
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4   

ประจ าปีการศึกษา  2559 

ประเภทนักเรียนทั่วไป  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

………….....................…………………….   

 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 ** รร.เดิม 26 น.ส. ปนิดา จารย์ต ารา

2 ** รร.เดิม 27 น.ส. ปวริศา ผืนพิมาย

3 ** รร.เดิม 28 น.ส. ปิยฉัตร รุ่งนิยม

4 น.ส. กนกพร แท่นทอง 29 นาย พงศ์พิสิทธิ์ ทองภูบาล

5 ด.ญ. กมลทิพย์ จันทร์โท 30 น.ส. พลอยชมพู วิริยะสุข

6 นาย กฤษณวงศ์ เข้าพิมาย 31 น.ส. พิริยาภรณ์ ชาดวง

7 นาย กิตติวุฒิ สร้างการนอก 32 น.ส. เพ็ชรรัตน์ ลือเดช

8 น.ส. จริญญา โสดาวัฒน์ 33 น.ส. ภัคจิรา หวังดีกลาง

9 นาย จักรพงศ์ หมื่นไธสง 34 ด.ญ. ภัทรสุดา แซ่ต๊ัน

10 ด.ญ. จามจุรี หวังดีกลาง 35 น.ส. ภัทรสุดา อินทรพรม

11 น.ส. จารุณี ชุมรัมย์ 36 น.ส. รจนันท์ พละศักด์ิ

12 น.ส. จิตรติยา ดวงภักดี 37 ด.ญ. รักษิตา เริญไธสง

13 น.ส. จุฬาลักษณ์ หมอสัมฤทธิ์ 38 ด.ญ. รักษิมา เริญไธสง

14 น.ส. ชนวรรณ อาศัยนา 39 น.ส. รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์

15 ด.ญ. ฐิติมา ขุนคง 40 น.ส. รัตนากร โพธิณ์รงค์

16 นาย ณัฐฐนันท์ แน่นหนา หมายเหตุ

17 น.ส. ณัฐณิชา ทัดกลาง กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 นาย ณัฐวุฒิ มาระศรี 1. นางสาวสดใส  สุทธิสุ์ข

19 ด.ญ. ทับทิม เสรีคุ้มพันธ์ 2. นางประพมิพพ์รรณ พสุเสถียร

20 ด.ญ. ธิดาพร ทนนศรี

21 นาย ธีรพัฒน์ จรมั่งนอก

22 นาย ธีระพัฒน์ หลุมข้าว

23 น.ส. นันทนา มะลิรัมย์

24 น.ส. น้ าฝน เวหล

25 น.ส. ปนัดดา พูลแก้ว

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                    แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท ทั่วไป

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

10 

212 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. ลัคนา ค าไทย 26

2 น.ส. สมฤดี แท่นทอง 27

3 ด.ญ. สิริอาภา สุริยะชัยกิจ 28

4 น.ส. สุกัญญา รักษานา 29

5 น.ส. สุธาทิพย์ สินประกอบ 30

6 น.ส. โสรัตน์ดา บ ารุงไร่ 31

7 น.ส. อังคณา กัณหา 32

8 น.ส. อังศณา รัตนา 33

9 น.ส. อุภาพร ก าลังเร่ง 34

10 น.ส. อุษญาณี สันกลาง 35

11 นาย ธีระพงษ์ ค าจันทร์ 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 หมายเหตุ

17 กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 1. นายจรัญ เข็มพมิาย

19 2. นางพรทนา  แขพมิาย

20

21

22

23

24

25

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

                    แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประเภท นักเรียนทั่วไป

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

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

11 

213 


