
 

 

 

 

แนวปฏิบัติสำหรับผูเขาสอบ 

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตรคร้ังท่ี 25 ปการศึกษา 2563 

ในวันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2564 

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

1. ใหนักเรียนที่เขาสอบและผูปกครองท่ีนำนักเรียนมาสอบ ทำแบบประเมินการคัดกรองในระบบ
ประเมินความเส่ียงการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานทาง QR Code นี ้

  ภายในวันท่ี 5 และ 6 กุมภาพันธ 2564 

 

 

 

 

 

 

2. ทางโรงเรียนเปดประตูใหผูปกครองนำรถเขามาจอดในโรงเรียนได ต้ังแตเวลา 07.00 น. 
ผูปกครองและนักเรียนจะตองเขารับการวัดอุณหภูมิพรอมท้ังสแกน “ไทยชนะ” หรือลงช่ือ 

การเขามาโรงเรียน ณ จุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดไว โดยยึดหลักการเวนระยะหางอยางนอย  

 1 ถึง 2 เมตร และผูปกครองสามารถน่ังรอนักเรียนไดในจุดที่โรงเรียนไดจัดเตรียมไว และ  

 สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูภายในโรงเรียน  

3. ใหนักเรียนท่ีเขาสอบนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหนวยราชการออกให เพ่ือเปน 

หลักฐานการยืนยันตัวตนในการเขาสอบ  

4. ใหนักเรียนเตรียมดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ, กบเหลาดินสอ  

5. นักเรียนตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่น่ังสอบ  

6. ไมอนุญาตใหนำเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด เคร่ืองคิดเลข เขาหองสอบ  

7. ไมอนุญาตใหผูปกครองข้ึนอาคารสอบ  

8. การแตงกายของผูเขาสอบสวมชุดนักเรียน  



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30001 นางสาว กนกพร ปล่ังกลาง ม.6 สุรนารีวิทยา
2 30002 นางสาว กนกพรรณ หอมจะบก ม.5 สุรนารีวิทยา
3 30003 นางสาว กนกพัทธ วสุกานตกุล ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30004 นางสาว กนกอร วรรณศรี ม.4 สุรนารีวิทยา
5 30005 นางสาว กมลพร โฮซากะ ม.5 สุรนารีวิทยา
6 30006 นางสาว กมลพร พุฒิวณิชยพิมล ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30007 นางสาว กฤตธีรา ปนกลาง ม.5 สุรนารีวิทยา
8 30008 นาย กฤษฎา หวังผลกลาง ม.4 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

9 30009 นางสาว กฤษณี นิลสนิท ม.5 สุรนารีวิทยา
10 30010 นาย กษิดิเดช เกรียงวงศ ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย
11 30011 นางสาว กัญญาพร กิจสมัคร ม.4 สุรนารีวิทยา
12 30012 นางสาว กันยสินี ต้ังเศวตชัย ม.4 สุรนารีวิทยา
13 30013 นางสาว กานตพิชชา  ประวันตา ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30014 นาย กิตติธร ไกรปุย ม.4 สุรนารีวิทยา
15 30015 นางสาว กุลธิดา ธีรการุณยวงศ ม.5 สุรนารีวิทยา
16 30016 นางสาว ขวัญขาว เสาโร ม.5 สุรนารีวิทยา
17 30017 นางสาว ขวัญจิรา เทือกคําซาว ม.5 สุรนารีวิทยา
18 30018 นางสาว เขมจุฑา พูนม่ัน ม.5 สุรนารีวิทยา
19 30019 เด็กชาย คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ม.1 สาธิต มศว.ปทุมวัน
20 30020 นาย คุณานนต คูศิริวิเชียร ม.3 สาธิต มศว.ปทุมวัน
21 30021 นางสาว จรัญญา สิทธ์ิสูงเนิน ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30022 นางสาว จิณณพัต รัตนเรืองฤทธ์ิ ม.5 สุรนารีวิทยา
23 30023 นางสาว จิดาภา หงษกลาง ม.5 สุรนารีวิทยา
24 30024 นางสาว จิตภินันท พงศกิตติพร ม.4 สุรนารีวิทยา
25 30025 นางสาว จิตราภรณ อ่ิมคํา ม.6 สุรนารีวิทยา
26 30026 นางสาว จิรกานต แสวงรัมย ม.6 สุรนารีวิทยา
27 30027 นางสาว จิรภัทร กุศลวัฒนะ ม.4 สุรนารีวิทยา
28 30028 นางสาว จิรภิญญา โทนสิงห ม.5 สุรนารีวิทยา
29 30029 นางสาว จิรัชยา ลาภสมบูรณย่ิง ม.6 สุรนารีวิทยา
30 30030 นาย จิรัฐโชติ อ่ิมแมน ม.6 สาธิต ม.ขอนแกน

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 38 หอง 803 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30031 นางสาว จิราภรณ เต็มกาวีระ ม.5 สุรนารีวิทยา
2 30032 นางสาว จิราภา ย่ิงคิด ม.5 สุรนารีวิทยา
3 30033 นางสาว จุฑาทิพย มะลิดา ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30034 นางสาว จุฑามาศ หามกลาง ม.6 สุรนารีวิทยา
5 30035 นางสาว ฉัทชนัน ชาวคอนไชย ม.6 สุรนารีวิทยา
6 30036 นาย เฉียงเหนือ ขจรโรจนรักษ ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30037 นางสาว ชญากาณฑ นอมสูงเนิน ม.6 สุรนารีวิทยา
8 30038 นางสาว ชฎาภา ตระกูลวงษ ม.5 สุรนารีวิทยา
9 30039 นางสาว ชนัญชิดา วัฒนกุล ม.5 สุรนารีวิทยา
10 30040 นางสาว ชนากานต ปะตินัง ม.5 สุรนารีวิทยา
11 30041 นางสาว ชนากานต คํามูล ม.4 สุรนารีวิทยา
12 30042 นางสาว ชนาธินาถ เรืองวิทยานนท ม.4 สุรนารีวิทยา
13 30043 นางสาว ชนาภรณ พรหมบุตร ม.5 สุรนารีวิทยา
14 30044 นางสาว ชลัชกาญจน เหล็กกลา ม.5 สุรนารีวิทยา
15 30045 นางสาว ชวัลลักษณ ระวังพรมราช ม.5 สุรนารีวิทยา
16 30046 นางสาว ชองนาง ต้ังจิตร ม.6 สุรนารีวิทยา
17 30047 นางสาว ชัญญานุช ปาละนันทน ม.4 สุรนารีวิทยา
18 30048 นางสาว ชัยรัมภา ศรีหิรัญรัตน ม.6 สุรนารีวิทยา
19 30049 นาย ชิษณุพงศ แสงดา ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย
20 30050 นางสาว ชุติกาญจน ชมกลาง ม.4 สุรนารีวิทยา
21 30051 นาย โชติพงศ เอ่ียมสําอางค ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30052 นางสาว ฐิตาภรณ ปติโสภณ ม.4 สุรนารีวิทยา
23 30053 นางสาว ฐิติพร สําราญกิจ ม.6 สุรนารีวิทยา
24 30054 นางสาว ฐิติรัตน วรชุตินธร ม.6 สุรนารีวิทยา
25 30055 นาย ณฐนน ดังไธสงฆ ม.4 สุรวิวัฒน
26 30056 นาย ณฐพงศ แซสง ม.4 สุรนารีวิทยา
27 30057 นางสาว ณณัชชา ชูวงศสถาพร ม.5 สุรนารีวิทยา
28 30058 นาย ณภัทร ฟาคุม ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย
29 30059 นางสาว ณภัทร ฮอหรินทร ม.6 สุรนารีวิทยา
30 30060 นางสาว ณัฏฐณิชา พลสาร ม.5 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 39 หอง 804 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30061 นางสาว ณัฐกานต อินตรา ม.5 สุรนารีวิทยา
2 30062 นาย ณัฐชนน จอมงูเหลือม ม.4 มารียวิทยา
3 30063 นางสาว ณัฐฐาพร ดีสงคราม ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30064 นางสาว ณัฐณิชา กระแสรตานนท ม.6 สุรนารีวิทยา
5 30065 นางสาว ณัฐณิชา นิลเนตรบุตร ม.5 สุรนารีวิทยา
6 30066 นางสาว ณัฐณิชา วัฒนากลาง ม.4 สุรนารีวิทยา
7 30067 นางสาว ณัฐธิดา อรุณรัตนทวีกิจ ม.4 สุรนารีวิทยา
8 30068 นางสาว ณัฐนิช ฐานะรุงโรจน ม.6 สุรนารีวิทยา
9 30069 นางสาว ณัฐปรินทร เคล้ิมกระโทก ม.5 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

10 30070 นาย ณัฐพล เมธเศรษฐ ม.6 สุรนารีวิทยา
11 30071 นางสาว ณัฐวรา อยูดี ม.5 สุรวิวัฒน
12 30072 นางสาว ณัฐสิณี แสงจันทร ม.4 สุรนารีวิทยา
13 30073 นางสาว ณิชกานต กุลจิตติพิพัฒน ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30074 นางสาว ณิชกุล ศรียางนอก ม.5 สุรนารีวิทยา
15 30075 นางสาว ณิชพีรดา แสงดาว ม.6 สุรนารีวิทยา
16 30076 นางสาว ณิชาพร กรชวลิตสกุล ม.6 สุรนารีวิทยา
17 30077 นางสาว ณีรนุช พันธุมาศ ม.6 สุรนารีวิทยา
18 30078 นางสาว ณุตตรา วงศกรโกศล ม.5 สุรนารีวิทยา
19 30079 นางสาว เตวา กุลวิเศษ ม.5 สุรนารีวิทยา
20 30080 นางสาว ทติมา ทองศรีมะดัน ม.5 สุรนารีวิทยา
21 30081 นางสาว ทัสมาพร เข็มทองเกิด ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30082 นาย เทพทัต ไชยโย ม.5 บุรีรัมยพิทยาคม
23 30083 นางสาว ธณัฐพร หัสวาที ม.5 สุรนารีวิทยา
24 30084 นาย ธนกฤต เนตรชาลีรัตน ม.5 สุรนารีวิทยา
25 30085 นางสาว ธนภรณ รอสูงเนิน ม.5 สุรนารีวิทยา
26 30086 นางสาว ธนภรณ เสมาปรุ ม.4 สุรนารีวิทยา
27 30087 นาย ธนวิชญ จันปุม ม.3 วิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

28 30088 นางสาว ธนัญญา ไตรยเทน ม.4 สุรนารีวิทยา
29 30089 นาย ธนัตถพัฒน วงศวาณิชกุล ม.5 สุรนารีวิทยา
30 30090 นางสาว ธรรมพร แผนสนิท ม.6 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 40 หอง 805 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30091 นางสาว ธัชพรรณ ขจรไพร ม.5 สุรนารีวิทยา
2 30092 นางสาว ธัญชนก เจนจิตขจร ม.4 สุรนารีวิทยา
3 30093 นางสาว ธัญญธร เรียงแหลม ม.4 สุรนารีวิทยา
4 30094 นางสาว ธัญตริยา ย้ิมกระโทก ม.6 สุรนารีวิทยา
5 30095 นางสาว ธัญทิพานันท ขจรวิทย ม.4 สุรนารีวิทยา
6 30096 นางสาว ธัญพร มุสิกโปฎก ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30097 นางสาว ธันยาภรณ สิงหสีดา ม.4 สุรนารีวิทยา
8 30098 นาย ธิติ  สันติลินนท ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
9 30099 นาย ธีรัตม  สันติลินนท ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
10 30100 นางสาว นภสร ช่ืนงูเหลือม ม.5 สุรนารีวิทยา
11 30101 นางสาว นภสร สุบงกช ม.5 สุรนารีวิทยา
12 30102 นางสาว นภัสพร อโณทัยไพบูลย ม.5 สุรนารีวิทยา
13 30103 นางสาว นภัสวรรณ พวมขุนทด ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30104 นางสาว นราพร อรุณเจริญฉาย ม.4 สุรนารีวิทยา
15 30105 นางสาว นริศรา วรรณโพธ์ิกลาง ม.6 สุรนารีวิทยา
16 30106 นางสาว นริศรา นุมละมุล ม.4 สุรนารีวิทยา
17 30107 นางสาว นฤมล ก่ิงกลาง ม.4 สุรนารีวิทยา
18 30108 นางสาว นันทนภัส เดชาโชติกุล ม.5 สุรนารีวิทยา
19 30109 นางสาว นัยนปพร ชวมณีนันท ม.6 สุรนารีวิทยา
20 30110 นางสาว นิตยรดี เกษเมธีการุณ ม.5 สุรนารีวิทยา
21 30111 นางสาว บุญญดา ราบุรี ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30112 นางสาว บุญทิตา พันธุสุข ม.4 สุรนารีวิทยา
23 30113 นางสาว บุษบาบัณ รานอก ม.6 สุรนารีวิทยา
24 30114 นางสาว เบญญาภา วัฒนาชีพ ม.5 สุรนารีวิทยา
25 30115 นางสาว เบญญาภา กุยแกว ม.6 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

26 30116 นางสาว เบญฑิญา เขียวโพธ์ิ ม.6 สุรนารีวิทยา
27 30117 นางสาว ปณิตา นันทอนันต ม.5 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

28 30118 นางสาว ปณิตา คุณโคตร ม.5 สุรนารีวิทยา
29 30119 นางสาว ปภาวรินท หมายกลา ม.4 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

30 30120 นางสาว ปริชญา ขําโพธ์ิ ม.5 สุรนารีวิทยา

หองสอบท่ี 41 หอง 806 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30121 นางสาว ปรียาดา เตชะศารทูล ม.4 สุรนารีวิทยา
2 30122 เด็กชาย ปญญวัตร ชวนนอก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
3 30123 นางสาว ปญญาพร คุณอุดม ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30124 นางสาว ปณฑิตา ขอพ่ึงดานกลาง ม.4 สุรนารีวิทยา
5 30125 นางสาว ปทมพร เอกธนบดี ม.4 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 30126 นางสาว ปานประดับ พูนจะโปะ ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30127 นางสาว ปาลนา นิลไรนา ม.5 สุรนารีวิทยา
8 30128 นางสาว ปาลิดา กาญจนสุทิน ม.6 สุรนารีวิทยา
9 30129 นางสาว ปยะมาภรณ เฉียงพิมาย ม.4 สุรนารีวิทยา
10 30130 นางสาว ปุณยวีร ทัตติยานันท ม.4 สุรนารีวิทยา
11 30131 นางสาว ผริตา ปราณีตพลกรัง ม.5 สุรนารีวิทยา
12 30132 นางสาว พนัชกร บุญประกอบ ม.4 สุรนารีวิทยา
13 30133 นางสาว พนิตวรรณ บุษเนตร ม.5 สุรนารีวิทยา
14 30134 นางสาว พรปวีณ สายศรีบัณฑิต ม.5 สุรนารีวิทยา
15 30135 นางสาว พรรณพร ไตรศิวะกุล ม.6 สุรนารีวิทยา
16 30136 นางสาว พรหมพุทธ อุตตมะ ม.5 สุรนารีวิทยา
17 30137 นางสาว พลอยชมพู วงศกีรติกุล ม.5 สุรนารีวิทยา
18 30138 นางสาว พัชรธิดา คะตะวงศ ม.5 สุรนารีวิทยา
19 30139 นางสาว พัทธธีรา แซคู ม.5 สุรนารีวิทยา
20 30140 นางสาว พัทธนันท ศิรินอก ม.4 สุรนารีวิทยา
21 30141 นางสาว พิชชากานต ทับทะมาศ ม.4 สุรนารีวิทยา
22 30142 นางสาว พิชญาธินาถ รอสูงเนิน ม.5 สุรนารีวิทยา
23 30143 นาย พิทักษพงษ เอกสินิทธกุล ม.4 สุรนารีวิทยา
24 30144 นางสาว พิมพนิภา พานทองไพศาล ม.5 สุรนารีวิทยา
25 30145 นางสาว พิมพวรัญช ตัณฑวัชน ม.4 สุรนารีวิทยา
26 30146 นางสาว พิมพอัจฉริยะ ทองพรมราช ม.5 สุรนารีวิทยา
27 30147 นาย พิยะรัตน คําคุม ม.4 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

28 30148 นาย พีรดนย พิริยะ ม.6 สุรนารีวิทยา
29 30149 นางสาว พีรดา เทอดโยธิน ม.5 สุรนารีวิทยา
30 30150 นางสาว เพ็ญพิชชา หม่ืนจิต ม.4 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 42 หอง 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30151 นางสาว เพ็ญพิมล พรช่ืนชูวงศ ม.4 สุรนารีวิทยา
2 30152 นางสาว แพรวพราว ตรีสันเทียะ ม.5 สุรนารีวิทยา
3 30153 นางสาว ภควดี เทวา ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30154 นางสาว ภัณฑิรา ภาสอนเจริญชัย ม.5 สุรนารีวิทยา
5 30155 นางสาว ภัทรตา ธนาอัครโสภณ ม.5 สุรนารีวิทยา
6 30156 นางสาว ภัทรวดี วิชัย ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30157 นางสาว ภัทรวดี เกรียงวงศ ม.5 สุรนารีวิทยา
8 30158 นางสาว ภัทรานิษฐ ฉิมหาชาติ ม.5 สุรนารีวิทยา
9 30159 นาย ภาณุวิชญ วินัยชาติศักด์ิ ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย
10 30160 นางสาว ภารดี เพชรดาวงศ ม.5 สุรนารีวิทยา
11 30161 นางสาว ภาวิณีย กุลเกษ ม.5 สุรนารีวิทยา
12 30162 นาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

13 30163 นาย ภูพิพัฒน  กิติรัตนตระการ ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30164 นางสาว มณฑิรา คอนเอม ม.6 สุรนารีวิทยา
15 30165 นางสาว มัชฌิมา ฉิมณรงค ม.5 สุรนารีวิทยา
16 30166 นางสาว มานดาว    คากระบือ ม.6 สุรนารีวิทยา
17 30167 นาย ยศวิชญ งอนสําโรง ม.4 สุรนารีวิทยา
18 30168 นางสาว โยษิตา ลอยศักด์ิ ม.5 สุรนารีวิทยา
19 30169 นางสาว รดา ทองสืบแสง ม.5 สุรนารีวิทยา
20 30170 นางสาว รพีพรรณ ผิวแดง ม.5 สุรนารีวิทยา
21 30171 นางสาว รภัทภร กองจะโปะ ม.4 สุรนารีวิทยา
22 30172 นางสาว รมณ ทองดีแท ม.4 สุรนารีวิทยา
23 30173 นางสาว วณิชชา พิทักษวาณิชย ม.4 สุรนารีวิทยา
24 30174 นางสาว วรนิษฐา รัตนชูวงศ ม.5 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

25 30175 นางสาว วรภัทรา สุภัทโรบล ม.5 สุรนารีวิทยา
26 30176 นางสาว วรรณพร โชคช่ืน ม.4 สุรนารีวิทยา
27 30177 นางสาว วรัญญา ศิลปประเสริฐ ม.5 สุรนารีวิทยา
28 30178 นางสาว วรัญญา วงศวรัญูกุล ม.4 สุรนารีวิทยา
29 30179 นางสาว วรัญญา ชัชเรืองทรัพย ม.4 สุรนารีวิทยา
30 30180 นางสาว วรัศมชนัญ ศุภธินีกิตต์ิเดชา ม.5 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 43 หอง 808 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30181 นางสาว วริชญาณ กองขุนทด ม.5 สุรนารีวิทยา
2 30182 นางสาว วรินธร เถ่ือนผ้ึง ม.6 สุรนารีวิทยา
3 30183 นางสาว วริษฐา ทองแกว ม.4 สุรนารีวิทยา
4 30184 นางสาว วัลยนรา คุมวิสะ ม.6 สุรนารีวิทยา
5 30185 นาย วิชญวสิษฐ สอดโคกสูง ม.6 สุรนารีวิทยา
6 30186 นางสาว วิชญาดา คงหม่ืนไวย ม.6 สุรนารีวิทยา
7 30187 นางสาว วิภาวรรณ เสาพะเนาว ม.5 สุรนารีวิทยา
8 30188 นาย วิวรรธน ชนพิบูลพงศ ม.4 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

9 30189 นางสาว วิสาขา สุขเหลือ ม.6 สุรนารีวิทยา
10 30190 นางสาว แวนแกว กอสกุล ม.4 สุรนารีวิทยา
11 30191 นางสาว ศรัณยพร สกุลไพศาล ม.5 สุรนารีวิทยา
12 30192 นางสาว ศศิกานต ผลกลาง ม.6 สุรนารีวิทยา
13 30193 นางสาว ศศิกานต อวมวงษ ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30194 นาย ศักดา ทองสุข ม.4 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

15 30195 นางสาว ศิระประภา หวังบุญ ม.5 สุรนารีวิทยา
16 30196 นางสาว ศิริกัญญา ยุทธอาจ ม.5 สุรนารีวิทยา
17 30197 นางสาว ศิวัชญา รุงโรจนนิมิตชัย ม.6 สุรนารีวิทยา
18 30198 นาย ศิวา รักษาดาน ม.5 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

19 30199 นาย ศุภการ นงนุกูลชัย ม.4 สุรนารีวิทยา
20 30200 นางสาว ศุภัชญา บาตรโพธ์ิ ม.4 สุรนารีวิทยา
21 30201 นางสาว ศุภากานต บํารุงนอก ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30202 นางสาว สกุณา โลพันดุง ม.6 สุรนารีวิทยา
23 30203 นาย สฤษฎพงศ จากลาง ม.4 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

24 30204 นางสาว สิมิลัน เครือสุคนธ ม.5 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

25 30205 นางสาว สิริกร นามวิเศษ ม.4 สุรนารีวิทยา
26 30206 นางสาว สิรินันท ล้ิมสุวรรณ ม.4 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27 30207 นางสาว สิริยาภรณ สิทธ์ิอมรพร ม.5 สุรนารีวิทยา
28 30208 นางสาว สิริวิมล เพชรทะเล ม.5 สุรนารีวิทยา
29 30209 นางสาว สุกฤตยา พันธุรัตน ม.5 สุรนารีวิทยา
30 30210 นางสาว สุขฤทัย รัตนวิชัย ม.5 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หองสอบท่ี 44 หอง 809 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 30211 นางสาว สุชญา บุญศิริ ม.4 สุรนารีวิทยา
2 30212 นางสาว สุชัญญา โปะประนม ม.4 สุรนารีวิทยา
3 30213 นางสาว สุชัญนิชา จันดาโชติ ม.5 สุรนารีวิทยา
4 30214 นางสาว สุชานันท จงทองกลาง ม.4 สุรนารีวิทยา
5 30215 นางสาว สุชารัตน เจนวิริยะกุล ม.6 สุรนารีวิทยา
6 30216 นางสาว สุธาลิดา สุวรรณดี ม.5 สุรนารีวิทยา
7 30217 นางสาว สุธาศินี แกวดอนรีย ม.5 สุรนารีวิทยา
8 30218 นางสาว สุประวีณ  เลิศดวยลาภ ม.5 สุรนารีวิทยา
9 30219 นางสาว สุพรรณษา กันตะคุ ม.5 สุรนารีวิทยา
10 30220 นางสาว สุพรรษา บุญเชิญ ม.5 สุรนารีวิทยา
11 30221 นางสาว สุภัทรา สมศักด์ิ ม.6 สุรนารีวิทยา
12 30222 นางสาว สุภัสสร ชัยสุริยะเดชา ม.5 สุรนารีวิทยา
13 30223 นางสาว อคิราภ กกขุนทด ม.4 สุรนารีวิทยา
14 30224 นางสาว อติมา จันทรทวีทิพย ม.5 สุรนารีวิทยา
15 30225 นางสาว อภิญญา เพ็ชรใต ม.4 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16 30226 นางสาว อภิสรา บุตรภักดี ม.4 สุรนารีวิทยา
17 30227 นางสาว อรญาดา จรัณยานนท ม.5 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18 30228 นางสาว อรอารีย ยอมอารีย ม.4 สุรนารีวิทยา
19 30229 นางสาว อริสรา กิจเพ่ิมเกียรติ ม.5 สุรนารีวิทยา
20 30230 นางสาว อริสรา ยลสุข ม.5 สุรนารีวิทยา
21 30231 นางสาว อรุณรัศมี เจียมจับเลห ม.5 สุรนารีวิทยา
22 30232 นางสาว อสมา มณีเนตร ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย
23 30233 นางสาว ออมทอง เจริญรัตน ม.6 สุรนารีวิทยา
24 30234 นางสาว อัญชิษฐา วัชรธนาคม ม.5 สุรนารีวิทยา
25 30235 นางสาว อารียา จัตุรัสตระกูล ม.4 สุรนารีวิทยา
26 30236 นางสาว อิฏฐาพร มณีเนตร ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย
27 30237 นางสาว อุไรรักษ เธียรพิริยะ ม.5 ปากชอง
28 30238 เด็กชาย พาคินทร นายโท ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
29 30239

30 30240

หองสอบท่ี 45 หอง 812 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


