
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4   

ประจ าปีการศึกษา  2559 

ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

………….....................…………………….   

 ด้วยโรงเรียนพิมายวิทยา  เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่ได้รับมอบหมายจากสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

ให้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 24  

มีนาคม 2559 และจะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 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 

 
 
 
 
 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กตวรรณ พิมพิมาย 26 น.ส. มาริสา พูนดี

2 น.ส. กรกนก หินด า 27 น.ส. รัฐริญญา ศิริเมฆา

3 น.ส. กัญยรัตน์ ยิ่งนอก 28 นาย วรโชติ เอื้อวิทยาศุภร

4 น.ส. เกวลิน ราวพิมาย 27 น.ส. วราภรณ์ จั่นขุนทด

5 น.ส. จารุวรรณ บุญเพชร 30 น.ส. วิจิตรา บัวทองหลาง

6 น.ส. เจนจิรา เป็นพิมาย 31 น.ส. ศศินา ค ายาง

7 น.ส. ชลธิชา สุนเจิม 32 ด.ญ. ศุภิสรา พงษ์พิมาย

8 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วาจาสัตย์ 33 น.ส. สาธินี สนดงนอก

9 น.ส. ณภัคมน เคยศึก 34 น.ส. สุจิตรตรา แจ้งไธสง

10 น.ส. ณัฐริกา สันทอง 35 นาย สุพจน์ สุราแป๊ะต้ัง

11 ด.ญ. ดารารัตน์ ท้องพิมาย 36 น.ส. สุรัตน์ เพียรเพชร

12 น.ส. ทิพยรัตน์ ทองดี 37 นาย อดิศร ฉัตรนันทภรณ์

13 นาย ธนภัทร แต่งชอบ 38 นาย อภิสิทธิ์ ร่วมสุข

14 นาย ธราเทพ กองแก้ว 39 ด.ญ. อริสา ริมหมู่ดี

15 นาย ธีรภัทร์ น้อยมะดัน 40 ด.ช. อามิส โสภารัตน์

16 ด.ช. นฤพนธ์ ด่านสันเทียะ หมายเหตุ

17 น.ส. นันทิชา เชียงใหม่ กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 นาย บุญญฤทธิ์ บัวงาม 1. นางอัจฉราพร  เกตุกระทุ่ม

19 น.ส. ปภาวี บุญฉ่ า 2. นายสมเกียรติ  สุขสมัย

20 น.ส. ปวีณา แก้วนวน

21 ด.ญ. ปิยะธิดา ปล้องกระโทก

22 น.ส. พนิดา ชัยสิทธิ์

23 นาย พันทวี มีมาก

24 น.ส. พุทธวรรณ เอมกลาง

25 น.ส. ภัทราภรณ์ เกตุแก้ว

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

1 

122 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กนกวรรณ ณรงค์นอก 26 นาย ยศพล ดีดพิมาย

2 น.ส. กรรณิการ์ ผินกลาง 27 น.ส. รัตติกาล ภาพนอก

3 นาย กันต์กมล รักกุศล 28 นาย วรเมธ อภัยบุรี

4 น.ส. เกษราพร ยางนอก 29 น.ส. วริศรา ดีถาวร

5 น.ส. จิตลัดดา สนิทชอบ 30 ด.ญ. วิภา สุชสงวน

6 น.ส. เจนจิรา ผลพิมาย 31 น.ส. ศศิประภา หาดทราย

7 นาย ชัชชยันต์ วิชชาพิณ 32 น.ส. ศุภิสรา แก่นมั่น

8 น.ส. ชุติมา ชัยสิทธิ์ 33 น.ส. สายสวรรค์ รัตนจันทร์

9 น.ส. ณัฏฐนิชา สาคุณ 34 น.ส. สุชาวดี ดุนมะดัน

10 น.ส. ณัฐวรรณ ฟองรัตน์ 35 น.ส. สุพรรณษา อาศัยนา

11 ด.ญ. ดาราวัลย์ ท้องพิมาย 36 น.ส. สุวพัชร พินิจด่านกลาง

12 น.ส. ทิพย์สุดา พูลกล่ิน 37 นาย อดิศักด์ิ ปอยสูงเนิน

13 นาย ธนวัฒน์ รัชชภาคโสภณ 38 นาย อภิสิทธิ์ ปัน่มะเริง

14 ด.ญ. ธัญรัตน์ ในพิมาย 39 น.ส. อวิกา กิจไธสง

15 นาย ธีระวัฒน์ เรืองมะเริง 40 ด.ญ. อารยา เพียรค้า

16 น.ส. นลินี รัศมี หมายเหตุ

17 น.ส. นันทิมาภรณ์ นามมะเริง กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 น.ส. เบญจรัตน์ เมิกขว้าง 1. นายสุพชัย  พพูมิาย

19 นาย ประภาพงศ์ เขื่อนค า 2. นางสาวปยิะมาศ  พยัคฆเดช

20 ด.ญ. ปวีณา บุญพร้อม

21 ด.ญ. ปิยากร สว่างสุวรรณ

22 น.ส. พรนภา ปิตตาโส

23 น.ส. พิชชา ยอดบุนอก

24 ด.ญ. พุทธินันท์ ยินดีตระกูล

25 นาย ภานุเกียรติ จิตรงาม

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

2 

131 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กนกวรรณ เกิดมงคล 26 นาย ยุทธพงษ์ เด่นประเสริฐ

2 น.ส. กรรณิการ์ อ่อนดี 27 ด.ช. รัตนบดินทร์ ทบด้าน

3 น.ส. กันยกร ขอพิมาย 28 น.ส. วรรณชนก ทองยินดี

4 น.ส. เกสินี สระสิทธิ์ 29 ด.ญ. วริศรา ในพิมาย

5 น.ส. จิรภาภร หมั่นสาร 30 ด.ญ. วิภาดา พบพิมาย

6 น.ส. เจนนิสตา อุส่าห์ค้า 31 น.ส. ศศิประภา คามพิมาย

7 นาย ชาคริต ชูช่ืน 32 นาย สกุลวัตร วัตรงาม

8 น.ส. โชติกา จันทร์กระจ่าง 33 น.ส. สิญานิษฐ์ กล่ินกมล

9 น.ส. ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์ 34 น.ส. สุดารัตน์ ยะประภา

10 นาย ณัฐวุฒิ ช่างบุ 35 น.ส. สุพรรณี เริงสนาม

11 ด.ญ. ดาวเรือง แก้ววัฒน์ 36 น.ส. สุวลักษณ์ นาดี

12 นาย เทพกร พันชมภู 37 นาย อดิศักด์ิ ตีบกลาง

13 ด.ช. ธนากร นัยสุนทร 38 น.ส. อมรรัตน์ สอบเหล็ก

14 น.ส. ธัญลักษณ์ ยศสระน้อย 39 น.ส. อสมาภรณ์ เทียนชัย

15 นาย นพพล บุญครอง 40 น.ส. อารียา ป้องหมู่

16 นาย นวพล มะลิลา หมายเหตุ

17 น.ส. นิภา เยี่ยงเสือ กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 น.ส. เบญญาภา คนเพียร 1. นางรัศมี  สุขเกษม

19 น.ส. ประภาพร ขยายฤทธิ์ 2. นางยุพณิ  สืบประยงค์

20 นาย ปัณณวิชญ์ สินประกอบ

21 ด.ญ. ปิยาภรณ์ มั่นคงประไพ

22 นาย พลากร ปานาสา

23 น.ส. พิชญาภา ปิดตาละเพ

24 น.ส. แพรวพิลาศ ลูพิมาย

25 นาย ภานุวัฒน์ บรรดิจ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

3 

132 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กนกวรรณ พฤกษาชีพ 26 น.ส. รมณีย์ ดีดพิมาย

2 ด.ช. กรศิวะ ภูมิกระจ่าง 27 น.ส. รัตนาภรณ์ สุทธิสิน

3 นาย กัมปนาท จรัสเอี่ยม 28 น.ส. วรรณพร สมรรถชัย

4 ด.ช. เกียรติกร จุพิมาย 29 น.ส. วันทนา พูลศิริ

5 นาย จิระพงษ์ สังข์กลาง 30 น.ส. วิภาวดี ล้ิมปิติอินทรากูล

6 นาย ฉัตรชัย สาทกลาง 31 ด.ญ. ศศิวิมล พลดงนอก

7 ด.ญ. ชาครีญา สันทัดกลาง 32 ด.ญ. สรวงสุดา อินสาน

8 น.ส. โชติกาญจน์ สิธิ 33 นาย สิทธิลักษณ์ พิมพ์ประสานต์

9 นาย ณัฐดนัย ศรีอภัย 34 น.ส. สุทธิดา ชาติพุทรา

10 ด.ญ. ณิชนันทน์ ศรีสวาสด์ิ 35 ด.ญ. สุพัตรา ชัยมงคล

11 นาย ดุษฎี สุขสบาย 36 น.ส. สุวิมล สนิทชอบ

12 นาย เทพฤทธิ์ โม่งทองหลาง 37 นาย อนพัทย์ ศักด์ิแดนไพร

13 นาย ธนาคาร ด ารงค์ศิลป 38 น.ส. อรทัย หินพิมาย

14 น.ส. ธันย์ชนก พึง่โค 39 ด.ญ. อัมรากุล สมานหมู่

15 น.ส. นภัสวรรณ รอสูงเนิน 40 น.ส. อารียา แสนเจ๊ก

16 น.ส. นวรัตน์ สุขพิมาย หมายเหตุ

17 น.ส. นิรัชชา ปุริธรรมเม กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 นาย ปฏิภาณ ไชยสิทธิ์ 1. นายสมพร  บญุประมวล

19 น.ส. ประภาภรณ์ นิตย์เกาะ 2. นางสมจิตต์  ดาวไธสง

20 ด.ญ. ปาจรีย์ หมั่นดี

21 นาย ปุริศ ศรีสถาพร

22 น.ส. พลายไพรินทร์ เปร่ียมพิมาย

23 นาย พิเชษฐ์ คุ้มเรือน

24 นาย ภควัฒน์ สมานพร้อม

25 นาย ภูริทัต ค้าคล่อง

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

4 

133 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กนกวรรณ หมายสุข 26 น.ส. รวิภา นาเดช

2 นาย กฤตธรรศ พลีดี 27 นาย เรืองศักด์ิ พรมรินทร์

3 น.ส. กัลยาพร เทียนพิมาย 28 น.ส. วรรณพร สาคร

4 นาย โกศล ระบือพิณ 29 น.ส. วันวิสาข์ หลงพิมาย

5 น.ส. จิราพัชร พุม่พวง 30 น.ส. วิลัยพร ไชยโย

6 น.ส. ชฎาภา สินสวัสด์ิ 31 นาย ศิครินทร์ เม้ากลาง

7 นาย ชาญณรงค์ เหมือนศรี 32 นาย สรศักด์ิ ยุคกลาง

8 ด.ญ. โชษิตา ขานกระโทก 33 นาย สิรภพ นาดี

9 นาย ณัฐดนัย อุตส่าห์การ 34 ด.ญ. สุทัตตา ประเสริฐการ

10 น.ส. ณิชนันทน์ รวยกระบือ 35 น.ส. สุพิชชา จันทร์สีดา

11 ด.ญ. ตรีทิพยพรดา วันดี 36 ด.ญ. เสาวลักษณ์ รัตนจันทร์

12 นาย ธนกร สมตา 37 ด.ญ. อนุตตมา ชูตระกูล

13 นาย ธนาทิตย์ คล่องแคล่ว 38 น.ส. อรวรรณ งามจันอัด

14 น.ส. ธาริญา ชูชีพ 39 นาย อัศวเดช สินสวัสด์ิ

15 ด.ช. นราพงษ์ ชอบงาน 40 น.ส. อารีรัตน์ วงศ์อุบล

16 น.ส. นวิยา เมืองแสน หมายเหตุ

17 น.ส. นิลาวัณย์ คู่พิมาย กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 น.ส. ปฏิมาภรณ์ ทองเกล้ียง 1. นางสุวรีย์  ขอพมิาย

19 น.ส. ประภาภรณ์ ภูวนาถ 2. นายยรรยง ปญัญา

20 น.ส. ปาริฉัตร หิวพิมาย

21 นาย พงศธร พูนแก้ว

22 ด.ช. พศวีร์ พลละคร

23 นาย พิทยา ขุนอุดม

24 น.ส. ภัคณัมพร ชูชีวา

25 ด.ช. ภูสูง พงษ์พิมาย

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

5 

134 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กนกวรรณ การบุญ 26 น.ส. รัชชา เปร่ืองนา

2 นาย กฤตภัทร จันทร์นวล 27 น.ส. ลักษมีกานต์ มองพิมาย

3 น.ส. กัลสุดา บุญมาก 28 น.ส. วรรณพร ศรีนาคา

4 น.ส. คารีน่า โบไดท 29 น.ส. วัลลภา เทียมขุนทด

5 น.ส. จีรญารัตน์ ศรีปิน่สุขสกุล 30 นาย วุฒิภัทร สุดโต

6 น.ส. ชนากานต์ แก้วพรม 31 น.ส. ศิริพร ค้าขาย

7 นาย ชานนท์ กรอนโคกกรวด 32 น.ส. สริตา บุญวิชัย

8 น.ส. ญาณิศา พะนัด 33 น.ส. สิริยากร จ้ าสีชา

9 น.ส. ณัฐนิช เม่ามูลเฮ 34 น.ส. สุธาวี แท่นกระโทก

10 น.ส. ณิชนันทน์ วันใหม่ 35 น.ส. สุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า

11 น.ส. ถิรดา จ านงค์นารถ 36 นาย แสงตะวัน วัชรพงษ์

12 นาย ธนชิต เรศสันเทียะ 37 น.ส. อภิญญา นาสะกาด

13 น.ส. ธนิดา คงวงศ์ 38 น.ส. อรอนงค์ มีพิมาย

14 นาย ธาวิน ถาวรเสถียร 39 น.ส. อาทิตยา เกณฑ์พิมาย

15 นาย นราวัฒน์ บัวแก้ว 40 นาย อิทธิพงษ์ โชคพิมาย

16 นาย นันทกร คามพิมาย หมายเหตุ

17 น.ส. นิศากร โด่งพิมาย กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 ด.ช. ปฐพี ศรีนอก 1. นางสาวถิรนนัท์  แซ่เอี้ยว

19 ด.ช. ปริญญากรณ์ หมั่นสาร 2. นางเมทิน ี สินชุม

20 น.ส. ปาริชาต ทองดี

21 นาย พงศ์พัฒน์ ตามกลาง

22 ด.ช. พัชรพล ผลนา

23 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิมพ์พันธ์

24 น.ส. ภัทรนันท์ แน่นพิมาย

25 น.ส. มนัสวี นิลบัวลา

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

6 

135 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กมลชนก ขอบโคกกรวด 26 นาย รัชชานนท์ นามจริง

2 นาย กฤษณะ จี่พิมาย 27 นาย ลักษิก หาญสินธุ์

3 นาย กิตติธัช ยอดบุนนอก 28 น.ส. วรรณภา สร้างไร่

4 ด.ช. จตุรพัตร บ่าพิมาย 29 ด.ญ. วาสนา กล้ิงพิมาย

5 น.ส. จุฑาทิพย์ เปร่ียมสุข 30 นาย ศรศิลป์ จ าหน่ายโค

6 ด.ช. ชนาธิป เจริญพร 31 ด.ญ. ศิริรัตน์ ธีระชวาลวงศ์

7 น.ส. ชาลินี พัฒนกุล 32 นาย สหรัฐ บุญนอก

8 น.ส. ฐิติยา ควรคะนึง 33 น.ส. สุกรรณิกา เปล่ืองโนนสูง

9 นาย ณัฐพนธ์ ฤกษ์พิพัฒน์ 34 น.ส. สุนัฐตรา อารมณ์เพียร

10 น.ส. ณิชาภัทร ภักดีนอก 35 ด.ญ. สุพิชญา เรืองมะเริง

11 ด.ช. ถิรตะวัน ปัทมเจริญ 36 นาย องศา วัดกลาง

12 น.ส. ธนพร ซ่อกริช 37 น.ส. อภิญญา นิ่มพิมาย

13 น.ส. ธนิตา มาตะรักษ์ 38 น.ส. อรอุมา บุญพิมาย

14 นาย ธีรเดช แสงทอง 39 ด.ญ. อาทิตยา อัตถวิริยะสุวร

15 นาย นรินทร แสนนาม 40 น.ส. อินท์วาริน กล้าหาญ

16 นาย นันทไชย ช านิกลาง หมายเหตุ

17 น.ส. นุจริน เสียมขุนทด กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ปณิธิ ศิริการ 1. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พวั

19 น.ส. ปริยากร ศิริอาจ 2. นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ

20 น.ส. ปิยดา อาษา

21 นาย พงษ์เพชร อินภู่

22 ด.ญ. พัชรา แสวงผล

23 น.ส. พิมพ์ชนก อุ่นใจ

24 ด.ช. ภัทรพล ซุ่มพิมาย

25 น.ส. มยุรี บุญก าเนิด

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

7 

136 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กมลลักษณ์ บุญมาก 26 น.ส. รัฐกมล อุไรพรรณ

2 นาย กฤษดา แก้วดอนรี 27 น.ส. วชิราพร ท าดี

3 น.ส. กิตติมา วังกลาง 28 น.ส. วรรณภา บ่าพิมาย

4 นาย จตุวิทย์ แสนเมือง 29 น.ส. วาสนา บุญพรม

5 น.ส. จุฑาทิพย์ ด่านล ามะจาก 30 น.ส. ศศิกาญจน์ ใสแสง

6 ด.ญ. ชนิกานต์ สรยุทธยรรยง 31 นาย ศิลปกันต์ เพ็ญสุข

7 นาย ชินกร ไชยวัต 32 นาย สหวรรษ ผ่ายพิมาย

8 นาย ฐิติวัฒน์ ถนัดค้า 33 น.ส. สุกัญญา เทียมทะนงค์

9 นาย ณัฐพล แจ้งพิมาย 34 น.ส. สุนิชา บัวแก้ว

10 ด.ญ. ณีรกานต์ กาศก้อง 35 น.ส. สุภากร สุพรรณสาย

11 นาย ทนงศักด์ิ ขอพิมาย 36 ด.ญ. อชิชา จันทร์สว่าง

12 ด.ช. ธนภัทร นิ่มพิมาย 37 นาย อภิรักษ์ เผยพิมาย

13 น.ส. ธนิตา ปัตกาละคะ 38 ด.ญ. อริสรา พิมพ์ปรุ

14 นาย ธีรพล เจริญสุข 39 น.ส. อาภัสรา พิมพิลา

15 น.ส. นริศรา ถนัดเล่ือย 40 ด.ญ. อินทิรา อารมณ์เพียร

16 น.ส. นันทนัช ต้นโพธิท์อง หมายเหตุ

17 ด.ญ. เนวมี่ เมอร์เซอร์ กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 น.ส. ปภัสวรรณ เชดนอก 1. นางนนัท์นภสั  เชิดฉาย

19 น.ส. ปรียารัตน์ ค้ าชู 2. นายพฒิุพฒัน ์ อติวฒันอ์ังกูร

20 น.ส. ปิยธิดา ศิริเถียร

21 นาย พชร ค้าสบาย

22 น.ส. พัชรินทร์ เปรมไธสง

23 ด.ญ. พิมลรัตน์ ขอพรกลาง

24 ด.ช. ภัทรภูวรินทร์ สมเจริญ

25 ด.ญ. มลธิกา ทรัพย์สุข

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

8 

137 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กมลวรรณ สงนอก 26 นาย รัฐภูมิ รอไธสง

2 น.ส. กัญญารัตน์ ทดกลาง 27 น.ส. วณิชชา ทิพย์ชัชวาลย์

3 นาย เกรียงศักด์ิ องอาจ 28 น.ส. วรรณิสา มุ่งอ้อมกลาง

4 ด.ญ. จณิสตา เงินพิมาย 29 ด.ญ. วาสินี แจ้งจบ

5 น.ส. จุฑารัตน์ สวัสดี 30 น.ส. ศศิธร เทียนชัย

6 ด.ญ. ชนิกานต์ ชอบกองกลาง 31 น.ส. ศุภาพิชญ์ ร่มพุดตาล

7 นาย ชินพัฒน์ สุขจรรยา 32 นาย สหัสวรรษ ศิริเรือง

8 น.ส. ณพรรษา กอบพิมาย 33 น.ส. สุกัญญา คัมภีระ

9 น.ส. ณัฐริกา ขวดพุทรา 34 น.ส. สุนิสา ผ่ายเพชร

10 น.ส. ดรุณี ทะวรสันต์ 35 น.ส. สุภาวดี ปล่ังกลาง

11 นาย ทินภัทร วะชะนะจันทร์ 36 นาย อดินันท์ เขตกลาง

12 ด.ช. ธนภัทร ปัญญา 37 นาย อภิรัฐ สาระการ

13 นาย ธรรมจักร ต านานทอง 38 น.ส. อริสรา ศรีสถาน

14 นาย ธีรพัฒน์ ฦาชา 39 น.ส. อาภัสรา จิตพิมาย

15 น.ส. นริศรา ยางนอก 40 น.ส. อุษณา คงควร

16 นาย นันทฤทธิ์ แสงรัศมี หมายเหตุ

17 น.ส. บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ฟูทรัพย์นิรันดร์ 1. นางขวญัจิตร์  ลิศนนัท์

19 น.ส. ปรียารัตน์ กอบพุดซา 2. นางอารยา  รอดพพิฒัน์

20 นาย ปิยเมต จรภัย

21 ด.ญ. พนัฐดา อุดมผล

22 ด.ญ. พัชรีภรณ์ กล่ันหมอ

23 ด.ช. พีระพล ประเสริฐสันเทียะ

24 น.ส. ภัทรสุดา วงศ์สวัสด์ิอาภา

25 น.ส. มัญฑิรา แก้วบัวพันธ์

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท โรงเรียนเดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

9 

138 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. อุษณีย์ สุยะเสน 26

2 นาย โอมนันท์ แมดพิมาย 27

3 ด.ญ. ไอลดา กัลยาณรุจ 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 หมายเหตุ

17 กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 1. นางสาวสดใส  สุทธิสุ์ข

19 2. นางประพมิพพ์รรณ พสุเสถียร

20

21

22

23

24

25

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                    แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท รร.เดิม

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

10 

212 


