ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4
ประจาปีการศึกษา 2559
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิชาการทั่วไป
………….....................…………………….
ด้วยโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่ได้รับมอบหมายจากสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 24
มีนาคม 2559 และจะดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียน
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน
พิมายวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามตาราง
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

แผนการเรียน วิชาการทั่วไป ประเภท โรงเรียนเดิม
ห้องสอบที่ 14 สอบทีห่ ้อง 216 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 6 )
วันที่ 27 มีนาคม 2559
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. กชพรรณ

ชมภูศรี

26 นาย ศุภนัฐ

แนบกลาง

2 ด.ญ. กัลยา

สุวรรณดี

27 ด.ช สรสิทธิ์

สุขมะดัน

3 ด.ช จักรพงษ์

วงศ์นรกุล

28 นาย สหัสวรรษ

สินปรุ

4 ด.ญ. จุภาลักษณ์

โคตรพรม

29 นาย สิทธิศักดิ์

หมั่นสาร

5 นาย ฉัตรมงคล

นามพุทรา

30 นาย สิปปวิชญ์

หล้าฤทธิ์

6 นาย ชัยณรงค์

ช่างทองมะดัน

31 นาย สุทธิพงษ์

คะสีทอง

7 นาย ชานนท์

นาดี

32 น.ส. สุนิสา

โกศล

8 นาย ชิษณุพงศ์

ศิริเถียร

33 น.ส. สุมิตรา

โดมพิมาย

9 น.ส. ฐิติมา

ธรรมวงศ์

34 นาย อรชุน

ชังชั่ว

10 นาย ทวีวัฒน์

ฝ่าพิมาย

35 น.ส. อัญมณี

จันทร์กลาง

11 นาย ธนพงศ์

ยอดแก้ว

36 น.ส. อารีรัตน์

ภุชงค์

12 นาย ธัญญกร

เหลาดี

37 นาย อุดมพงษ์

ศรีจัตุรัส

13 นาย ธีรวิทย์

ในพิมาย

38 น.ส. อุบลศิริ

แมดพิมาย

14 นาย นพพล

39 นาย เอกพล

15 ด.ญ. นัฏฐา

ศรีมันตะ
นากดิลก

ดาขุนทด
แสนโยธา

16 นาย ปกรณ์เกียรติ

แดงสีดา

หมายเหตุ

17 นาย พงษ์ศักดิ์

ทองลือ

กรรมการกากับห้องสอบ

18 นาย เพชรแท้

ไชยสูงเนิน

1. นางเนาวรัตน์ มโนรัตน์

19 นาย ภาคภูมิ

เริ่มสูงเนิน

2. นางวนิดา ศรีนชุ ศาสตร์

20 นาย ภานุวัฒน์

ชาวสวน

21 นาย รัชชานนท์

อินทร์แก้วพะเนาว์

22 นาย รัชภูมิ

ชาญชัยภูวดล

23 น.ส. วรรณภา

พลเยี่ยม

24 น.ส. วราภรณ์

ทับกระโทก

25 นาย วิทยา

ราชสี

40 นาย เอกวัฒน์
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14
ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

แผนการเรียน วิชาการทั่วไป ประเภท รร.เดิม
ห้องสอบที่ 15 สอบทีห่ ้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 )
วันที่ 27 มีนาคม 2559
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 นาย กันตะพิชญ์

พุม่ พฤกษ์

26

2 น.ส. กาญจนา

มั่นคง

27

3 นาย จิรายุส

จุพิมาย

28

4 นาย เจษฎา

คร่าสุข

29

5 น.ส. ชฎาภรณ์

สินสวัสดิ์

30

6 นาย ชัยวัฒน์

สิทธิแพทย์

31

7 ด.ช ชินวุฒิ

คะเรียงรัมย์

32

8 ด.ช ฐาปพงศ์

ฤทธิก์ ลาง

33

9 ด.ช. ณัฐพงษ์

ทันเจริญ

34

10 น.ส. ทัศน์วรรณ

ไวการ

35

11 นาย ธนพล

พงษ์พิมาย

36

12 นาย ธีรภัทร์

ดวงจันทร์

37

13 นาย นที

ฉานพิมาย

38

14 น.ส. นริศรา

39

15 น.ส. บุหงา

มวยเก่ง
โทจรัญ

16 นาย ปรมินทร์

ผูกจันอัด

หมายเหตุ

17 ด.ช พิพัฒน์

ทองนา

กรรมการกากับห้องสอบ

18 นาย ภครัชต์

โสด้วง

1.นายสมศักดิ์ รักกุศล

19

40

2. นางสาวพิชญาณ์ เหลือสุข

20
21
22
23
24
25
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15
ลงชื่อ

