
 

 

 

 

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 10001 เด็กหญิง กชณรรถ ชอบงาม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10002 เด็กหญิง กชนิภา แสงจันทร ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10003 เด็กหญิง กชพรรณ ศิริจํารัส ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
4 10004 เด็กหญิง กชพรรณ ดวงมณี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10005 เด็กชาย กชเมธ วงศรัตนดิลก ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
6 10006 เด็กหญิง กชามาศ  เชยบุรี ป.6 มงคลกุลวิทยา
7 10007 เด็กหญิง กนกพิชญ สรอยสวัสด์ิ ป.6 วัดสระแกว
8 10008 เด็กหญิง กนกวรรณ ฐามะวัน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10009 เด็กหญิง กนกอร ภักดีจอหอ ป.6 เมืองนครราชสีมา
10 10010 เด็กหญิง กพุธธิดา บุญเชิด ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10011 เด็กหญิง กมลชนก งาสําโรง ป.6 ครบุรี
12 10012 เด็กหญิง กมลชนก เฉิน ป.6 เมืองนครราชสีมา
13 10013 เด็กหญิง กมลลักษณ แสงไชย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
14 10014 เด็กชาย กรกฎ แสงศิริ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10015 เด็กหญิง กรกนก เลิศสีมาพร ป.6 มารียวิทยา
16 10016 เด็กหญิง กรกนก  รอดหม่ืนไวย ป.5 สุขานารี
17 10017 เด็กชาย กรธัช กุลรพีภาส ป.6 วัดสระแกว
18 10018 เด็กหญิง กรรวี เกตกลางดอน ป.6 สุขานารี
19 10019 เด็กชาย กรวิชญ อุดมประทีบ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10020 เด็กชาย กรวิชญ การินทรรัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10021 เด็กชาย กรวิทย ดีมา ป.5 วัดสระแกว
22 10022 เด็กชาย กระสินธุ  สุขงาม ป.3 สุขานารี
23 10023 เด็กหญิง กฤตธรดา ปทมแกว ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
24 10024 เด็กหญิง กฤตพร งามจันอัด ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
25 10025 เด็กชาย กฤตภัค เพียสุพรรณ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10026 เด็กหญิง กฤตลักษณ หาญเวช ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
27 10027 เด็กหญิง กฤตากานต  ภูถาวร ป.6 มงคลกุลวิทยา
28 10028 เด็กหญิง กฤติกานต นาคประสิทธ์ิ ป.6 วัดสระแกว
29 10029 เด็กชาย กฤติเดช อูกาญจนกิตติ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10030 เด็กชาย กฤติน ประจันนวล ป.4 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 1 หอง 304  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10031 เด็กชาย กฤติพงศ ทวีกอเกียรติกุล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10032 เด็กหญิง กฤติมา กุลนาวิน ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

3 10033 เด็กชาย กฤษณกัณฑ  ชาวดง ป.6 มงคลกุลวิทยา
4 10034 เด็กชาย กฤษณกัณฑ  จงเจิมกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10035 เด็กหญิง กฤษติกา พระเสมา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10036 เด็กหญิง กวิตา แสงดา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
7 10037 เด็กหญิง กวินตรา เนินดี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10038 เด็กหญิง กวินธิดา แจมใส ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10039 เด็กหญิง กวินธิดา ฤาชา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10040 เด็กหญิง กวินนา สนครบุรี ป.6 ครบุรี
11 10041 เด็กหญิง กวินลดา วิเศษพูน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
12 10042 เด็กหญิง กวิสรา จันทรหลา ป.6 สุขานารี
13 10043 เด็กหญิง กวิสรา สีใส ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10044 เด็กหญิง กษมา อมรอธิวัฒน ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
15 10045 เด็กหญิง กษิรา คูณแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10046 เด็กชาย กองภพ ขันอาสา ป.6 วัดสระแกว
17 10047 เด็กหญิง กัญกร อํ่าทอง ป.6 เกียรติคุณวิทยา
18 10048 เด็กหญิง กัญญวรา สวางสุข ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10049 เด็กหญิง กัญญากรณ ยลสุข ป.6 เมืองนครราชสีมา
20 10050 เด็กหญิง กัญญาพัชร สิทธิทูล ป.6 มงคลกุลวิทยา
21 10051 เด็กหญิง กัญญาพัชร กอแกว ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
22 10052 เด็กหญิง กัญญาภัค สุกเหลือง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
23 10053 เด็กหญิง กัญญาภัค งอกโพธ์ิ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
24 10054 เด็กหญิง กัญญาภัทร เทศศิริ ป.5 เคหะประชาสามัคคี
25 10055 เด็กหญิง กัญญาวีร จันทรพวง ป.6 สุขานารี
26 10056 เด็กหญิง กัณจนกมล สวัสด์ิหวาง ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

27 10057 เด็กหญิง กัณฐีนีนาถ ปญญา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10058 เด็กหญิง กัณยาภร ศูนยกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
29 10059 เด็กหญิง กันฉัตรญา รังกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
30 10060 เด็กชาย กันตพัฒน จริยธีรชัย ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 2 หอง 305  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10061 เด็กหญิง กันตาพร กันธรส ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10062 เด็กหญิง กันติชา กอบสันเทียะ ป.6 วัดสระแกว
3 10063 เด็กหญิง กันติยา  ปดตาละเพ ป.5 สุขานารี
4 10064 เด็กหญิง กันยกรณ พลอยกระโทก ป.6 ครบุรี
5 10065 เด็กหญิง กันยภร หอมจะบก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10066 เด็กหญิง กัลยกร สมบัติสถิต ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10067 เด็กหญิง กัลยวรรธน สุขบัวใหญ ป.6 วัดสระแกว
8 10068 เด็กหญิง กัลยา ล้ินแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10069 เด็กหญิง กาญจนาสินี เจริญสุข ป.6 บานทุงแขวน
10 10070 เด็กชาย กานตณัฏฐ นิลพัฒน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10071 เด็กหญิง กานตธิดา ยนจอหอ ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

12 10072 เด็กหญิง กานตพิชชา สระบุรี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10073 เด็กหญิง กานตสินี นาคประสิทธ์ิ ป.5 วัดสระแกว
14 10074 เด็กชาย กิตติภพ สุดวิเวก ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
15 10075 เด็กหญิง กิรญา ทวีผล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10076 เด็กหญิง กีรติกา เสขุนทด ป.6 พงษศิริวิทยา
17 10077 เด็กชาย กุลชวาล บุญทีไธสง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10078 เด็กหญิง กุลธิญา อาศรัยปา ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
19 10079 เด็กหญิง กุลนัดดา นวลฉวี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
20 10080 เด็กหญิง กุลนิษฐ พานแกว ป.6 เมืองนครราชสีมา
21 10081 เด็กหญิง กุลิสรา กล่ินเชิดชู ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
22 10082 เด็กหญิง แกวกัลยา  รุมาคม ป.6 สุขานารี
23 10083 เด็กหญิง ขวัญกมล  แสงจันทร ป.6 สุขานารี
24 10084 เด็กหญิง ขวัญขาว เปนสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10085 เด็กหญิง ขวัญขาว ขอนพุดซา ป.6 ดอนกระทิง-ศีรษะชาง
26 10086 เด็กหญิง ขวัญพร พันธุสุข ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
27 10087 เด็กหญิง ขวัญมาดา โชคกฤติพงศ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10088 เด็กหญิง ขวัญอุมา เพชรเสนา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
29 10089 เด็กหญิง เขมจิรา จันทศร ป.5 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

30 10090 เด็กหญิง เขมณิฏฐ ชาญสูงเนิน ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 3 หอง 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10091 เด็กหญิง เขมอัปสร รังสีทอง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10092 เด็กหญิง เขมิกา ชัยศิริ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10093 เด็กชาย คงภัทร กองสมบัติ ป.5 บานทุงแขวน
4 10094 เด็กชาย คชานนท คุณนพเกา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
5 10095 เด็กชาย คณัชญศรัณย ประชุมพร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10096 เด็กชาย คณานนท รีสันเทียะ ป.6 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

7 10097 เด็กหญิง คณิตนันท เสริมใหม ป.6 อุบลรัตน
8 10098 เด็กหญิง คณิศร พระสวาง ป.6 สุขานารี
9 10099 เด็กหญิง คริษฐา พูลจําปา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10100 เด็กหญิง คุณคา ยืนยง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
11 10101 เด็กชาย คุณณสิญจ อยูสันเทียะ ป.6 มารียวิทยา
12 10102 เด็กหญิง คุณาพร  แสงสวางสถิตย ป.6 สุขานารี
13 10103 เด็กหญิง เงินตรา อินภุชงค ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10104 เด็กหญิง จรรยพร จันทรโพธ์ิ ป.5 วัดสระแกว
15 10105 เด็กหญิง จรรยวรรธน  วุฒิบูรณ ป.6 มงคลกุลวิทยา
16 10106 เด็กหญิง จรัสสินี วรรัตนโภคา ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

17 10107 เด็กหญิง จรินทรพร สะอาดย่ิง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10108 เด็กชาย จักรพงศ พ่ึงเกาะ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
19 10109 เด็กหญิง จันทกานต แสนประเสริฐ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10110 เด็กหญิง จันทกานต บุญออน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10111 เด็กหญิง จันทมณี ทิมโคกกรวด ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

22 10112 เด็กหญิง จารุพรรธน สรางนอก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10113 เด็กหญิง จิณณญาณิดา ศรีเกา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

24 10114 เด็กหญิง จิณหจุฑา อ้ึงวัฒนา ป.5 มารียวิทยา
25 10115 เด็กหญิง จิณหนิภา รชตะขจร ป.6 สุขานารี
26 10116 เด็กหญิง จิดาภา เรืองคง ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
27 10117 เด็กหญิง จิดาภา จงจิระวงศา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10118 เด็กหญิง จิดาภา สุวรรณชาติ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
29 10119 เด็กหญิง จิดาภา ยึดพวก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
30 10120 เด็กชาย จิตติพัฒน ไตรบัญญัติกุล ป.6 สกุลศึกษา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 4 หอง 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10121 เด็กหญิง จิตรลดา สวัสด์ิพิพัฒนชัย ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
2 10122 เด็กหญิง จิติชญา  สุวรรณพงษกร ป.6 มงคลกุลวิทยา
3 10123 เด็กหญิง จินตกัญญา กอนสัมฤทธ์ิ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10124 เด็กหญิง จินตพร แดบสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10125 เด็กหญิง จินตศุจี ศีจันทร ป.6 มารียวิทยา
6 10126 เด็กชาย จิรโชติ สุวรรณาโค ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

7 10127 เด็กชาย จิรเดช กุลกระจาง ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

8 10128 เด็กหญิง จิรประภา สินนา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10129 เด็กหญิง จิรภัทรธิดา  สุวรรณวงค ป.6 สุขานารี
10 10130 เด็กหญิง จิรยุดา คลองขยัน ป.6 ครบุรี
11 10131 เด็กชาย จิรวัฒน โถเหลือง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10132 เด็กหญิง จิรัชญา บุญเชิญ ป.6 เมืองนครราชสีมา
13 10133 เด็กหญิง จิรัชญา ศิริผล ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
14 10134 เด็กหญิง จิรัชญา ณ พัทลุง ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
15 10135 เด็กหญิง จิรัชยา ตนโคกสูง ป.6 เมืองนครราชสีมา
16 10136 เด็กหญิง จิรัฏฐ มีสันทัด ป.6 มารียวิทยา
17 10137 เด็กหญิง จิรัฏฐชญา โพธิศรี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10138 เด็กหญิง จิราภา อานกําปง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
19 10139 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10140 เด็กชาย จิรายุ ทับเปย ป.5 วัดสระแกว
21 10141 เด็กชาย จิรายุทธ อาจจอหอ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

22 10142 เด็กหญิง จุฬาปพิชญ มหาภูมิวรนิพิฐ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10143 เด็กหญิง จุฬาลักษณ ปลอดในเมือง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 10144 เด็กชาย เจตนิพัทธ เรือนแปน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
25 10145 เด็กชาย เจตนิพิฐ กลสรร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10146 เด็กหญิง เจนจิรา ชูลร ป.6 เมืองนครราชสีมา
27 10147 เด็กชาย เจษฎา ภักดีศิริ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

28 10148 เด็กหญิง ฉัฐวรัตถ กฤศนิธินันท ป.6 เมืองนครราชสีมา
29 10149 เด็กหญิง ฉัตรณิชานันท สนธิมณีมาศ ป.6 สุขานารี
30 10150 เด็กหญิง ฉัตรธมนต  สอจันทึก ป.3 สุขานารี

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 5 หอง 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10151 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ ไกรธนานันต ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
2 10152 เด็กหญิง ฉัตรียนัน สามปรุ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
3 10153 เด็กหญิง ชญาดา ปรีชาญาณ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10154 เด็กหญิง ชญาดา  สุวรรณพงษกร ป.5 มงคลกุลวิทยา
5 10155 เด็กหญิง ชญานิศ ฟูกโคกสูง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10156 เด็กหญิง ชญานิศ บุญอนันต ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10157 เด็กหญิง  ชญานิศ     นิลสันเทียะ ป.6 สุขานารี
8 10158 เด็กหญิง ชญาพัฒน เดชสัจจา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10159 เด็กหญิง ชณัณหพร ขจรภพ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
10 10160 เด็กหญิง ชณิดาภา โฉสูงเนิน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10161 เด็กชาย ชนกันต พิมานแมน ป.5 บานทุงแขวน
12 10162 เด็กหญิง ชนกานต จิตรัมย ป.6 เมืองนครราชสีมา
13 10163 เด็กหญิง ชนัญธิดา เมินกระโทก ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
14 10164 เด็กหญิง ชนากานต พัฒนากุล ป.6 สุขานารี
15 10165 เด็กหญิง ชนาภัทร อินทรกระโทก ป.6 ครบุรี
16 10166 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีพาวค ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
17 10167 เด็กหญิง ชนิดาภา  รันใหม ป.3 สุขานารี
18 10168 เด็กหญิง ชนิสรา ประสิทธ์ิศร ป.6 วัดสระแกว
19 10169 เด็กหญิง ชนิสรา  ผิวผักแวน ป.5 สุขานารี
20 10170 เด็กหญิง ชมชนก มีประเสริฐ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10171 เด็กชาย ชยพล ต้ังวิไลเสถียร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
22 10172 เด็กชาย ชยพล นิตยวัน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10173 เด็กหญิง ชยานันท คงขุนทด ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
24 10174 เด็กหญิง ชลภัสสรณ ดิสกุล ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
25 10175 เด็กหญิง ชลลดา เหล็กขนาย ป.6 สุขานารี
26 10176 เด็กหญิง ชลลดา แคสันเทียะ ป.5 สุขานารี
27 10177 เด็กหญิง ชลิตา กําแพงทอง ป.5 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

28 10178 เด็กหญิง ชวพร  บูรณะโสภณ ป.6 สุขานารี
29 10179 เด็กหญิง ชวันรัตน เชิญกลาง ป.6 วัดสระแกว
30 10180 เด็กหญิง ชวัลรัตน พานิชการ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 6 หอง 309 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10181 เด็กชาย ชวัลวัฒน ชาติประทุมพูลธาด ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 10182 เด็กชาย ชวิศ  กุมภรัตน ป.3 สุขานารี
3 10183 เด็กหญิง ชัญญา โฆษวิฑิตกุล ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

4 10184 เด็กหญิง ชัญญา เกียรติจตุรงค ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10185 เด็กหญิง ชัญญาณภัช ฉิวเฉิด ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

6 10186 เด็กหญิง ชัญญาณภัช สมานพันธสกุล ป.6 สุขานารี
7 10187 เด็กหญิง ชัญญานุช สุขแสวง ป.6 สุขานารี
8 10188 เด็กชาย ชัยพัฒน ฉัตรไกรเลิศ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
9 10189 เด็กชาย ชัยภัทร กุลพินิจ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
10 10190 เด็กหญิง ชาคริยา ปดตานัง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10191 เด็กหญิง ชาลิสา พองงูเหลือม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10192 เด็กชาย ชิติพัทธ จิรารัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10193 เด็กชาย ชิน นอยวิเศษ ป.6 เมืองนครราชสีมา
14 10194 เด็กชาย ชินกฤต อเนกเวียง ป.5 วัดสระแกว
15 10195 เด็กชาย ชินพัฒน มวงศิลา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
16 10196 เด็กหญิง ชิษณุชา สวนไธสง ป.6 สุขานารี
17 10197 เด็กชาย ชิษณุพงศ อัคพิน ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
18 10198 เด็กชาย ชิษณุพงศ แปนหม่ืนไวย ป.5 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

19 10199 เด็กหญิง ชุติกาญจน สระกลาง ป.3 สุขานารี
20 10200 เด็กชาย ชุติเทพ ภูบุญศรี ป.6 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

21 10201 เด็กหญิง ชุติสรา แกนกระโทก ป.6 ครบุรี
22 10202 เด็กหญิง เชษฐสุดา คํากองแกว ป.6 วัดสระแกว
23 10203 เด็กหญิง   เชิญขวัญ อัศวธรรมกุล ป.6 มงคลกุลวิทยา
24 10204 เด็กหญิง โชติกา กระจางโพธ์ิ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
25 10205 เด็กหญิง ฌิชานันท พรหมมา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
26 10206 เด็กหญิง เฌอยมาฎา วิริยะไขโย ป.6 บานทุงแขวน
27 10207 เด็กหญิง ญาณพร โพธ์ิกัณฑ ป.6 เมืองนครราชสีมา
28 10208 เด็กชาย ญาณพัฒน พัฒนาครบุรี ป.5 บานทุงแขวน
29 10209 เด็กหญิง ญาณัจฉรา  สมรูป ป.5 มงคลกุลวิทยา
30 10210 เด็กหญิง ญาณิดา เสนาคํา ป.5 อนุบาลจุรีพันธ

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 7 หอง 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10211 เด็กหญิง ญาณิศา คุณานนตพัสกร ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10212 เด็กหญิง ญาณิศา วัชรประทีป ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10213 เด็กหญิง ญาณิศา การินทรรัตน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10214 เด็กหญิง ญาณิศา ฤทธิไชย ป.6 วัดสระแกว
5 10215 เด็กหญิง ญาดา กรอบทอง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10216 เด็กหญิง ญาดา ศรีศศิธร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10217 เด็กหญิง ญาดา จริยะวรากุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10218 เด็กหญิง ฐาณัชชา ดําพรมพะเนา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10219 เด็กหญิง ฐิชาพร กริดกระโทก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10220 เด็กหญิง ฐิชาพรรณ กริดกระโทก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10221 เด็กหญิง ฐิติชญาน วงศกีรติกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10222 เด็กหญิง ฐิติชญาน เลิศไพรัตน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
13 10223 เด็กหญิง ฐิติรัตน ใหมสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
14 10224 เด็กหญิง ฐิติรัตน กัวประเสริฐ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10225 เด็กชาย ฐิติรัตน เอ่ียมเสือ ป.3 สุขานารี
16 10226 เด็กหญิง ฐิติรัตน  ถีสูงเนิน ป.6 สุขานารี
17 10227 เด็กหญิง ฐิติวรดา ดังใหม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10228 เด็กชาย ฐิติวัฒน ทิพยอักษร ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

19 10229 เด็กหญิง ฑิมพิกา นอกพุดซา ป.6 เมืองนครราชสีมา
20 10230 เด็กหญิง ณกมล เรืองธนานุรักษ ป.6 มารียวิทยา
21 10231 เด็กหญิง ณชญาดา  แสนสุข ป.6 สุขานารี
22 10232 เด็กชาย ณชัชวัฏ  ชินกุลกิจนิวัฒน ป.5 สุขานารี
23 10233 เด็กชาย ณฐชนนท พาประจง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
24 10234 เด็กชาย ณฐพล ศิริจําปา ป.6 สุขานารี
25 10235 เด็กหญิง ณฐอร ศรีบาง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
26 10236 เด็กหญิง ณพัชญา ศรีทองสุข ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 10237 เด็กหญิง ณพัชรปพร กอไมกลาง ป.6 วัดสระแกว
28 10238 เด็กหญิง ณภัทธ รัตนศฤงค ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10239 เด็กชาย ณภัทร ชาญพล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
30 10240 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรแกว ป.6 วัดสระแกว

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 8 หอง 601 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10241 เด็กหญิง ณรดา เพียงเกาะ ป.6 สกุลศึกษา
2 10242 เด็กหญิง ณฤดี จอกจอหอ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10243 เด็กหญิง ณหทัย อัมรินทรรัตน ป.6 วัดสระแกว
4 10244 เด็กหญิง ณัชชา เบ้ียกระโทก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10245 เด็กหญิง ณัชชา เศรษฐพงษ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10246 เด็กหญิง ณัชชา สุรวรนนท ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10247 เด็กหญิง ณัชชา รัตนจักร ป.5 สุขานารี
8 10248 เด็กหญิง ณัชชาภา พยุงกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10249 เด็กหญิง ณัชชารีย สันติพงษไพบูลย ป.6 มารียวิทยา
10 10250 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บุตรแสน ป.5 วัดสระแกว
11 10251 เด็กหญิง ณัฎฐนิช หวังบุญกลาง ป.6 มารียวิทยา
12 10252 เด็กหญิง ณัฏฐฎาพร เคลาพิมาย ป.6 สุขานารี
13 10253 เด็กหญิง ณัฏฐฎาพร  เมธีปรีชาบุญ ป.5 สุขานารี
14 10254 เด็กชาย ณัฏฐนพล สารนอก ป.5 สุขานารี
15 10255 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา วิวัฒนาชาง ป.3 สุขานารี
16 10256 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร โชคเรืองสกุล ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
17 10257 เด็กหญิง ณัฏฐฤทัยภัทร เคลาเคลือ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
18 10258 เด็กหญิง ณัฏฐานันท เอ่ียมสูงเนิน ป.6 มารียวิทยา
19 10259 เด็กหญิง ณัฏฐาวรีย แกวจอหอ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10260 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เพศประเสริฐ ป.6 มารียวิทยา
21 10261 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีทรมาศ ป.6 เมืองนครราชสีมา
22 10262 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชะเอมนอย ป.5 บานทุงแขวน
23 10263 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศิริพร ณ ราชสีมา ป.6 สุขานารี
24 10264 เด็กหญิง ณัฐกฤตา บรรจงรอด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10265 เด็กชาย ณัฐชนนท แตมสําราญ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
26 10266 เด็กหญิง ณัฐชา ปะอันทัง ป.6 วัดสระแกว
27 10267 เด็กหญิง ณัฐชานันท วัชรินทรรัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10268 เด็กหญิง ณัฐฐิยา ดานกุล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
29 10269 เด็กหญิง ณัฐณิชา เผนโคกสูง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10270 เด็กหญิง ณัฐณิชา กุยแกว ป.5 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 9 หอง 602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10271 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุราณสุข ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10272 เด็กหญิง ณัฐณิชา เวาสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10273 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงษกาฬสินธุ ป.6 วัดสระแกว
4 10274 เด็กหญิง ณัฐณิดา เปรมกระโทก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10275 เด็กหญิง ณัฐตวัน  อาริต ป.5 สุขานารี
6 10276 เด็กหญิง ณัฐธยาน สิริสถิรนันท ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
7 10277 เด็กหญิง ณัฐธิดา วรรณวงษ ป.6 สุขานารี
8 10278 เด็กหญิง ณัฐธิดา คําฤาเดช ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10279 เด็กหญิง ณัฐนันท นิจดร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10280 เด็กหญิง ณัฐนันท แสดใหม ป.5 วัดสระแกว
11 10281 เด็กหญิง ณัฐนันท ชวนนอก ป.5 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

12 10282 เด็กหญิง ณัฐนิชา ซอนกล่ิน ป.6 เมืองนครราชสีมา
13 10283 เด็กหญิง ณัฐนิชา  มันพลศรี ป.6 สุขานารี
14 10284 เด็กชาย ณัฐปคัลภ กริดกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10285 เด็กหญิง ณัฐปภัสร คันศร ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

16 10286 เด็กหญิง ณัฐปภัสร วุฒิสิงหชัย ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

17 10287 เด็กชาย ณัฐพงศ โคกเกษม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10288 เด็กหญิง ณัฐพร เหลืองรัชนี ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
19 10289 เด็กชาย ณัฐพล  มุงภูกลาง ป.5 สุขานารี
20 10290 เด็กชาย ณัฐพล  คงดี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
21 10291 เด็กชาย ณัฐพิสิษฐ ชูศิลปขัย ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
22 10292 เด็กหญิง ณัฐภรณ คําศรี ป.5 สุขานารี
23 10293 เด็กชาย ณัฐภัทร ถองกระโทก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 10294 เด็กหญิง ณัฐริกา คํากําพุด ป.6 สุขานารี
25 10295 เด็กหญิง ณัฐวรา ศักด์ิอุดม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10296 เด็กหญิง ณัฐวลัญช อยูทองหลาง ป.6 สุขานารี
27 10297 เด็กชาย ณัฐวัศห ไทรเทพย้ิม ป.6 สุขานารี
28 10298 เด็กชาย ณัฐวัศห เพ็งพันธุ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10299 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หร่ันกระโทก ป.5 บานทุงแขวน
30 10300 เด็กหญิง ณัฐสิริยา ไชยณรงค ป.6 ดานขุนทด

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 10 หอง 603 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10301 เด็กหญิง ณิชชาภัทร นากลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 10302 เด็กหญิง ณิชากมล สุขโต ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
3 10303 เด็กหญิง ณิชากร  ดารา ป.3 สุขานารี
4 10304 เด็กหญิง ณิชานันท ดานโคกสูง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10305 เด็กหญิง ณิชาปวี ศรีโคกกรวด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10306 เด็กหญิง ณิชาพร แปดสูงเนิน ป.6 สุขานารี
7 10307 เด็กหญิง ณิชาภัทร จารุจินดา ป.6 สุขานารี
8 10308 เด็กหญิง ณิชาภัทร พงษเสถียรศักด์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10309 เด็กหญิง ณิชาภัทร พวงแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10310 เด็กหญิง ณิชาภัทร  ประเทศ ป.6 มงคลกุลวิทยา
11 10311 เด็กหญิง ณิชาภา ล้ีชัยสิน ป.6 เมืองนครราชสีมา
12 10312 เด็กหญิง ณิฐิกานต ครองปญญา ป.6 สุขานารี
13 10313 เด็กหญิง ณิรดา จอกจอหอ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
14 10314 เด็กชาย ดนัย ถินสูงเนิน ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
15 10315 เด็กชาย ดนัยณัฐฐ จารุวงศวิทยา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10316 เด็กหญิง ดลธร รุงศิริกุล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
17 10317 เด็กหญิง ดลรดา สมสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10318 เด็กหญิง ดาริณ สีมา ป.6 สุขานารี
19 10319 เด็กชาย เดชาวิชญ สรางกิจคุณากร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
20 10320 เด็กหญิง เดือนเต็มดวง ตางกลาง ป.6 บานมะรุม
21 10321 เด็กหญิง ตรีชล ยอดประทุม ป.6 เมืองนครราชสีมา
22 10322 เด็กหญิง ตรีญาดา ฟงสันเทียะ ป.6 เมืองนครราชสีมา
23 10323 เด็กหญิง ตรียาภัทร เยินสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 10324 เด็กชาย ตะวัน  สมเพชร ป.5 สุขานารี
25 10325 เด็กหญิง ตะวันฉาย จีระเจริญสุวรรณ ป.5 เมธาพัฒน
26 10326 เด็กหญิง ตีรา กุลวิเศษ ป.6 อนุบาลบัณฑิตนอย
27 10327 เด็กชาย ตุลย    มีสมบัติ ป.6 มงคลกุลวิทยา
28 10328 เด็กชาย เตชธรรม ตูพิมาย ป.6 วัดสระแกว
29 10329 เด็กชาย เตชัส สิงหาราโท ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
30 10330 เด็กชาย เต็มบุญณ เกตุกระทุม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 11 หอง 604 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10331 เด็กชาย ทรงกร ไสวชัยศรี ป.6 วัดสระแกว
2 10332 เด็กชาย ทรงกฤต ไสวชัยศรี ป.6 วัดสระแกว
3 10333 เด็กหญิง ทักษพร นิลนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10334 เด็กหญิง ทักษอร ยอดกระโทก ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

5 10335 เด็กหญิง ทักษอร วองประชานุกูล ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

6 10336 เด็กหญิง ทักษอร วิไลโอฬาร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
7 10337 เด็กหญิง ทัตพิชา  บุตรสรอย ป.5 สุขานารี
8 10338 เด็กหญิง ทิตานัน อยูทองหลาง ป.6 เมืองนครราชสีมา
9 10339 เด็กหญิง ทิพกร มีสุข ป.5 วัดสระแกว
10 10340 เด็กหญิง ทิพกัลยา มนอยูพะเนาว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10341 เด็กหญิง ทิพยรชยา สุวัฒนะพงศเชฏ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10342 เด็กหญิง ทิพานัน แรงครุฑ ป.5 วัดสระแกว
13 10343 เด็กหญิง ทิลาภรณ  ทัดเทียม ป.6 สุขานารี
14 10344 เด็กชาย ทีรวัฒน แกวจังหาร ป.6 วัดสระแกว
15 10345 เด็กชาย แทนคุณ ตัณฑเศรณีวัฒน ป.5 บานทุงแขวน
16 10346 เด็กชาย แทนตะวัน ปราณีตสกุล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
17 10347 เด็กชาย แทนไท ชัยขวัญ ป.5 มงคลกุลวิทยา
18 10348 เด็กชาย แทนธัญญ กอนทอง ป.6 วัดสระแกว
19 10349 เด็กหญิง ธณัฐคุณ หัสวที ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

20 10350 เด็กชาย ธนกร กสิภาร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10351 เด็กชาย ธนกฤต  จาบจันทึก ป.3 สุขานารี
22 10352 เด็กชาย ธนกฤต  สวรรคพรมราช ป.5 สุขานารี
23 10353 เด็กชาย ธนกฤต  พิสัยพันธ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
24 10354 เด็กชาย ธนกฤต  ฉัตรตะขบ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
25 10355 เด็กชาย ธนเดช โนกลาง ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
26 10356 เด็กหญิง ธนพร จันทอก ป.6 สุขานารี
27 10357 เด็กหญิง ธนภร ผายเงิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10358 เด็กหญิง ธนภรณ    จ่ันจันทึก ป.6 มงคลกุลวิทยา
29 10359 เด็กหญิง ธนภัค ภคบวรเกียรติ ป.6 สุขานารี
30 10360 เด็กชาย ธนภัทร ไทยเหียม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 12 หอง 605 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10361 เด็กชาย ธนภัทร วุฒิวรจินดา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10362 เด็กชาย ธนภัทร ทูลกอง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10363 เด็กชาย ธนภัทร ตอบสันเทียะ ป.6 วัดสระแกว
4 10364 เด็กหญิง ธนมตชิติ หวมจะบก ป.6 มารียวิทยา
5 10365 เด็กหญิง ธนวันต ขินสูงเนิน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10366 เด็กชาย ธนัช ครบรัตนะ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
7 10367 เด็กหญิง ธนัชชา สุขพิมาย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10368 เด็กหญิง ธนัญญา ยาณรัก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10369 เด็กชาย ธนานันท แพทยกระโทก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10370 เด็กหญิง ธนาภา นวนกลางดอน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10371 เด็กหญิง ธนิดา เรืองบุญคุมสุข ประถม อนุบาลนครราชสีมา
12 10372 เด็กหญิง ธนิดากาญจน ขวัญทองธนารีย ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

13 10373 เด็กหญิง ธภัชชา สุวรรณศรี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
14 10374 เด็กหญิง ธมนวรรณ พรหมศรีธรรม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10375 เด็กชาย ธรรมกิตต์ิ วงศกาไสย ป.6 มารียวิทยา
16 10376 เด็กชาย ธรรมนูญ วาจาสิทธ์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
17 10377 เด็กชาย ธรรมปพน โสตรุดร ป.6 สุขานารี
18 10378 เด็กชาย ธราธิป เอ่ียมอุตมะ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
19 10379 เด็กหญิง ธริดา ศรีใส ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

20 10380 เด็กชาย ธวัชพงศ สุกใส ป.6 วัดสระแกว
21 10381 เด็กหญิง ธษา จุพิมาย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
22 10382 เด็กชาย ธัชกร อุมาธรณ ป.5 วัดสระแกว
23 10383 เด็กหญิง ธัญกานทรดี  สุรดิษธิติวัฒน ป.6 สุขานารี
24 10384 เด็กหญิง ธัญชนก ก่ิงไมกลาง ป.6 มารียวิทยา
25 10385 เด็กหญิง ธัญชนก แกวสระศรี ป.5 ปลูกปญญา
26 10386 เด็กหญิง ธัญญรัตน กุลศิริ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 10387 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ ขุนระงับสังข ป.6 บานทุงแขวน
28 10388 เด็กชาย ธัญเทพ รุจิราภา ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

29 10389 เด็กชาย ธัญบูรณ ไทยทะเล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
30 10390 เด็กหญิง ธัญพิชชา พฤกษาชีพ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 13 หอง 606 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10391 เด็กหญิง ธัญรดา รอกกระโทก ป.6 วัดสระแกว
2 10392 เด็กหญิง ธันยชนก ดลพิมาย ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10393 เด็กหญิง ธันยชนก แหลมจะบก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10394 เด็กหญิง ธันยธรณ ชาววัง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10395 เด็กหญิง ธันยพร กลอนจะโปะ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
6 10396 เด็กหญิง ธันยพร ยานโคกสูง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10397 เด็กหญิง ธันยมัย ดวงกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10398 เด็กชาย ธันวา เงินพลับพลา ป.6 ครบุรี
9 10399 เด็กชาย ธันวา สุขหฤทัย ป.5 วัดสระแกว
10 10400 เด็กหญิง ธาริดา โอภาปรัชภูมิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10401 เด็กหญิง ธิดากานต แสดกระโทก ป.6 ครบุรี
12 10402 เด็กหญิง ธีมาพร โพธ์ิมีศิริ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10403 เด็กชาย ธีรกานต ล้ิมมหาคุณ ป.6 นานาชาติแองโกลสิงคโปร นครราชสีมา

14 10404 เด็กชาย ธีรดล ราษฎรวิรุฬหกิจ ป.5 นานาชาติแอดเวนติสมิสช่ัน นครราชสีมา

15 10405 เด็กหญิง ธีรดา สายโสภา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
16 10406 เด็กชาย ธีรศักด์ิ งึมกระโทก ป.6 วัดสระแกว
17 10407 เด็กชาย ธีรสิทธิ แสงห่ิงหอย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10408 เด็กชาย ธีวสุ พิทักษวาณิชย ป.6 สุขานารี
19 10409 เด็กหญิง นณพัภรณ สวัสด์ิอํานวย ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

20 10410 เด็กหญิง นนทพร ทวีกอเกียรติกุล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10411 เด็กหญิง นพกาญจน ทะนา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
22 10412 เด็กหญิง นพรดา คํ้าชู ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
23 10413 เด็กชาย นพรัตน รอสูงเนิน ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
24 10414 เด็กหญิง นพสร วิจิตร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10415 เด็กชาย นภดล ขาวปาน ป.5 วัดสระแกว
26 10416 เด็กหญิง นภสกร ทองคํา ป.6 ครบุรี
27 10417 เด็กหญิง นภัชสรณ สายหยุด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10418 เด็กหญิง นภัทร โคตรพันธ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
29 10419 เด็กชาย นภัสกร สรสิทธ์ิ ป.5 วัดสระแกว
30 10420 เด็กหญิง นภัสวรรณ นูพลกรัง ป.6 สุขานารี

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 14 หอง 607 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10421 เด็กหญิง นภัสวรรณ วานิชย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10422 เด็กหญิง นภัสศรัญรัชย แผวประยูร ป.5 เมธาพัฒน
3 10423 เด็กหญิง นภาพร ศิริรัตนาพานิชย ป.6 มงคลกุลวิทยา
4 10424 เด็กหญิง นภิษา อาภากรสิริสกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10425 เด็กหญิง นมน ดวงมณี ป.4 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

6 10426 เด็กชาย นรภัทร สุวรรณบุบผา ป.6 บานหม่ืนไวย
7 10427 เด็กชาย นรภัทร โคตรพันธ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10428 เด็กหญิง นรภัทร เนตรสูงเนิน ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
9 10429 เด็กหญิง นราทิพย บุญโญ ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

10 10430 เด็กชาย นราวิชญ ชํานินอก ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
11 10431 เด็กหญิง นรีกานต ไชยศรี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10432 เด็กชาย นฤทธ์ิ  จันทอก ป.3 สุขานารี
13 10433 เด็กหญิง นลินนิภา บุญภักดี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10434 เด็กหญิง นวสรณ ภูมิโคกรักษ ป.6 สุขานารี
15 10435 เด็กหญิง นัชชาพร ชูชองามเกตุ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10436 เด็กหญิง นัฐณิชา ทิพยโยธา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
17 10437 เด็กหญิง นัทธมน ตะเคียนจันทร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10438 เด็กหญิง นัทธวีรินทร ปาละนันทน ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
19 10439 เด็กชาย นัธทวัฒน ลีลาวัฒนชัย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10440 เด็กหญิง นันทชพร เกียรติภูริภัทร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10441 เด็กหญิง นันทณภัส ทองกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10442 เด็กหญิง นันทนภัส สังขกุลมาลา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
23 10443 เด็กหญิง นันทนภัส บรรเทิงใจ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 10444 เด็กหญิง นันทนภัส เกษใหม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
25 10445 เด็กหญิง นันทนภัส แกวสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10446 เด็กหญิง นันทนภัส สุปน ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
27 10447 เด็กชาย นันทพงศ แกวสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10448 เด็กหญิง นันทรัตน ยะปะภา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10449 เด็กหญิง นันทสินี นวมน่ิม ป.6 วัดสระแกว
30 10450 เด็กหญิง นันทิชา ผิวออน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 15 หอง 608 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10451 เด็กหญิง นารีญา สุขสรอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10452 เด็กหญิง นารีลักษณ จันทะนาขา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10453 เด็กชาย นาวิน เดชหามาตย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10454 เด็กหญิง นํ้าทิพย  แสงจันทร ป.6 สุขานารี
5 10455 เด็กหญิง นิกชนันท บํารุงสุข ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
6 10456 เด็กหญิง นิจจารีย อินภิชัย ป.6 ดานขุนทด
7 10457 เด็กหญิง นิชชาภัทร กุญศลานุคุณ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
8 10458 เด็กชาย นิติธร ฉํ่าแสง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10459 เด็กชาย นิติธร ปะโมนะตา ป.6 วัดสระแกว
10 10460 เด็กชาย นิติพล ถีรสวัสด์ิ ป.3 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

11 10461 เด็กหญิง นิธินันท นิธิยาธนาวัฒน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10462 เด็กหญิง นินทนลิน ดวนมี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
13 10463 เด็กชาย นิพนธ สีหผักแวน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10464 เด็กหญิง นิวรินธร ชิตเจริญ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10465 เด็กหญิง นุชวรา รักกุศล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
16 10466 เด็กหญิง นุชสุดา สุวรรณชูศักด์ิ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
17 10467 เด็กหญิง บัณฑิตา กระรัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10468 เด็กหญิง บุญญวาสน ครุฑขุนทด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10469 เด็กหญิง บุญญาดา หงษหา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

20 10470 เด็กหญิง บุญญาพร กวางนอก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10471 เด็กหญิง บุญฐิสา เอียการนา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10472 เด็กหญิง บุญยวีร อริยสัจกุล ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

23 10473 เด็กหญิง บุญยวีร มูลมา ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
24 10474 เด็กหญิง บุณฑริกา ธนาวุฒิ ป.6 สุขนารี
25 10475 เด็กหญิง บุณยนุช เกตุศิริ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10476 เด็กหญิง บุณยรัตน ยาแกว ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
27 10477 เด็กหญิง บุณยวีร หวังดี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10478 เด็กหญิง บุณยาพร หมอดี ป.5 วัดสระแกว
29 10479 เด็กหญิง บุลจิรา สืบสุพรรณ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10480 เด็กหญิง บุษกร ปลักกระโทก ป.4 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 16 หอง 609 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10481 เด็กหญิง บุษยรัศม์ิ กุบแกว ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10482 เด็กหญิง เบญญพร  คลังนอก ป.5 สุขานารี
3 10483 เด็กหญิง เบญญาภา กิตติโชติพันธุ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10484 เด็กหญิง เบญญาภา สิริประเสริฐศิลป ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10485 เด็กหญิง เบญญาภา แหวนแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10486 เด็กหญิง เบญญาภา มานิตร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10487 เด็กชาย ปกปภพ ศรินภาพงษ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
8 10488 เด็กชาย ปกปอง เงาเกาะ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10489 เด็กชาย ปกปอง เจริญรัตน ป.6 ดานขุนทด
10 10490 เด็กชาย ปฏิพล  งามสูงเนิน ป.6 มงคลกุลวิทยา
11 10491 เด็กหญิง ปณิชา คุณประทุม ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

12 10492 เด็กหญิง ปณิดา ประทุมมา ป.6 สุขานารี
13 10493 เด็กชาย ปณิธัญศักด์ิ ดุงสูงเนิน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
14 10494 เด็กชาย ปณิธาน แฝงกระโทก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10495 เด็กหญิง ปณิสรา เย็นใจ ป.5 วัดสระแกว
16 10496 เด็กหญิง ปทิตตา ประทุมมา ป.6 สุขานารี
17 10497 เด็กหญิง ปนัดดา วงศแสนสาน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10498 เด็กหญิง ปพิชญา พางาม ป.6 สุขานารี
19 10499 เด็กหญิง ปพิชญา เกียรติภูริภัทร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
20 10500 เด็กหญิง ปภาดา เสือกระสัง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
21 10501 เด็กหญิง ปภาดา พรมสวัสด์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10502 เด็กหญิง ปภาวดี เอ่ียมรอด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10503 เด็กหญิง ปภาวรินทร ปนะการัง ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

24 10504 เด็กหญิง ปภาวรินทร เชิดศิริ ป.6 อุบลรัตน
25 10505 เด็กหญิง ปภาวรินทร กรุพิมาย ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
26 10506 เด็กหญิง ปภาวรินทร ปะส่ิงชอบ ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
27 10507 เด็กหญิง ปภาวรินทร สมบัติดี ป.5 สุขานารี
28 10508 เด็กหญิง ปภาวี  สีทาดี ป.5 สุขานารี
29 10509 เด็กหญิง ปภาวี  ภักดีณรงค ป.5 สุขานารี
30 10510 เด็กหญิง ปภิชาญา รุงรัศมี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 17 หอง 612 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10511 เด็กหญิง ปรมัตถกรณ มอญใหม ป.6 สุขานารี
2 10512 เด็กชาย ปรเมษฐ คะชะมุข ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10513 เด็กชาย ปรวรรตน ดวงพิมาย ป.5 วัดสระแกว
4 10514 เด็กชาย ประภวิษณ สุขศรีนาค ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

5 10515 เด็กหญิง ประภัชยา  เชิดเพชรัตน ป.6 สุขานารี
6 10516 เด็กหญิง ประภาดา เหลืองอราม ป.5 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

7 10517 เด็กชาย ปราชญ โรจนวงศ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10518 เด็กชาย ปราชญา ผานประดิษฐ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
9 10519 เด็กชาย ปราณคริษฐ เสียมไธสง ป.4 มารียวิทยา
10 10520 เด็กหญิง ปราณณิชา ชํานาญกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10521 เด็กหญิง ปราณวรินทร อําไพกูล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
12 10522 เด็กหญิง ปริชญา ดํารงกิจ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10523 เด็กหญิง ปริชญา ชัยธนะกาญจนกุล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10524 เด็กหญิง ปริณณิฌา ไตรภพกลาง ป.5 วัดสระแกว
15 10525 เด็กหญิง ปริมปรัชญ เจริญวชิรวัฒน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
16 10526 เด็กหญิง ปริยากร มาไชยนาม ป.6 สุขานารี
17 10527 เด็กหญิง ปริยาภัทร  คําเจริญ ป.6 สุขานารี
18 10528 เด็กหญิง ปริยารัฐ สุรยนต ป.5 บานทุงแขวน
19 10529 เด็กหญิง ปรีดาหพร หาดกระโทก ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

20 10530 เด็กหญิง ปรียณัฏฐ ญาตินิยม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10531 เด็กหญิง ปรียภัสสรา สามปรุ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
22 10532 เด็กหญิง ปรียาภัทร ประภัสสรมนู ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
23 10533 เด็กหญิง ปวงภร เอนกวิพุธกุล ป.6 วัดสระแกว
24 10534 เด็กชาย ปวริศร อ่ิมอําพลศักด์ิ ป.5 วัดสระแกว
25 10535 เด็กหญิง ปวริศา ศรีสุภาพ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

26 10536 เด็กหญิง ปวริศา แจงพิมาย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 10537 เด็กหญิง ปวรีย  พ้ืนชมพู ป.5 สุขานารี
28 10538 เด็กชาย ปวรุตม ทือเกาะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10539 เด็กหญิง ปวันพัสตร ดีจอหอ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10540 เด็กหญิง ปวันรัตน คูณแกว ป.3 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 18 หอง 613 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10541 เด็กหญิง ปวิตรา พางาม ป.6 สุขานารี
2 10542 เด็กหญิง ปวีณนุช พรโพธ์ิ ป.6 วัดสระแกว
3 10543 เด็กหญิง ปวีณสุดา เปล้ืองกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10544 เด็กชาย ปญญวรรธน   เจือจันทึก ป.5 มงคลกุลวิทยา
5 10545 เด็กชาย ปญญวัฒน พนาวงศ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

6 10546 เด็กชาย ปญญากร บุณยะรัตน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10547 เด็กหญิง ปญญาภรณ เพ็ชรขุนทด ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10548 เด็กหญิง ปญญาสิริ ฤดีจรัสวัลซ ป.5 มงคลกุลวิทยา
9 10549 เด็กหญิง ปณฑิตา ไชยวงค ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10550 เด็กชาย ปณณทัต เธียรพิริยะ ป.6 สกุลศึกษา
11 10551 เด็กหญิง ปณณพร ศรีพันธ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10552 เด็กชาย ปณณวิชญ ชมเมืองปก ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10553 เด็กหญิง ปณปรีดา บรรจุปรุ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

14 10554 เด็กหญิง ปทมพร ชาญเจริญ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10555 เด็กหญิง ปาณิศา มณีเนตร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
16 10556 เด็กหญิง ปาณิสรา กําลังมาก ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

17 10557 เด็กหญิง ปาณิสรา ชัยธนะกาญจนกุล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10558 เด็กหญิง ปาณิสรา มีลาภ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10559 เด็กหญิง ปาณิสรา อริยะวงศสกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10560 เด็กหญิง ปาณิสรา พรานุสร ป.6 วัดสระแกว
21 10561 เด็กหญิง ปานวาด กลารอด ป.6 สุขานารี
22 10562 เด็กหญิง ปานิสรา หอกกําปง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
23 10563 เด็กหญิง ปารมี คุณุรัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 10564 เด็กหญิง ปยธิดา สุทธิวงศ ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

25 10565 เด็กชาย ปยพัฒน ถนัดหมอ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
26 10566 เด็กชาย ปยภัทร วิเศษกล่ิน ป.6 ครบุรี
27 10567 เด็กหญิง ปยาพัชร เพ็ญพงษ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10568 เด็กหญิง ปยญาดา วัดถัง ป.5 วัดสระแกว
29 10569 เด็กหญิง ปุญญชา พัฒนาวงศ ป.6 มารียวิทยา
30 10570 เด็กหญิง ปุญญตา ประสิทธ์ินอก ป.6 เมืองนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 19 หอง 614 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10571 เด็กหญิง ปุณณิสา วองวณิชชากร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 10572 เด็กหญิง ปุณยนุช มาทอง ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
3 10573 เด็กหญิง ปุณยวรา ติรสุวรรณสุจ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10574 เด็กหญิง ปุณยวีร ศิริศรีมังกร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10575 เด็กหญิง เปมิกา บุษยะมา ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

6 10576 เด็กชาย เปยมสุข กงมหา ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

7 10577 เด็กชาย เปยมบุญ พิงชัยภูมิ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

8 10578 เด็กหญิง ไปรยา บาลี ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

9 10579 เด็กชาย พงชธร กาจณรงค ป.5 บานทุงแขวน
10 10580 เด็กชาย พงศภัค เช่ือดี ป.6 เมืองนครราชสีมา
11 10581 เด็กหญิง พชรมณ สุรทศ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10582 เด็กชาย พชรวิชญ กาลสินธ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10583 เด็กหญิง พชรอร สิงหโต ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
14 10584 เด็กหญิง พชรอร พรจะโปะ ป.5 วัดสระแกว
15 10585 เด็กหญิง พณณกร ธนพิทักษ ป.3 มารียวิทยา
16 10586 เด็กหญิง พณิชา พรมจันทึก ป.6 สุขานารี
17 10587 เด็กชาย พนธกร วัชรวิชานันท ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10588 เด็กชาย พนธภัสส  ราชซาย ป.3 สุขานารี
19 10589 เด็กหญิง พรชนัน นันสูงเนิน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10590 เด็กหญิง พรธีรา แจงไธสง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10591 เด็กหญิง พรนภัส ศักด์ิศิริมนตรี ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

22 10592 เด็กหญิง พรนภัส ฉัตรไกรเลิศ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10593 เด็กหญิง พรนภัส เจริญศรี ป.6 วัดสระแกว
24 10594 เด็กหญิง พรนภา ดํ่ากระโทก ป.5 วัดสระแกว
25 10595 เด็กหญิง พรนัชชา ไพศาล ป.6 มารียรักษ
26 10596 เด็กหญิง พรปรียา ส่ือกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
27 10597 เด็กหญิง พรพร หงสแปลง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
28 10598 เด็กหญิง พรพรรษา ชาญสูงเนิน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
29 10599 เด็กหญิง พรไพลิน ทับเล็ก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10600 เด็กหญิง พรลภัส นฤเศรษฐ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 20 หอง 615 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10601 เด็กหญิง พราวบุณย วงศวิศาลพร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10602 เด็กหญิง พลอยตะวัน รุงศิริอมรกุล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
3 10603 เด็กหญิง พลอยนภัทร โฉมแดง ป.5 เมธาพัฒน
4 10604 เด็กหญิง พลอยระพี ธนะชวาง ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
5 10605 เด็กชาย พศิน วงคอนุ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10606 เด็กหญิง พสิกา   จําปาจันทร ป.6 มงคลกุลวิทยา
7 10607 เด็กชาย พสิษฐ เสรีพาณิชยการ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10608 เด็กหญิง พอใจ โพธ์ิพรม ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
9 10609 เด็กหญิง พอเพียง จริยธนาวัฒน ป.4 เทศบาล3 

10 10610 เด็กหญิง พัชชา  เปร่ืองวิชา ป.5 สุขานารี
11 10611 เด็กหญิง พัชญทิตา วิมลธวัช ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10612 เด็กหญิง พัชญสิตา จํารัสประเสริฐ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10613 เด็กหญิง พัชรกันย ดวงมุขพะเนา ป.6 วัดสระแกว
14 10614 เด็กหญิง พัชรบุญญา นามวิชา ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
15 10615 เด็กชาย พัชรพล โกงนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10616 เด็กหญิง พัชราภรณ อินทร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
17 10617 เด็กหญิง พัชราภา อินทร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10618 เด็กหญิง พัชราภา เลิศชัยพงศ ป.5 สุขานารี
19 10619 เด็กหญิง พัชริดา รัตถิกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10620 เด็กหญิง พัฒนันต นุมชัยภูม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10621 เด็กหญิง พัณณิตา ลาภลมูล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

22 10622 เด็กหญิง พัทธธีรา  ภูเล่ียมคํา ป.6 สุขานารี
23 10623 เด็กหญิง พัทธธีรา  แดดขุนทด ป.6 ดานขุนทด
24 10624 เด็กหญิง พัทธนันท สุรพัฒนชาติ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10625 เด็กหญิง พัทธนันท ชาติพุดซา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10626 เด็กหญิง พัทรพิมล นายโท ป.4 วัดสระแกว
27 10627 เด็กหญิง พัทรศยา สุคนธ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10628 เด็กชาย พันธวัช เหลาอุดม ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

29 10629 เด็กชาย พันธวัชร วัชรพันธ ป.6 วัดสระแกว
30 10630 เด็กหญิง พิจิกา            ทิณพงษ ป.6 สุขานารี

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 21 หอง 616 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10631 เด็กหญิง พิชชา ล้ิมคําดวง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 10632 เด็กหญิง พิชชานันท พรหมบุตร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
3 10633 เด็กหญิง พิชชาพร อ้ือภากรณสกุล ป.6 มารียวิทยา
4 10634 เด็กหญิง พิชชาพร สิงหพยัคเดช ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10635 เด็กหญิง พิชชาพร   เพชรพินิจ ป.6 มงคลกุลวิทยา
6 10636 เด็กหญิง พิชชาภา สิงหพยัคเดช ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10637 เด็กหญิง พิชชามน สันติพงษไพบูลย ป.5 มารียวิทยา
8 10638 เด็กหญิง พิชชาอร เชิญกลาง ป.6 สุขานารี
9 10639 เด็กหญิง พิชญดา ตริตรอง ป.6 สุขานารี
10 10640 เด็กหญิง พิชญธิดา แตมสําราญ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

11 10641 เด็กหญิง พิชญธิดา คชานุกูลย ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
12 10642 เด็กหญิง พิชญธิดา เชาววันกลาง ป.6 สุขานารี
13 10643 เด็กหญิง พิชญธิดา   เอกปริญญารักษ ป.5 มงคลกุลวิทยา
14 10644 เด็กหญิง พิชญสุกานต ปนในเมือง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10645 เด็กหญิง พิชญสุกานต แกวทะเล ป.6 เมืองนครราชสีมา
16 10646 เด็กหญิง พิชญสุภางค ถวัลยวีระวงศ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
17 10647 เด็กหญิง พิชญา ไกรสุทธิ ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
18 10648 เด็กหญิง พิชญาณี ตุมจอหอ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10649 เด็กหญิง พิชญาธรณ ลีราช ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10650 เด็กหญิง พิชญาภัค แทสูงเนิน ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
21 10651 เด็กหญิง พิชญาภัค พัฒนจุรัพันธ ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
22 10652 เด็กหญิง พิชญารัตน บุตรราช ป.6 พงษศิริวิทยา
23 10653 เด็กชาย พิชุตม  เนติทักษิณ ป.3 สุขานารี
24 10654 เด็กหญิง พิชฎา เนยสูงเนิน ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
25 10655 เด็กหญิง พิชยภา หวงไธสงค ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
26 10656 เด็กหญิง พิชยา  ทับสูงเนิน ป.6 เมืองนครราชสีมา
27 10657 เด็กหญิง พิชามญชุ อัครเดชาศิลป ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10658 เด็กหญิง พิทยาภรณ พิศเกาะ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
29 10659 เด็กหญิง พิทยาภรณ ศิริธนพงศภัค ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
30 10660 เด็กชาย พิธิวัฒน พจนพร้ิง ป.3 มารียวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 22 หอง 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10661 เด็กหญิง พิพรรษพร อุปการะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10662 เด็กหญิง พิมธิดา มุขโต ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
3 10663 เด็กหญิง พิมพชนก    ราชปก ป.6 มงคลกุลวิทยา
4 10664 เด็กหญิง พิมพณัฐชา วิษณุโยธิน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
5 10665 เด็กหญิง พิมพนารา ฉายะจินดาวงศ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10666 เด็กหญิง พิมพนารา วัชรวิศิษฏ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
7 10667 เด็กหญิง พิมพบุญ ลอเท ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10668 เด็กหญิง พิมพปวีณ งอนโพธ์ิ ป.5 สุขานารี
9 10669 เด็กหญิง พิมพพัฒณ แสงเดือน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10670 เด็กหญิง พิมพพิชชา ปญญาสาร ป.6 วัดสระแกว
11 10671 เด็กหญิง พิมพแพรวา รวีวงศอโนทัย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10672 เด็กหญิง พิมพมาดา เพียรเกาะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
13 10673 เด็กหญิง พิมพเลิศวดี ลีเลิศวงศภักดี ป.5 นานาชาติเวสล่ี
14 10674 เด็กหญิง พิมพสุภา เคลือวัลย ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
15 10675 เด็กหญิง พิรดาภร ใจเด่ียว ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

16 10676 เด็กหญิง พิริสา พัฒนพงษปรีชา ป.6 อุบลรัตน
17 10677 เด็กหญิง พิรุณรัตน วงศโสภา ป.6 วัดสระแกว
18 10678 เด็กหญิง พิรุฬหธาร ชันกลาง ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

19 10679 เด็กหญิง พิลาสลักษณ  พงษสุภา ป.6 สุขานารี
20 10680 เด็กชาย พิศาล ลิมปวรรณธะ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
21 10681 เด็กหญิง พิสุทธิพร ปริวัฒนศักด์ิ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
22 10682 เด็กชาย พีรพัฒน ทุงกระโทก ป.5 วัดสระแกว
23 10683 เด็กขาย พุฒิสรรค ธํารงวงศสวัสด์ิ ป.4 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

24 10684 เด็กหญิง พุทธิดา  ลุนสูงยาง ป.3 สุขานารี
25 10685 เด็กหญิง พุทธิพร ดาลัย ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
26 10686 เด็กหญิง พูนสุข สงหม่ืนไวย ป.6 เมืองนครราชสีมา
27 10687 เด็กหญิง เพชรชรินทร แกวฉลวย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10688 เด็กหญิง เพชรรดา จุลสุคนธ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
29 10689 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  มีระหันนอก ป.6 สุขานารี
30 10690 เด็กหญิง แพรวไพลิน เกียรติสุขศรี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 23 หอง 702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10691 เด็กหญิง แพรวรุง จันทรใต ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10692 เด็กหญิง แพรวา เขตนิมิตร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
3 10693 เด็กหญิง ฟอนขาว สนิทวงศ ณ อยุธยา ป.5 สุขานารี
4 10694 เด็กหญิง ฟารุง ชมทองหลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10695 เด็กหญิง ภคพร จันทรขางแรม ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
6 10696 เด็กหญิง ภคพร ปกการะนัง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10697 เด็กหญิง ภคพร สิริประเสริฐศิลป ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
8 10698 เด็กหญิง ภคพรรณ แถวไธสง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10699 เด็กหญิง ภคมน ทรัพยสุข ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10700 เด็กหญิง ภควดี รักษาแกว ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
11 10701 เด็กชาย ภคิน กิตติวัจนสกุล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
12 10702 เด็กชาย ภทรชล ส่ือกลาง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10703 เด็กหญิง ภทรษร ทรงเผา ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
14 10704 เด็กหญิง ภรณชนก อาสนะนันทน ป.4 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

15 10705 เด็กหญิง ภรณพัทธ วัฒนโรจนปภา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
16 10706 เด็กหญิง ภรภัสสรณ ไคขุนทด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
17 10707 เด็กหญิง ภริตา  บุญเครือบ ป.3 สุขานารี
18 10708 เด็กหญิง ภัคจิรา  ขามกลาง ป.3 สุขานารี
19 10709 เด็กหญิง ภัคชิสา อุชายภิชาติ ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
20 10710 เด็กหญิง ภัควลัญชญ  สุทธิ ป.5 สุขานารี
21 10711 เด็กหญิง ภัคอติภา จันทรอาภาท ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10712 เด็กหญิง ภัฏภิมุข สุกรินทร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10713 เด็กหญิง ภัททิญา อยูหม่ืนไวย ป.6 เมืองนครราชสีมา
24 10714 เด็กหญิง ภัททิยา  เรียงสันเทียะ ป.6 สุขานารี
25 10715 เด็กหญิง ภัททิยา  ไพโรจนอุดมกิจ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10716 เด็กชาย ภัทรกร บรรเทิงกุล ป.5 วัดสระแกว
27 10717 เด็กชาย ภัทรดนัย  ศิรันตทรัพย ป.6 มงคลกุลวิทยา
28 10718 เด็กหญิง ภัทรนรินท  บุญชู ป.6 สุขานารี
29 10719 เด็กหญิง ภัทรนันท ใจงูเหลือม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10720 เด็กหญิง ภัทรปภา ลาละคร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 24 หอง 703 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10721 เด็กชาย ภัทรพล มีแสง ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

2 10722 เด็กชาย ภัทรพล วองวณิชชากร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10723 เด็กชาย ภัทรพล ไชยกุล ป.5 วัดสระแกว
4 10724 เด็กหญิง ภัทรพิชชา กุหลาบ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10725 เด็กหญิง ภัทรลภา ฟุงเกียรติ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
6 10726 เด็กหญิง ภัทรลภา โตมรศักด์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10727 เด็กหญิง ภัทรวดี กุศลานุคุณ ป.5 นานาชาติ แอ็ดเวนติส มิชชัน โคราช

8 10728 เด็กหญิง ภัทรวดี ทิศกลาง สรางค ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
9 10729 เด็กหญิง ภัทรวดี อารมยดี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10730 เด็กหญิง ภัทรวดี อุทัยวัฒนา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10731 เด็กหญิง ภัทรวดี เกิดศักด์ิ ณ แวงนอ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10732 เด็กหญิง ภัทรศญา พําขุนทด ป.6 พงษศิริวิทยา
13 10733 เด็กหญิง ภัทรสุดา มารครบุรี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10734 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ  จันทวี ป.5 มงคลกุลวิทยา
15 10735 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ  กิตติวีรพล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10736 เด็กหญิง ภัทรินญา หงษทองสุข ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
17 10737 เด็กหญิง ภัสสร ปวีณกมล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10738 เด็กหญิง ภัสสรกมลวัทน วิริยะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10739 เด็กชาย ภาณุวิชญ ม่ังก่ิง ป.6 เมืองปกสามัคคี
20 10740 เด็กชาย ภานนต ศรีไทย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10741 เด็กหญิง ภาพพิมพ พิริยะโรจน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
22 10742 เด็กหญิง ภารดี ธีระวัฒนา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
23 10743 เด็กหญิง ภาลดา เตียวเจริญโสภา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 10744 เด็กหญิง ภาวิกา เน่ืองสิทธ์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10745 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ พินิจมนตรี ป.6 สุขานารี
26 10746 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ นามปญญา ป.6 สุขานารี
27 10747 เด็กหญิง ภุชฌาพร เสถียร ป.6 ครบุรี
28 10748 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง ป.5 วัดสระแกว
29 10749 เด็กชาย ภูธเนษฐ คงดี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
30 10750 เด็กชาย ภูเบศ หิรัญชาติ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 25 หอง 704 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10751 เด็กชาย ภูผา เช่ือมมะลัง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10752 เด็กชาย ภูมิกุศล จริงสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10753 เด็กชาย ภูมิพัฒน เอ่ียมสําอางค ป.5 บานทุงแขวน
4 10754 เด็กชาย ภูมิวิช คํารณฤทธ์ิ ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

5 10755 เด็กชาย ภูมิสยาม ภูสังข ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
6 10756 เด็กหญิง ภูริชญา หม่ันเสมอ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
7 10757 เด็กชาย ภูริทัต  คํามณี ป.5 สุขานารี
8 10758 เด็กชาย ภูริพัฒน ปริญญานุสสรณ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10759 เด็กหญิง มณีณภา โนกลาง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
10 10760 เด็กหญิง มติมนต ดูพันดุง ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
11 10761 เด็กหญิง มนชวันณ โชติชวง ป.5 วัดสระแกว
12 10762 เด็กหญิง มนัสนันท สมบูรณมนัสชัย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10763 เด็กชาย มนัสวิน เข็มทองเกิด ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10764 เด็กหญิง มัณฑณี การบรรจง ป.6 สุขานารี
15 10765 เด็กหญิง มัณฑิรา ทองประดิษฐ ป.6 สุขานารี
16 10766 เด็กหญิง มารินา แบรช ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
17 10767 เด็กหญิง มาริสา ธรรมดา ป.5 วัดสระแกว
18 10768 เด็กหญิง ม่ิงกมล อ่ิมจันทร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 10769 เด็กหญิง มุกรวี กล่ินละมุน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10770 เด็กหญิง มุทิตา ประสิทธ์ิ ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

21 10771 เด็กหญิง เมธาพร กลางพิมาย ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

22 10772 เด็กหญิง เมธาวดี ภูโปรง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
23 10773 เด็กชาย ยศกร ตรัยศิลานันท ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
24 10774 เด็กชาย ยุทธศักด์ิ พรหมมณี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
25 10775 เด็กหญิง ยูกิ  อิชิเงะ ป.6 สุขานารี
26 10776 เด็กหญิง โยษิตา ทารินทร ป.6 วัดสระแกว
27 10777 เด็กชาย รณกร  ยืนนาน ป.3 สุขานารี
28 10778 เด็กหญิง รดาภัทร ศรีเพ็ญ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10779 เด็กหญิง รตา วงษมา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

30 10780 เด็กหญิง รพินทภัสร คงสวัสด์ิ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 26 หอง 705 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10781 เด็กหญิง รมิดา ศิริพรทุม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 10782 เด็กหญิง รวินกนิภา ทรัพยศรีศุภชัย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10783 เด็กหญิง รวินทนิภา อ่ิมใจ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10784 เด็กชาย รวิพล บุงหวาย ป.6 วัดสระแกว
5 10785 เด็กหญิง รวิสรา กิตติหิรัญวัฒน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10786 เด็กหญิง รวิสรา สิงหแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10787 เด็กหญิง รสสุคนธ ช่ืนราม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10788 เด็กหญิง ระพินทร พิสุตปญญาทร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
9 10789 เด็กหญิง รักษิณา ดีพรอม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
10 10790 เด็กชาย รัชชวินทร โชตินิภาเจริญสุข ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
11 10791 เด็กชาย รัชชานนท ชานันโท ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

12 10792 เด็กหญิง รัชนีกร ญาติโพธ์ิ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10793 เด็กหญิง รัญชนา พรหมสอน ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

14 10794 เด็กหญิง รัญชนา ประจิตร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10795 เด็กหญิง รัญญาลักษณ ขุนระงับสังข ป.6 บานทุงแขวน
16 10796 เด็กหญิง รัตนชา แกวรัตน ป.6 อุบลรัตน
17 10797 เด็กหญิง รัตนฐิษา พงศสิงหโชติ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 10798 เด็กหญิง รัตนาภรณ การพาณิชย ป.6 สุขานารี
19 10799 เด็กหญิง รัตนาภรณ บุญออน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10800 เด็กชาย ราชศักด์ิ เชิดพุดซา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10801 เด็กชาย ราเมศวร ไตรยวงค ป.6 วัดสระแกว
22 10802 เด็กหญิง รินทรลภัส วงคพุทธา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
23 10803 เด็กหญิง รินรดา คบขุนทด ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 10804 เด็กหญิง รินรดา เช้ือสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10805 เด็กชาย รุจดนัย กลองพุดซา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10806 เด็กหญิง  รุจิกานต         ปลานอย ป.6 สุขานารี
27 10807 เด็กหญิง เรณุกา ปานใหม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10808 เด็กหญิง ลพัสรดา วรรณวิจิตร ป.6 มารีรักษ
29 10809 เด็กหญิง ลภัสรดา สิงหโตทอง ป.6 สุขานารี
30 10810 เด็กหญิง ลภัสรดา มุธุวงค ป.3 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 27 หอง 706 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10811 เด็กหญิง ลภัสรดา รุงเรือง ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
2 10812 เด็กหญิง ลภัสรดา ชาญเจริญ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
3 10813 เด็กหญิง ลภัสรดา ทิศกระโทก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10814 เด็กหญิง ลภัสรดา จิรอัครยา ป.6 วัดสระแกว
5 10815 เด็กหญิง ลลิตตา กาวสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10816 เด็กหญิง ลลิตพรรณ พาสระนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 10817 เด็กหญิง ลลิตภัทร พาสระนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
8 10818 เด็กหญิง ลลิลทิพย อินภา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

9 10819 เด็กหญิง ลวิตรา ดานกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 10820 เด็กหญิง ลักษมี พูลผล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10821 เด็กหญิง ลักษิกา ใจงาม ป.6 เมืองนครราชสีมา
12 10822 เด็กหญิง ลิลลินีย พิพัฒนอนันต ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 10823 เด็กหญิง ลิฬพรรษ เพ่ิมชีวา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
14 10824 เด็กชาย เลิศพงศ ศุภมิตรโยธิน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10825 เด็กชาย เลิศรัชต อินทรตา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
16 10826 เด็กหญิง วงศชนพัฒน แซล้ิม ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
17 10827 เด็กชาย วงศพัทธ พิไชยแพทย ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

18 10828 เด็กหญิง วชิรญาณ บุญกระโทก ป.6 ครบุรี
19 10829 เด็กหญิง วชิรญาณ โคสมบูรณ ป.6 บานทุงแขวน
20 10830 เด็กชาย วชิรวิทย  ชมโคกสูง ป.3 สุขานารี
21 10831 เด็กชาย วชิรวิทย  ศรีวัฒนพงษ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
22 10832 เด็กชาย วชิรวิทย  ไตรศิริพาณิชย ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
23 10833 เด็กหญิง วณิชยชญา วิสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 10834 เด็กหญิง วยุรฉัตร ชมเชย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 10835 เด็กชาย วรงค อัมระรงค ป.6 มารียวิทยา
26 10836 เด็กหญิง วรดา จอมสระนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 10837 เด็กชาย วรปรัชญ ณ ราชสีมา ป.3 สุขานารี
28 10838 เด็กชาย วรพงศ มณูรัตน ป.3 สุขานารี
29 10839 เด็กหญิง วรพิชชา พูลพร ป.6 มงคลกุลวิทยา
30 10840 เด็กหญิง วรภร แจงทองหลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 28 หอง 707 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10841 เด็กหญิง วรรณลา เจริญกิจทวีวงศ ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

2 10842 เด็กหญิง วรรณวณัช  นาคภิบาล ป.6 สุขานารี
3 10843 เด็กหญิง วรรณวนัช  กษิติบดินทรชัย ป.6 สุขานารี
4 10844 เด็กชาย วรวุฒิ  ศิริปรุ ป.5 สุขานารี
5 10845 เด็กหญิง วรัชญานันท รัศมี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
6 10846 เด็กหญิง วรัญญา แกวประเสริฐ ป.5 วัดสระแกว
7 10847 เด็กหญิง วรัญญา  พาดกลาง ป.5 มงคลกุลวิทยา
8 10848 เด็กชาย วรัตถ อัมระรงค ป.6 มารียวิทยา
9 10849 เด็กหญิง วรัทยา โพชารี ป.6 พงษศิริวิทยา
10 10850 เด็กหญิง วรัทยา ถุนาบูลย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 10851 เด็กหญิง วรัทยา  ประทุมวงศ ป.6 สุขานารี
12 10852 เด็กชาย วรินทร ประเทศา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10853 เด็กชาย วรินทร ครจํานงค ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
14 10854 เด็กหญิง วรินทิรา เครือคํา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
15 10855 เด็กหญิง วริยา จันคํา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10856 เด็กหญิง วริศรา สนิทกลาง ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

17 10857 เด็กหญิง วริศรา นันขุนทด ป.6 สุขานารี
18 10858 เด็กหญิง วริศรา มีชํานาญ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
19 10859 เด็กหญิง วริศรา ฐานวิเศษ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10860 เด็กหญิง วริศรา สุดาจันทร ป.5 อนุบาลจุรีพันธ
21 10861 เด็กหญิง วลีรัตน นอกตาจ่ัน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10862 เด็กหญิง วสุธิดา ศักด์ิสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10863 เด็กหญิง วัทธิกร มาทอง ป.5 สุขานารี
24 10864 เด็กหญิง วันวิสาข กวีวรากร ป.6 วัดสระแกว
25 10865 เด็กหญิง วัลลภา บุญเกษมสิน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
26 10866 เด็กหญิง วางใจ เติมพันธ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 10867 เด็กหญิง วิชชยา ตันติวงษ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
28 10868 เด็กชาย วิชญธิวัตร ผลประพฤติ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 10869 เด็กหญิง วิชญาดา จินตนามณีรัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10870 เด็กหญิง วิชญาดา แซเตียว ป.6 เมืองนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 29 หอง 708 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ธญาน   นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10871 เด็กหญิง วิเชษฐพงศ แซล้ิม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10872 เด็กชาย วิทวัส โชคสําราญทรัพย ป.6 สุขานารี
3 10873 เด็กหญิง วินิลา โสภาพร ป.6 บานทุงแขวน
4 10874 เด็กหญิง วิภาดา พลเสนา ป.6 สุขานารี
5 10875 เด็กหญิง วิรัญชนา  จันทรเขียว ป.5 สุขานารี
6 10876 เด็กหญิง วิรัลพัชร พจนพร้ิง ป.5 มารียวิทยา
7 10877 เด็กหญิง วิไลวรรณ พรอมจิตร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10878 เด็กหญิง วีรพัชร ช่ืนราม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 10879 เด็กชาย วีรภัทร วงศวิชยาภรณ ป.5 เมธาพัฒน
10 10880 เด็กชาย มุทิตา ถนอมศิลป ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
11 10881 เด็กชาย ธริณี งอนสันเทียะ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10882 เด็กหญิง วีรยาภรณ วงศวิชยาภรณ ป.3 เมธาพัฒน
13 10883 เด็กหญิง เวธนี  ละมัย ป.5 สุขานารี
14 10884 เด็กหญิง ศกาวรัตน พิกุลทอง ป.5 วัดสระแกว
15 10885 เด็กหญิง ธัญญานนท ป.5 วัดสระแกว
16 10886 เด็กชาย ศตคุณ ศุภเมธานนท ป.5 วัดสระแกว
17 10887 เด็กหญิง ศตนันท นาคเจริญ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

18 10888 เด็กหญิง ศตพร ศิลาลาย ป.6 ครบุรี
19 10889 เด็กหญิง ศตพร  โชติฉันท ป.6 สุขานารี
20 10890 เด็กหญิง ศรสิตา เหลืองคุณวัฒน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 10891 เด็กหญิง ศรัณพร ชูสาย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
22 10892 เด็กหญิง ศรัณยพร ฉัตรเมืองปก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
23 10893 เด็กหญิง ศรัณรัตน ชนะจิตไพรี ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

24 10894 เด็กหญิง ศรัยฉัตร ปงเจริญกุล ป.6 มารียวิทยา
25 10895 เด็กชาย ศศกร ศรีทับทิม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
26 10896 เด็กหญิง ศศิ ฤทธิอนันตศิริ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
27 10897 เด็กหญิง ศศิกานต แสงทอง ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

28 10898 เด็กหญิง ศศิชลพินทุ  นวลเจริญ ป.5 สุขานารี
29 10899 เด็กหญิง ศศิชา พัฒนวิริยะวาณิช ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
30 10900 เด็กหญิง ศศิญา เอกศาสตร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 30 หอง 709 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10901 เด็กหญิง ศศิพัชร ศิริโสภา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
2 10902 เด็กหญิง ศศิพิมล  คัมภิรานนท ป.5 มงคลกุลวิทยา
3 10903 เด็กหญิง ศศิรดา โรจนบูรณาวงศ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
4 10904 เด็กหญิง ศศิรดา จริยะพันธุ ป.6 มารียวิทยา
5 10905 เด็กหญิง ศศิรอร มุขแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
6 10906 เด็กหญิง ศศิวิมล ไมเทาทอง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
7 10907 เด็กหญิง ศศิวิมล ประเสริฐผล ป.6 อุบลรัตน
8 10908 เด็กหญิง ศันสนี ภูมิกระโทก ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

9 10909 เด็กหญิง ศิตาพร อาสนพรรณ ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
10 10910 เด็กหญิง ศิรดา หรายกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10911 เด็กหญิง ศิรดา ตันสําโรง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 10912 เด็กหญิง ศิรภัสสร คําดี ป.6 สุขานารี
13 10913 เด็กหญิง ศิรภัสสร นิลนอย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
14 10914 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซอ้ึง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10915 เด็กชาย ศิรวัฒน ศิริเจริญ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
16 10916 เด็กหญิง ศิรษา อัครปรีดี ป.6 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

17 10917 เด็กหญิง ศิรัมภา วรรณสิริวิไล ป.6 เมืองนครราชสีมา
18 10918 เด็กหญิง ศิริกัญญา ปลิงกระโทก ป.6 วัดสระแกว
19 10919 เด็กชาย ศิริปยะกฤษณ โพธ์ิแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10920 เด็กชาย ศิริพงษ งานพีรพงศ ป.6 สกุลศึกษา
21 10921 เด็กชาย ศิวกร อูเสือพะเนา ป.6 วัดสระแกว
22 10922 เด็กหญิง ศิวพร  ปรารถนาสันติสุภา ป.5 สุขานารี
23 10923 เด็กหญิง ศุภจิตรา จอมสอง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 10924 เด็กชาย ศุภโชค อินทรกําแหง ป.6 สุขานารี
25 10925 เด็กชาย ศุภณัฐ  เหมราชัย ป.3 สุขานารี
26 10926 เด็กชาย ศุภณัฐ  หงษสี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
27 10927 เด็กชาย ศุภวิชญ คันสร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10928 เด็กหญิง ศุภสุดา อ่ิมถาวร ป.5 วัดสระแกว
29 10929 เด็กหญิง ศุภสุตา สาริขา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10930 เด็กหญิง ศุภาพิชญ คําแฝง ป.6 เมืองนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 31 หอง 712 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10931 เด็กหญิง ศุภาพิชญ กลองแกว ป.5 สุขานารี
2 10932 เด็กหญิง ศุภิประภา หิรัญหลาย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
3 10933 เด็กหญิง ศุภิศรา ใสแสง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10934 เด็กหญิง ศุภิสรา เจริญวัย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10935 เด็กชาย เศรษฐนันท ขัยตรัยภพ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
6 10936 เด็กหญิง สพัชญนันทน บึงราษฎร ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

7 10937 เด็กหญิง สมปรารถนา พลปถพี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 10938 เด็กหญิง สมิตา จตุรพรสวัสด์ิ ป.6 สุขานารี
9 10939 เด็กหญิง สมิตา กองเมืองปก ป.6 สุขานารี
10 10940 เด็กหญิง สมิตานัน ทองเกษม ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
11 10941 เด็กชาย สรยุทธ เกษเมธีการุณ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
12 10942 เด็กชาย สรวิชญ กอนคํา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
13 10943 เด็กชาย สรัณยพล กมลล้ิมสกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
14 10944 เด็กหญิง สรัลชนา ชิณพงษ ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
15 10945 เด็กหญิง สรัลดา  พานิชปฐม ป.3 สุขานารี
16 10946 เด็กหญิง สรัลพร ชมโคกกรวด ป.3 สุขานารี
17 10947 เด็กหญิง สราลีวัณย หาญกลา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
18 10948 เด็กหญิง สริษา สองจันทึก ป.3 สุขานารี
19 10949 เด็กหญิง สโรสินี ติดมา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
20 10950 เด็กหญิง สลิลทิพย จงปตนา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
21 10951 เด็กหญิง สวิชญา ชนะบํารุง ป.5 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

22 10952 เด็กหญิง สวิตตา ชัยตรัยภพ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
23 10953 เด็กหญิง สารินี ศิริปรุ ป.6 สุขานารี
24 10954 เด็กหญิง สาริศา จันทรัตน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
25 10955 เด็กหญิง สาริศา ทีปะลา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
26 10956 เด็กหญิง สาริศา ปานทอง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
27 10957 เด็กหญิง สาริศา ขวัญเผือก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
28 10958 เด็กชาย สิทธิพล ศรีนุกูล ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
29 10959 เด็กชาย ดินสอ ทรัพยธานารัตน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 10960 เด็กหญิง สิปาง สินธนานิธิ ป.5 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 32 หอง 713 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10961 เด็กหญิง สิมิลัน จีระเจริญสุวรรณ ป.5 เมธาพัฒน
2 10962 เด็กชาย สิรภพ แปวกระโทก ป.5 วัดสระแกว
3 10963 เด็กชาย สิรภพ จุตพรชัยศรี ป.6 วัดสระแกว
4 10964 เด็กหญิง สิรภัทร พุฒนอก ป.5 สุขานารี
5 10965 เด็กชาย สิรภัทร ทองมี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
6 10966 เด็กชาย สิรวิชญ ฤทธิพรไพศาล ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
7 10967 เด็กหญิง สิริกร รัตนพงษวณิช ป.5 มารียวิทยา
8 10968 เด็กหญิง สิริกร กิติขจรกุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10969 เด็กหญิง สิริกันยาพร จงใจภักด์ิ ป.6 อัสสัมชัญนครราชสีมา
10 10970 เด็กหญิง สิริญากานตม จูมเกตุ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 10971 เด็กชาย สิริดนย พลจันทร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
12 10972 เด็กหญิง สิรินดา ถีสูงเนิน ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
13 10973 เด็กหญิง สิรินทรา  เรืองมะเริง ป.5 สุขานารี
14 10974 เด็กหญิง สิรินทิพย สินประกอบ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 10975 เด็กหญิง สิริยากร เชิดชู ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 10976 เด็กหญิง สิริรัตน อูสูงเนิน ป.5 มงคลกุลวิทยา
17 10977 เด็กหญิง สิริโสภา สมิตินทุ ป.5 สุขานารี
18 10978 เด็กหญิง สีตอุษา สุระชน ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
19 10979 เด็กหญิง สุกฤตา อิษฎากร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 10980 เด็กหญิง สุชัญญา จรโคกกรวด ป.5 วัดสระแกว
21 10981 เด็กหญิง สุชาดา สระแกว ป.5 วัดสระแกว
22 10982 เด็กหญิง สุชาวดี เม้ียนกลาง ป.6 สุขานารี
23 10983 เด็กหญิง สุณัฐชา ปุกหม่ืนไวย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 10984 เด็กหญิง สุทธิกานต กวางทอง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
25 10985 เด็กหญิง สุธพัศนันท แพทยกระโทก ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
26 10986 เด็กหญิง สุธาดา บุญรอง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
27 10987 เด็กหญิง สุธิมา  พรรณขาม ป.6 สุขานารี
28 10988 เด็กหญิง สุธีกานต  สุทธิปยภัทร ป.5 สุขานารี
29 10989 เด็กหญิง สุธีรา คําหงษา ป.5 สุขานารี
30 10990 เด็กหญิง สุพัชฌาย ชางประหยัด ป.5 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 33 หอง 714 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 10991 เด็กหญิง สุพัตรา เสยกระโทก ป.6 ครบุรี
2 10992 เด็กหญิง สุพิชฌาย ทองเช้ือ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
3 10993 เด็กหญิง สุพิชฌาย ทองเช้ือ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
4 10994 เด็กหญิง สุพิชญา บัวคีรี ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
5 10995 เด็กหญิง สุพิชญา พิมพภักดี ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
6 10996 เด็กหญิง สุพิชญาพร แสนประเสิรฐ ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
7 10997 เด็กหญิง สุพิชญาภา เชิงศักด์ิศรี ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
8 10998 เด็กหญิง สุพีรญา คําโสภา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
9 10999 เด็กหญิง สุภัสสร ถํ้ากลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 11000 เด็กหญิง สุภาวดี ใจชอบงาม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
11 11001 เด็กหญิง สุเมธีนี อ้ึงธนารัตน ป.6 เมืองนครราชสีมา
12 11002 เด็กหญิง สุรจิตรี ขนายกลาง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
13 11003 เด็กหญิง สุวภัทร  บูรณางกูร ป.5 สุขานารี
14 11004 เด็กหญิง สุวรางคณา แปนสันเทียะ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 11005 เด็กหญิง สุวิชญาน  เทียมโคกกรวด ป.6 สุขานารี
16 11006 เด็กหญิง สุวิลตรา บุญลาภ ป.6 เมืองนครราชสีมา
17 11007 เด็กหญิง เสาวลักษณ ยลสุข ป.6 เมืองนครราชสีมา
18 11008 เด็กชาย โสภณวิช มันสีชุม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
19 11009 เด็กหญิง โสภิตา เดชแสงจันทร ป.6 ตําบลโคกกรวด ผดุงรัฐประชานุกูล

20 11010 เด็กชาย หิรัณยวัต แกวหราย ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 11011 เด็กชาย อชิตะ สายเพ็ชร ป.6 วัดสระแกว
22 11012 เด็กหญิง อชิรญาณ  กุลรภัสอิษฏา ป.6 สุขานารี
23 11013 เด็กหญิง อชิรญาณ  สุวรรณทา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 11014 เด็กชาย อชิรวัตต์ิ เจริญชัยวณิช ป.6 วัดสระแกว
25 11015 เด็กชาย อชิระ จิตฐรักษา ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
26 11016 เด็กหญิง อติพร ปราบจะบก ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
27 11017 เด็กหญิง อธิชา พุทธวัน ป.6 สุขานารี
28 11018 เด็กหญิง อธิชา    บุญชิต ป.6 มงคลกุลวิทยา
29 11019 เด็กหญิง อธิชา    สุขสุวรรณ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
30 11020 เด็กหญิง อธิชาวดี ไชยวงศ ป.5 วัดสระแกว

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 34 หอง 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 11021 เด็กชาย อนพัทย ศรีเตชะ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
2 11022 เด็กหญิง อนัญญา ทองรส ป.6 บึงสาลี
3 11023 เด็กหญิง อนัญปภา ไสวครบุรี ป.6 ครบุรี
4 11024 เด็กหญิง อนันชญา สาลีสุข ป.5 วัดสระแกว
5 11025 เด็กชาย อนันฑเมศร  ศรีสังวร ป.3 สุขานารี
6 11026 เด็กหญิง อนันดา สุขสุวรรณ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
7 11027 เด็กหญิง อภิชญา  บุญเฟรือง ป.5 สุขานารี
8 11028 เด็กหญิง อภิชญา  ตะวัน ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
9 11029 เด็กหญิง อภิชญา  มุขโต ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
10 11030 เด็กชาย อภิชา วังเมือง ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 11031 เด็กชาย อภิชาติ ขจรศรี ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
12 11032 เด็กชาย อภิชาติ ชอผกา ป.6 อนุบาลจุรีพันธ
13 11033 เด็กหญิง อภิญญาภา จงเจริญใจ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

14 11034 เด็กชาย อภิภู ตรงดานกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
15 11035 เด็กหญิง อภิสรา คงนอย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
16 11036 เด็กหญิง อภิสรา ภรันยากุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
17 11037 เด็กหญิง อภิสรา ตามสระนอย ป.6 ครบุรี
18 11038 เด็กหญิง อมลมณี บุญประกอบ ป.5 วัดสระแกว
19 11039 เด็กหญิง อมลรดา พิมพา ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 11040 เด็กหญิง อรกัญญา พิศุทธ์ิเศรษฐศิริ ป.4 มารียวิทยา
21 11041 เด็กหญิง อรกัญญา  ชิณวงศ ป.6 สุขานารี
22 11042 เด็กหญิง อรจิรา อภิรัตนพัลลภ ป.6 อนุบาลสกุลจิตร
23 11043 เด็กหญิง อรดี อินทรสมใจ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
24 11044 เด็กหญิง อรพินท ขอกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
25 11045 เด็กหญิง อรรฆขญาณี จองโพธ์ิ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
26 11046 เด็กชาย อรรถนนท อวนแกว ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 11047 เด็กชาย อรรถวัต ปยวรนนท ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

28 11048 เด็กหญิง อรรัมภา จิตรานุกิจ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 11049 เด็กหญิง อริยา ฟุงสุข ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
30 11050 เด็กหญิง อริสร หวังแอบกลาง ป.6 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 35 หอง 716 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 11051 เด็กหญิง อริสรา โทรัตน ป.5 มงคลกุลวิทยา
2 11052 เด็กหญิง อริสรา เจริญการ ป.5 วัดสระแกว
3 11053 เด็กหญิง อรุณรัศม อมัติรัตน ป.5 วัดสระแกว
4 11054 เด็กหญิง อลิสา พรหมพิริยะมา ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
5 11055 เด็กหญิง อสมาภรณ เพชรก่ิง ป.6 บานทุงแขวน
6 11056 เด็กหญิง อักษราภัค ปอยสูงเนิน ป.6 สุขานารี
7 11057 เด็กหญิง อักษราภัค สุขจรัส ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
8 11058 เด็กชาย อัครวินท สิทธิประสงค ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
9 11059 เด็กชาย อัคโรจน อัครปกรณกิตต ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
10 11060 เด็กหญิง อัจฉรียา เสือทะเล ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
11 11061 เด็กหญิง อัญชิษฐา ศรีอินทร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
12 11062 เด็กหญิง อัญชิสา  เพ่ิมพิบูลย ป.6 สุขานารี
13 11063 เด็กหญิง อัฐภิญญา ดีดวงแกว ป.6 ครบุรี
14 11064 เด็กชาย อัฑฒภัทร เอ่ียมลิขิตเก้ือกูล ป.3 อนุบาลนครราชสีมา
15 11065 เด็กหญิง อันดามัน จีระเจริญสุวรรณ ป.5 เมธาพัฒน
16 11066 เด็กหญิง อันนา ศรีแกว ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
17 11067 เด็กหญิง อัมพาพันธ จันทรเพ็ญ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
18 11068 เด็กหญิง อัยยาริณ  มหัทธนวิบูล ป.5 สุขานารี
19 11069 เด็กชาย อาจองอาจ บัวชุม ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
20 11070 เด็กหญิง อาทิอร เนติ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
21 11071 เด็กหญิง อารีรัตน รอดวินิจ ป.6 เมืองนครราชสีมา
22 11072 เด็กหญิง อินทิรา ทับทอง ป.6 สุขานารี
23 11073 เด็กชาย อินทิรา กันธรส ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
24 11074 เด็กหญิง อิศริยมณี ศรีสกุลเตียว ป.5 อนุบาลนครราชสีมา
25 11075 เด็กหญิง อิสรีย ศรีมาพันธ ป.6 สุขานารี
26 11076 เด็กหญิง อิสรีย หอมจันทึก ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
27 11077 เด็กชาย อุดมศักด์ิ ภูวนาถ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
28 11078 เด็กหญิง เอนีนา โยติภัย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา
29 11079 เด็กหญิง เอมมิการ  ศรีรงค ป.5 สุขานารี
30 11080 เด็กหญิง ไอรดา ย่ิงถาวร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 36 หอง 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ   -     นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 11081 เด็กหญิง ไอลดา ดีพลกรัง ป.6 เมืองนครราชสีมา
2 11082 เด็กหญิง ธฤธิดา จันทนพิทักษ ป.4 อนุบาลนครราชสีมา
3 11083 เด็กหญิง ธณัชชา ชูพงศธเนศ ป.6 มารียวิทยา
4 11084 เด็กหญิง วรินธร เข็มทอง ป.6 สุขานารี
5 11085

6 11086

7 11087

8 11088

9 11089

10 11090

11 11091

12 11092

13 11093

14 11094

15 11095

16 11096

17 11097

18 11098

19 11099

20 11100

21 11101

22 11102

23 11103

24 11104

25 11105

26 11106

27 11107

28 11108

29 11109

30 11110

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับประถมศึกษา

หองสอบท่ี 37 หอง 802 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


