
 
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1  ประจ าปีการศึกษา  2556 
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

............................................................... 
        ด้วยโรงเรียนพิมายวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1   
ปีการศึกษา 2556 ตามประกาศ เรื่อง นโยบายแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  
2556 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  ได้ก าหนดให้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  23  มีนาคม 2556 และให้ประกาศผลการ
สอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2556 พร้อมกันทั่วประเทศแล้วนั้น  บัดนี้การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยลง
ด้วยดีแล้ว  ดังนั้นโรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2556 
ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

1 ด.ช. ดุษฎี สุขสบาย บ้านถนน 72.28 1 

2 ด.ญ. ปฏิมาภรณ์ ทองเกลี้ยง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 70.37 2 

3 ด.ญ. ภัทรสุดา วงศ์สวัสดิ์อาภา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 65.15 3 

4 ด.ญ. ประยารัตน์ ค้ าชู บ้านท่าหลวง 64.94 4 

5 ด.ช. พิเชษฐ์  คุ้มเรือน บ้านถนน 64.74 5 

6 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สินประกอบ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 64.60 6 

7 ด.ญ. พัชรา แสวงผล กุลโน 64.52 7 

8 ด.ช. พงศ์ศิริ คามพิมาย บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 64.43 8 

9 ด.ช. ฐิติวัฒน ์ ถนัดค้า กุลโน 64.35 9 

10 ด.ญ. ตรีทิพยพรดา วันดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 63.60 10 

11 ด.ช. สกุลวัตร วัตรงาม มารีย์วิทยา 63.14 11 

12 ด.ญ. สุจิตรตรา แจ้งไธสงค์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 63.13 12 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

13 ด.ช. พงศธร พิริยะพงศ์พิพัฒน์ กุลโน 62.75 13 

14 ด.ญ. สุพรรษา อาศัยนา จารย์ต ารา 62.55 14 

15 ด.ญ. ณัฐริกา ขวดพุทรา บ้านท่าหลวง 61.91 15 

16 ด.ช. นฤพนธ์ ด่านสันเทียะ บ้านถนน 61.71 16 

17 ด.ญ. จีรญารัตน์ ศรีปั่นสุขสกุล บ้านท่าหลวง 61.51 17 

18 ด.ญ. สรวงสุดา อินสาน อนุบาลตลาดแค 61.48 18 

19 ด.ญ. อสมาภรณ์ เทียนชัย บ้านดงประชานุกูล 60.99 19 

20 ด.ช. อิทธิพงษ์ โชคพิมาย ท้าวสุรนารี 60.57 20 

21 ด.ช. ธนภัทร นิ่มพิมาย บ้านฉกาจช่องโค 60.31 21 

22 ด.ญ. สายสวรรค์ รัตนจันทร์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 60.30 22 

23 ด.ญ. รัฐริญญา ศิริเมฆา จารย์ต ารา 60.28 23 

24 ด.ญ. ดาวเรือง แก้ววัฒน์ วัดวังน้ า 60.02 24 

25 ด.ญ. วราภร จั่นขุนทด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 59.82 25 

26 ด.ช. เอกรินทร์ การทหาร บ้านดอนแซะ 59.62 26 

27 ด.ญ. รัชชา เปรื่องนา กุลโน 59.54 27 

28 ด.ช. อดิศักดิ์ ตีบกลาง บ้านท่าแดง 59.51 28 

29 ด.ช. มงคล นาคแท้ บ้านซาด 59.46 29 

30 ด.ญ. รวิภา นาเดช อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 59.32 30 

31 ด.ญ. วิลัยพร ไชยโย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 58.87 31 

32 ด.ช. เดชณรงค์ มีมานะ ราษฎร์สโมสร 58.65 32 

33 ด.ช. ทินภัทร วะชะนะจันทร์ บ้านศาลา 58.49 33 

34 ด.ช. สิริอาภา สุริยะชัยกิจ กุลโน 58.34 34 

35 ด.ญ. วรรณพร สาคร กุลโน 58.22 35 

36 ด.ช. อภิรัฐ สาระการ กุลโน 57.91 36 

37 ด.ช. บุญฤทธิ์ บัวงาม กุลโน 57.78 37 

38 ด.ช. เจษฎา ร่มเย็น ชุมชนบ้านวังหิน 57.40 38 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

39 ด.ญ. เบญจพร เพลงเสนาะ บ้านดอนแซะ 56.99 39 

40 ด.ญ. เจนนิสตา อุส่าห์ค้า สุริยาอุทัยพิมาย 56.85 40 

41 ด.ญ. สุวิมล สนิทชอบ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 56.75 41 

42 ด.ญ. อรวรรณ งามจันลัด บ้านเตยประชาบ ารุง 56.73 42 

43 ด.ช. พงษ์เพชร อินภู่ กุลโน 56.68 43 

44 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิมพ์พันธ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 56.66 44 

45 ด.ญ. นีน่า  เรศสันเทียะ จารย์ต ารา 56.44 45 

46 ด.ช. เอกรินทร์ นาระวัฒน์ บ้านคล้า 56.38 46 

47 ด.ญ. มัญฑิรา แก้วบัวพันธ์ กุลโน 56.12 47 

48 ด.ญ. ศศิกาญจน์ ใสแสง บ้านมะกอก 56.04 48 

49 ด.ช. ทนงศักดิ์ ขอพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 55.92 49 

50 ด.ญ. ปริยากร ศิริอาจ กุลโน 55.87 50 

51 ด.ญ. วรรณิสา มุ่งอ้อมกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 55.81 51 

52 ด.ญ. อรทัย หินพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 55.64 52 

53 ด.ญ. อาทิตยา เกณฑ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 55.61 53 

54 ด.ช. สุพจน์ สุราแป๊ะตั้ง บ้านฉกาจช่องโค 55.60 54 

55 ด.ญ. ศศิวิมล พลดงนอก กุลโน 55.54 55 

56 ด.ญ. คารีน่า โบไดท อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 55.54 56 

57 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ด่านล ามะจาก กุลโน 55.51 57 

58 ด.ญ. ธนิตา ปัตตาละคะ บ้านท่าแดง 55.48 58 

59 ด.ญ. มณีรัตน์ ดุงโคกกรวด บ้านซาด 55.38 59 

60 ด.ช. ธนชิต  เรศสันเทียะ จารย์ต ารา 55.27 60 

61 ด.ญ. พุทธินันท์ ยินดีตระกูล กุลโน 55.14 61 

62 ด.ช. สถาปัตย์ อุ่มกลาง ท้าวสุรนารี 55.04 62 

63 ด.ญ. กัญยรัตน์ ยิ่งนอก บ้านท่าหลวง 55.02 63 

64 ด.ญ. อภิญญา นิ่มพิมาย บ้านโนนม่วง 54.81 64 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

65 ด.ช. สิริชัย พิรัมย์ วัดวังน้ า 54.49 65 

66 ด.ช. พีรภัทร สินสวัสดิ ์ บ้านท่าหลวง 54.25 66 

67 ด.ช. อามิส โสภารัตน ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 54.07 67 

68 ด.ญ. สุนิชา บัวแก้ว บ้านหวายโนนโพธิ ์ 54.01 68 

69 ด.ช. ธีรภัทร์ น้อยมะดัน กุลโน 53.95 69 

70 ด.ญ. วรรณพร สมรรถชัย กุลโน 53.90 70 

71 ด.ช. ศิลปกันต์ เพ็ญสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 53.87 71 

72 ด.ญ. จุฑาทิพย์ เปรี่ยมสุข บ้านท่าหลวง 53.55 72 

73 ด.ญ. กรรณิการ์ ผินกลาง วัดระเบาะไผ่ 53.54 73 

74 ด.ช. พีระพล ประเสริฐสันเทียะ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 53.36 74 

75 ด.ญ. อินทิรา แคพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 53.22 75 

76 ด.ญ. กนกวรรณ เกิดมงคล กุลโน 53.20 76 

77 ด.ญ. สุธิชา โคลงพิมาย กุลโน 53.14 77 

78 ด.ช. นราพงศ์ ชอบงาน บ้านกระเบื้องใหญ่ 53.05 78 

79 ด.ญ. นันทิมาภรณ ์ นามมะเริง บ้านดอนแซะ 53.04 79 

80 ด.ญ. กันยกร ขอพิมาย ท้าวสุรนารี 52.73 80 

81 ด.ญ. วชิราพร ท าดี บ้านท่าหลวง 52.60 81 

82 ด.ญ. ณิชาภัทร ภักดีนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 52.59 82 

83 ด.ญ. มยุรี บุญก าเนิด กุลโน 52.50 83 

84 ด.ช. ธนาคาร ด ารงค์ศิลป บ้านสัมฤทธิ์ 52.37 84 

85 ด.ญ. ศิริรัตน์ ธีระชวาลวงศ์ กุลโน 52.35 85 

86 ด.ญ. สิญานิษฐ์ กลิ่นกมล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 52.18 86 

87 ด.ช. ธีระศักดิ์ เรียบร้อย บ้านคล้า 52.18 87 

88 ด.ช. กฤษณะ จี่พิมาย บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 52.17 88 

89 ด.ช. กิตติพงษ์ สอพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 52.07 89 

90 ด.ญ. กัลยาพร เทียนพิมาย กุลโน 51.99 90 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

91 ด.ญ. ประภาภรณ์ นิตย์เกาะ บ้านศาลา 51.93 91 

92 ด.ญ. อรญา ลวดลาย บ้านท่าแดง 51.75 92 

93 ด.ญ. อินทิรา อารมณ์เพียร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 51.70 93 

94 ด.ญ. วณิชชา ทิพย์ชัชวาลย์ กุลโน 51.70 93 

95 ด.ญ. อรอนงค์ มีพิมาย บ้านท่าหลวง 51.67 95 

96 ด.ญ. ศศิประภา หาดทราย มะค่าสามัคคี 51.63 96 

97 ด.ญ. ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์ บ้านคล้า 51.61 97 

98 ด.ช. อภิเชษฐ์ ปั่นมะเริง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 51.58 98 

99 ด.ช. กิตติพงษ์ แก้วจอหอ บ้านถนน 51.55 99 

100 ด.ญ. นวรัตน์ สุขพิมาย บ้านกล้วย 51.54 100 

101 ด.ช. ภูธเนศ การถาง ท้าวสุรนารี 51.52 101 

102 ด.ช. กิตติวุฒิ สร้างการนอก บ้านหวายโนนโพ 51.44 102 

103 ด.ช. ขอบเขต ราวพิมาย วัดวังน้ า 51.37 103 

104 ด.ญ. นัชชา เลือดกระโทก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 51.34 104 

105 ด.ช. ปุริศ ศรีสถาพร ราษฎร์สโมสร 51.26 105 

106 ด.ญ. พนัฐดา อุดมผล กุลโน 51.24 106 

107 ด.ญ. วิภาวด ี ลิ้มปิยินทรากูล ชุมชนบ้านวังหิน 51.20 107 

108 ด.ญ. ฐิติมา ธรรมวงศ์ บ้านท่าหลวง 50.85 108 

109 ด.ญ. อารยา เศวตะมาลย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 50.79 109 

110 ด.ช. วันทชัย ดีมา บ้านหวายโนนโพธิ ์ 50.71 110 

111 ด.ญ. ปวีณา แก้วนวน มะค่าสามัคคี 50.66 111 

112 ด.ญ. วัชรีญา แซ่ลี้ มะค่าสามัคคี 50.47 112 

113 ด.ญ. นิชนันทย์ ศรีสวาสดิ์ กุลโน 50.24 113 

114 ด.ช. วุฒิชัย รอดวินิจ กุลโน 50.16 114 

115 ด.ช. สุรสิทธิ์ สรสิทธิ์ บ้านหวายโนนโพธิ ์ 50.08 115 

116 ด.ญ. ศศิประภา คามพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 50.07 116 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

117 ด.ญ. พิมพ์พิลาศ ปัทมเจริญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.99 117 

118 ด.ช. ชินกร ไชยวัต อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.99 117 

119 ด.ญ. ปิยธิดา ศิริเถียร กุลโน 49.85 119 

120 ด.ญ. ศุภิสรา พงษ์พิมาย กุลโน 49.80 120 

121 ด.ช. สิทธิลักษณ์ พิมพ์ประสานต์ วัดวังน้ า 49.67 121 

122 ด.ญ. อารีรัตน์ วงศ์อุบล บ้านดอนแซะ 49.62 122 

123 ด.ญ. ไอลดา กัลยานรุจ กุลโน 49.59 123 

124 ด.ญ. มนัสวี นิลบัวลา บ้านเตยประชาบ ารุง 49.50 124 

125 ด.ช. ณัฐภัทร เพ็ชรแท้ บ้านท่าแดง 49.44 125 

126 ด.ช. ธนพล กงนะ บ้านท่าหลวง 49.43 126 

127 ด.ช. ณัฐพล แจ้งพิมาย จารย์ต ารา 49.30 127 

128 ด.ช. ธาวิน ถาวรเสถียร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.29 128 

129 ด.ญ. สุพิชชา จันทร์สีดา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.22 129 

130 ด.ช. ธนายุทธ จอมเกาะ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.18 130 

131 ด.ช. ธนวัฒน ์ แต่งเต็งรัมย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.16 131 

132 ด.ญ. กนกวรรณ พฤกษาชีพ บ้านคล้า 49.16 131 

133 ด.ช. ปาราเมศ คงสัตย์ กุลโน 49.15 133 

134 ด.ญ. สุภาวด ี ปลั่งกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 49.07 134 

135 ด.ญ. ลลิตา บุญวิชัย กุลโน 48.95 135 

136 ด.ญ. ปิยะธิดา ปล้องกระโทก กุลโน 48.92 136 

137 ด.ญ. วาสินี แจ้งจบ บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 48.92 136 

138 ด.ญ. กนกวรรณ หมายสุข บ้านพุทรา 48.90 138 

139 ด.ญ. กัญญาพัชร น้ านิล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 48.77 139 

140 ด.ช. อรรถพล เข็มพิมาย บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 48.77 139 

141 ด.ญ. สุชาวล ี ทอดสูงเนิน บ้านโนนม่วง 48.71 141 

142 ด.ญ. จารุวรรณ บุญเพชร กุลโน 48.71 141 

143 ด.ช. พุฒินันต์ ประจงการ บ้านซาด 48.71 141 
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144 ด.ญ. สุกัญญา ค าภีระ บ้านสัมฤทธิ์ 48.59 144 

145 ด.ญ. วาสนา ดอกพิกุล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 48.53 145 

146 ด.ญ. นิลาวัณย์ คู่พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 48.47 146 

147 ด.ช. ถิรตะวัน ปัทมเจริญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 48.46 147 

148 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ร่มพุดตาล กุลโน 48.46 147 

149 ด.ญ. กิตติมา  วังกลาง มะค่าสามัคคี 48.46 147 

150 ด.ช. ฉัตรชัย สาทกลาง กุลโน 48.43 150 

151 ด.ช. รุ่งโรจน์ ชัยศรี ชุมชนบ้านวังหิน 48.37 151 

152 ด.ญ. เบจรัตน์ เมิกขว้าง บ้านโนนโชงโลง 48.35 152 

153 ด.ญ. เกษราพร ยางนอก กุลโน 48.28 153 

154 ด.ช. วันอาสาฬ ปราชญ์กระโทก บ้านท่าหลวง 48.22 154 

155 ด.ช. โสรัจจ ์ เนาว์กระโทก กุลโน 48.22 154 

156 ด.ญ. กนกวรรณ ณรงค์นอก กุลโน 48.15 156 

157 ด.ญ. สุกัญญา รักษานา กุลโน 48.06 157 

158 ด.ญ. จิตลัดดา สนิทชบ วัดวังน้ า 47.89 158 

159 ด.ญ. แพรวพิลาศ ลูพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.86 159 

160 ด.ญ. จุฑารัตน์ ร่มเย็น บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 47.83 160 

161 ด.ช. องศา วัดกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.82 161 

162 ด.ญ. ปาจรีย์ หมั่นดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.76 162 

163 ด.ช. ศักรินทร์ สานโคกสูง บ้านท่าหลวง 47.69 163 

164 ด.ช. ทวีวีฒน์ ฝ่าพิมาย บ้านศาลา 47.67 164 

165 ด.ญ. พิมพ์ชนก อุ่นใจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.66 165 

166 ด.ญ. สุนันทา ทองแถม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.58 166 

167 ด.ญ. ณัฐกมล อุไรพรรณ บ้านดอนแซะ 47.55 167 

168 ด.ช. ศรศิลป์ จ าหน่ายโค อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.41 168 

169 ด.ช. ธีรวิทย์ ในพิมาย บ้านดอนแซะ 47.39 169 

170 ด.ญ. พัชรี สิทธิค้า อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.36 170 
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171 ด.ญ. อาภัสรา จิตพิมาย วัดวังน้ า 47.14 171 

172 ด.ญ. พนิดา ชัยสิทธิ ์ ราษฎร์สโมสร 47.10 172 

173 ด.ญ. โชษิตา ขานกระโทก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.00 173 

174 ด.ญ. อาทิตยา อัตตวิริยะสุวร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 47.00 173 

175 ด.ญ. จิรภาภร หมั่นสาร บ้านคล้า 47.00 173 

176 ด.ช. เทวฤทธิ์ ทองดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.93 176 

177 ด.ญ. ภาลินี ตีบกลาง บ้านเตยประชาบ ารุง 46.89 177 

178 ด.ช. ขันทอง ฉลาดกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 46.78 178 

179 ด.ช. ศิวกร เพียวพิมาย บ้านโนนม่วง 46.77 179 

180 ด.ญ. อรอุมา อุดมผล กุลโน 46.66 180 

181 ด.ช. ชานนท์ กรอนโคกกรวด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.62 181 

182 ด.ญ. สุภากร สุพรรณสาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.61 182 

183 ด.ญ. โชติกาญจณ์ สิธ ิ บ้านฉกาจช่องโค 46.59 183 

184 ด.ช. ธีระวัฒน์  เรืองมะเริง บ้านเตยประชาบ ารุง 46.57 184 

185 ด.ช. วรโชต ิ เอ้ือวิทยาศุภร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.55 185 

186 ด.ช. ทักษิณ ศิริเถียร กุลโน 46.53 186 

187 ด.ช. ธราธร เพ็ชรพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.50 187 

188 ด.ญ. ไอรดา องอาจ บ้านเตยประชาบ ารุง 46.46 188 

189 ด.ญ. จารุภา ใยบัว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.34 189 

190 ด.ช. วุฒิภัทร สุดโต อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.33 190 

191 ด.ญ. กัญญารัตน์ ทดกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 46.30 191 

192 ด.ช. บุญฤทธิ์ ประจง บ้านศาลา 46.29 192 

193 ด.ญ. โอมนันท์ แมดพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 46.10 193 

194 ด.ช. ธีรศานต์ อ่อนมั่น บ้านท่าหลวง 46.07 194 

195 ด.ญ. ศิริวรรณ สามัคคี บ้านฉกาจช่องโค 46.05 195 

196 ด.ญ. นริศรา ยางนอก ราษฎร์สโมสร 46.03 196 

197 ด.ญ. ศศิธร เทียนชัย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.98 197 
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198 ด.ช. วิญญู แทนกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 45.97 198 

199 ด.ญ. นริศรา มวยเก่ง ชุมชนบ้านวังหิน 45.86 199 

200 ด.ญ. จารียา ฝ่ายนา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.85 200 

201 ด.ญ. สุรลักษณ์ นาดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.80 201 

202 ด.ญ. จิตลดา มีศรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.79 202 

203 ด.ญ.  โสรยา แซ่เตียว บ้านดอนแซะ 45.54 203 

204 ด.ช. ธวัชชัย ค้าคุ้ม บ้านโนนพุทรา 45.50 204 

205 ด.ญ. ณิชนันทน์ รวยกระบือ ราษฎร์สโมสร 45.45 205 

206 ด.ช. เรืองศักดิ์ พรมรินทร์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.39 206 

207 ด.ญ. ภัคณัมพร ชูชีวา บ้านสัมฤทธิ์ 45.38 207 

208 ด.ญ. ชดช้อย เทียมพันธุ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.32 208 

209 ด.ญ. ชฎาภรณ ์ สินสวัสดิ ์ สุริยาอุทัยพิมาย 45.32 208 

210 ด.ญ. วิพารัตน์ เมคลา วัดวังน้ า 45.30 210 

211 ด.ญ. รุ่งนภา แก้วกระจาย ชุมชนบ้านวังหิน 45.27 211 

212 ด.ญ. อวิกา กิจไธสง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 45.20 212 

213 ด.ช. ภูสูง พงษ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 45.07 213 

214 ด.ญ. ชฎาภา สินสวัสดิ ์ สุริยาอุทัยพิมาย 45.03 214 

215 ด.ช. วุฒธิพงษ ์ เฉียบพิมาย บ้านท่าหลวง 44.87 215 

216 ด.ช.  กัมปนาท โอจะโปะ บ้านท่าหลวง 44.86 216 

217 ด.ญ. กรองกาญจน ์ สร้างไร่ บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 44.86 216 

218 ด.ช. สุทธิพงษ์ คะสีทอง กุลโน 44.85 218 

219 ด.ช. สุทัศน์ สายแก้ว บ้านคล้า 44.80 219 

220 ด.ช. อภิวัฒน์ ร่มสุข บ้านคล้า 44.76 220 

221 ด.ญ. เวสิยา ปรางค์นอก บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 44.76 220 

222 ด.ญ. ถิรวรรณ จาระไน ราษฎร์สโมสร 44.65 222 

223 ด.ญ. ขนิษฐา เพ็ชรนิล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 44.62 223 

224 ด.ญ. ณฤมน ทะเลดอน บ้านหวายโนนโพธิ ์ 44.56 224 
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225 ด.ช. สันติภาพ สารสิทธิ์ กุลโน 44.54 225 

226 ด.ช. ภานุวัฒน ์ บรรดิจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 44.48 226 

227 ด.ญ. ธนพร ช่อกริช กุลโน 44.48 226 

228 ด.ช. ปริญญากรณ ์ หมั่นสาร บ้านสัมฤทธิ์ 44.42 228 

229 ด.ญ. เพ็ญนภา สนั่นไพร สุริยาอุทัยพิมาย 44.41 229 

230 ด.ช. ธนวัฒน ์ รัชชภาคโสภณ บ้านฉกาจช่องโค 44.35 230 

231 ด.ญ. ทิพย์สุดา พูลกลิ่น กุลโน 44.25 231 

232 ด.ช. ปราโมทย ์ ดีไพร บ้านหวายโนนโพธิ ์ 44.22 232 

233 ด.ช. ศุภชัย พูลสุวรรณ กุลโน 44.16 233 

234 ด.ช. อัศวเดช สินสวัสดิ ์ บ้านท่าหลวง 44.12 234 

235 ด.ญ. เจนจิรา ผลพิมาย บ้านกล้วย 44.05 235 

236 ด.ช. ธนวัฒน ์ ชินสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 43.93 236 

237 ด.ญ. เมธาวี อาจศึก กุลโน 43.79 237 

238 ด.ช. ธนกร สมตา กุลโน 43.65 238 

239 ด.ช. ยุทธพิชัย ใจงาม บ้านกระเบื้องใหญ่ 43.61 239 

240 ด.ช. พชร ค้าสบาย บ้านดอนแซะ 43.51 240 

241 ด.ญ. ลลิตา ดาก่ า กุลโน 43.47 241 

242 ด.ญ. พุทธวรรณ เอมกลาง บ้านเตยประชาบ ารุง 43.34 242 

243 ด.ช. พูลศักดิ์ ภูชอุ่ม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 43.21 243 

244 ด.ญ. ศุภิสรา แก่นหมั่น ราษฎร์สโมสร 43.17 244 

245 ด.ญ. โชติกา จันทร์กระจ่าง บ้านกระเบื้องใหญ่ 43.10 245 

246 ด.ญ. ณัฐริกา พนธ์รัมย์ วัดวังน้ า 42.95 246 

247 ด.ช. นาวิน หนองงูเหลือม วัดวังน้ า 42.74 247 

248 ด.ช. พิพัฒน์ ทองน า อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 42.73 248 

249 ด.ญ. อารียา พิรักษา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 42.70 249 

250 ด.ช. ภานุเกียรติ จิตรงาม กุลโน 42.69 250 

251 ด.ช. คณนาท พยัฆ์กุล ท้าวสุรนารี 42.64 251 
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252 ด.ญ. กมลชนก ทองนอก นิคมสร้างตอนเองพิมาย2 42.61 252 

253 ด.ช. ธีรวุฒ ิ ปรุนา บ้านท่าหลวง 42.58 253 

254 ด.ช. เกรียงศักดิ์ องอาจ บ้านเตยประชาบ ารุง 42.55 254 

255 ด.ญ. ภานุมาส เดิมบุรี สุริยาอุทัยพิมาย 42.55 255 

256 ด.ญ. มณีรัตน์ วังทะพันธ์ ดงประชานุกูล 42.54 256 

257 ด.ช. ประกาศิต ฝ่าพิมาย บ้านกล้วย 42.45 257 

258 ด.ช. อภินันท์ กล้วยนอก ท้าวสุรนารี 42.41 258 

259 ด.ช. กฤษณะ ตู้พิมาย โนนพุทรา 42.37 259 

260 ด.ช. ทรงกรด กุลนอก บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 42.28 260 

261 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศรีสุข กุลโน 42.23 261 

262 ด.ญ. สมฤทัย จิตรเย็น บ้านถนน 42.15 262 

263 ด.ญ. ปวีณ์ชิดา เฉียงกลาง บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 41.97 263 

264 ด.ญ. หนึ่งนภา พิรักษา บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 41.96 264 

265 ด.ญ. ชนิดา เพ็ชรจ านงค์ บ้านโนนพุทรา 41.94 264 

266 ด.ช. ฐาปนพงศ์ ฤทธิ์กลาง พิมายสามัคคี 1 41.84 266 

267 ด.ช. จตุรพัตร บ่าพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 41.83 267 

268 ด.ช. กิตติศักดิ์ ไทยภักดี กุลโน 41.77 268 

269 ด.ช. นันทฤทธิ์ แสงรัศมี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 41.59 269 

270 ด.ช. สหวรรษ ฝ่ายพิมาย มะค่าสามัคคี 41.50 270 

271 ด.ช. เอกพล ด าขุนทด บ้านม่วงขามประชารักษ์ 41.46 271 

272 ด.ช. ธีระเดช แสงทอง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 41.44 272 

273 ด.ช. ชัชวาล ขอเหล็กกลาง บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 41.36 273 

274 ด.ญ. กมลลักษณ์ บุญมาก บ้านหวายโนนโพธิ ์ 41.24 274 

275 ด.ช. สหัสวรรษ ศิริเรือง กุลโน 41.20 275 

276 ด.ช. วสุรัตน์ ชอบงาน กุลโน 41.19 276 

277 ด.ญ. วรเมธ อภัยบุรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 41.00 277 

278 ด.ช. ทินพันธ์ จับพิมาย บ้านดงประชานุกูล 40.97 278 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

279 ด.ช. นันทไชย ช านิกลาย กุลโน 40.86 279 

280 ด.ญ. พลอยพรรณ อินทร์ภู่ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.85 280 

281 ด.ญ. ไพรินทร์ โตเหล็ก กุลโน 40.84 281 

282 ด.ญ. นิพาดา วิเศษ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.83 282 

283 ด.ช. ณัฐพงษ์ มีมานะ ราษฏ์สโมสร 40.82 283 

284 ด.ช. เจษฎา ชูชีวา กุลโน 40.81 284 

285 ด.ช. ภูบดินทร์ อินทรนพ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.73 285 

286 ด.ญ. พิยดา  ดวงลายทอง บ้านสัมฤทธิ์ 40.73 285 

287 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ยอดเพ็ชร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.70 287 

288 ด.ช. กฤษณพล ประสมสัตย์ กุลโน 40.61 288 

289 ด.ช. ยุทธการ ดวงมาลา บ้านเตยประชาบ ารุง 40.56 289 

290 ด.ช. ศรเพชร สุขก าเนิด บ้านศาลา 40.39 290 

291 ด.ญ. อัมรากุล สมานหมู่ กุลโน 40.37 291 

292 ด.ช. รัฐศาสตร์ เมินประโทก บ้านคล้า 40.32 292 

293 ด.ญ. วินิดา คงกะพ้ี กุลโน 40.32 292 

294 ด.ช. พัฒนพงศ์ คงควร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.25 294 

295 ด.ช. ณัฐฐนันท์ แน่นหนา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 40.21 295 

296 ด.ช. ธนพล พงษ์พิมาย กุลโน 40.15 296 

297 ด.ญ. ประภาภรณ์ ภูวนาถ ท้าวสุรนารี 40.11 297 

298 ด.ญ. ประภารัตน์ พรมค าพันธ์ บ้านศาลา 40.07 298 

299 ด.ญ. กันตินันท์ บุญตา กุลโน 40.05 299 

300 ด.ช. ปรมินทร์ ผูกจันอัด บ้านศาลา 39.98 300 

301 ด.ช. พัสกร ทอนสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 39.93 301 

302 ด.ญ. อารีรัตน์ ใบโพธิ์ บ้านดงประชานุกูล 39.87 302 

303 ด.ช. สิรภพ นาดี กุลโน 39.77 303 

304 ด.ช. อนิรุทธิ์ ทองนอก บ้านท่าหลวง 39.73 304 

305 ด.ช. สิทธิศักดิ์ ล้ าเลิศ วัดวังน้ า 39.68 305 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

306 ด.ญ. ชนิกานต์ ชอบกองกลาง ราษฎร์สโมสร 39.62 306 

307 ด.ญ. นภาพร สุขกุล กุลโน 39.56 307 

308 ด.ช. อานนท์ โพธิ์อ่อน ชุมชนบ้านวังหิน 39.52 308 

309 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ยศสระน้อย บ้านทับควาย 39.45 309 

310 ด.ญ. อารัรัตน์ ภุชงค ์ ราษฎร์สโมสร 39.44 310 

311 ด.ช. อดิศักดิ์ ภูวนารถ วัดวังน้ า 39.37 311 

312 ด.ญ. กตวรรณ พิมพิมาย วัดวังน้ า 39.32 312 

313 ด.ช. ภานุพงษ์ มวยเก่งธนบุญ บ้านฉกาจช่องโค 39.27 313 

314 ด.ช. คฑาวุฒิ นาสังข์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 39.19 314 

315 ด.ช. ธนาทิตย์ คล่องแคล่ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 39.15 315 

316 ด.ช. ชนาธิป เจริญพร กุลโน 39.10 316 

317 ด.ญ. นัดดา มนกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 39.08 317 

318 ด.ญ. รัญชนา จันทร์สด สุริยาอุทัยพิมาย 39.06 318 

319 ด.ญ. อังคณา ลาลิต บ้านถนน 38.88 319 

320 ด.ช. ราชันย์ ทอนสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 38.84 320 

321 ด.ช. ปราการ เปรื่องค้า บ้านท่าหลวง 38.81 321 

322 ด.ญ. ปรภัสสร ยังพิมาย บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 38.72 322 

323 ด.ญ. ศิริรัตน์ ทองแดง ชุมชนบ้านวังหิน 38.61 323 

324 ด.ช. สิทธิชัย เกิดมงคล บ้านดอนแซะ 38.50 324 

325 ด.ญ. นจิตรา หินแก้ว บ้านเตยประชาบ ารุง 38.41 325 

326 ด.ญ. ณัฐรดา ภิญโญ บ้านกระเบื้องใหญ่ 38.09 326 

327 ด.ช. วุฒินันท์ ชินพิมาย กุลโน 38.09 327 

328 ด.ช. ธนินทร พันธ์ชมภู บ้านท่าหลวง 37.96 328 

329 ด.ช. ชลธิชา เกิงปานันท์ กุลโน 37.92 329 

330 ด.ญ. กัญญารัตน์ สุนทรศารทูล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 37.82 330 

331 ด.ญ. นลพรรณ วงษ์ชนะสิทธิ์ บ้านศาลา 37.82 330 

332 ด.ช. กฤษณวงศ์ เข้าพิมาย กุลโน 37.77 332 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ
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333 ด.ช. ภูมิรพี ร่มรุกข์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 37.75 333 

334 ด.ช. ณัฐพล นาวิเศษ บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 37.72 334 

335 ด.ช. ณัฐวุฒิ ผัดฟอง ชุมชนบ้านวังหิน 37.64 335 

336 ด.ช. ภาสกร สนั่นไพร กุลโน 37.62 336 

337 ด.ช. พงศกร ชูแสง บ้านศาลา 37.57 337 

338 ด.ช. ธีรภัทร์ สุขใหญ่ สุริยาอุทัยพิมาย 37.55 338 

339 ด.ช. ชัยรงค์ ช่างทองมะดัน ราษฎร์สโมสร 37.50 339 

340 ด.ช. ปณิธิ ศิริการ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 37.41 340 

341 ด.ช. ณัทธรกฤต วรรธกุลกิตต ิ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 37.28 341 

342 ด.ญ. ดรุณ ี ทะวรสันต์ บ้านซาด 37.28 341 

343 ด.ญ. เกสินี สระสิทธิ์ บ้านท่าแดง 37.18 343 

344 ด.ช. เจษฎาภร  จุพิมาย ท้าวสุรนารี 36.95 344 

345 ด.ญ. วรกมล เทียมทอง บ้านฉกาจช่องโค 36.93 345 

346 ด.ญ. นัฏฐา นากดิลก กุลโน 36.92 346 

347 ด.ญ. พิมลรัตน์ ขอพรกลาง กุลโน 36.92 346 

348 ด.ช. จิระพงค์ ภิภาคภูมิ ราษฎร์สโมสร 36.90 348 

349 ด.ช. ฉัตรชัย เถื่อนกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 36.89 349 

350 ด.ญ. สุมิตรา โคมพิมาย บ้านชีวาน 36.84 350 

351 ด.ญ. กัญญารัตน์ บุตรศรี บ้านเตยประชาบ ารุง 36.84 350 

352 ด.ญ. กุลสินี บุญเกิด ราษฎร์สโมสร 36.75 352 

353 ด.ช. พงศกร หินด า บ้านหวายโนนโพธิ ์ 36.70 353 

354 ด.ญ. สมหญิง ทองคลี่ กุลโน 36.68 354 

355 ด.ช. เทพประทาน ร่วมสุข บ้านซาด 36.52 355 

356 ด.ญ. จิรวรรณ ภิญโญ บ้านคล้า 36.45 356 

357 ด.ช. เพ็ชรแท้ ไชยสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 36.41 357 

358 ด.ญ. วันทนา พูลศิริ กุลโน 36.34 358 

359 ด.ช. อุดมพงษ์ ศรีจัตุรัส มงคลศึกษา 36.33 359 
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360 ด.ญ. ลักษิกา หาญสินธุ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 36.26 360 

361 ด.ญ. นีรนุช ถิ่นทวี บ้านดอนแซะ 36.18 361 

362 ด.ช. สรศักดิ์ ยุคกลาง กุลโน 36.14 362 

363 ด.ช. ชาคริต มอญกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 36.10 363 

364 ด.ช. วิทวัส เกตุใหม่ บ้านคล้า 36.10 363 

365 ด.ช. ชัยวัฒน ์ ราชรัมย์ บ้านโนนม่วง 36.08 365 

366 ด.ช. กิตติ ถวิลวงศ ์ บ้านฉกาจช่องโค 35.98 366 

367 ด.ญ. วรรณภา พลเยี่ยม กุลโน 35.88 367 

368 ด.ช. ศิริวัฒน์ ม่วงกลาง บ้านเตยประชาบ ารุง 35.81 368 

369 ด.ช. อนพัทย์ ศักดิ์แดนไพร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 35.77 369 

370 ด.ช. ธนภัทร เพ่ิมพูน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 35.65 370 

371 ด.ญ. จิณณพัต ขยันงาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 35.64 371 

372 ด.ช. นพพล ศรีมันตะ บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 35.56 372 

373 ด.ช. บุญญฤทธิ์ ยุกตะนันท์ ท้าวสุรนารี 35.52 373 

374 ด.ญ. ศุภรักษ์ นิลแท ้ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 35.47 374 

375 ด.ช. ภัทราภรณ์ เกตุแก้ว กุลโน 35.47 375 

376 ด.ญ. กัลยารัตน์ ดอนสระน้อย บ้านดอนแซะ 35.46 376 

377 ด.ช. สิปปวิชญ ์ หล้าฤทธิ์ กุลโน 35.41 377 

378 ด.ช. ณัฐพล สมพิมาย บ้านท่าหลวง 35.20 378 

379 ด.ช. อธิวัฒน์ ฝอยโคกสูง ท้าวสุรนารี 35.20 379 

380 ด.ช. ทินกร แคนทอง กุลโน 35.16 380 

381 ด.ช. จักรพงษ์ วงศน์รกุล กุลโน 34.92 381 

382 ด.ช. วิศรุต ขันติชนะปกรณ์ บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 34.67 382 

383 ด.ช. สรศักดิ์ เทพกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 34.51 383 

384 ด.ญ. กชพรรณ ชมพูศรี บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 34.30 384 

385 ด.ช. นครินทร์ ขอเหล็กกลาง บ้านคล้า 33.99 385 

386 ด.ช. สันติสุข ใยพิมาย วัดวังน้ า 33.98 386 
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387 ด.ช. ธีระพงษ์ ศรีภูวงค ์ บ้านโนนม่วง 33.86 387 

388 ด.ช. ศุภกร หงุ่ยกระโทก กุลโน 33.70 388 

389 ด.ช. นฤภัทร ชูเทียม กุลโน 33.68 389 

390 ด.ญ. สุนิสา โกศล ชุมชนบ้านวังหิน 33.63 390 

391 ด.ญ. ภาณุดา จงจิตรชอบ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 33.59 391 

392 ด.ช. พิทักษ์ เก่งวิริยกุล บ้านกระเบื้องใหญ่ 33.56 392 

393 ด.ญ. อาภัสรา ชูชิต บ้านเตยประชาบ ารุง 33.24 393 

394 ด.ญ. พรพรรณ พานทอง กุลโน 33.18 394 

395 ด.ช. อรชุน ชังชั่ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 33.15 395 

396 ด.ช. สราวุธ พวงพิมาย วัดวังน้ า 33.03 396 

397 ด.ญ. อุษณา  คงควร บ้านกระเบื้องใหญ่ 32.92 397 

398 ด.ญ. สุนิสา ฝ่ายเพชร กุลโน 32.90 398 

399 ด.ช. สุเมธ จูพิพิษ ท้าวสุรนารี 32.81 399 

400 ด.ช. โสภณ พลนรา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 32.64 400 

401 ด.ช. เอกพันธ์ จันทร์พิมาย กุลโน 32.50 401 

402 ด.ช. ภูมินทร์ นาดี ท้าวสุรนารี 32.48 402 

403 ด.ญ. จุภาลักษณ์ โคตรพรม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 32.45 403 

404 ด.ช. ชาญกิจ ช่างเสาร์ บ้านฉกาจช่องโค 32.43 404 

405 ด.ช. ชนกานต์ รุ่งแจ้ง กุลโน 32.36 405 

406 ด.ช. ชานนท์ นาดี สุริยาอุทัยพิมาย 32.28 406 

407 ด.ช. ธรรมนูญ มองพิมาย วัดวังน้ า 32.25 407 

408 ด.ช. กฤษฎา บัวหลวง บ้านดอนแซะ 32.24 408 

409 ด.ช. ชานุพันธ์ จันทร์พิมาย บ้านดงประชานุกูล 31.68 409 

410 ด.ญ. บุตรตรี สุขุมาศวิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 31.57 410 

411 ด.ช. เกียรติกร จุพิมาย กุลโน 31.49 411 

412 ด.ช. วรากร กลั่นหมอ วัดวังน้ า 31.39 412 

413 ด.ช. ณัฐนันท ์ หินแดง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 31.18 413 
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414 ด.ช. พีรพัฒน์ แซ่เต็ง บ้านดงประชานุกูล 31.14 414 

415 ด.ช. มนตรี ชาญกิจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 31.12 415 

416 ด.ญ. ศศิพร  ระวังโค บ้านเตยประชาบ ารุง 31.07 416 

417 ด.ช. วิทยา ราชสี ราษฎร์สโมสร 31.01 417 

418 ด.ช. อนุวัฒน์ คลองโนนสูง ไทยวัฒนาประชารัฐ 31.01 418 

419 ด.ช. รัฐการ บ ารุงกุล บ้านซาด 30.93 419 

420 ด.ช. ศักดิ์รินทร์ ภิญโย ชุมชนบ้านวังหิน 30.90 420 

421 ด.ช. อนุสรณ์ มนกลาง บ้านหวายโนนโพธิ ์ 30.82 421 

422 ด.ช. พายุพล พบพิมาย ชุมชนบ้านวังหิน 30.78 422 

423 ด.ช. นุกล พวงพิมาย โนนโพธิ ์ 30.57 423 

424 ด.ช. ฉัตรมงคล นามพุทรา บ้านเตยประชาบ ารุง 30.27 424 

425 ด.ญ. อารยา เพียรค้า บ้านท่าแดง 30.13 425 

426 ด.ช. วศิน ทองสวัสดิ์ ท้าวสุรนารี 30.11 426 

427 ด.ช. จิรายุส จุพิมาย สุริยาอุทัยพิมาย 30.09 427 

428 ด.ช. ณัฐพล อ่อนทุม ท้าวสุรนารี 29.75 428 

429 ด.ช. ชนพงศ์ ยอดแก้ว กุลโน 29.50 429 

430 ด.ญ. สุรัตน์ เพียรเพชร วัดวังน้ า 29.36 430 

431 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ด่านล ามะจาก สุริยาอุทัยพิมาย 29.22 431 

432 ด.ช. สิทธิศักดิ์ หมั่นสาร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 29.09 432 

433 ด.ช. รัฐภูมิ รอไธสง บ้านม่วงขามประชารักษ์ 28.86 433 

434 ด.ช. กรีนฤเบศร ดีเยี่ยม ราษฎร์สโมสร 28.33 434 

435 ด.ช. วริศร์ ป้อมข า บ้านซึม (ศีลราษฎร์นเุคราะห์) 28.13 435 

436 ด.ช. กฤษฎา บุญมั่น บ้านหวายโนนโพธิ ์ 28.04 436 

437 ด.ช. ธัญญกร เหลาดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 27.88 437 

438 ด.ช. ภาคภูมิ เริ่มสูงเนิน บ้านโนนม่วง 27.76 438 

439 ด.ญ. ชนิกานต์ เปลี่ยนจันอัด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 27.62 439 

440 ด.ญ. เยาวลักษณ์ บุญเครื่อง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 27.57 440 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ 80% + O-NET 20% ล าดับ

ที ่ร้อยละ 100 

441 ด.ช. ภครัชต์ โสด้วง กุลโน 27.38 441 

442 ด.ช. กิตติพัทธ์ บัวบาล กุลโน 27.08 442 

443 ด.ช. ธีรพงศ์ เพชรแท้ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 26.98 443 

444 ด.ช. สหัสวรรษ สินปรุ ท้าวสุรนารี 26.42 444 

445 ด.ช. กันตะพิชญ์ พุ่มพฤกษ์*** บ้านดอนแซะ 26.24 445 

446 ด.ช. กิตตพิงษ์ ช้างพลาย กุลโน 25.80 446 

447 ด.ช. เจษฏา คร่ าสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 25.77 447 

448 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ พุทธา กุลโน 25.59 448 

449 ด.ช. พงษ์ศักดิ์ ทองลือ บ้านถนน 25.52 449 

450 ด.ช. ภานุศักดิ์ ศรีฤทธิ์ กุลโน 20.71 450 
 
หมายเหตุ 1. ให้นกัเรียนดูประกาศผลการสอบ นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ 1-364 ใหร้ายงานตัว 
พร้อมทั้งเลือกวิชาเพ่ิมเติมในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาจิต  
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 
            2. นักเรียนที่สอบได้ในล าดับที่ 365-450  ให้เลือกกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติมในวันที่ 27 
มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวมิายะ  อาคาร 5 ชั้น 2 หากไม่ด าเนินการตาม
ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 
   3. ให้นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว มารับเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียน  และรับ
อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 
08.30 น. ณ  หอประชุมปาจิต  โรงเรียนพิมายวิทยา 
            4. ให้นักเรียนมามอบตัว  ลงทะเบียนเรียน  และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 29 
เมษายน 2556  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาจิต หากไม่ด าเนินการตามก าหนดนี้ถือว่าสละ
สิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา  
            5. หลกัฐานที่ตอ้งใช้ในการมอบตัวนักเรียน มีดังนี้ 
      5.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน 
      5.2 ปพ. 1:2 ฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร (โรงเรียนจะเก็บเฉพาะถ่ายเอกสารไว้)  
      5.3 ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (โรงเรียนจะเก็บเฉพาะถ่าย  
                   เอกสารไว้) 
      5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จ านวน 1 ฉบับ 
      5.5 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา   จ านวน 1 ฉบับ 



      5.6 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา   จ านวน 1 ฉบับ 
      5.7 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จ านวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่           
                   นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา) 
      5.8 เงนิค่ากิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนก าหนด 
    6. ให้นักเรียนมาปฐมนิเทศในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
   7. ก าหนดวนัเปิดภาคเรียนวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม   2556 
 
    
 

                          (นายประจักษ์  ธีรพงศธร) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 


