
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4   

ประจ าปีการศึกษา  2559 

ประเภทนักเรียนทั่วไป  แผนการเรียนวิชาการทั่วไป 

………….....................…………………….   

 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 นาย พงศกร โสรัตยากร

2 ** รร.เดิม 27 นาย พงษ์พิสิทธิ์ ตามกลาง

3 ** รร.เดิม 28 น.ส. เพ็ญนภา สนั่นไพร

4 ** รร.เดิม 29 นาย ภาณุวัฒน์ กลางสวัสด์ิ

5 ** รร.เดิม 30 น.ส. รุ่งทิวา สาคะนิล

6 ** รร.เดิม 31 นาย วันทชัย ดีมา

7 ** รร.เดิม 32 น.ส. ศศิพิมพ์ ด านา

8 ** รร.เดิม 33 นาย สันติภาพ สารสิทธิ์

9 ** รร.เดิม 34 นาย สิราศักด์ิ นักปี่

10 ** รร.เดิม 35 นาย สุทัศน์ สายแก้ว

11 ** รร.เดิม 36 ด.ช อนุศรณ์ มนกลาง

12 ** รร.เดิม 37 นาย อรรถพล ถุงจันทร์แก้ว

13 ** รร.เดิม 38 น.ส. อังคนา นอกตาจั่น

14 ** รร.เดิม 39 น.ส. อัญชิสา เพียงพิมาย

15 ** รร.เดิม 40 นาย อัญโย เสกสรรค์ 

16 ** รร.เดิม หมายเหตุ

17 ** รร.เดิม กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 ** รร.เดิม 1.นายสมศักด์ิ  รักกุศล

19 นาย กฤษฏิ์ ฉลาดกลาง 2. นางสาวพชิญาณ์  เหลือสุข

20 นาย กิตติพงษ์ คลาพิมาย

21 น.ส. ขนิษฐา เปีย่มสุข

22 นาย ณัฐวัฒน์ ขันติพงษ์

23 นาย ธีระพงษ์ ค าจันทร์

24 น.ส. นันทิพร แท่นแก้ว

25 น.ส. ปัณฑิตา มูลศรีแก้ว

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

แผนการเรียน วิชาการทั่วไป ประเภท ทั่วไป

ห้องสอบที ่15 สอบทีห่้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่7 )

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

15 

217 



ท่ี นามสกุล ลงช่ือ ท่ี นามสกุล ลงชื่อ

1 น.ส. กัญญารัตน์ พร้อมสันเทียะ 26 นาย อานนท์ โพธิอ์่อน

2 นาย กิตติศักด์ิ กสิกรรม 27

3 น.ส. ชุติมา ศรีสวัสด์ิ 28

4 นาย ธราธร เพ็ชรพิมาย 29

5 นาย นนทวัฒน์ ทองกระโทก 30

6 นาย ประกาศิต ฝ่าพิมาย 31

7 น.ส. ปาลิตา ฉิมนอก 32

8 นาย พงศกร หินด า 33

9 นาย พูลศักด์ิ ภูชอุ่ม 34

10 น.ส. แพรวพรรณ มัจฉาทอง 35

11 น.ส. โยสิตา พงษ์ศรีพันธ์ 36

12 น.ส. วนิดา จันกลาง 37

13 นาย วิศรุต จันติชนะปกรณ์ 38

14 นาย สรศักด์ิ เทพกลาง 39

15 นาย สิทธิศักด์ิ ล้ าเลิศ 40

16 น.ส. สุกัญญา พลีดี หมายเหตุ

17 นาย สุเมธ จูพิพิษ กรรมการก ากับหอ้งสอบ

18 น.ส. อภิญญา หมั่นดี 1. นายจักรกฤษณ์ ดาวไธสง

19 น.ส. อริสรา ศรีประเสริฐ 2. นางพนารัตน ์ มะลิงาม

20 น.ส. อัจฉรา ยอดไธสง

21 นาย คณนาท พยัคฆก์ุล

22 นาย ปิยะมิต วันสูงเนิน

23 นาย วรากร ส าราญ

24 น.ส. ศรัญญา ทรายงาม

25 นาย ศิริวัฒน์ ม่วงกลาง

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559

แผนการเรียน วิชาการทั่วไป ประเภท นักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที ่16 สอบทีห่้อง 222 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่2 )

วันที ่ 27 มีนาคม 2559

ช่ือ ช่ือ

222 

16 


