
 

ตารางสอบวัดความรูเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ประจําปการศึกษา 2560 

สอบวันที่ 1 เมษายน  2560 

วิชา สอบเวลา เวลาที่ใช(นาที) 

คณิตศาสตร 08.30 – 09.30 น. 60 

ภาษาไทย 09.30 – 10.20 น. 50 

พัก 10.20 – 10.30 น. 10 

วิทยาศาสตร 10.30 – 11.20 น. 50 

ภาษาอังกฤษ 11.20 – 12.10 น. 50 
 

หองสอบ 

หองสอบที ่ ช่ือหองสอบ เลขที่นั่งสอบ 

1 ภาษาอังกฤษ 2 11001 - 11030 

2 ภาษาอังกฤษ 3 11031 - 11060 

3 ภาษาไทย 3 11061 - 11076 

 

• นักเรียนตองแสดงบัตรประจําตัวกอนเขาหองสอบ (หากสูญหาย ใหใชบัตรประชาชนแสดง

แทน) 

• อนุญาตใหนักเรียน นําเขาหองสอบไดเฉพาะ อุปกรณเคร่ืองเขียน และนาฬิกาขอมือแบบ

ธรรมดา เทานั้น  

• ใหนักเรียนมาถึงสนามสอบกอนเวลา 08.00 น. 



เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 11001 เด็กหญิงวราภรณ   ทองฉีด วัดทุงบัว

2 11002 เด็กหญิงวริษา   แกวดํา วัดทุงบัว

3 11003 เด็กหญิงวัชรี   หอมเขียว วัดโตนดดวน

4 11004 เด็กหญิงรมณีย   ทองบริบูรณ วัดโตนดดวน

5 11005 เด็กชายกานนท   ศรียะพงศ วัดทุงบัว

6 11006 เด็กชายอรรถยพร   อุนนวล วัดทุงบัว

7 11007 เด็กหญิงสุทธิกานต   เพชรบุรี วัดทุงบัว

8 11008 เด็กหญิงชนิกานต   มุสิกรักษ วัดทุงบัว

9 11009 เด็กหญิงเกวลิน   กลากสิกิจ บานแหลมหาด

10 11010 เด็กชายอนุชิต    ทันหุย บานแหลมหาด

11 11011 เด็กชายชัยยวัฒน   นาคบํารุง ราษฎรบํารง

12 11012 เด็กชายศุภณัฐ   สอนเนียม วัดทุงบัว

13 11013 เด็กหญิงภัทรียา   ขุนราช บานแหลมหาด

14 11014 เด็กชายสิรวิชญ   ประสงคสุข บานแหลมหาด

15 11015 เด็กหญิงการตมณี   สุทธิพันธ วัดทุงบัว

16 11016 เด็กชายทินภัทร   จันทรทอง บานแหลมหาด

17 11017 เด็กหญิงศิริยากร   จันทรัตน บานแหลมหาด

18 11018 เด็กชายณัฐวุฒิ   แกนคง บานแหลมหาด

19 11019 เด็กหญิงยุพาวรรณ   จันเขียว บานแหลมหาด

20 11020 เด็กชายพลพล   รอดแกว วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

21 11021 เด็กหญิงธวัลยา   หลอกลาง วัดโตนดดวน

22 11022 เด็กหญิงณิชา   สุคนธร วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

23 11023 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เทพโนรา วัดโตนดดวน

24 11024 เด็กหญิงปาริฉัตร   แกนบุญ วัดโตนดดวน

25 11025 เด็กหญิงอริสา   เรืองฤทธิ์ วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

26 11026 เด็กหญิงภัทสวดี   เรืองฤทธิ์ ราษฎรบํารง

27 11027 เด็กชายวีรภัทธ   จันสุก วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

28 11028 เด็กหญิงพิรญาณ   มั่นคั่ง ชุมชนวัดเชิงแส

29 11029 เด็กหญิงณัฐฐินันท   จันทสงค วัดโตนดดวน

30 11030 เด็กหญิงศิรินรา   ปาณะศรี วัดโตนดดวน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรูเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

หองสอบที่ 1



เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 11031 เด็กหญิงแพรวพรรณ   เรืองสุข ชุมชนวัดเชิงแส

2 11032 เด็กชายจักรี   เรืองศรี วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

3 11033 เด็กหญิงพรรวษา   จันทะวงศ วัดแหลมบอทอ

4 11034 เด็กชายสิทธิพล   รัตนวิไลย วัดโตนดดวน

5 11035 เด็กชายฉลอง   เสถียรรังสฤษดิ์ ชุมชนวัดเชิงแส

6 11036 เด็กชายกฤษพล   จิตพิทักษ วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

7 11037 เด็กชายนัสชภัทร   จิตตะภัค วัดโตนดดวน

8 11038 เด็กหญิงจุรีพร   ชัยรัตน วัดแหลมบอทอ

9 11039 เด็กหญิงพลอยพรรณ   มุงมาไพรี วัดแหลมบอทอ

10 11040 เด็กชายอัษฎาวุธ   ชางเหล็ก วัดแหลมบอทอ

11 11041 เด็กหญิงณิชาภัทร   สิทธิชัย วัดโตนดดวน

12 11042 เด็กหญิงวรรณวิษา   ปลองใหม วัดโตนดดวน

13 11043 เด็กชายอัศวิน   สามชุม ชุมชนวัดเชิงแส

14 11044 เด็กชายพงศธร   ชูเชิด วัดแหลมบอทอ

15 11045 เด็กหญิงวรัญญา   แกนคง บานแหลมหาด

16 11046 เด็กชายนิติธร   เพ็ชรรัตน วัดอาวบัว

17 11047 เด็กหญิงสุภาวดี   สุวรรณศรี วัดทุงบัว

18 11048 เด็กหญิงนฤมล   ชูศรี วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

19 11049 เด็กหญิงธัญชนก   วงศทอง ระโนต (ธัญเจริญ)

20 11050 เด็กหญิงวิภาวดี   ทองบริบูรณ วัดแหลมบอทอ

21 11051 เด็กชายศรทอง   คงสี วัดกาหรํา

22 11052 เด็กหญิงนัทธกานต   สุวรรณมาลา วัดกาหรํา

23 11053 เด็กชายธเนศพล   สุวรรณชูศรี วัดอาวบัว

24 11054 เด็กหญิงพิชาพร   ณรงค วัดแหลมบอทอ

25 11055 เด็กหญิงทิพยวิมล   มากชุมนุม วัดแหลมบอทอ

26 11056 เด็กชายธนพล   รักเกิด วัดทุงบัว

27 11057 เด็กชายสุขปกิจ   แดงเรือง วัดแหลมบอทอ

28 11058 เด็กหญิงเนตรนภา   ชุมฉิ้ง วัดประดู

29 11059 เด็กหญิงณาตยา   วงศสวัสดิ์ ราษฎรบํารง

30 11060 เด็กหญิงปรียากร   บุญมี วัดแหลมบอทอ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรูเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

หองสอบที่ 2



เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 11061 เด็กชายชวลิต   ไพนุศิลป ชุมชนวัดเชิงแส

2 11062 เด็กชายคมสรรค   พรายอําไพ วัดโตนดดวน

3 11063 เด็กหญิงชฎารัตน   ไชยสาลี บานรัดปูน

4 11064 เด็กหญิงจุฑามณี   คงเอียง บานรัดปูน

5 11065 เด็กหญิงศิริพร   หมานหนู บานรัดปูน

6 11066 เด็กหญิงปาณิสา   ศักดิ์ณรงค บานรัดปูน

7 11067 เด็กหญิงจิราวรรณ   มากสอน บานรัดปูน

8 11068 เด็กชายชูเกียรติ   ดานปยโชคกุล วัดโตนดดวน

9 11069 เด็กชายชิณภัทร   ซี่ซาย บานรัดปูน

10 11070 เด็กหญิงชนกนันท   เจียะคง วัดอาวบัว

11 11071 เด็กหญิงนภัสสร   บุญชูวงศ วัดทุงบัว

12 11072 เด็กชายนเรศ   บุญตามชวย วัดแหลมบอทอ

13 11073 เด็กหญิงอรัญญา   ขาวผิว วัดโตนดดวน

14 11074 เด็กหญิงกุลธิดา   สุขสวัสดิ์ วัดทุงบัว

15 11075 เด็กชายนิธิวัฒน   หางสัมณี วัดกาหรํา

16 11076 เด็กชายอนุพล   ออนแกว ชุมชนวัดเชิงแส

หองสอบที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรูเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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