
ที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รหัสประจําตัวสอบ

อําเภอเมืองอุตรดิตถ

1 นางสุพิศ  สมศักด์ิ ชุมชนดานวิทยา 117500001

2 นางสุรีย  สุวรรณสารารักษ ชุมชนดานวิทยา 117500002

3 นายภาณุชิต  ดีแท ชุมชนเมืองปากฝาง 117500003

4 นางสุคนธทิพย  ปญญาสงค ชุมชนเมืองปากฝาง 117500004

5 นายธิรพันธ  อินจันทร นํ้าริดราษฎรบํารุง 117500005

6 นางณัฎฐา  ทรัพยสังข บานขุนฝาง 117500006

7 นางสนม  คําทิพย บานงิ้วงาม 117500007

8 นางสุภารัตน  กัดมั่น บานซานสามัคคี 117500008

9 นางสาวสมเพชร  เรียนหมอม บานนํ้าไคร 117500009

10 นางจรอนรัตน  พุฒโต บานนํ้าไคร 117500010

11 นายสมชาย  พุฒโต บานนํ้าไคร 117500011

12 นางพเยาว  บุญแสนขัน บานบอพระ 117500012

13 นายพลตรี  บุญช่ืน บานบอพระ 117500013

14 นางบรรจง  กาญจนโกมล บานบอพระ 117500014

15 นายไกรฤกษ  ทองคํานุช บานบอพระ 117500015

16 นายประจญ  ภูสวัสด์ิ บานปาเซาฯ 117500016

17 นางหทัยรัตน  สาหราย บานไผลอมสามัคคี 117500017

18 นางสาววิภาดา  รักใส บานไผลอมสามัคคี 117500018

19 นางปทมาภรณ  เพ็งถา บานไผลอมสามัคคี 117500019

20 นางพิไลลักษณ  จูคําสี บานวังดิน 117500020

21 นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น บานวังถํ้า 117500021

22 นางปลันฎา  สังขโพธ์ิ บานวังถํ้า 117500022

23 นางสาวทรงลักษณ  เกตุปน บานหวยฉลอง 117500023

24 นางจิตตรา  บุญทรงสันติ บานหวยฉลอง 117500024

25 นายสี  อวมแจง บานหาดเสือเตน 117500025

26 นางโสมอุษา  เพ็งคํา บานหาดเสือเตน 117500026

27 นายวิศิษฐ  เชยเกลี้ยง บานเหลาปาสา 117500027

28 นายวิฑูรย  ปญชะนะ บานเหลาปาสา 117500028

29 นางวิไล  ลําอิน ปาขนุนเจริญวิทยา 117500029

30 นางอัญชลี  แจงฉาย ราษฎรอํานวย 117500030
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31 นางจันทรเพ็ญ  บุญมาสืบ ราษฎรอํานวย 117500031

32 นางทิพยวรรณ  นิมิศิลป ราษฎรอุปถัมภ 117500032

33 น.ส.ฉันทนา มณีขาว วัดชองลม 117500033

34 นายศุภวิชญ ทาตอย วัดดอยแกว 117500034

35 นางนงนุช  อมรธรรม วัดพระฝาง 117500035

36 นางปรีดา  สูงตรง วัดพระฝาง 117500036

37 นางสิริกุล  รักสัจจา วัดแมเฉย 117500037

38 นางสาววัชรา  ภุมราดี วัดแมเฉย 117500038

39 นางรัญจวน  เช้ือคํา วัดสิงหศรีสวาง 117500039

40 นางนิจสิริ  สิทธิยศ สวนหลวงสาธิตฯ 117500040

41 นางสาวกฤตยา  ทองแตม อนุบาลอุตรดิตถ 117500041

42 นางสาวพรรณี  คลายชม อนุบาลอุตรดิตถ 117500042

43 นายธนาวุฒิ  มั่นแยม อนุบาลอุตรดิตถ 117500043

44 นางสาวจิราภรณ  ทรัพยเมือง อนุบาลอุตรดิตถ 117500044

45 นางมธุรส  บัวสมบูรณ อนุบาลอุตรดิตถ 117500045

46 นางภาวนา  สิงหพงษ อนุบาลอุตรดิตถ 117500046

47 นางรัตนาภรณ  สิงหเสมานนท อนุบาลอุตรดิตถ 117500047

48 นางประทุม  เลียงกลกิจ อนุบาลอุตรดิตถ 117500048

49 นางสุรางค  เนียมแกว อนุบาลอุตรดิตถ 117500049

50 นายแสน  รุงเรือง อนุบาลอุตรดิตถ 117500050

51 นางพิชญา  เฮอเรนดอรฟ อนุบาลอุตรดิตถ 117500051

52 นายสําราญ  แทนเทือก อนุบาลอุตรดิตถ 117500052

อําเภอตรอน

53 นางสุทธินี  วังวนสินธุ ชุมชนบานวังหิน 117500053

54 นางนงนุช  กุลไข บานขอยสูง 117500054

55 นางสาวกุลธิรัตน  รุจาวดีธันยดล บานขอยสูง 117500055

56 นายสุรเชษฐ  ดวงแกว บานไชยมงคล 117500056

57 นางวิราธร  แทนเทือก บานวังแดง(สหจิตรฯ) 117500057

58 นางรัตนา  มากพันธ บานวังแดง(หมู 2 ) 117500058

59 นายเสวียน จูคําสี บานหัวดาน 117500059

60 นางสาวกําไลทิพย  จูเจียม บานเหลา 117500060

61 นายฉลามชัย  สกุลโพน บานใหมเยาวชนฯ 117500061
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62 นางสาวภัทรหทัย  ภูสวัสด์ิ บานใหมเยาวชนฯ 117500062

อําเภอพิชัย

63 นางสาวศศิวิมล  อินตา ชุมชนบานดง 117500063

64 นางสาวสุภาวดี  สังคพร ชุมชนบานดง 117500064

65 นางสาวศศิวิมล  เจริญเวช ชุมชนบานดง 117500065

66 นางสมคิด  คงพูล ชุมชนบานดง 117500066

67 นางสาวอมรรัตน  จงอยูสุข ชุมชนบานดง 117500067

68 นางวิภา  พลขุนทด บานชําสอง 117500068

69 นางศิริภา  ปราระกานนท บานชําสอง 117500069

70 นางจันทรจิรา  เรงเจริญ บานดารา 117500070

71 นางสาวสงกรานต  มวงย้ิม บานทามะปราง 117500071

72 นางปทมา  จักรนํ้าอาง บานทาสัก 117500072

73 นางสมศรี  ศิริวรรณ บานทาสัก 117500073

74 นางอาริศรา  มาศรี บานนายาง 117500074

75 นางสาวภัควลิญชญ  ศรีใจมั่น บานนายาง 117500075

76 นางสาวศิรประภา  ปานสมบัติ บานนาอิซาง 117500076

77 นางเสาวภา  จรจันทร บานนาอิซาง 117500077
78 นายนิรัติ  บัวทอง นาอินวิทยาคม 117500078

79 นางจันทรฉาย  แกวเปย นาอินวิทยาคม 117500079

80 นางปรียานุช  ลอธรรมมา บานในเมือง 117500080

81 นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง บานในเมือง 117500081

82 นางสุภาพร  แสงสุวรรณ บานในเมือง 117500082

83 นางนิภา  ปานทอง บานในเมือง 117500083

84 นางสิริพร  ดีนอย บานในเมือง 117500084

85 นางสาวเต็มศิริ  เอี่ยมสกุล บานในเมือง 117500085

86 นางพัชรีย  ทานะขันธ บานบึงทายวน 117500086

87 นายวีระ  ปญญาสงค บานปากะพี้ 117500087

88 นางอาริษา  มาทํามา บานปาแตว 117500088
89 นางมลฑา  บัวทอง บานปาแตว 117500089

90 นายสุรธีร  แสงจันทร บานวังสะโม 117500090

91 นางทัศนีย  แหวเพ็ชร วัดบานเกาะ 117500091

92 นางสาววารุณี  มีมา วัดพญาปนแดน 117500092
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93 นายสาวิตร  เกิดเจริญ วัดพญาปนแดน 117500093

94 นายโชคชัย  มาศสรรคสกุล วัดไรออย 117500094

95 นางกนิฎฐา  พลอยเล็ก แหลมนกแกว 117500095

96 นางสาวแสงระวี  แสงเดช แหลมนกแกว 117500096

97 นายเสนห  ทาวอาศา แหลมนกแกว 117500097
98 นายเอนก  พลอยเล็ก แหลมนกแกว 117500098

อําเภอลับแล

99 นางสุกัญญา  ไทยปยะ ชุมชนวัดบรมธาตุ 117500099

100 นางณัฐกานต  คงกะศรี อนุบาลชุมชนหัวดง 117500100

101 นางรําพึง  ออนอุระ ดานแมคํามัน 117500101

102 นายธีรวัฒน  แกวทองมา ดานแมคํามัน 117500102

103 นางสาวเอื้อมพร  กองแสน นานกกก 117500103

104 นางสาวแสงเดือน  ใจจันทร นานกกก 117500104

105 นางชูชอ  เพ็ชรแบน บานหวยใต 117500105

106 น.ส.สุจิตรา  นาคเหล็ก วัดนํ้าใส 117500106

107 นางเดือนกวี  ทองกอน วัดโพธ์ิทอง 117500107

108 นายสืบ  ดีณรงค วัดใหม 117500108

109 นางบานเที่ยง  ยอดคํา อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 117500109

110 นายบุญชุม  มีรัตน อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 117500110

อําเภอทองแสนขัน

111 นายสุราษฎร  รอดดวง บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 117500111

112 นางวาสนา  มณีนาค บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 117500112

113 นางสาวอําพร  สีนวนคํา บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 117500113

114 นางสมใจ  ยาปาคาย บานปางวุน 117500114

115 นางสาวโสภิตา  คําดวง บานปางวุน 117500115

116 นางสุปราณี  ปนนาค บานแพะ 117500116

117 นางสําเนียง  บานบู บานรองลึก 117500117

118 นายสมชาติ  มีศิริพันธ บานวังเบนฯ 117500118

119 นางวิภาดา  พันธุทหาร บานวังปรากฎ 117500119

120 นางรจนา  มั่นสวาทะไพบูลย บานหวยปลาดุก 117500120

121 น.ส.เพ็ญพักตร  อินแจ วังโปงดํารงฤทธ์ิ 117500121
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หมายเหตุ

1. กําหนดการสอบ ในวันเสารท่ี 9 พฤษภาคม 2558 ณ หองคอมพิวเตอร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ แหงท่ี 1

    แบงเปน 2 รอบ ดังน้ี

รอบเชา เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 11.00 น.  (ใหไปถึงหองสอบกอนเวลา 08.30 น.)

          ผูเขาสอบ  เลขท่ี 1 - 61 

รอบบาย เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.  (ใหไปถึงหองสอบกอนเวลา 12.30 น.)

          ผูเขาสอบ  เลขท่ี 62 - 121 

2. ใหผูเขาสอบทุกคน นําหูฟงไปใชในการสอบครั้งน้ีดวย
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