
 
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1  ประจ าปีการศึกษา  2556 
ประเภทนักเรียนทั่วไป 

............................................................... 
        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.ญ. พรนภา ปิตตาโส บ้านหนองหว้าตาด า 74.57 1 

2 ด.ญ. ภัทรนันท์ แน่นพิมาย อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 72.24 2 

3 ด.ญ. จุฑารัตน์ สวัสด ี บ้านตะบอง 72.09 3 

4 ด.ญ. สุพิชญา เรืองมะเริง อนุบาลตลาดแค 71.17 4 

5 ด.ช. ธนากร นัยสุนทร วัดวังน้ า 68.72 5 

6 ด.ญ. อรอุมา บุญพิมาย พิมายสามัคค ี1 68.43 6 

7 ด.ช. ภัทรภูวรินทร ์ สมเจริญ พิมายสามัคค ี1 67.87 7 

8 ด.ญ. ณิชนันทน์ วันใหม่ นิคมสรา้งตนเอง 3 66.70 8 

9 ด.ญ. ปวีณา บุญพร้อม บ้านพุทรา 66.56 9 

10 ด.ช. นพพล บุญครอง บ้านพุทรา 66.34 10 

11 ด.ญ. อริสรา พิมพ์ปรุ อนุบาลตลาดแค 66.02 11 

12 ด.ญ. ชาครีญา สันทัดกลาง อนุบาลตลาดแค 65.80 12 

13 ด.ญ. ธนิตา มาตะรักษ์ ชุมชนบานวังหิน 65.36 13 



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

ที ่ร้อยละ 100 

14 ด.ญ. พัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ชุมชนบ้านวังหิน 65.20 14 

15 ด.ช. ศราวุฒิ พ่อสาร บ้านหนองปรือ 65.19 15 

16 ด.ญ. อมรรัตน์ สอบเหล็ก บ้านตะบอง 64.93 16 

17 ด.ญ. กัลยกร ดีเลิศ นิคมสรา้งตนเอง 3 64.49 17 

18 ด.ญ. นวิทยา เมืองแสน บ้านใหม่ฉมวก 64.29 18 

19 ด.ญ. เบญญาภา คนเพียร พิมายสามัคค ี1 64.13 19 

20 ด.ญ. ณัฐนิช เม่ามูลเฮ กุลโน 63.87 20 

21 ด.ช. โกศล ระบือพิณ บ้านพุทรา 63.66 21 

22 ด.ญ. ณัฐริกา สันทอง นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 63.17 22 

23 ด.ญ. ปิยาภรณ์ มั่นคงประไพ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 62.98 23 

24 ด.ญ. วริศรา ดีถาวร บ้านพุทรา 62.90 24 

25 ด.ญ. พิชชา ยอดบุนอก อนุบาลตลาดแค 62.51 25 

26 ด.ช. ยุทธพงษ์ เด่นประเสริฐ อนุบาลตลาดแค 62.46 26 

27 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สาคุณ หนองขาม 61.60 27 

28 ด.ช. พงศ์พัฒน์ ตามกลาง บ้านพุทรา 61.34 28 

29 ด.ญ. สาธินี สนคงนอก บ้านหนองบัวทุ่ง 61.24 29 

30 ด.ญ. นันทนัช ต้นโพธิ์ทอง กุลโน 61.09 30 

31 ด.ญ. วิภาดา พบพิมาย บ้านพุทรา 61.00 31 

32 ด.ญ. วิภา สุขสงวน อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 60.39 32 

33 ด.ช. จิระพงษ์ สังข์กลาง นิคมสรา้งตนเองพิมาย2 60.19 33 

34 ด.ญ. ปภาวี บุญฉ่ า พิมายสามัคค ี1 60.19 33 

35 ด.ญ. วาสนา บุญพรม บ้านพุทรา 60.17 35 

36 ด.ญ. อนุตตมา ชูตระกูล บ้านพุทรา 60.12 36 

37 ด.ญ. รัตนาภรณ์ สุทธิสิน นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 59.35 37 

38 ด.ญ. กัลย์สุดา บุญมา อนุบาลตลาดแค 59.15 38 

39 ด.ญ. วสุรัตน์ เคยศึก อนุบาลตลาดแค 59.00 39 

40 ด.ญ. สุณัฐตรา อารมณ์เพียร บ้านสะแกงาม 58.99 40 



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

ที ่ร้อยละ 100 

41 ด.ญ. นรินทร แสนนาม ไทยรัฐวิทยา 82 58.83 41 

42 ด.ญ. อริสรา ศรีสถาน อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 58.17 42 

43 ด.ช. เทพฤทธิ์ โม่งทองหลาง นิคม ฯ 4 57.75 43 

44 ด.ช. ธนภัทร ปัญญา บ้านพุทรา 57.65 44 

45 ด.ญ. วันวิสาข์ หลงพิมาย พิมายสามัคค ี1 57.57 45 

46 ด.ช. ศิครินทร์ เม้ากลาง บ้านตะบอง 57.46 46 

47 ด.ญ. รมณีย์ ดีดพิมาย อนุบาลตลาดแค 56.99 47 

48 ด.ช. ณัฐพนธ์ ฤกษ์พิพัฒน์ นิคม ฯ 4 56.83 48 

49 ด.ญ. กนกวรรณ การบุญ นิคมสรา้งตนเองพิมาย 3 56.78 49 

50 ด.ญ. ทิมาพร ทินกระโทก อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 56.74 50 

51 ด.ช. สิทธิชัย ทองสุวรรณ์ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 56.53 51 

52 ด.ญ. อภินทร์พร หร่ายสวัสดิ ์ นิคมฯ3 56.29 52 

53 ด.ญ. อภิญญา วังกะธาตุ พิมายสามัคค ี1 56.21 53 

54 ด.ช. เทพกร พันชมภู อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 55.90 54 

55 ด.ญ. สุธาว ี แท่นกระโทก อนุบาลตลาดแค 55.81 55 

56 ด.ช. ณัฐดนัย อุตส่าห์การ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 55.37 56 

57 ด.ญ. พัชรินทร์ เปรมไธสง นิคม ฯ5 55.25 57 

58 ด.ญ. พิชญาภา แหวนพิมาย บ้านพุทรา 55.24 58 

59 ด.ช. พลากร ปานาสา บ้านโพธ์ิงามฯ 55.19 59 

60 ด.ญ. กมลชนก ขอบโคกกรวด นิคมสรา้งตนเองพิมาย 3 54.90 60 

61 ด.ช. ชินพัฒน์ สุขจรรยา พิมายสามัคค ี1 54.75 61 

62 ด.ช. สหรัฐ บุญนอก บ้านสะแกงาม 54.71 62 

63 ด.ญ. อาภัสรา พิมพิลา บ้านใหม่ฉมวก 54.44 63 

64 ด.ช. ธีรภัมร์ ดวงจันทร์ นิคมสรา้งตนเองพิมาย 3 54.40 64 

65 ด.ญ. ธาริญา ชูชีพ นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 54.30 65 

66 ด.ญ. นิรัษชา ปุริธรรมเม บ้านหนองปรือ 54.22 66 

67 ด.ญ. อินทิรา แดนทองหลาง บ้านเมืองรัง 54.13 67 



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

ที ่ร้อยละ 100 

68 ด.ญ. วัลลภา เทียมขุนทด บ้านพุทรา 53.97 68 

69 ด.ช. ภานุวัฒน ์ กลางสวัสดิ์ บ้านหนองหว้าตาด า 53.95 69 

70 ด.ญ. นภัสวรรณ รอสูงเนิน บ้านตะบอง 53.90 70 

71 ด.ญ. ปาริชาต ทองดี พิมายสามัคค ี1 53.88 71 

72 ด.ญ. ประภาพร ขยายฤทธิ์ บ้านตะบอง 53.67 72 

73 ด.ช. ยศพล ดีดพิมาย อนุบาลตลาดแค 53.64 73 

74 ด.ช. กฤตภัทร จันทร์นวล อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 53.61 74 

75 ด.ญ. กรรัชต์ วงศ์พนาจันทร์ พิมายสามัคค ี1 53.57 75 

76 ด.ญ. วิไลพร พลค ามาก บ้านหนองปรือ 53.40 76 

77 ด.ช. นันทกร คามพิมาย บ้านใหม่ฉมวก 53.39 77 

78 ด.ช. อภินันท์ เขตกลาง อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 53.37 78 

79 ด.ญ. วริศรา ในพิมาย พิมายสามัคค ี1 53.36 79 

80 ด.ญ. มาลิสา พูนดี บ้านตะบอง 53.18 80 

81 ด.ญ. กรกนก หินด า อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 52.78 81 

82 ด.ญ. พลอยไพรินทร ์ เปรี่ยมพิมาย อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 52.72 82 

83 ด.ญ. อุษณีย์ สุยะเสน รักชาติประชาบ ารุง 52.50 83 

84 ด.ช. ชาคริต ชูชื่น พิมายสามัคค ี1 52.50 84 

85 ด.ญ. อรธิชา ชุนกิจ พิมายสามัคค ี1 52.45 85 

86 ด.ญ. นันทิชา หลุมกลาง พิมายสามัคค ี1 52.44 86 

87 ด.ญ. สุกรรณิกา เปรื่องสูงเนิน พิมายสามัคค ี1 52.36 87 

88 ด.ญ. ดารารัตน์ ท้องพิมาย เพชรหนองขาม 52.07 88 

89 ด.ญ. อธิชา จันทร์สว่าง บ้านตะโกทุ่ง 52.06 89 

90 ด.ญ. ดาราวัลย์ ท้องพิมาย เพชรหนองขาม 51.89 90 

91 ด.ญ. รัตติกาล ภาพนอก บ้านธารปราสาท 51.80 91 

92 ด.ญ. ปิยากร สว่างสุวรรณ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 51.72 92 

93 ด.ญ. เนวมี ่ เมอร์เชอร์ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 51.64 93 

94 ด.ญ. เกวลิน ราวพิมาย รวมมิตรวิทยา 51.58 94 



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

ที ่ร้อยละ 100 

95 ด.ญ. ธันย์ชนก พ่ึงโค ชุมชนบ้านหนองจิก 51.54 95 

96 ด.ญ. นลินี รัศมี พิมายสามัคค ี1 51.41 96 

97 ด.ช. กรศิวะ ภูมิกระจ่าง อนุบาลชุมพวงวิทยา 51.37 97 

98 ด.ญ. นิภา เยี่ยงเสือ นิคม ฯ 4 51.35 98 

99 ด.ญ. ศศิธร บุญฉ่ า พิมายสามัคค ี1 51.34 99 

100 ด.ญ. ณัฐสุวรรณ ฟองรัตน์ บ้านตะบอง 51.29 100 

101 ด.ช. ธราเทพ กองแก้ว บ้านพุทรา 50.99 101 

102 ด.ช. ธีรพล เจริญสุข หนองขาด 50.88 102 

103 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วาจาสัตย์ หนองบัวลอย 50.61 103 

104 ด.ญ. นิวรญา ขันทองหล่อ บ้านหนองโสน 50.49 104 

105 ด.ญ. สุชาวด ี ดุนมะดัน กุลโน 50.48 105 

106 ด.ญ. สุพัตรา เที่ยงธรรม บ้านโคกพลวง 50.18 106 

107 ด.ญ. วิจิตรา บัวทองหลาง เพชรหนองขาม 50.18 106 

108 ด.ช. พงศธร พูนแก้ว บ้านประสุข 49.93 108 

109 ด.ญ. ธนิดา คงวงศ์ หนองขาม 49.90 109 

110 ด.ญ. บุหงา โทจรัญ นิคมฯ2 49.71 110 

111 ด.ช. เอกวัฒน์ แสนโยธา อนุบาลตลาดแค 49.66 111 

112 ด.ญ. สุวพัชร พินิจด่านกลาง นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 49.56 112 

113 ด.ญ. สุพรรณี เริงสนาม อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 49.39 113 

114 ด.ญ. ณพรรษา กอบพิมาย บ้านหนองปรือ 49.30 114 

115 ด.ญ. ทิวารัตน์ เงื่อนพิมาย พิมายสามัคค ี1 49.30 114 

116 ด.ช. ณัฐพงษ์ ทันเจริญ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 49.24 116 

117 ด.ช. ปฏิภาณ ไชยสิทธิ์ บ้านโนนกระเบื้องฯ 49.12 117 

118 ด.ญ. ศิริพร ค้าขาย พิมายสามัคค ี1 49.11 118 

119 ด.ญ. พรประภา เจริญสุข อนุบาลด่านช้าง 49.06 119 

120 ด.ช. รัชชานนท์ นามจริง บ้านหนองปรือ 49.02 120 

121 ด.ช. ยุทธไกร หมั่นดี บ้านพุทรา 48.82 121 



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

ที ่ร้อยละ 100 

122 ด.ญ. สุภาพร พูนดี พิมายสามัคค ี1 48.75 122 

123 ด.ญ. สิริอาภร จ้ าสีชา อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 48.64 123 

124 ด.ช. นราวัฒน์ บัวแก้ว อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 48.52 124 

125 ด.ช. ธีรพงษ์ มาดี บ้านตะบอง 48.38 125 

126 ด.ญ. อารียา  แสนเจ๊ก อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 48.31 126 

127 ด.ญ. วรรณภา สร้างไร่ บ้านประสุข 48.24 127 

128 ด.ญ. กาญจนา แก้วแหวน พิมายสามัคค ี1 48.10 128 

129 ด.ญ. กรรณิการ์ อ่อนดี วัดโชติการาม 48.02 129 

130 ด.ญ. ฐิติยา ควรคะนึง นิคม ฯ 4 48.00 130 

131 ด.ญ. ศศินา ค ายาง นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 47.95 131 

132 ด.ช. สถาพร เข็มจีนมะดัน บ้านหนองโสน 47.93 132 

133 ด.ช. แสงตะวัน วัชรพงษ์ เพชรหนองขาม 47.72 133 

134 ด.ญ. สุทธิดา ชาติพุทรา บ้านโพธ์ิงามฯ 47.58 134 

135 ด.ญ. เจนจิรา เป็นพิมาย นิคมฯ2 47.53 135 

136 ด.ญ. นวพร แก้ววัฒนานนท์ พิมายสามัคค ี1 47.40 136 

137 ด.ช. ธีรพัฒน์ ฦาชา พิมายสามัคค ี1 47.35 137 

138 ด.ญ. ศศิกานต์ ทองคลี่ นิคมสรา้งตนเอง 3 47.26 138 

139 ด.ช. ณัฐวุฒิ ช่างบุ บ้านประสุข 47.10 139 

140 ด.ญ. ชุติมา ชัยสิทธิ ์ บ้านใหม่ฉมวก 46.71 140 

141 ด.ญ. ธนาพร มุ่งเอ้ือมกลาง ชุมชนบ้านหนองจิก 46.66 141 

142 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ทองดี เพชรหนองขาม 46.59 142 

143 ด.ช. รัชภูม ิ ชาญชัยภูวดล พิมายสามัคค ี1 46.34 143 

144 ด.ญ. ภัทรศยา จินดาขันธ์ เทศบาล3  46.33 144 

145 ด.ญ. รวิสา รุ่งเจริญ บ้านหนองโสน 46.32 145 

146 ด.ช. ปฐพี ศรีนอก หนองบัวทุ่ง 46.11 146 

147 ด.ช. นท ี ฉานพิมาย พิมายสามัคค ี1 46.09 147 

148 ด.ญ. มลทิกา ทรัพย์สุข อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 45.88 148 



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

ที ่ร้อยละ 100 

149 ด.ช. สุทธิพงษ์ แก่นพิมาย บ้านตะบอง 45.82 149 

150 ด.ญ. วรรณพร ศรีนาคา นิคมฯ4 45.81 150 

151 ด.ช. รัชชานนท์ อินทร์แก้วพะเนาว์ กุลโน 45.75 151 

152 ด.ช. ชาญณรงค์ เหมือนศรี อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 45.72 152 

153 ด.ญ. นฤมล เรืองสมบัติ พิมายสามัคค ี1 45.65 153 

154 ด.ญ. อาย ธรรมสังวาลย ์ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 45.63 154 

155 ด.ญ. ชนากาสนต์ แก้วพรม อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 45.60 155 

156 ด.ช. ณัฐพล สินสวัสดิ ์ พิมายสามัคค ี1 45.59 156 

157 ด.ญ. ทัศน์วรร์ ไวการ พิมายสามัคค ี1 45.57 157 

158 ด.ช. ธัชชัย สมการ อนุบาลตลาดแค 45.43 158 

159 ด.ช. ธนนท์ กิ่งสุวรรณ บ้านหนองปรือ 45.38 159 

160 ด.ช. อภิสิทธิ์ ร่วมสุข บ้านตะบอง 45.32 160 

161 ด.ช. รัตนบดินทร์ ทยด้าน ชุมชนบ้านหนองจิก 45.29 161 

162 ด.ญ. อินทิรา บ ารุงนา อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 45.28 162 

163 ด.ช. ณัฐวุฒิ มาระศรี บ้านโคกพลวง 45.27 163 

164 ด.ญ. ณรรฐนภา โพธิ์ค า พิมายสามัคค ี1 44.96 164 

165 ด.ญ. อังคณา กัณหา อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 44.94 165 

166 ด.ช. จิรายุ พ่ึงกระบือ ชุมชนบ้านหนองจิก 44.90 166 

167 ด.ช. อดิศักดิ์ ปอยสุขเนิน อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 44.81 167 

168 ด.ญ. อัญมณี จันทร์กลาง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคฯ 44.70 168 

169 ด.ช. นัทธพงศ์ พร้อมสันเทียะ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 44.68 169 

170 ด.ช. พงศธร จันทร์สว่าง พิมายสามัคค ี1 44.64 170 

171 ด.ญ. ลักษมีกานต์ มองพิมาย ทับ 6 วิทยาคาร 44.52 171 

172 ด.ช. พงศกร  โสรัตยาทร บ้านพุทรา 44.45 172 

173 ด.ญ. รุ่งทิพย์ ชุ่มชัย วัดโชติการาม 44.44 173 

174 ด.ญ. วาสนา กลั้งพิมาย กุลโน 44.42 174 

175 ด.ญ. อลิสา ริมหมู่ดี กุลโน 44.37 175 



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

ที ่ร้อยละ 100 

176 ด.ช. ธีรพิชญ์ วัชรประทีป บ้านตะบอง 43.99 176 

177 ด.ญ. ปนัดดา ผ่องพันธ์ พิมายสามัคค ี1 43.95 177 

178 ด.ช. ชัยวัฒน ์ สิทธิแพทธ์ บ้านโพธ์ิงามฯ 43.95 178 

179 ด.ช. กิตติธัช ยอดบุนอก เทเรซาอุปถัมภ ์ 43.90 179 

180 ด.ช. กฤษดา แก้วดอนรี พิมายสามัคค ี1 43.85 180 

181 ด.ญ. ณีรกานต์ กาศก้อง พิมายสามัคค ี1 43.85 181 

182 ด.ญ. สุธาทิพย์ มุ่งทองหลาง นิคมสรา้งตนเองพิมาย 3 43.82 182 

183 ด.ญ. สุดารัตน์ ยะประเถา ชุมชนบ้านวังหิน 43.63 183 

184 ด.ญ. กมลวรรณ สงนอก บ้านตาจั่น 43.51 184 

185 ด.ญ. กัลยา สุวรรณดี กุลโน 43.47 185 

186 ด.ช. ปิยเมต จรภัย อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 43.31 186 

187 ด.ญ. สุภาวด ี นิ่มอนงค์ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 43.24 187 

188 ด.ญ. นริศรา ถนัดเลื่อย นิคมสรา้งตนเองพิมาย 3 43.15 188 

189 ด.ญ. ภัทรสุดา แซ่ตัน กุลโน 43.05 189 

190 ด.ญ. กาญจนา มั่นคง นิคมสรา้งตนเองพิมาย 2 43.04 190 

191 ด.ช. อดิสร ฉัตรนันทภรณ์ กุลโน 42.82 191 

192 ด.ช. สิทธิชัย นามวงษา อนุบาลตลาดแค 42.77 192 

193 ด.ญ. อาฐิติญา สุวรรณบุตร เก้งเต็ก 42.73 193 

194 ด.ญ. ภัทรพร บุตรจินดา อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย 42.61 194 

195 ด.ญ. เสวลักษณ์ รัตนจันทร์ บ้านสะแกงาม 42.53 195 
 
หมายเหตุ 1. ให้นกัเรียนดูประกาศผลการสอบ นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ 1-156 ให้รายงานตัว 
พร้อมทั้งเลือกวิชาเพ่ิมเติมในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาจิต  
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 
            2. นักเรียนที่สอบได้ในล าดับที่ 157-195  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(ในกรณีทีน่ักเรียนไม่ได้  
                   อาศัยอยู่กับบิดา-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 


