
 
ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4  ประจ าปีการศึกษา  2556 
............................................................... 

        ด้วยโรงเรียนพิมายวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.4   
ปีการศึกษา 2556 ตามประกาศ เรื่อง นโยบายแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  
2556 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  ได้ก าหนดให้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  24  มีนาคม 2556 และให้ประกาศผลการ
สอบคัดเลือกในวันที่ 28 มีนาคม 2556 พร้อมกันทั่วประเทศแล้วนั้น  บัดนี้การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยลง
ด้วยดีแล้ว  ดังนั้นโรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2556 
ดังนี้ 
 
1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทโรงเรียนเดิม) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 น.ส. กาญจนา นาค า พิมายวิทยา 60.58 1 

2 ด.ญ. รัชนก ประไกรวัน พิมายวิทยา 59.19 2 

3 น.ส. นภัสสร กลางพิมาย พิมายวิทยา 57.52 3 

4 น.ส. ปิยธิดา พะนา พิมายวิทยา 55.85 4 

5 น.ส. สโรชา บัวขาว พิมายวิทยา 55.81 5 

6 น.ส. นิธินาฎ ช่วยพิมาย พิมายวิทยา 54.07 6 

7 นาย ชนวีร ์ ชูตระกูล พิมายวิทยา 54.04 7 

8 นาย ศิริชัย แซ่จอง พิมายวิทยา 53.86 8 

9 นาย ศิริกิจ เพชรตะก่ัว พิมายวิทยา 53.61 9 

10 น.ส. สุทธิดา เจริญสุข พิมายวิทยา 53.21 10 

11 ด.ญ. พรรษชล ชูใจ พิมายวิทยา 52.25 11 

12 นาย นิรันดร์ จันทร์กระจ่าง พิมายวิทยา 52.08 12 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

13 น.ส. ปัณชญา ศุภธนก าธร พิมายวิทยา 51.93 13 

14 น.ส. ปรางทิพย์ มีสุวรรณ พิมายวิทยา 51.90 14 

15 น.ส. ธนัชญา จาดพิมาย พิมายวิทยา 51.72 15 

16 น.ส. ยุวดี ทองแดง พิมายวิทยา 51.69 16 

17 ด.ญ. ภคพร ภู่ชัย พิมายวิทยา 51.23 17 

18 น.ส. สุนันท์ ขุนเม่น พิมายวิทยา 51.22 18 

19 น.ส. จุฑามาศ ด่านล ามะจาก พิมายวิทยา 50.90 19 

20 ด.ญ. กรองแก้ว สินค้า พิมายวิทยา 50.83 20 

21 น.ส. จาริณี ศิริปรุ พิมายวิทยา 50.69 21 

22 นาย วัฒนา สง่างาม พิมายวิทยา 50.62 22 

23 น.ส. ขนิษฐา ช่องสูงเนิน พิมายวิทยา 50.26 23 

24 น.ส. กนิษฐา เปรื่องนา พิมายวิทยา 50.19 24 

25 นาย ธนากร ชินกลาง พิมายวิทยา 49.87 25 

26 น.ส. พรกมล เอนกสุรพจน์ พิมายวิทยา 49.73 26 

27 น.ส. ธนัญญา ปะรุนรัมย์ พิมายวิทยา 49.30 27 

28 น.ส. ศศิมา ฉาไธสง พิมายวิทยา 48.91 28 

29 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ใจมาบุตร พิมายวิทยา 48.84 29 

30 นาย ณัฐพล บางรุ่ง พิมายวิทยา 48.66 30 

31 น.ส. สโรชา พิรัมย์ พิมายวิทยา 48.48 31 

32 น.ส. ภัทรวรินทร์ รัตนา พิมายวิทยา 48.41 32 

33 น.ส. ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง พิมายวิทยา 48.20 33 

34 ด.ช. เนติวิทย์ คงแจ้งพะเนาว์ พิมายวิทยา 48.02 34 

35 น.ส. ชลธิชา ศรีหาจันทร์ พิมายวิทยา 47.84 35 

36 น.ส. สุลักขณา เทพนอก พิมายวิทยา 47.42 36 

37 น.ส. พนิดา สีขาว พิมายวิทยา 47.38 37 

38 น.ส. ประภัสสร ยังดี พิมายวิทยา 47.38 37 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

39 นาย วชิรวิชญ ์ สืบค้า พิมายวิทยา 47.38 37 

40 นาย บริรักษ์ มะธิมาตา พิมายวิทยา 47.27 40 

41 นาย ปฏิภาณ ยินดี พิมายวิทยา 47.06 41 

42 น.ส. กนกรัตน์ นิ่มนวล พิมายวิทยา 47.06 41 

43 น.ส. วรกมล กะตะศิลา พิมายวิทยา 46.92 43 

44 นาย จิรพัฒน์ เกตใุหญ่ พิมายวิทยา 46.92 43 

45 ด.ช. พิสิษฐ์สรรค์ สุยะเสน พิมายวิทยา 46.74 45 

46 น.ส. เบญจรัตน์ ตรียมณีรัตน์ พิมายวิทยา 46.64 46 

47 น.ส. อรปรียา อยากดี พิมายวิทยา 46.56 47 

48 น.ส. กฤตลักษณ์ จอดพิมาย พิมายวิทยา 46.39 48 

49 น.ส. อมรรัตน์ ศรีเล็ก พิมายวิทยา 46.35 49 

50 น.ส. ณัฏฐ์ภัสสร ใจงาม พิมายวิทยา 46.13 50 

51 นาย กีรตินันท์ สีชมภ ู พิมายวิทยา 46.10 51 

52 น.ส. กมลลักษณ์ ชุ่มสีดา พิมายวิทยา 46.10 51 

53 น.ส. ชุติมา สิทธิสุข พิมายวิทยา 46.10 51 

54 นาย นนทวัฒน์ โจ้พิมาย พิมายวิทยา 45.92 54 

55 น.ส. สุมินตรา ทันค้า พิมายวิทยา 45.88 55 

56 น.ส. ไพลิน งานแข็ง พิมายวิทยา 45.85 56 

57 น.ส. ศุภกานต์ เป้ามูลตรี พิมายวิทยา 45.81 57 

58 นาย จิรัฐติกร สีพาย พิมายวิทยา 45.78 58 

59 นาย ศุภกร สุทธิกันต ์ พิมายวิทยา 45.67 59 

60 น.ส. ศิริพร จ่ าสีชา พิมายวิทยา 45.64 60 

61 น.ส. กัญญารัตน์ ค าภีระ พิมายวิทยา 45.60 61 

62 นาย ปัฐฌยาวัฏ ไชยปันดิ พิมายวิทยา 45.53 62 

63 น.ส. เทพศิริ เพ็ญสุข พิมายวิทยา 45.50 63 

64 น.ส. วรารัตน์ แก่นหมั่น พิมายวิทยา 45.46 64 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

65 น.ส. สโรชา สมัครค้า พิมายวิทยา 45.42 65 

66 นาย รัฐธรรมนูญ เพ็ชรพิมาย พิมายวิทยา 45.35 66 

67 น.ส. ปนัดดา รวยสูงเนิน พิมายวิทยา 45.24 67 

68 ด.ญ. ภูสุดา สุรัยรัตน์ พิมายวิทยา 45.21 68 

69 นาย พนธกร เนื่องมัจฉา พิมายวิทยา 45.17 69 

70 นาย ณรงค์ยศ ทองนอก พิมายวิทยา 45.03 70 

71 น.ส. ชนัญญา กิติสกนธ์ พิมายวิทยา 44.96 71 

72 นาย จิรวัฒน ์ วรรณภิระ พิมายวิทยา 44.96 71 

73 ด.ญ. อาภาศิริ เพียงพิมาย พิมายวิทยา 44.96 71 

74 นาย กฌาณนพ ศรีทอง พิมายวิทยา 44.68 74 

75 นาย รัฐศาสตร์ นาคข า พิมายวิทยา 44.68 75 

76 น.ส. สุชาดา จุมวรรณา พิมายวิทยา 44.64 76 

77 น.ส. ยุวดี ฝ่ายนา พิมายวิทยา 44.57 77 

78 น.ส. เนตรนภิส สิทธิปรุ พิมายวิทยา 44.57 77 

79 น.ส. สุณัฐชา ค้าขาย พิมายวิทยา 44.53 79 

80 น.ส. ชญาณ ี บุญแก้ว พิมายวิทยา 44.53 80 

81 ด.ช. เจนวิทย์ ศรีพินิจภัทร พิมายวิทยา 44.43 81 

82 น.ส. มติมนต์ แนบกลาง พิมายวิทยา 44.32 82 

83 น.ส. สุภาภรณ์ จุพิมาย พิมายวิทยา 44.32 82 

84 น.ส. จิราภรณ์ ฤกษ์พิพัฒน์ พิมายวิทยา 44.28 84 

85 ด.ญ. พัชริดา เฮียบสุวรรณ พิมายวิทยา 44.00 85 

86 ด.ญ. วิภาพรรณ ข าใจ พิมายวิทยา 43.96 86 

87 ด.ช. กิตติศักดิ์ ปุมพิมาย พิมายวิทยา 43.96 86 

88 น.ส. สิริลักษณ์ สดโคกกรวด พิมายวิทยา 43.89 88 

89 น.ส. วาสนา วาดไธสง พิมายวิทยา 43.82 89 

90 นาย ปิยวัฒน์ สมสะอาด พิมายวิทยา 43.79 90 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

91 ด.ช. กนกพล จันทะคุณ พิมายวิทยา 43.75 91 

92 นาย ก้องนภา เพ่ิมพูน พิมายวิทยา 43.64 92 

93 น.ส. ภัทราภรณ์ สุดเพราะ พิมายวิทยา 43.57 93 

94 ด.ญ. สุนิตรา พรหมเอาะ พิมายวิทยา 43.50 94 

95 นาย เอกลักษณ์ ค ากลาง พิมายวิทยา 43.43 95 

96 ด.ช. วิวรรธน ์ ศิริชัย พิมายวิทยา 43.32 96 

97 น.ส. กาญจนา ดาวเรือง พิมายวิทยา 43.29 97 

98 ด.ญ. ภัทรมน ช้อนทอง พิมายวิทยา 43.18 98 

99 น.ส. กมลวรรณ โอนนอก พิมายวิทยา 42.93 99 

100 น.ส. ฤทัยทิพย์ ลาดหมื่นไวย พิมายวิทยา 42.86 100 

101 น.ส. ปฏิมากร สุภะสีมากุล พิมายวิทยา 42.79 101 

102 น.ส. สุธาสิน ี แสนทวี พิมายวิทยา 42.65 102 

103 น.ส. พนิดา มากสุทธิปาน พิมายวิทยา 42.61 103 

104 น.ส. วนิดา นาสรร พิมายวิทยา 42.47 104 

105 นาย ธีรวุฒ ิ สังสูงเนิน พิมายวิทยา 42.26 105 

106 นาย พงศกร ค าศรี พิมายวิทยา 42.26 105 

107 น.ส. อินทิรา แจกกลาง พิมายวิทยา 42.18 107 

108 ด.ญ. รุจิราพร คมข า พิมายวิทยา 42.15 108 

109 น.ส. พัทรีญา สุพรรณกลาง พิมายวิทยา 42.15 108 

110 น.ส. จริยา หมอยา พิมายวิทยา 42.08 110 

111 นาย กฤษชยศ บุญปลูก พิมายวิทยา 42.01 111 

112 น.ส. ธัญญารัตน์ สรรคพงศ์วิฑิต พิมายวิทยา 41.97 112 

113 น.ส. ศิราพร คงรัตน์อาภรณ์ พิมายวิทยา 41.97 112 

114 นาย ณัฐวุฒิ ประตูชัย พิมายวิทยา 41.94 114 

115 น.ส. จณิสตา บุญอุดร พิมายวิทยา 41.94 114 

116 น.ส. สุธิตา ผลบุญ พิมายวิทยา 41.83 116 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

117 นาย สิทธิโชค อุปเถย์ พิมายวิทยา 41.54 117 

118 ด.ญ. กนกรดา อินทรเทพ พิมายวิทยา 41.54 117 

119 ด.ญ. ชนกนันท์ งามจรัสกุล พิมายวิทยา 41.47 119 

120 น.ส. รุ่งทิวา สิงห์เพชร พิมายวิทยา 41.40 120 

121 น.ส. อนามิการ์ กาศก้อง พิมายวิทยา 41.37 121 

122 น.ส. ทิพย์ธัญญา ร่มรุกข์ พิมายวิทยา 41.33 122 

123 น.ส. กมลพร นิยมสุข พิมายวิทยา 41.19 123 

124 ด.ญ. สุภาภรณ์ เข็มพิมาย พิมายวิทยา 41.15 124 

125 น.ส. วรลักษณ์ บุญชุ่ม พิมายวิทยา 41.08 125 

126 น.ส. พรสวรรค์ เสตะพยัคฆ์ พิมายวิทยา 41.08 125 

127 ด.ช. ธนโชค ไทยเดชา พิมายวิทยา 40.97 127 

128 น.ส. กนกกานต์ สิทธิรัมย์ พิมายวิทยา 40.94 128 

129 น.ส. นวรัตน์ คล่องชอบ พิมายวิทยา 40.94 128 

130 น.ส. ศศิธร รอดพิมาย พิมายวิทยา 40.72 130 

131 น.ส. ลูกน้ า จิตนอก พิมายวิทยา 40.66 131 

132 นาย อดิศักดิ์ แหลมพิมาย พิมายวิทยา 40.62 132 

133 น.ส. ฟ้ารุ่ง พวงพิมาย พิมายวิทยา 40.58 133 

134 นาย ภุชงค ์ สระหิน พิมายวิทยา 40.48 134 

135 น.ส. จิรัชญา สุขก าเนิด พิมายวิทยา 40.48 134 

136 น.ส. กชกร เพียรงาน พิมายวิทยา 40.44 136 

137 น.ส. นิตยา เหลาสา พิมายวิทยา 40.44 136 

138 น.ส. ฐาปนี วิระษร พิมายวิทยา 40.37 138 

139 ด.ช. นครินทร์ ดวงแก้ว พิมายวิทยา 40.37 138 

140 น.ส. กัญญารัตน์ ฉลองเดช พิมายวิทยา 40.30 140 

141 น.ส. ประภาสิริ เพชรสูงเนิน พิมายวิทยา 40.26 141 

142 ด.ญ. สุนันทา สูงพิมาย พิมายวิทยา 40.09 142 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

143 น.ส. ฐิติรัตน์ กริ่งกระโทก พิมายวิทยา 40.05 143 

144 นาย ภูริช พัฒนพานิช พิมายวิทยา 40.05 143 

145 น.ส. ชุติกาญจน์ กิติสกนธ์ พิมายวิทยา 39.98 145 

146 น.ส. เยาวลักษณ์ แผนน้อย พิมายวิทยา 39.98 145 

147 ด.ญ. ไพลิน ศิริทัพย์ พิมายวิทยา 39.94 147 

148 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์กระจ่าง พิมายวิทยา 39.94 147 

149 น.ส. ศิริมน แหไธสง พิมายวิทยา 39.91 149 

150 น.ส. รุ่งฤดี เรียบเรียง พิมายวิทยา 39.87 150 

151 น.ส. กัญญารัตน์ มานะงาน พิมายวิทยา 39.84 151 

152 นาย คุณากร แสนค า พิมายวิทยา 39.83 152 

153 น.ส. ขวัญฤดี นาคา พิมายวิทยา 39.76 153 

154 น.ส. ศิริลักษณ์ วิฑูรย์ พิมายวิทยา 39.66 154 

155 น.ส. นุชวรา สินสวัสดิ ์ พิมายวิทยา 39.66 154 

156 นาย เนติพงษ์ พัฒนกุล พิมายวิทยา 39.63 156 

157 ด.ช. ภควัต สินโทรัมย์ พิมายวิทยา 39.62 157 

158 น.ส. สิตานันท์ ขันโคกกรวด พิมายวิทยา 39.59 158 

159 น.ส. จุฑาวรรณ กระจ่างโพธิ์ พิมายวิทยา 39.48 159 

160 น.ส. กันยารัตน์ กรวดสูงเนิน พิมายวิทยา 39.44 160 

161 นาย ปราโมช ชะโยลา พิมายวิทยา 39.44 160 

162 นาย กรวิทย์ เพลงเสนาะ พิมายวิทยา 39.41 162 

163 น.ส. กนกกาญจน์ สืบค้า พิมายวิทยา 39.41 162 

164 น.ส. สมฤทัย ขานกระโทก พิมายวิทยา 39.41 162 

165 นาย เอกวิทย์ แหวนพิมาย พิมายวิทยา 39.41 162 

166 นาย ทศพร คนยั่ง พิมายวิทยา 39.30 166 

167 น.ส. จิรภิญญา จิตตินัน พิมายวิทยา 39.30 166 

168 นาย อภิเดช เดชะโคบุตร พิมายวิทยา 39.27 168 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

169 น.ส. ลักษณ์ศิณา ชอบงาน พิมายวิทยา 39.20 169 

170 นาย พอเจตน์ รั้วไชย พิมายวิทยา 39.16 170 

171 นาย วุทธิพัฒน์ ปณชัยธีรดนย์ พิมายวิทยา 39.16 170 

172 นาย จิตวัต จงกลกลาง พิมายวิทยา 39.12 172 

173 น.ส. สิปาง เก่าพิมาย พิมายวิทยา 39.12 172 

174 ด.ญ. จิรประภา แสวงผล พิมายวิทยา 38.98 174 

175 น.ส. พรนิภา ลอยพิมาย พิมายวิทยา 38.91 175 

176 นาย นิติกร ยอดนาม พิมายวิทยา 38.88 176 

177 น.ส. นวพร เปรื่องปรีชาศักดิ์ พิมายวิทยา 38.70 177 

178 น.ส. กนกพร ตาโน พิมายวิทยา 38.70 177 

179 น.ส. ทิพากร สวาทเพ็ชร พิมายวิทยา 38.70 177 

180 ด.ญ. ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา พิมายวิทยา 38.59 180 

181 ด.ช. สิทธิโชค ถนัดค้า พิมายวิทยา 38.55 181 

182 น.ส. ภคิน ี สิงห์เพชร พิมายวิทยา 38.52 182 

183 น.ส. ญานิกา ผลนา พิมายวิทยา 38.45 183 

184 น.ส. กุลณัฐ ชินพิมาย พิมายวิทยา 38.45 183 

185 นาย ภานุพงษ์ จันทร์ทรง พิมายวิทยา 38.45 183 

186 น.ส. ชนาภา พวงพิมาย พิมายวิทยา 38.42 186 

187 น.ส. ศิวาพร กลางโคกกรวด พิมายวิทยา 38.31 187 

188 นาย ชวนากร ตันตระกูล พิมายวิทยา 38.20 188 

189 น.ส. ดวงนภา กี๋พิมาย พิมายวิทยา 38.20 188 

190 นาย   ชนินทร์ธร  ตอพิมาย พิมายวิทยา 38.16 190 

191 นาย ธนพล รักพงษ์ พิมายวิทยา 38.06 191 

192 น.ส. พัชมณ รัตนภักด ี พิมายวิทยา 38.02 192 

193 นาย กิตติภูมิ เป็นซอ พิมายวิทยา 38.02 192 

194 น.ส. วนิดา โต๊ะงาม พิมายวิทยา 37.95 194 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

195 นาย วิศรุต อริยะเดช พิมายวิทยา 37.92 195 

196 น.ส. เมธินี จ าพิมาย พิมายวิทยา 37.91 196 

197 นาย คมสันต์ คร่ าสุข พิมายวิทยา 37.88 197 

198 นาย ณัฐวุฒิ โจ้พิมาย พิมายวิทยา 37.88 197 

199 ด.ญ. กุลนันท์ เดชหนู พิมายวิทยา 37.87 199 

200 น.ส. จารุวรรณ ฉายพิมาย พิมายวิทยา 37.84 200 

201 น.ส. ดุษฎี ฟันงูเหลือม พิมายวิทยา 37.81 201 

202 นาย จีระพงษ์ ชูพิมาย พิมายวิทยา 37.77 202 

203 นาย ปิยะวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว พิมายวิทยา 37.77 202 

204 น.ส. รัตนาภรณ์ ดีมา พิมายวิทยา 37.74 204 

205 นาย จีรวัฒน ์ มานะงาน พิมายวิทยา 37.60 205 

206 ด.ญ. สุรางคนา หมอยา พิมายวิทยา 37.60 205 

207 นาย อังกูร ต้นโพธิ์ทอง พิมายวิทยา 37.59 207 

208 น.ส. ธัญญาลักษณ์ คงวงศ์ พิมายวิทยา 37.56 208 

209 น.ส. สุภาวด ี ใจเอ้ือ พิมายวิทยา 37.52 209 

210 น.ส. วาสนา สืบค้า พิมายวิทยา 37.49 210 

211 น.ส. ตุลยา พบพิมาย พิมายวิทยา 37.45 211 

212 น.ส. โสภิตา นิจจอหอ พิมายวิทยา 37.38 212 

213 น.ส. เสาวลักษณ์ สุขหนา พิมายวิทยา 37.38 212 

214 นาย ฟ้าคาม ค่ายสงคราม พิมายวิทยา 37.35 214 

215 น.ส. นิรัชชา เพ็ชรโนรา พิมายวิทยา 37.35 214 

216 น.ส. อาภาศิริ ยันตระพันธ์ พิมายวิทยา 37.31 216 

217 นาย นรเศรษฐ์ ตอพิมาย พิมายวิทยา 37.31 216 

218 น.ส. โยทกา เก่งกาจ พิมายวิทยา 37.31 216 

219 น.ส. ปรียาภัทร ฉุดพิมาย พิมายวิทยา 37.30 219 

220 ด.ญ. ดวงเดือน ภมร พิมายวิทยา 37.24 220 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

221 นาย ขจรศักดิ์ ยังพิมาย พิมายวิทยา 37.24 220 

222 น.ส. กมลพร กอบพิมาย พิมายวิทยา 37.20 222 

223 นาย จิรวัฒน ์ จี๋พิมาย พิมายวิทยา 37.20 222 

224 น.ส. ณัฐกานต์ เพลินจันทึก พิมายวิทยา 37.20 222 

225 น.ส. กัญญารัตน์ บรรจงปรุ พิมายวิทยา 37.17 225 

226 น.ส. ฉลาทร สบาย พิมายวิทยา 37.10 226 

227 ด.ญ. ภาวิณี บุญประมวล พิมายวิทยา 37.06 227 

228 น.ส. อรอนงค์ พูลเมธี พิมายวิทยา 36.99 228 

229 น.ส. บุษบากร กรพิมาย พิมายวิทยา 36.88 229 

230 น.ส. เจนจิรา แก้วเพ็ชร พิมายวิทยา 36.81 230 

231 น.ส. พิชญธิดา แหวนพิมาย พิมายวิทยา 36.81 230 

232 น.ส. สุมินตรา ขวัญดี พิมายวิทยา 36.70 232 

233 น.ส. เกษณี วงศ์เวชวินิต พิมายวิทยา 36.70 232 

234 น.ส. เบญจมาภรณ์ ตมกลาง พิมายวิทยา 36.67 234 

235 นาย ณัฐวัตร ชูศักดิ์ธนาเดช พิมายวิทยา 36.60 235 

236 น.ส. ปิยมาศ โรนพิมาย พิมายวิทยา 36.60 235 

237 น.ส. ธนัญญา รวยดี พิมายวิทยา 36.57 237 

238 น.ส. สุชาดา ถิ่นทองหลาง พิมายวิทยา 36.49 238 

239 น.ส. ปาริชาติ พูลแก้ว พิมายวิทยา 36.42 239 

240 น.ส. ดารณี เพียรค้า พิมายวิทยา 36.35 240 

241 น.ส. กาญจนา อาศัยนา พิมายวิทยา 36.28 241 

242 นาย นวพล คูณพิมาย พิมายวิทยา 36.28 241 

243 ด.ญ. ณัฐชาวดี ศิริสมานจิตติกุล พิมายวิทยา 36.20 243 

244 น.ส. ภูมรินทร์ เกิดส าโรง พิมายวิทยา 36.17 244 

245 นาย ศุภโชค พิพิธกุล พิมายวิทยา 36.10 245 

246 น.ส. กัณฑพร คุ้มเรือน พิมายวิทยา 36.10 245 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

247 น.ส. วิจิตรา สุขวรเวท พิมายวิทยา 36.03 247 

248 น.ส. อังคณา พิทักษ์ พิมายวิทยา 36.03 247 

249 ด.ญ. ชฎาพร พันพิมาย พิมายวิทยา 36.03 247 

250 นาย ทรงพล ชินพิมาย พิมายวิทยา 35.92 250 

251 นาย วริศ ช่วยพิมาย พิมายวิทยา 35.92 250 

252 ด.ญ. นฤษา เพ็ชร์รุกขา พิมายวิทยา 35.89 252 

253 น.ส. ณัฐิณีย์ น้ านิล พิมายวิทยา 35.89 252 

254 นาย ณัฐกรณ์ เถียรสูงเนิน พิมายวิทยา 35.67 254 

255 น.ส. สุภารัตน์ สุขทั่ว พิมายวิทยา 35.67 254 

256 ด.ช. ชาครีย์ วัฒนยา พิมายวิทยา 35.57 256 

257 นาย ขจรศักดิ์ คลังดี พิมายวิทยา 35.53 257 

258 น.ส. รัตนาวลี รัตนจันทร์ พิมายวิทยา 35.50 258 

259 น.ส. สุประภา สนิทชอบ พิมายวิทยา 35.39 259 

260 น.ส. กรรญารัตน์ ช่างทองมะดัน พิมายวิทยา 35.35 260 

261 น.ส. สุพัตรา เจริญศรี พิมายวิทยา 35.28 261 

262 ด.ช. คมกฤษณ์ สินกิ่ง พิมายวิทยา 35.25 262 

263 น.ส. อรนลิน บวชสันเทียะ พิมายวิทยา 35.21 263 

264 น.ส. จินตนา ลายขุนทด พิมายวิทยา 35.10 264 

265 น.ส. สุมินตรา ปัดตาละคะ พิมายวิทยา 35.00 265 

266 ด.ช. ธนากร ยอดเพ็ชร พิมายวิทยา 34.92 266 

267 นาย ฉัตรพล นามมะเริง พิมายวิทยา 34.89 267 

268 นาย ธีรภัทร์ สามัคคี พิมายวิทยา 34.89 267 

269 ด.ญ. รัตติยา เสริมนอก พิมายวิทยา 34.82 269 

270 น.ส. พิมพ์วลัญช์ ด าข า พิมายวิทยา 34.82 269 

271 น.ส. กาญจนาวัลย์ เสกสรร พิมายวิทยา 34.71 271 

272 นาย จักรกฤษณ์ ชัยสิทธิ ์ พิมายวิทยา 34.71 272 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

273 น.ส. ณัชฌา ทองคลี่ พิมายวิทยา 34.64 273 

274 น.ส. วณิชยา ค าพรมมาภิรักษ์ พิมายวิทยา 34.64 273 

275 น.ส. ณัฏฐ์กฤตา ประสมทรัพย์ พิมายวิทยา 34.46 275 

276 น.ส. เย็นฤดี อินทร์ช านาญ พิมายวิทยา 34.39 276 

277 น.ส. นิตยา กนก พิมายวิทยา 34.39 276 

278 น.ส. กนกพร สวนจังหรีด พิมายวิทยา 34.32 278 

279 นาย ชัยวุฒ ิ มวยดี พิมายวิทยา 34.25 279 

280 น.ส. ศิริยากร กล่ าพิมาย พิมายวิทยา 34.25 279 

281 น.ส. บุญธิดา สอพิมาย พิมายวิทยา 34.25 279 
 

2. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 น.ส. สุวนันท์ กิจกล้าอนันต์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 55.17 1 

2 น.ส. ปนัดดา สุขสบาย พิมายวิทยา 52.68 2 

3 น.ส. ปานทิพย์ เสาวภา กวงฮ้ัว 52.57 3 

4 น.ส. รวินันทน์ เสกสรร บ้านตะบอง"เจรญิราษฎร์อุทิศ" 50.94 4 

5 นาย ชัยธวัฒน ์ รัตนวิชัย บ้านตาจั่น 49.59 5 

6 น.ส. เพ็ญนภา สาจะลี บ้านหนองปรือ 46.92 6 

7 นาย สุทัศน์ จันทร์หอม บ้านประสุข 46.06 7 

8 น.ส. ปาริฉัตร ขวัญดี พิมายวิทยา 45.07 8 

9 นาย วัจน์กร เล็กพิมาย พิมายด ารงวิทยาคม 44.25 9 

10 น.ส. เจนจิรา แก้วทับ พิมายวิทยา 44.24 10 

11 นาย อนุชา พิมพิลา บ้านใหม่ฉมวก 43.79 11 

12 น.ส. วิชุดา ยอดโคกสูง บ้านใหม่ฉมวก 43.50 12 

13 นาย ภูมิทัศน์ ถนอมกลาง พิมายวิทยา 43.11 13 

14 นาย สุปวีณ์ แผนพิมาย นิคมพิมายศึกษา 43.11 13 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

15 นาย นลธวัช พิมพา พิมายวิทยา 42.93 15 

16 น.ส. ชมภูนุช รตันา ชุมชนบ้านหนองจิก 42.15 16 

17 นาย รณกฤต ลิศนันท์ พิมายวิทยา 42.08 17 

18 นาย พิพัฒน์พล จิตพิมาย พิมายวิทยา 41.83 18 

19 น.ส. ศุภธิดา รัศมี บ้านใหม่ฉมวก 41.51 19 

20 นาย รังสี พวงเพชร พิมายวิทยา 41.40 20 

21 น.ส. สุริวิภา เดชสุภา พิมายสามัคคี 1 41.37 21 

22 นาย ธนากร พิมพ์ที หินดาดวิทยา 41.05 22 

23 น.ส. วรารัตน์ วิชัยกูล ราษฎร์สโมสร 41.04 23 

24 นาย จตุวัฒน์ ประจิตร สันติราษฎร์วิทยาลัย 41.04 23 

25 น.ส สุภาพร พะลิง ธารปราสาทเพชรวิทยา 41.01 25 

26 นาย รัตนพล ประกอบกัน หินดาดวิทยา 40.98 26 

27 นาย นภดล หาชัย พิมายวิทยา 40.97 27 

28 น.ส. สุจินดา โทสันเทียะ ชุมชนบ้านหนองจิก 40.94 28 

29 น.ส. ปริญญากานต์ จ าปางาม นิคมพิมายศึกษา 40.83 29 

30 น.ส. กัญญารัตน์ นาสมบุรณ์ ชุมชนบ้านหนองจิก 40.76 30 
 
3. แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น (ประเภทโรงเรียนเดิม) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 ด.ช. สุขธิพร นิลแท ้ พิมายวิทยา 41.93 1 

2 นาย พิทยกร ชัยเลิศ พิมายวิทยา 39.91 2 

3 นาย พงศ์ภณัฏฐ เคนวิเศษ พิมายวิทยา 39.69 3 

4 นาย สิทธินนท์ โกรพิมาย พิมายวิทยา 37.13 4 

5 นาย สันติภาพ เพียรค้า พิมายวิทยา 36.67 5 

6 น.ส. ภัทราวรรณ วงศ์สุริยศักดิ์ พิมายวิทยา 36.42 6 

7 น.ส. ประกายแก้ว อรัญวาส พิมายวิทยา 36.35 7 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

8 น.ส. พิมพา พวงพิมาย พิมายวิทยา 36.21 8 

9 น.ส. เมทิยา ปาสารักษ์ พิมายวิทยา 35.64 9 

10 นาย ภัทรพล สุราแป๊ะตั้ง พิมายวิทยา 35.17 10 

11 นาย ณัฐพล ช่างทองมะดัน พิมายวิทยา 34.64 11 

12 นาย กิตติพัฒน์ อินนอก พิมายวิทยา 34.32 12 

13 นาย ฐานันดร ค้าสบาย พิมายวิทยา 33.82 13 

14 ด.ญ. สุดารัตน์ ตั้งฤทัยธรรม พิมายวิทยา 33.68 14 

15 น.ส. พรทิพย์ คล่องแคล่ว พิมายวิทยา 33.36 15 

16 นาย จารุภักษ์ มะอิสูงเนิน พิมายวิทยา 32.08 16 

17 นาย จักรกฤษณ์ พลกูร พิมายวิทยา 31.12 17 

18 นาย ศรันย์ เพ่ิมพูน พิมายวิทยา 30.79 18 

19 น.ส. ธัญญารัตน์ ธงชัย พิมายวิทยา 29.84 19 

20 น.ส. สุดธิดา เกิดมงคล พิมายวิทยา 28.87 20 

21 น.ส. ชุลีพร ทิ้งแสน พิมายวิทยา 27.95 21 

22 นาย ฑิวาฆินทร์ เปรื่องกระโทก พิมายวิทยา 27.06 22 

23 นาย คทายุทธ์ แฝงพิมาย พิมายวิทยา 22.93 23 
 
 
 

4.แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ณัฐวุฒิ ปล่อยโคกสูง พิมายสามัคคี 1 43.82 1 

2 น.ส. กรรณิกา โกนพิมาย พิมายสามัคคี 1 39.59 2 

3 น.ส. จุฑารัตน์ ผินพิมาย บ้านหนองปรือ 38.95 3 

4 น.ส. สุนิสา บุญหอม พิมายสามัคคี 1 35.57 4 

5 น.ส. เจนจิรา นาระหัด บ้านประสุข 34.93 5 

6 นาย บัณฑิต ศรีอ่อนล้า พิมายวิทยา 34.68 6 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

7 น.ส. ลัดดาวัลย์   ปุริธรรมเม นิคมพิมายศึกษา 34.46 7 

8 น.ส. จุฑามาศ ชินพิมาย ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 34.21 8 

9 น.ส. ปาลม์จนา ดาวกลาง จารย์ต ารา 34.11 9 

10 น.ส. จุฑามาส พัฒนกุล บ้านกระเบื้องใหญ่ 34.00 10 
 

5.แผนภาษาจีน(ประเภทโรงเรียนเดิม) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 ด.ญ. นิศากร ถมยา พิมายวิทยา 46.88 1 

2 ด.ช. ณัฐวุฒิ รุ่งหัวไผ่ พิมายวิทยา 45.95 2 

3 นาย อภิชาต ชอบธรรม พิมายวิทยา 44.21 3 

4 น.ส. อัมลินทร์ กิ่งพาน พิมายวิทยา 42.61 4 

5 นาย บุญฤทธิ์ สาทวอน พิมายวิทยา 39.98 5 

6 น.ส. สุดารัตน์ มานะงาน พิมายวิทยา 38.91 6 

7 น.ส. สมฤทัย แก้วบุญเรือง พิมายวิทยา 38.16 7 

8 ด.ญ. ณัชฌา แสงโนราช พิมายวิทยา 37.95 8 

9 น.ส. อรอนงค์ จงเด่นกลาง พิมายวิทยา 36.49 9 

10 น.ส. กฤษณา ลมพิมาย พิมายวิทยา 36.24 10 

11 น.ส. พิมพ์วรีย์ ด าข า พิมายวิทยา 36.24 10 

12 น.ส. ธนัญญา รุ่งแจ้ง พิมายวิทยา 35.67 12 

13 น.ส. ธนัญญา วงค์สุริยศักดิ์ พิมายวิทยา 35.60 13 

14 น.ส. ฐาปนี มวยดี พิมายวิทยา 35.18 14 

15 น.ส. ชนาพร ศุภลักษณ์วัจนะ พิมายวิทยา 34.68 15 

16 ด.ช. ชัยวัฒน ์ หมายสุข พิมายวิทยา 34.57 16 

17 นาย ศิริศักดิ์ พลนรา พิมายวิทยา 34.43 17 

18 น.ส. ดวงลดา เลิศนา พิมายวิทยา 33.15 18 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

19 น.ส. จิราวรรณ บุญกลาง พิมายวิทยา 32.89 19 

20 น.ส. ภณิดา นาคดี พิมายวิทยา 32.61 20 

21 น.ส. นิศาลักษณ ์ สมบูรณ์ พิมายวิทยา 32.01 21 

22 ด.ญ. ปนัดดา ทางดง พิมายวิทยา 31.76 22 

23 น.ส. ศิวารัตน์ ภูอ่องทอง พิมายวิทยา 31.51 23 

24 นาย จักริน ตู้พิมาย พิมายวิทยา 31.30 24 

25 น.ส. สุภาวรรณ จันทร์กลาง พิมายวิทยา 31.19 25 

26 น.ส. ณภัทร คงกลาง พิมายวิทยา 30.90 26 

27 น.ส. กันธิชา ชูพันธ์ พิมายวิทยา 30.55 27 

28 น.ส. มนัสวี สุวรรณประทีป พิมายวิทยา 30.44 28 

29 นาย สันติสุข เจือกโว้น พิมายวิทยา 30.19 29 

30 นาย สุรชัย ท าไถ พิมายวิทยา 30.09 30 

31 น.ส. นริศรา นาแพง พิมายวิทยา 29.98 31 

32 นาย ปฏิพล พิษถา พิมายวิทยา 29.70 32 

33 ด.ญ. นิรชา พะนา พิมายวิทยา 29.52 33 

34 นาย ทัศนัย สุขแก้ว พิมายวิทยา 29.31 34 

35 นาย อธิรัฐ วงศ์ศรีแก้ว พิมายวิทยา 28.63 35 
 

6.แผนภาษาจีน(ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย อัฌษไธค์ หนองกลม ราษฎร์สโมสร 43.71 1 

2 น.ส. ศิวพร เบ้าสมศรี บ้านกล้วย 42.04 2 

3 น.ส. กฤตพร ไชยบริบูรณ์ บ้านกล้วย 39.80 3 

4 ด.ญ. สุนิสา ซื้อค้า บ้านประสุข 37.46 4 

5 น.ส. ณัฏฐธิดา ด่านกลาง มะค่าสามัคคี 35.57 5 

6 น.ส. รัตนชนก เกตุใหม่ ท่าขอนยางพิทยาคม 34.50 6 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

7 นาย วุฒิชัย ปุ่นนอก จารย์ต ารา 34.18 7 

8 ด.ญ. ปนัดดา บุญเอก ราษฎร์สโมสร 33.36 8 

9 ด.ช. กิตติภูมิ อุปา ราษฎร์สโมสร 32.97 9 

10 น.ส. ประภัสสร สาสีดา จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 31.40 10 
 

7.แผนการเรียน ทั่วไป เน้น อุตสาหกรรม (ประเภท โรงเรียนเดิม) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ประเสริฐ สืบศรี พิมายวิทยา 40.66 1 

2 นาย ศรัณยู ศิริการ พิมายวิทยา 35.07 2 

3 ด.ช. ดุลยวัต ชัยสูงเนิน พิมายวิทยา 33.29 3 

4 นาย เกียรติศักดิ์ มีพิมาย พิมายวิทยา 32.86 4 

5 ด.ช. รุ่งโรจน์   นาสะกาด พิมายวิทยา 31.76 5 

6 นาย ฐิตินันท์ สุทธิแพทย์ พิมายวิทยา 31.62 6 

7 นาย ธนโชต ิ เทมี พิมายวิทยา 31.47 7 

8 นาย ณัฐพงษ์ จิตสุทธิผล พิมายวิทยา 31.26 8 

9 นาย รัฐพงษ์ ร่มรื่น พิมายวิทยา 30.09 9 

10 นาย ศิริศักดิ์ จรรยาศิริ พิมายวิทยา 28.70 10 

11 นาย ธวัชชัย หมอยา พิมายวิทยา 27.84 11 

12 นาย นิธิกร แสงนอก พิมายวิทยา 27.27 12 

13 นาย วรเดช เฉียบพิมาย พิมายวิทยา 26.95 13 

14 นาย เกียรติศักดิ์ เสือคง พิมายวิทยา 26.67 14 

15 นาย ชัชนันท์ สายคล่อง พิมายวิทยา 26.46 15 

16 นาย สุทิน หาดทราย พิมายวิทยา 26.03 16 

17 นาย พิทักษ์ นาคา พิมายวิทยา 25.67 17 

18 นาย ไรวินท ์ โดยพิมาย พิมายวิทยา 25.60 18 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

19 นาย วิษณุ เพ็งชอบ พิมายวิทยา 25.21 19 

20 นาย ทวีศักดิ์ ชินกลาง พิมายวิทยา 25.03 20 

21 นาย ชัชรินทร์  คงควร พิมายวิทยา 24.96 21 
 

8.แผนการเรียน ทั่วไป เน้น อุตสาหกรรม (ประเภท โรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ธนกร บญมาก บ้านใหม่ฉมวก 31.54 1 

2 นาย นัฐพล  ทางดง บ้านดงประชานุกูล 31.22 2 

3 นาย นท ี ผลภิญโญ พิมายวิทยา 30.76 3 

4 นาย วิทวัส หนิมพานิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26.46 4 

5 นาย ศรราม เหล็กกับทอง บ้านดงประชานุกูล 25.10 5 

6 นาย ธรรมากรณ์ สาระเขต ราษฎร์สโมสร 24.71 6 

7 นาย อนุสรณ์ พลีดี บ้านดงประชานุกูล 23.07 7 
 

9. แผนการเรียนทั่วไป เน้น คหกรรม (ประเภท โรงเรียนเดิม) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 น.ส. สุทธาสินี แสนศรี พิมายวิทยา 35.10 1 

2 นาย อภิชัย ตับกลาง พิมายวิทยา 31.79 2 

3 น.ส. นุชจรินทร์ ศรีภักดี พิมายวิทยา 31.33 3 

4 น.ส. สุทธิพร พรมทอง พิมายวิทยา 31.19 4 

5 นาย จิรายุทธ นาดี พิมายวิทยา 29.48 5 

6 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์กระจ่าง พิมายวิทยา 29.19 6 

7 น.ส. นัชชา มีคุณเสริฐ พิมายวิทยา 25.85 7 
 
 
 
 



10. แผนการเรียนทั่วไป เน้น คหกรรม (ประเภท โรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 น.ส. ปรารถนา บัวบาล บ้านดอนเขว้า 33.89 1 

2 น.ส. สุปราณี กี๋พิมาย ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 32.25 2 

3 น.ส. ไพลิน พิศวาส ธารปราสาทเพชรวิทยา 30.23 3 

4 น.ส. กิตติยา แก้วระวัง บ้านดอนเขว้า 28.59 4 

5 น.ส. ปาริสา นุพิมาย ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ)์ 28.06 5 
 
 
11.แผนการเรียนทั่วไป เน้นเกษตรกรรม (ประเภทโรงเรียนเดิม) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ศักดิ์นรินทร์ ร่มรุกข์ พิมายวิทยา 37.20 1 

2 นาย ทิฆัมพร อินทร์มณี พิมายวิทยา 36.53 2 

3 นาย สุภัทร ลากลาง พิมายวิทยา 35.36 3 

4 นาย ไกรสร สาทกลาง พิมายวิทยา 33.22 4 

5 นาย ภานุพงษ์ ยังดี พิมายวิทยา 31.05 5 

6 นาย ธวัชชัย ศาตรกลาง พิมายวิทยา 30.48 6 

7 นาย โฆษิต พวงพิมาย พิมายวิทยา 26.42 7 

8 นาย ณฐกร อินดี พิมายวิทยา 24.79 8 
 

12.แผนการเรียนทั่วไป เน้นเกษตรกรรม (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ชัยณรงค์ ปลิวพิมาย พิมายสามัคคี 1 39.23 1 

2 นาย วิษณุ ประจวบสุข พิมายสามัคคี 1 35.60 2 

3 นาย ณัฐวุฒิ ใบโพธิ์ พิมายสามัคคี 1 34.57 3 

4 น.ส. อรอุมา บางซาย นิคมพิมายศึกษา 34.57 3 

5 นาย นครินทร์ สวัสดิ์ดล พิมายวิทยา 33.47 5 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

6 นาย กิจจา ค้าสบาย พิมายสามัคคี 1 33.32 6 

7 นาย สิทธินนท์ ครบุญ ท้าวสุรนารีฯ 31.08 7 

8 นาย กิตติศักดิ์ มุ่งลา พิมายสามัคคี 1 30.51 8 

9 นาย นัฐพงค์ โสภีร์พันธุ ์ พิมายด ารงวิทยาคม 30.05 9 

10 นาย เดชด ารงค์ วาจาหวาน นิคมพิมายศึกษา 29.76 10 
 
 
 
 

13.แผนการเรียนทั่วไป เน้นศิลปศึกษา (ประเภทโรงเรียนเดิม) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 ด.ช. วิวัฒน ์ ชัยมงคล พิมายวิทยา 39.09 1 

2 นาย จิรายุส เพียงหมอ พิมายวิทยา 28.09 2 

3 นาย บุญญฤทธิ์ บุญเสริม พิมายวิทยา 26.45 3 
 

14.แผนการเรียนทั่วไป เน้นศิลปศึกษา (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

1 นาย ธีรภัทร์ ศิลาจันทร์ พิมายสามัคคี 1 37.95 1 

2 นาย ชานนท์ ปั้นงาม วัดห้วยคันแหลม 36.56 2 

3 นาย ศรายุทธ ในพิมาย พิมายสามัคคี 1 35.64 3 

4 นาย ธวัฒน์ชัย บุญสุข พิมายสามัคคี 1 35.39 4 

5 นาย ชูเกียรติ บุญนอก นิคมพิมายศึกษา 35.28 5 

6 น.ส. สุกัญญา  ไข่กระโทก บ้านสัมฤทธิ์ 34.64 6 

7 น.ส. ลลิตา เดือนกลาง บ้านตาจั่น 34.46 7 

8 นาย ฐาปกรณ์ ระบือพิณ พิมายสามัคคี 1 34.43 8 

9 ด.ญ. ธัญญา แนบกลาง นิคมพิมายศึกษา 34.07 9 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
สอบ + O-NET 

ล าดับที่ 
ร้อยละ 100 

10 น.ส. ธารทิพย์ ปูผาโต นิคมพิมายศึกษา 33.61 10 

 
หมายเหตุ 1. ให้นกัเรียนดูประกาศผลการสอบ และรายงานตัว ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาจิต  หากไม่ด าเนนิการตามก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็น
นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 
 2. ให้นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว มารับเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียน  และรับ
อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 
08.30 น. ณ  หอประชุมปาจิต  โรงเรียนพิมายวิทยา 
  3. ให้นักเรียนมามอบตวั  ลงทะเบียนเรียน  และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 30 
เมษายน 2556  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาจิต หากไม่ด าเนินการตามก าหนดนี้ถือว่าสละ
สิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 
            4. หลกัฐานที่ตอ้งใช้ในการมอบตัวนักเรียน มีดังนี้ 
      4.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน 
      4.2 ปพ. 1:2 ฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร (โรงเรียนจะเก็บเฉพาะถ่ายเอกสารไว้)  
      4.3 ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (โรงเรียนจะเก็บเฉพาะถ่าย  
                   เอกสารไว้) 
      4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จ านวน 1 ฉบับ 
      4.5 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา   จ านวน 1 ฉบับ 
      4.6 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา                     จ านวน 1 ฉบับ 
      4.7 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จ านวน 1 ฉบับ(ในกรณีทีน่ักเรียน  
                   ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา) 
      4.8 เงนิค่ากิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  5. ให้นักเรียนมาปฐมนิเทศในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 
          6. ก าหนดวันเปดิภาคเรียนวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  28  มีนาคม   2556 
  
   

                          (นายประจักษ์  ธีรพงศธร) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 


