
ลําดับ เลขที�ใบสมัคร                   ชื�อ-นามสกุล

1 33001 ด.ญ.กานต์พิชชา เกตุดารา

2 32001 ด.ญ.ณฐมน รักษ์เผ่า

3 33002 ด.ญ.ตรนพร วิมุตเกษม

4 32002 ด.ญ.นาลันทา ลีรัตน์เสถียร

5 33003 ด.ญ.จิราณัฎฐ์ เตชภณบุญทรัพย์

6 32003 ด.ญ.จิตภัส อุดมวัฒน์ทวี

7 33004 ด.ญ.ปัณฑิตา วรีพุฒซ้อน

8 32004 ด.ญ.นาฏศิริ เลิศวนางกูร

9 33005 ด.ญ.ณัฐณิชา สังข์ทอง

10 32005 ด.ญ.นํ�าเพชร ซึ�งอมรเกียรติ

11 33006 ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ บุญชํานาญ

12 32006 ด.ญ.ณัฐธยาน์ สวนสมจิตร

13 33007 ด.ญ.เจนณิตา พรอริยพรหม

14 32007 ด.ญ.อภิชญา ศรีนนท์ฉัตร

15 33008 ด.ญ.ชาคริยา แก้วมา

16 32008 ด.ญ.เมธปรียา วชิรรุ่งเรือง

17 33009 ด.ญ.ปภาดา จิตไพศาลสุข

18 32009 ด.ญ.นภธมล คงเจริญ

19 33010 ด.ญ.ณพิชญ์ มุจลินท์

20 32010 ด.ญ.ณัชชา พงศ์เลิศโกศล

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบข้อเขียน

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1  หลักสูตร IEP  ปีการศึกษา  2563

วันเสาร์ที�  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั�น 3 อาคารทอร์ศรี
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21 33011 ด.ญ.พีรญา รอดเจริญ

22 32011 ด.ญ.พีรมณฑ์ ลีลาพิสุทธิ�

23 33012 ด.ญ.วิรัลพัชร  เสาหวิศิษฏ์

24 32012 ด.ญ.ภัทริยา ปทุมสูติ

25 33013 ด.ญ.ภูริชญา ติระตระกูลเสรี

26 32013 ด.ญ.ศุภิสรา  จิงหะรานนท์

27 33014 ด.ญ.วรางคณา เหลียว

28 32014 ด.ญ.จิดาภา จารุวัฒนพานิช

29 33015 ด.ญ.เมธินี ปัญญายางค์

30 32015 ด.ญ.ปวันรัตน์ แก้วเกิดมณี

31 33016 ด.ญ.พิชญา ชัยจินดา

32 32016 ด.ญ.สุตาภัทร รติรัตน์กุล

33 33017 ด.ญ.นภภัทรธร ตันติรักษ์

34 32017 ด.ญ.อรจิรา เฉลิมแสน

35 33018 ด.ญ.ชนิสรา คําคะนา

36 32018 ด.ญ.ณิชาพร พิจารย์

37 33019 ด.ญ.ณภัชชา เพชรวัชระไพบูรณ์

38 32019 ด.ญ.นันทัชพร ศิริพงศ์สิน

39 33020 ด.ญ.อินทชนก ประเสริฐโยธิน

40 33021 ด.ญ.ขวัญพิชา สุขใจ
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41 33022 ด.ญ.ชาลิสา สมิตินันทน์

42 33023 ด.ญ.ทัศน์วรรณ ศุขกสิกร

43 33024 ด.ญ.ณธิดา สาบบุญเรือง

44 33025 ด.ญ.กชพร ศรีสวัสดิ�

45 33026 ด.ญ.ชวัลนุช เทียนเงิน

46 33027 ด.ญ.ทักษอร คงชยุตม์

47 33028 ด.ญ.รมิดา วัฒนาทร

48 33029 ด.ญ.ณัชชาพร จงเฟื�องปริญญา

49 33030 ด.ญ.พิมพ์ชนก ญาโน

50 33031 ด.ญ.ณัฐธภา บุตรหวาน

51 33032 ด.ญ.วรางคณา ชูศรี

52 33033 ด.ญ.กัญรณัฐกร แก้วพวงรวิทย์

53 33034 ด.ญ.สุดาสิริ ผจงกิจการ

54 33035 ด.ญ.หงสธรณ์ ถนอมดิษฐ์สกุล

55 33036 ด.ญ.ไอยวริญ ดีสุข

56 33037 ด.ญ.อริญรัศมิ� สุชัยรัตน์

57 32020 ด.ญ.ปพิชญา ผิวอ่อน



 
ข้อปฏบิัติในการเข้าสอบข้อเขยีน ช้ัน ม.1 หลกัสูตร IEP ปีการศึกษา 2563 

วนัเสาร์ที ่2 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
ห้องสัมมนา ช้ัน 3 อาคารทอร์ศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

******************************************* 
 

    นกัเรียนสามารถตรวจเลขที่นัง่สอบ  ทาง www.khemasiri.ac.th  วนัศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

   โรงเรียนจะติดประกาศเลขที่นัง่สอบ  บริเวณหนา้อาคารทอร์ศรี ในวนัสอบ 

  

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

1. ผูเ้ขา้สอบ ตรวจสอบรายช่ือและที่นัง่ ก่อนเขา้หอ้งสอบ 
2. เขา้หอ้งสอบเวลา 13.15 น. เข้าห้องสอบสายเกนิ 15 นาที ไม่มีสิทธ์ิเข้าห้องสอบ  (เขา้หอ้งสอบไม่เกิน 13.30 น.) 
3. เร่ิมท าขอ้สอบเวลา 13.30 น. 
4. อนุญาต ใหน้ าเคร่ืองเขียนเขา้หอ้งสอบ ไดแ้ก่ ดินสอ และ ยางลบ เท่านั้น 
5. ไม่อนุญาต ใหน้ ากระเป๋า กล่องดินสอ เคร่ืองมือส่ือสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขา้หอ้งสอบ 
6. ใหผู้เ้ขา้สอบ นัง่อยูใ่นหอ้งสอบจนหมดเวลา (14.30 น.) 
 

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าแบบทดสอบ 
ดินสอและยางลบ เท่านั้น 
 

หลกัฐานทีใ่ช้ในการเข้าห้องสอบ 

1. บตัรประจ าตวัผูส้มคัรเขา้เรียน พร้อมติดรูปถ่ายชุดนกัเรียนโรงเรียนปัจจุบนั ขนาด 1 น้ิว 

2. บตัรนกัเรียนหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
 

ข้อสอบ 

1. ขอ้สอบเป็นการวดัทกัษะการอ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ความรู้ระดบัประถม 6 

2. ขอ้สอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นขอ้สอบปรนยั ตอนที่ 2 เป็นอตันยั 

3. ใชเ้วลาท าขอ้สอบทั้ง 2 ตอน รวม 60 นาท ี
 
 
 นักเรียนทุกคนต้องมาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศผลสอบ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทาง www.khemasiri.ac.th 


	แปะบอร์ด

