก้านพิมาย

23 ด.ช. พนธกร เทอดไพรสันต์

24 ด.ช. พสุภพ เลากลาง

25 ด.ญ. พิยดา กลางนคร

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่2 สอบทีห่้อง 131 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่1 ) 2 

131 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กชสวรรณ์ ตรียมณีรัตน์ 26 ด.ญ. ฟ้าประกาย ศิริเกลียวรัตน์

2 ด.ญ. กรรณิกา แก๊ปพิมาย 27 ด.ช. ภาสกร เป็นซอ

3 ด.ญ. กัญญาภัค คูณจิรทรัพย์ 28 ด.ญ. มาลินี ลมพิมาย

4 ด.ญ. กิติชา ชัยฤทธิไ์พบูลย์ 29 ด.ช. รัชชานนท์ ผลาธัญญะ

5 ด.ญ. จันทิมา สุขคํานา 30 ด.ญ. วรารัตน์ จงกล

6 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ลําเลียง 31 ด.ช. วิทวัส ยังดี

7 ด.ญ. ชัญญานุช โจ้พิมาย 32 ด.ญ. ศรัญญา ระยับศรี

8 ด.ช. โชติธัมม์ ปานกลาง 33 ด.ญ. ศิรภัสสร หมื่นยุทธ์

9 ด.ญ. ฑิตญา ขวัญมั่น 34 ด.ช. สมศักด์ิ สรวงสมบัติ

10 ด.ญ. ณัฐติยากร อยู่พิมาย 35 ด.ญ. สิรินญา มินพิมาย

11 ด.ญ. ดวงกมล เทียมพันธ์ 36 ด.ญ. สุธางศรัตน์ สรรพสาร

12 ด.ญ. ทิพย์อาภรณ์ มูลพิมาย 37 ด.ญ. โสรยา ตันดิลกตระกูล

13 ด.ช. ธนภัทร กุลวงษ์ 38 ด.ช. อภิเดช ก่าํพิมาย

14 ด.ช. ธรรมรัตน์ บุญแต่ง 39 ด.ช. อัครวินท์ แสวงผล

15 ด.ญ. ธิดารัตน์ ใกล้จันอัด 40 ด.ญ. อินทิวร วัดมะณี

16 ด.ช. ธีระวัฒน์ สินธุเดช หมายเหตุ

17 ด.ช. นรินทร์ สีสมัย กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. นารีรัตน์ ป่าขมิ้น 1. นายรังษ ี  มโนรัตน์

19 ด.ญ. บุษกร ชาญกิจ 2. นางสาววลัยา  ขันใส

20 ด.ญ. ปพิชญา จันธรรม

21 ด.ญ. ประวีณา ใสดวง

22 ด.ญ. ปิยะธิดา อุปเถย์

23 ด.ญ. พรทิวา แจ่มทองหลาง

24 ด.ญ. พัชรกมล ได้การ

25 ด.ช. พีรดนย์ แซ่อึง

ห้องสอบที ่3 สอบทีห่้อง 132 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่2 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

3 

132 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกกร นาสกาศ 26 ด.ช. ภควัชชัย สกุลนาท

2 ด.ญ. กรรณิการ์ พยัคฆก์ุล 27 ด.ช. ภาสกร กลุ่มกลาง

3 ด.ญ. กัญญารัตน์ ดีมา 28 ด.ญ. มินทร์ตรา จงโปร่งกลาง

4 ด.ญ. กิติยา ชนะสูงเนิน 29 ด.ญ. รัตติญา รอดชะพรม

5 ด.ญ. จารุวรรณ หลงพิมาย 30 ด.ญ. วรารัตน์ เร่งพิมาย

6 ด.ญ. ชญาภรณ์ ทรัพย์สุข 31 ด.ญ. วิภาดา แสพิมาย

7 ด.ช. ชาคริต ทิพย์ชัชวาลย์ 32 ด.ช. ศรายุทธ นาดี

8 ด.ญ. โชติรส ช่างเชื่อง 33 ด.ญ. ศิริญากรณ์ ทองพิมาย

9 ด.ญ. ฑิตฐิตา ขวัญมั่น 34 ด.ช. สรชัช พยัคฆเ์ดช

10 ด.ญ. ณัฐธิดา การบรรจง 35 ด.ญ. สิริลักษณ์ ยอดเพ็ชร

11 ด.ญ. ดาปนีย์ ศิริชาติ 36 ด.ญ. สุปราณี มุ่งร่วมไทย

12 ด.ช. ธนกร เนื้อนา 37 ด.ญ. หนึ่งฤทัย ถนัดเล่ือย

13 ด.ช. ธนภัทร บัวทอง 38 ด.ช. อภิสิทธิ์ กิตติจิรัฐิติกาล

14 ด.ช. ธัชพงศ์ โรนพิมาย 39 ด.ญ. อัญชิษฐา พงษ์พิมาย

15 ด.ญ. ธิดารัตน์ ชูชีวา 40 ด.ญ. อิศริญาภรณ์ ชูจันทร์อัด

16 ด.ญ. ธีราพร ใจดี หมายเหตุ

17 ด.ญ. นฤมล สิทธิสุข กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. นิธิกร สุนทรวงษ์ 1. นายไพโรจน์  แสงสวา่ง

19 ด.ญ. บุษกร เจิงสูงเนิน 2. นายศุภกิจ  ชิวพมิาย

20 ด.ญ. ปภัสรา เหลาวัฒนา

21 ด.ญ. ปรียาภรณ์ นาคสวัสด์ิ

22 ด.ช. ปุณยวัจน์ ขุนทอง

23 ด.ญ. พรทิวา มะณีศิริพงศ์

24 ด.ญ. พัชรา  ทองนํา

25 ด.ช. พีรทัต ฟอมไธสง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่4 สอบทีห่้อง 133 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่3 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

4 

133 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกกร สีทางาม 26 ด.ญ. ภคอร ทับทิม

2 ด.ญ. กฤตนัตตา พูลสิงห์ 27 ด.ญ. ภิญญดา วัฒนากลาง

3 ด.ญ. กัญญารัตน์ นมัสการ 28 ด.ญ. มุกมณี คํากลาง

4 ด.ช. กีรติ เถื่อนพิมาย 29 ด.ญ. รัตนา พันเพ็ชร์

5 ด.ช. จิรเมธ คชวรานนท์ 30 ด.ญ. วโรชา ยิ้มเยื้อน

6 ด.ช. ชนะชัย นิสัยค้า 31 ด.ญ. วิมลมณี สรสิทธิ์

7 ด.ช. ชาญวิทย์ เรืองมะเริง 32 ด.ญ. ศรินทร์ทิพย์ เพ็ชร์หาด

8 ด.ญ. ฌัชชิมากรณ์ ทองกระโทก 33 ด.ญ. ศิริประภา ลือนา

9 ด.ช. ฑิตถากร พงศ์อุดม 34 ด.ช. สรวิศ แจ้งไพร

10 ด.ช. ณัฐนนทน์ เล่ือยเป็น 35 ด.ญ. สุกัญญา แจ้งไธสงค์

11 ด.ช. เดชมงคล บาตโพธิ์ 36 ด.ญ. สุพัชชา เริกกระโทก

12 ด.ช. ธนกฤต เล่ียมรัตน์ 37 ด.ญ. หัทยา กลับกลาง

13 ด.ช. ธนภัทร ไชยวงศ์จันทร์ 38 ด.ช. อภิสิทธิ์ แซ่โค้ว

14 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ คราดนา 39 ด.ญ. อัญมณี ยันตระพันธ์

15 ด.ญ. ธิดารัตน์ แก้วแสนชัย 40 ด.ญ. อิสราลักษณ์ พีพ่ิมาย

16 ด.ญ. นงนพัต ศิริการ หมายเหตุ

17 ด.ญ. นฤมล มุ่งพิมาย กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. นิธิกร เทียมพันธ์ 1. นางเพญ็ผกา  นาคะนิเวศน์

19 ด.ญ. บุษบง วรรณจิตร 2. นายพรพพิฒัน์  รัตนสิงห์

20 ด.ญ. ปภัสสรา สาทกลาง

21 ด.ญ. ปัญจรีภรณ์ ยินดี

22 ด.ญ. เปรมวดี สุดเนตร

23 ด.ญ. พรพรรณ ช่างทองมะดัน

24 ด.ญ. พัชราภา วรวงษ์

25 ด.ช. พีรพัฒน์ เปร่ืองค้า

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่5 สอบทีห่้อง 134 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่4 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

5 

134 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกพร ทองกลาง 26 ด.ช. ภัคธร รัตนสิงห์

2 ด.ช. กฤติน อริยะเดช 27 ด.ช. ภูธเนศ เนาว์กระโทก

3 ด.ญ. กัลยรัตน์ พัฒนกุล 28 ด.ญ. มุทิตา จุพิมาย

4 ด.ช. กีรติ ไทยแท้ 29 ด.ช. เรืองศักด์ิ ยินดี

5 ด.ช. จิรยุทธ์ ปัญญาพิมพ์ 30 ด.ช. วสุ ชินสุข

6 ด.ช. ชนาธินาถ นาเมือง 31 ด.ญ. วิมลศิริ บํารุงไร่

7 ด.ช. ชาญศักด์ิ ครํ่าสุข 32 ด.ญ. ศศิกานต์ อริยเดช

8 ด.ญ. ญาณินท์ คุณโน 33 ด.ญ. ศิริพร ดีมา

9 ด.ญ. ฑิตยา พัฒนกุล 34 ด.ญ. สลิษา ลางสันเทียะ

10 ด.ช. ณัฐนันท์ ขวัญสุข 35 ด.ญ. สุกัญญา เติมสุข

11 ด.ช. ต่อตระกูล สําเร็จงาน 36 ด.ญ. สุภัทรา ปัญญา

12 ด.ช. ธนกฤต เรืองศรี 37 ด.ญ. อจิรภาส์ เพชรสุขศรี

13 ด.ช. ธนภัทร สร้างไร่ 38 ด.ช. อภิสิทธิ์ ชิตไธสง

14 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ด้วงกลาง 39 ด.ช. อัมรินทร์ อยู่สบาย 

15 ด.ช. ธิตินัย ยันต์พิมาย 40 ด.ญ. อุ้มเงิน สวัสด์ิดล

16 ด.ญ. นงนุช ศรีสง่า หมายเหตุ

17 ด.ญ. นวพรรษ์ มายะลา กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. นิธิวดี กองสูงเนิน 1. นางจิตร์นภา  อุดมผล

19 ด.ญ. บุษบาวรรณ อินโคตร 2. นายอภชิาติ   อินจันทกึ

20 ด.ญ. ปภาวดี พาพิมาย

21 ด.ช. ปัญญพัฒน์ เคล้าพิณ

22 ด.ช. เปรมศักด์ิ เพียรงาน

23 ด.ญ. พรพิรุณ สินค้า

24 ด.ญ. พัฒสิริน เพ็ชรกําเนิด

25 ด.ช. พีรวัฒน์ พลนรา

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่6 สอบทีห่้อง 135 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่5 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

6 

135 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกพร รักษาทรัพย์ 26 ด.ช. ภัคพล สว่างพงษ์

2 ด.ญ. กฤติยา ค้าขาย 27 ด.ช. ภูริจักษ์ ศูนย์กลาง

3 ด.ญ. กัลยารัตน์ กอบพิมาย 28 ด.ช. ยงยุทธ์ ในพิมาย

4 ด.ญ. เกศนี ศรีดี 29 ด.ญ. วทันยา ปุริธรรมเม

5 ด.ช. จิรวัฒน์ ขอยื้อกลาง 30 ด.ช. วัชรพล พูนศรี

6 ด.ญ. ชมพูนุช นุชถนอม 31 ด.ญ. วิลาสิณี เดชพิมาย

7 ด.ญ. ชาลินี สินสวัสด์ิ 32 ด.ญ. ศศิกานต์ แป้นกระโทก

8 ด.ญ. ญาดา ยังดี 33 ด.ญ. ศิริรัตน์ ป่ายา

9 ด.ญ. ณชากร โยธะมาตย์ 34 ด.ช. สันติพงศ์ ภูกองไชย

10 ด.ช. ณัฐนัย แสงรุ่งสว่าง 35 ด.ญ. สุกัญยา แก่นพะเนา

11 ด.ช. ไตรภูมิ เพียรเพ็ชร 36 ด.ญ. สุภาภรณ์ บุตรศรีภูมิ

12 ด.ญ. ธนกาญจน์ รักศิริ 37 ด.ช. อดิศร ถัดกระโทก

13 ด.ช. ธนวัฒน์ สามัคคี 38 ด.ช. อมรเทพ ต่างกลาง

14 ด.ช. ธัญวัฒน์ ตีบกลาง 39 ด.ช. อัษฎาวุธ เคยการ

15 ด.ญ. ธิติยาพร การพันธุนิจ 40 ด.ญ. อุไรวรรณ หมัดแม่น

16 ด.ช. นนพัทธ์ วราพรธนาพันธ์ หมายเหตุ

17 ด.ญ. นวิยา กลุ่มกลาง กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. นิรุต สันกลาง 1. นางอมรรัตน์  พพูมิาย

19 ด.ญ. บุษย์พัชระ แตงกลาง 2. นางอุมาพร  พาละเอน

20 ด.ญ. ปภาวรินทร์ บาตร์โพธิ์

21 ด.ช. ปัณวรรธน์ จันทองศรี

22 ด.ช. พงศธร สร้างไร่

23 ด.ญ. พรสุดา สนธิสวัสด์ิ

24 ด.ญ. พิชญารัตน์ เจริญสุข 

25 ด.ช. พีรวัส ชินพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่7 สอบทีห่้อง 136 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่6 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

7 

136 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกรัตน์ พิมพ์จันทร์ 26 ด.ช. ภัทรพร แก้วสกุล

2 ด.ช. กฤษณะ วิเศษนอก 27 ด.ช. ภูริต ศรีเพ็ชร

3 ด.ญ. กัลยารัตน์ คํามี 28 ด.ญ. ยุพิณ อาจสูงเนิน

4 ด.ญ. ขนิษฐา ผินกลาง 29 ด.ญ. วรกมล ชาญกิจ

5 ด.ญ. จิรัชยา แซนพิมาย 30 ด.ช. วัชระ แนบกลาง

6 ด.ญ. ชมพูนุท คําเพ็งอาจ 31 ด.ช. วิศรุต ธรรมสละ

7 ด.ญ. ชาลิสา เพ็ญสุข 32 ด.ญ. ศศิธร กระพือพงษ์

8 ด.ญ. ฐณัชชา เปล่ียนจันอัด 33 ด.ญ. ศิริรัตน์ แจ่มแจ้ง

9 ด.ช. ณัชพล ศิริเมฆา 34 ด.ช. สันติภาพ เครือทอง

10 ด.ญ. ณัฐนิชา โคสูงเนิน 35 ด.ญ. สุชัญญา คงกลาง

11 ด.ช. ไตรรัตน์ อุไรรัตน์ 36 ด.ช. สุรัตน์ชัย แคพิมาย

12 ด.ช. ธนกูล พิรักษา 37 ด.ช. อดิศักด์ิ สุขศิริ

13 ด.ช. ธนวัฒน์ หมอสัมฤทธิ์ 38 ด.ช. อรรถสิทธิ์ ยันพิมาย

14 ด.ญ. ธัญสุดา ด้วงทะเล 39 ด.ช. อาทิตดนัย ค้าขาย

15 ด.ญ. ธิวาภรณ์ อุดมเดช 40 ด.ช. เอกอัมรินทร์ นามพงษ์

16 ด.ช. นพนันท์ หมอยา หมายเหตุ

17 ด.ช. นันทวัชษ์ โมรานอก กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. นุจรีพร เปร่ียมพิมาย 1. นายธรีะศักด์ิ  อินยาพงษ์

19 ด.ญ. เบญจวรรณ ยิ่งแก้ว 2. นางสาวลภสัรดา  ทรงประโคน

20 ด.ช. ปรมัตถ์ นิ่มพิมาย

21 ด.ญ. ปานทอง คันใจ

22 ด.ช. พงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง

23 ด.ช. พลวัต เรืองตนนอก

24 ด.ช. พิเชษฐ ประจวบโชคดี

25 ด.ช. พุฒิเมธ อนุกาล

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่8 สอบทีห่้อง 137 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่7 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

8 

137 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กนกวรรณ รัตนา 26 ด.ช. ภัทรพล จันทร์กระจ่าง

2 ด.ญ. กวินทิพย์ ไทยใหม่ 27 ด.ช. ภูริภัทร์ โสกขุนทด

3 ด.ญ. กาญจนศิริ สีทางาม 28 ด.ญ. รมิตา นันทกาล

4 ด.ช. คณิศร คุ้มภัย 29 ด.ญ. วรกมล ยังดี

5 ด.ช. จิรายุ ตรวจนอก 30 ด.ญ. วันวิสาข์ ค่อมชัยภูมิ

6 ด.ช. ชลที รัตนภักดี 31 ด.ช. วีรร์ดัม มาซอ

7 ด.ช. ชินวัตร ชัยยะ 32 ด.ญ. ศศินา เข็มนาค

8 ด.ช. ฐนะวัฒน์ พรมจันทร์ 33 ด.ญ. ศิริวรรณ ดาบสี

9 ด.ช. ณัฐกวิณ วงศ์นรกุล 34 ด.ช. สิปปกรณ์ ชายกลาง

10 ด.ช. ณัฐพล บุญครอง 35 ด.ญ. สุชาดา แสงฤทธิ์

11 ด.ญ. ถิราภรณ์ ตลาดเงิน 36 ด.ญ. สุรัสวตี ไชยมาลี

12 ด.ช. ธนชัย กล้าหาญ 37 ด.ญ. อนิตา ทองศรี

13 ด.ช. ธนวัฒน์ บํารุงกุล 38 ด.ญ. อรอนงค์ อุดมผล

14 ด.ญ. ธันชนก ทรงพระ 39 ด.ญ. อาทิตตยา ถนัดเล่ือย

15 ด.ญ. ธีรนันท์ เพ็ญเพียร 40 ด.ช. เอเซีย ศิริเมฆา

16 ด.ญ. นภสร นิสัยตรง หมายเหตุ

17 ด.ญ. นันทิกานต์ กุลี กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. บรรณสรณ์ เกิดโภคา 1. นางสาวพชัรนันท ์กุลวรพสิิษฐ์

19 ด.ช. ปฏิภาณ ลับสาร 2. นายธนวฒัน์  ธรีพงศธร

20 ด.ช. ปรเมจ สวิงกลาง

21 ด.ญ. ปาริชาติ ขวัญเมือง

22 ด.ช. พงศ์ภรณ์ ฉิมนอก

23 ด.ญ. พลอยจรัส ผลนา

24 ด.ญ. พิมพ์ชนก พราวศรี

25 ด.ญ. พุทธชาด คมพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่9 สอบทีห่้อง 138 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่8 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

9 

138 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. กมลภพ กิจนา 26 ด.ช. ภัทรพล เลิศนา

2 ด.ช. กษิดิศ พูนประสิทธิ์ 27 ด.ช. ภูริภัทร ต้ือถา

3 ด.ช. กิตติพงษ์ ประจิมนอก 28 ด.ญ. รสิตา กินบุญ

4 ด.ช. คุนากรณ์ สุขกําเนิด 29 ด.ญ. วรนุช ต้ังวุฒิสาร

5 ด.ญ. จิราวรรณ มากผล 30 ด.ญ. วันใส ท่วมนอก

6 ด.ญ. ชลธิชา คล่องชอบ 31 ด.ช. วีรวิธ อภิวุฒิ

7 ด.ช. ชุติเดช เพียรค้า 32 ด.ญ. ศศินิภา บุญชํานิ

8 ด.ญ. ฐนิดา คํามา 33 ด.ญ. ศิริวิภา พวงพิมาย

9 ด.ญ. ณัฐกานต์ ศาลาหลวง 34 ด.ญ. สิรภัทร เจริญศิริ

10 ด.ช. ณัฐภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ 35 ด.ญ. สุชาวดี สิงห์ขุนทด

11 ด.ช. ทองธนา ชัยยะ 36 ด.ช. สุริยา อาจศึก

12 ด.ช. ธนดล ยอดพิมาย 37 ด.ญ. อภัทรชา แก้วทะเล

13 ด.ช. ธนวัตร แก้วระวัง 38 ด.ญ. อริสา มุ่งสว่าง

14 ด.ญ. ธันย์ชนก อารมณ์เพียร 39 ด.ญ. อาทิตยา โชคค้า

15 ด.ช. ธีรพัฒน์ ช่วยการ 40 ด.ญ. เอวิตรา คิดพ่อค้า

16 ด.ญ. นภัสษร ส่วนบุญ หมายเหตุ

17 ด.ญ. นันทิชา เนื่องนา กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. บารมี จีนประชา 1. นางสุวรรณา  วโิรจน์

19 ด.ช. ปฐมชัย อยู่สบาย 2. นางสาวธนัชชา  สีเหลือง

20 ด.ช. ปรเมศร์ พืชทองหลาง

21 ด.ญ. ปาริชาติ เขตสูงเนิน

22 ด.ช. พชรพล แข็งกระโทก

23 ด.ญ. พลอยชมพู จิ๋ววิเศษ

24 ด.ญ. พิมพ์มาดา ถนัดค้า

25 ด.ญ. เพ็ชรชมพู โชคค้า

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่10 สอบทีห่้อง 212 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่2 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

10 

212 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กมลวรรณ กลบกระโทก 26 ด.ญ. ภัทรภรณ์ สวยครบุรี

2 ด.ญ. กัญญากร เปร่ียมพิมาย 27 ด.ช. ภูริภัทร บุณโต

3 ด.ญ. กิตติยาพร วิลัย 28 ด.ช. รอบบี้ ลอเรนส์

4 ด.ช. จอมพล ชูชีพ 29 ด.ช. วรรธนะ ฤทธิไ์ธสง

5 ด.ญ. จุฑามาศ ธาตะนะ 30 ด.ช. วาทัศน์ หมัดแม่น

6 ด.ญ. ชลธิชา บาตโพธิ์ 31 ด.ช. วุฒินันท์ น้ํานิล

7 ด.ช. ชูวิทย์ เสระพล 32 ด.ช. ศักด์ิสิทธิ์ เทพกลาง

8 ด.ญ. ฐานิดา แก่นคนชุม 33 ด.ช. ศุภนัฐ วิจิตรศักด์ิ

9 ด.ญ. ณัฐฐาพร นาคโคตร 34 ด.ช. สิรวิชญ์ เตียนสูงเนิน

10 ด.ญ. ณัฐรัตน์ คําแก้ว 35 ด.ญ. สุณัฐกานต์ ฮาตวิเศษ

11 ด.ช. ทักษิณ ถนัดไถ 36 ด.ญ. สุวพัชร ไชยชุม

12 ด.ช. ธนบดี วิเวกรัมย์ 37 ด.ญ. อภิชญา เดชโคบุตร

13 ด.ช. ธนาธิป พานิชนอก 38 ด.ญ. อรุณวรรณ ยังดี

14 ด.ญ. ธันย์ชนก ชัยวอรัตน์ 39 ด.ญ. อาธิติญา หมั่นการนา

15 ด.ช. ธีรภัทร์ ยังดี 40 ด.ญ. ไอลดา ปรึกษาชีพ

16 ด.ญ. นราทิพย์ ธรรมวงศ์ หมายเหตุ

17 ด.ญ. นันทิญา ขาวพิมาย กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. บุญญาณี คุณโชตน์กุล 1. นายธรีศิลป ์ นิยมสุข

19 ด.ญ. ปฐวีกานต์ สีเงิน 2. นายสาธติ  คู่พมิาย

20 ด.ช. ปรเมศวร์ บุญเอก

21 ด.ญ. ปิยธิดา เคียนขุนทด

22 ด.ช. พณัฐ อุดมผล

23 ด.ญ. พวงทอง ศิริเถียร

24 ด.ญ. พิมพ์ศิริ ปฐพีภัทร

25 ด.ญ. เพียงรวี หวังทิวกลาง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่11 สอบทีห่้อง 213 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่3)

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

11 

213 



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. กรกนก อยู่สบาย 26 ด.ญ อมลรดา อินทร์คําน้อย

2 ด.ญ. กัญญาณัฐ ญาติกระโทก 27 ด.ญ. วิลาวัณย์ แหไธสง

3 ด.ญ. กิตติยาภรณ์ เซ็นกลาง 28 ด.ช. เกียรติศักด์ิ นาคา

4 ด.ช. จักร์ณรงค์ พวงพิมาย 29 ด.ช. วัชรพล ชาญกิจ

5 ด.ญ. จุฑารัตน์ มานะงาน 30 ด.ช. นันทวัฒน์ นาแพง

6 ด.ญ. ชลาวา พงษ์พิมาย 31 ด.ญ. คอร์เนเลีย โบไดท

7 ด.ช. โชคสวัส สวัสด์ิดล 32 ด.ช. นรบดี แก้วไทย

8 ด.ช. ฐานุพงศ์ พิชิตวงศ์ศรี 33 ด.ช. วีรภัทร พงษ์พิมาย

9 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ พูนเกษม 34 ด.ช. ธนวรรธก์ ขอพิมาย

10 ด.ญ. ณัฐวดี พุทธายะ 35

11 ด.ช. ทัศน์พล เปล่ียนพิจิตร 36

12 ด.ญ. ธนพรรณ อยู่เจริญ 37

13 ด.ญ. ธนาวดี เผือกกลาง 38

14 ด.ช. โชติตระกูล เข็มพิมาย 39

15 ด.ญ. ณัฐพร ช้างคง 40

16 ด.ช. ทินภัทร ฉวนพิมาย หมายเหตุ

17 ด.ช. ธรรมรัตน์ ธรรมประชา กรรมการกํากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ ธัญญมาสน์ มวยดี 1. นางสาวชุติมา  ลัดนอก

19 ด.ช. ธีรภัทร พานะสิทธิ์ 2. นางสาวมณีรัตน์  จงหอ่กลาง

20 ด.ช. นพดล พยัคฆก์ุล

21 ด.ญ. ภควดี เทินสะเกษ 

22 ด.ช. ภัทรธง ภูช่ัย

23 ด.ญ. รสิตา กินบุญ

24 ด.ช. ศุภกร สุขสุทธิ์

25 ด.ญ. สินศศิ พระทอง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่12 สอบทีห่้อง 214 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่4 )

วันที ่ 26 มีนาคม 2559

ชื่อ ชื่อ

12 

214 


