
 

 

 

 

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 ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20001 เด็กหญิง กชกร สารชัย ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20002 เด็กหญิง กชพร เรืองบุญคุมสุข ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20003 เด็กหญิง กชพร มหัทธนบุญนพ ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20004 นางสาว กชพรรณ จิตฐรักษา ม.3 บุญวัฒนา
5 20005 เด็กหญิง กนกกาญจน สุขเกษม ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20006 เด็กหญิง กนกนิภา ชาญสูงเนิน ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20007 เด็กหญิง กนกรดา สมสันเทียะ ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20008 เด็กหญิง อรปรียา ซําโพธ์ิ ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20009 เด็กหญิง กนกวรรณ ปกคําไทย ม.2 สุรวิวัฒน
10 20010 เด็กหญิง กนกวรรณ ปราบงูเหลือม ม.2 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

11 20011 เด็กหญิง กมลชนก เพียรเกาะ ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20012 เด็กหญิง กมลธร เหิดขุนทด ม.3 สุรนารีวิทยา
13 20013 เด็กชาย กรภพ จํารัสประเสริฐ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20014 เด็กหญิง กรวรรณ ศิริศรีมังกร ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20015 เด็กหญิง กรองแกว สุริยบุตร ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20016 เด็กชาย กฤต เย็นเหลือ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20017 เด็กชาย กฤตธรรม อุปการะ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20018 เด็กชาย กฤตธัช  เจริญรัฐ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20019 เด็กหญิง กฤตธีรา ครามกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20020 เด็กชาย กฤตพล ภาณุพรพงษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20021 เด็กชาย กฤตภาส ปรีดีวงษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20022 เด็กชาย กฤตรัฐ  ทิพยสุนทรศักด์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20023 เด็กชาย กฤติธี ใครกระโทก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20024 เด็กชาย กฤติน ศรีสวาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20025 เด็กชาย กฤติน  สมานมิตร ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20026 เด็กชาย กฤษกร  วรรณวงษ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20027 เด็กชาย กฤษชกรณ พยัคฆเดช ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20028 เด็กหญิง กวินทิพย ศาสนนันทน ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20029 เด็กชาย กวีวินท หวลกระโทก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20030 เด็กชาย กษิด์ิเดช คูณแกว ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 1 หอง 304  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20031 เด็กชาย กษิดิศ โสมาบุตร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20032 เด็กชาย กษิดิส เม้ียนกําเนิด ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20033 เด็กหญิง กัญชพร สมบูรณมนัสชัย ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20034 นางสาว กัญญณัชชา ศรีทองสุข ม.3 สุรนารีวิทยา
5 20035 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กิติสากล ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20036 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รัตนมาลัย ม.1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

7 20037 เด็กหญิง กัญญาภัทร เรียงแหลม ม.1 สุรนารีวิทยา
8 20038 เด็กหญิง กัญญาภัทร ศรีธรรมพินิจ ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20039 เด็กหญิง กัญญาภัทร กรวดคางพลู ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20040 เด็กหญิง กัญญาวีร เตียวยืนยง ม.1 สุรนารีวิทยา
11 20041 เด็กชาย กัณฐวีร ทิพยสุนทรศักด์ิ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20042 เด็กหญิง กัณยากร ศรีมงคล ม.1 สุรวิวัฒน
13 20043 เด็กชาย กันตกวี ศรีสวาง ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20044 เด็กชาย กันตภณ กองทวี ม.2 สุรวิวัฒน
15 20045 เด็กชาย กันติทัต กุยแกว ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20046 เด็กชาย กันตินันท ชุณหปญญาเวช ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20047 เด็กชาย กันตินันท โทเทอดวิไล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20048 เด็กหญิง กันยกร สามารถ ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20049 เด็กหญิง กัลยกร สีเขียว ม.1 สุรนารีวิทยา
20 20050 เด็กหญิง กาญจนศิริ โชควัฒนเศรษฐ ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20051 เด็กหญิง กานตพิชชา กุลโคกกรวด ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20052 เด็กชาย การัณยภาส อ้ึงสวัสด์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20053 เด็กชาย กิตติภพ เขียนสา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20054 เด็กชาย กิตติภพ  พวงจีน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20055 เด็กชาย กิตติภัทร กิตติพิบูลย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20056 เด็กชาย กิตติมศักด์ิ เขตกลาง ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20057 เด็กหญิง กิตติมา แกวสระศรี ม.2 สุรวิวัฒน
28 20058 เด็กหญิง กิรณา มุงจอมกลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
29 20059 เด็กชาย กีรติ นินนานนท ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20060 เด็กหญิง กุลนัดดา ทองแกวจันทร ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 2 หอง 305  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20061 เด็กหญิง กุลริศา บุญชัย ป.6 อนุบาลศักด์ิปทุม
2 20062 เด็กหญิง เกวลี เหมวิจิตร ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20063 เด็กหญิง เกศกนก หลมเหลา ม.2 สุรวิวัฒน
4 20064 เด็กหญิง เกศร อุณวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
5 20065 เด็กหญิง ขนิษฐา อธิราชเทวินทร ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20066 เด็กหญิง ขวัญขาว ฉิมพาลี ม.1 สุรนารีวิทยา
7 20067 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปนสันเทียะ ม.3 สุรนารีวิทยา
8 20068 เด็กหญิง ขวัญธันยมัย ไกรวิลาศ ม.1 สุรนารีวิทยา
9 20069 เด็กหญิง ขวัญปภัสร พฤทธิศาลิกร ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20070 เด็กหญิง ขวัญมนัส สีหามาตย ม.1 สุรนารีวิทยา
11 20071 เด็กชาย คชาชาญ จันทรดวง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20072 เด็กชาย คณพศ ทิวัฑฒานนท ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20073 เด็กชาย คณากร ผิวนวล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20074 เด็กชาย คทาทอง ทองมี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20075 เด็กหญิง คัณธมาศ อติโรจน ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20076 เด็กชาย คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ม.1 สาธิต มศว.ปทุมวัน

17 20077 นาย คุณานนต คูศิริวิเชียร ม.3 สาธิต มศว.ปทุมวัน

18 20078 นางสาว จริยารีย เชิดจิระพงษ ม.3 สุรนารีวิทยา
19 20079 เด็กชาย จักรกฤษณ แมงกลาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20080 เด็กชาย จักรพรรด์ิ ศิริโชติ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20081 เด็กชาย จักรภัทร จันทรานุวงค ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20082 เด็กชาย จักรภัทร  พันธุมณี ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20083 เด็กหญิง จันทรจิรา วงษนอก ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20084 เด็กหญิง จารวี ราศรี ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20085 เด็กชาย จารุพัฒน การงาน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20086 เด็กหญิง จิณณพัต แยมกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20087 เด็กหญิง จิณัฐตา บุญศรี ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20088 เด็กหญิง จิดาภา ขันโคกสูง ม.3 สุรนารีวิทยา
29 20089 เด็กหญิง จิดาภา วิศวกรวิศิษฎ ม.1 นานาชาติแอดเวนติสมิสช่ัน นครราชสีมา

30 20090 เด็กชาย จิตติวิมล เกษมทะเล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 3 หอง 306  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20091 เด็กชาย จิรกร นิลวงค ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20092 เด็กหญิง จิรฐา ปนสุวรรณ ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20093 เด็กหญิง จิรพัส พัชรมนตรี ม.2 สุรนารีวิทยา
4 20094 เด็กชาย จิรพิพรรธ พิชะยะ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20095 เด็กชาย จิรภัทร พัฒนกุล ม.2 สุรวิวัฒน
6 20096 เด็กหญิง จิรวรรณ ออดจังหรีด ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20097 เด็กชาย จิรวัฒน โหนกขุนทด ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20098 เด็กชาย จิรวิชญ บุณยฤธิชัยกิจ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20099 เด็กหญิง จิรัชยา ธีรประภานนท ม.2 สุรนารีวิทยา
10 20100 เด็กชาย จิรันธนิน ราชติกา ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20101 เด็กชาย จิรายุ บุญเรือง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20102 เด็กหญิง จีรชญา สุวรรณชัยรบ ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20103 เด็กหญิง จีระนันท เกตุสุวรรณวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
14 20104 เด็กหญิง จุฑาศิณี สิทธิกูลเกียรติ ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20105 เด็กหญิง จุฬาลักษณ บวรจารุเดช ม.1 สุรนารีวิทยา
16 20106 เด็กชาย เจตณพงษ พรหมบุตร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20107 เด็กหญิง เจนภัทร อยูหม่ืนไวย ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20108 เด็กชาย เจษฎา อังสุนันทวิวัฒน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20109 เด็กชาย เจ็สซิ คิม เกรซ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20110 เด็กชาย ฉัตรดนัย ธงชัย ม.2 สุรวิวัฒน
21 20111 เด็กชาย ฉัตรมงคล สอจันทึก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20112 เด็กชาย ฉัทปนัย  ชาวคอนไชย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20113 เด็กหญิง ฉันทนัทธ นิตยใหม ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20114 เด็กหญิง ชญาดา ขันโคกกรวด ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20115 เด็กหญิง ชญาดา วงศหทัย ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20116 เด็กหญิง ชญานิน เช้ือสุพรรณ ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20117 เด็กหญิง ชญานิศ แกวสุวรรณ ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20118 เด็กหญิง ชญานิศ ตอจอหอ ม.3 สุรนารีวิทยา
29 20119 เด็กหญิง ชญานิศ พิทักษวาณิชย ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20120 เด็กหญิง ชญานิษฐ เกียรติโชคสกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
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1 20121 เด็กหญิง ชญาภา ธรรมาภิมุข ม.2 สุรนารีวิทยา
2 20122 เด็กหญิง ชฎาภัสส งามพิตรภิญโญ ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20123 เด็กชาย ชณพล แนใหม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20124 เด็กหญิง ชนกนันท ชายกลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
5 20125 เด็กชาย ชนกันต จิตพีระวัฒน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20126 เด็กชาย ชนทิวา ชนมชนกบุญ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20127 เด็กชาย ชนนน ปทมสูตร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20128 เด็กหญิง ชนนิกานต ทิมา ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20129 เด็กหญิง ชนัดดา ผดุงสันต ม.2 สุรวิวัฒน
10 20130 เด็กหญิง ชนานันท อมรศิริการกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
11 20131 เด็กหญิง ชนิกานต จันทรดานกลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
12 20132 เด็กหญิง ชนิดาภา วงษาครบุรี ม.3 สุรนารีวิทยา
13 20133 เด็กหญิง ชมพูนุช มีพวงพินธุ ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20134 เด็กหญิง ชมพูนุท รอบคอบ ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20135 เด็กหญิง ชยาภรณ ยอยเงิน ม.1 สุรนารีวิทยา
16 20136 เด็กชาย ชยุต  จุนถิระพงศ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20137 เด็กหญิง ชรัญธิดา ภารสุวรรณ ม.1 สุรนารีวิทยา
18 20138 เด็กชาย ชลชาติ ปาละสาร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20139 เด็กหญิง ชลธิชา ประสิทธ์ิสุวรรณ ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20140 เด็กชาย ชลภัทร พันธุขันธ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20141 เด็กชาย ชวัลวิทย ศรีทัศนากุล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20142 เด็กชาย ชวินปวีณกร วาสุเทพรักษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20143 เด็กหญิง ชวิศา ธนากูลพงศ ม.3 สุรนารีวิทยา
24 20144 เด็กชาย ชัชวาล นามอภิชน ม.2 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

25 20145 เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลดิษฐ ม.1 สุรนารีวิทยา
26 20146 เด็กหญิง ชัญญานุช จงรับกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20147 เด็กหญิง ชาลิสา เลิศทวีรพร ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20148 เด็กชาย ชิณณวรรธน  แทสูงเนิน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20149 เด็กชาย ชินกฤต เอกสาตรา ม.2 สุรวิวัฒน
30 20150 เด็กชาย ชินเขต กรรณิกานนท ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
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1 20151 เด็กชาย ชินบวร ไพบูลยวงค ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20152 เด็กชาย ชินาธิป กระออมกลาง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20153 เด็กชาย ชีวธันย สังวระ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20154 เด็กชาย ชีวานนท การภาณุวัฒน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20155 เด็กหญิง ชุณธิตา นิรันดรนุต ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20156 เด็กหญิง ชุตินันต สุขพงศจิรากุล ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20157 เด็กชาย เชาวภัทร อาศัยสุข ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20158 เด็กหญิง โชติกา แกงโคกกรวด ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20159 เด็กชาย โชติพัฒน โชคทวีสุขเสถียร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20160 เด็กชาย โชติวัฒน  บรรจงปรุ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20161 เด็กหญิง โซเฟย เฟรน ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20162 เด็กหญิง เฌอลินย เกศปรีชาสวัสดิ ม.1 สาธิต มศว.ปทุมวัน

13 20163 นาย ญาณกร กองจันทร ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20164 เด็กชาย ญาณภัทร สิงหา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20165 เด็กชาย ญาณภัทร กษิณศรี ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20166 เด็กชาย ญาณวุฒิ แกลมกระโทก ม.2 สุรวิวัฒน
17 20167 เด็กหญิง ญาณศรณ กันงาม ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20168 เด็กหญิง ญาณิน เจสันเทียะ ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20169 เด็กหญิง ญาณิศา วสุเพ็ญ ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20170 เด็กหญิง ญาณิศา เศรษฐพงษ ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20171 เด็กหญิง ญาณิศา สาราสิทธ์ิ ม.3 สุรนารีวิทยา
22 20172 เด็กหญิง ญาณิศา สมศรี ม.1 วิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย

23 20173 เด็กหญิง ญาดา ศิริสุนทร ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20174 เด็กหญิง ญาดา ทิพยวัลย ม.3 สุรนารีวิทยา
25 20175 เด็กหญิง ญาติมณฑน ภาวะรัตน ม.3 สุรนารีวิทยา
26 20176 เด็กหญิง ญารินดา ภาระเวช ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20177 เด็กชาย ฐายุทธ รัตนคุณากร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20178 เด็กหญิง ฐิตาณัฐฐา แดงสกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20179 นางสาว ฐิตาพร อยูดี ม.3 สุรนารีวิทยา
30 20180 เด็กหญิง ฐิติกา พอกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
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1 20181 เด็กหญิง ฐิติกานต เปนสูงเนิน ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20182 เด็กหญิง ฐิติกานต เวียงนนท ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20183 เด็กชาย ฐิติภัทร จรภักดี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20184 เด็กหญิง ฐิติภัทรา ไหวพริบ ม.3 สุรนารีวิทยา
5 20185 เด็กหญิง ฐิติมา อุดมลาภ ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20186 เด็กหญิง ฐิติรัตน มุกดาสนิท ม.2 สุรนารีวิทยา
7 20187 เด็กชาย ณฐพงศ  วินัยชาติศักด์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20188 นางสาว ณฐมน แผงเพ็ชร ม.3 สุรนารีวิทยา
9 20189 เด็กชาย ณตฤน สมบูรณศักด์ิศรี ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20190 เด็กหญิง ณภัทร โรจนชีวาคม ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20191 เด็กหญิง ณภัทร บัวกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20192 เด็กชาย ณภัทร  จามมาตย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20193 เด็กหญิง ณรฎา จะชาลี ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20194 เด็กชาย ณรัฐ ถาวร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20195 เด็กหญิง ณฤดี ตาลพันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20196 เด็กชาย ณวัฒน สระขุนทด ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20197 เด็กชาย ณัชชนน  อโณทัยไพบูลย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20198 นางสาว ณัชชา จันทรพิทักษ ม.3 สุรนารีวิทยา
19 20199 เด็กหญิง ณัชชารีย สัติพงษไพบูลย ป.6 มารียวิทยา
20 20200 เด็กหญิง ณัฎฐนิฐ มูลมณี ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20201 เด็กหญิง ณัฎฐพรรณ ตวยกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
22 20202 เด็กหญิง ณัฎฐภิญญา กังวานรัตนกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20203 เด็กชาย ณัฎฐวัฒน  สมจะบก ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20204 เด็กหญิง ณัฏฐกมล แกงทองหลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
25 20205 เด็กชาย ณัฏฐกฤต สูนขุนทด ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20206 เด็กหญิง ณัฏฐชา โพธ์ิเงิน ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20207 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปดครบุรี ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20208 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แยมสูงเนิน ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20209 เด็กหญิง ณัฏฐภรณ ปตุทิพย ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20210 เด็กชาย ณัฏฐภัทร ทวยหาญ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
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1 20211 เด็กหญิง ณัฏฐวรณัน สุวัฒนะพงเขฏ ม.2 สุรนารีวิทยา
2 20212 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน ตันพิบูลย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20213 เด็กหญิง ณัฏฐา เทียบประทุม ม.2 สุรนารีวิทยา
4 20214 เด็กหญิง ณัฐกมล สุทิน ม.1 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5 20215 เด็กหญิง ณัฐกาญจน นอกตาจ่ัน ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20216 เด็กหญิง ณัฐกานต สินมะเริง ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20217 เด็กหญิง ณัฐชยา เข็มทอง ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20218 เด็กหญิง ณัฐชยา จํานงคพล ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20219 เด็กหญิง ณัฐชยา แรงครุฑ ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20220 เด็กหญิง ณัฐชานันท สิงหพงษ ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20221 เด็กหญิง ณัฐฐา เอ่ียวสําอาง ม.1 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12 20222 เด็กชาย ณัฐฐินันท เท่ียงสูงเนิน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20223 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมใจ ม.3 สุรวิวัฒน
14 20224 เด็กหญิง ณัฐณิชา เรืองจอหอ ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20225 เด็กหญิง ณัฐณิชา มณีผกาพันธ ม.1 สุรนารีวิทยา
16 20226 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปล้ืมพันธ ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20227 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชินก่ิง ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20228 นางสาว ณัฐณิชา โพนยงค ม.3 สุรนารีวิทยา
19 20229 เด็กหญิง ณัฐณิชาช วาสุเทพรักษ ม.3 สุรนารีวิทยา
20 20230 เด็กชาย ณัฐดนัย บุญปลีก ม.1 นางรอง  จ.บุรีรัมย

21 20231 เด็กหญิง ฐิตารีย สุทธิพันธ ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20232 เด็กหญิง ณัฐธยาน เตชะพรอนันต ม.2 สุรนารีวิทยา
23 20233 เด็กหญิง ณัฐธิกร จันทคุปต ม.1 สุรนารีวิทยา
24 20234 เด็กหญิง ณัฐธิดา อัศยเผา ม.1 สุรนารีวิทยา
25 20235 เด็กชาย ณัฐธีร ศรุติเจริญวงศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20236 นางสาว ณัฐนรี โนรี ม.3 สุรนารีวิทยา
27 20237 เด็กหญิง ณัฐนันท เผือกสุข ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20238 เด็กหญิง ณัฐปรียา ดุมใหม ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20239 เด็กหญิง ณัฐพร ไตรศิวะกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20240 เด็กหญิง ณัฐพัชร เพียรงูเหลือม ม.1 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 8 หอง 601  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20241 เด็กชาย ณัฐพัชร  พัฒนพีระเดช ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20242 เด็กชาย ณัฐภัทร  สงวนสิน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20243 นาย ณัฐภัทร  ชวนานุกูล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20244 เด็กชาย ณัฐภัทร  พลูสวัสด์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20245 เด็กหญิง ณัฐมน อุนศรี ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20246 เด็กหญิง ณัฐรินทร จอมงูเหลือม ม.2 สุรนารีวิทยา
7 20247 เด็กหญิง ณัฐวดี เท่ียงประเทศ ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20248 เด็กชาย ณัฐวรรธน ม่ังสูงเนิน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20249 เด็กหญิง ณัฐวรา ศรีอําไพ ม.2 สุรนารีวิทยา
10 20250 เด็กหญิง ณัฐวรา กาญจนนพวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
11 20251 เด็กหญิง ณัฐวรา แยมประเสริฐ ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20252 เด็กหญิง ณัฐวลัญช พจนพิพัฒน ม.1 สุรนารีวิทยา
13 20253 เด็กชาย ณัฐวัตร  พงษเสถียรศักด์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20254 เด็กหญิง ณัฐวิภา วีระกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20255 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ สันติวัฒนานนท ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20256 เด็กหญิง ณิชนันทน ธรรมสุธน ม.3 สุรนารีวิทยา
17 20257 เด็กหญิง ณิชาพัชร กระจางโพธ์ิ ม.1 สุรนารีวิทยา
18 20258 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปนสันเทียะ ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20259 เด็กหญิง ณิชาภัทร ใบพลูทอง ม.3 สุรนารีวิทยา
20 20260 เด็กหญิง ณิภากร โกญจนาทนิกร ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20261 เด็กชาย ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20262 เด็กชาย ดลธีร  บํารุงไทย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20263 เด็กหญิง ดวงรุง เครือกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20264 เด็กชาย เดชาธร ชํานาญนาค ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20265 เด็กชาย เดชานนท ชมเดชดี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20266 เด็กหญิง ตมิสา เดชกุลทอง ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20267 เด็กชาย ตฤน จันทรอราม ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20268 เด็กชาย เตชิต เทียวสูงเนิน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20269 เด็กชาย เตชินท แคพิมาย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20270 เด็กหญิง ถิรดา หมายยอดกลาง ม.1 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 9 หอง 602  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20271 เด็กหญิง ทองนพคุณ พัฒนชัยวงษคูณ ม.3 สุรนารีวิทยา
2 20272 เด็กหญิง ทักษวดี อาญาเมือง ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20273 เด็กชาย ทิฐินันท  สอบก่ิง ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20274 เด็กหญิง ทิพยอัปสร ส่ือกลาง ม.1 สุรนารีวิทยา
5 20275 เด็กหญิง ทิพาวดี ภูมะลี ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20276 เด็กชาย ทิภากร เพชรทัต ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20277 เด็กหญิง ทิภากานต ศรีวิชา ม.2 สุรวิวัฒน
8 20278 เด็กชาย เทวัญ รอดจอหอ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20279 เด็กชาย แทนตระกูล วรามิตร ม.1 มารียวิทยา
10 20280 เด็กชาย ธนภัทร  พวกจันทึก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20281 เด็กชาย ธนกฤต โควพินิจชัย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20282 เด็กชาย ธนกฤต ศรีโคกกรวด ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20283 เด็กชาย ธนกฤต วิเชียรดี ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20284 เด็กชาย ธนกฤต  แสงพรม ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20285 เด็กชาย ธนทัต  เอ้ือไพโรจนถาวร ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20286 เด็กชาย ธนธรณ อัศววิมลนันท ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20287 เด็กชาย ธนบดี  มีหอม ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20288 เด็กชาย ธนบัญฑิตย ประเสริฐ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20289 เด็กหญิง ธนพร ภูตาขํา ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20290 เด็กหญิง ธนภรณ เตียนพลกรัง ม.3 สุรนารีวิทยา
21 20291 เด็กหญิง ธนภรณ เกิดวาระ ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20292 เด็กชาย ธนภัทร ปญญาสงค ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20293 เด็กชาย ธนภัทร นาสวาสด์ิ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20294 เด็กชาย ธนภัทร ราชวงศ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20295 เด็กชาย ธนภัทร ไชยสิงห ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20296 เด็กชาย ธนภูวดล ศรศักด์ิ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20297 เด็กหญิง ธนรรคพร เปยหม่ืนไวย ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20298 เด็กหญิง ธนวัฒน พยัคฆา ม.1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

29 20299 นาย ธนวิชญ จันปุม ม.3 วิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

30 20300 เด็กหญิง ธนัชชา ซาหยอง ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 10 หอง 603  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20301 เด็กหญิง ธนัชพร ถันพลกรัง ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20302 เด็กหญิง ธนัญชนก อูสูงเนิน ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20303 เด็กหญิง ธนัญชนก คูณสวัสด์ิ ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20304 เด็กหญิง ธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล ม.3 สุรนารีวิทยา
5 20305 เด็กหญิง ธนัญญา ราชบัณฑิต ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 20306 เด็กชาย ธนัท กนกยุราพันธ ม.2 สุรวิวัฒน
7 20307 เด็กหญิง ดวงกมล ตรีกูล ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20308 เด็กชาย ธนาธาร ยินดี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20309 เด็กชาย ธนาธิป จีนปรีชา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20310 เด็กชาย ธนิสร วิจิตร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20311 เด็กหญิง ธมกร นิรมิตสีมา ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20312 เด็กชาย ธรรมนูญ นาถมทอง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20313 เด็กชาย ธรรมพิสุทธ์ิ เปรมสิงหชัย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20314 เด็กชาย ธราเทพ คงทวีเลิศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20315 เด็กหญิง ธวัลรัตน บุญวัฒนานุสรณ ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20316 เด็กหญิง ธัญชนก เมาหวล ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20317 เด็กหญิง ธัญญชนก เพชรนอก ม.1 สุรนารีวิทยา
18 20318 เด็กหญิง ธัญญนภัส วันก่ิง ม.2 สุรนารีวิทยา
19 20319 เด็กชาย ธัญญนิธิ อนุสนธิวงษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20320 นางสาว ธัญญพิศา เทียนขุนทด ม.3 สุรนารีวิทยา
21 20321 เด็กหญิง ธัญญรัตน รักชาติ ม.2 มารียวิทยา
22 20322 เด็กหญิง ธัญญารัตน วงษาแกว ม.2 สุรนารีวิทยา
23 20323 เด็กหญิง ธัญดา ธนาธรศิริกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20324 เด็กหญิง ธัญพร แสนคํามูล ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20325 เด็กหญิง ธัญพร เข็มทอง ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20326 เด็กหญิง ธัญพิชชา มะรุรด ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20327 เด็กชาย ธัญภูมิ พรพรรณนุกูล ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28 20328 เด็กหญิง ธัญรดี อินทราภิรมยกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20329 เด็กหญิง ธัญลักษณ หวลชัยภูมิ ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20330 เด็กหญิง ธัญลักษณ ไผทสันติ ม.3 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 11 หอง 604  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20331 เด็กหญิง ธัญลักษณ เสนหดี ม.3 สุรนารีวิทยา
2 20332 เด็กหญิง ธัญวรัตน วรรณโชติ ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20333 เด็กหญิง ธัญวรัตน เช้ือจันทึก ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20334 เด็กหญิง ธันยพร แหลมกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
5 20335 เด็กหญิง ธันยพร เลาหะภควัต ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20336 เด็กชาย ธามกร  วงศพิกุล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20337 เด็กชาย ธิติ ปงศรีวินิจ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20338 นาย ธิติ  สันติลินนท ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20339 เด็กชาย ธีร ช่ืนธวัช ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20340 เด็กชาย ธีรกานต ล้ิมมหาคุณ ป.6 นานาชาติแองโกลสิงคโปร นครราชสีมา

11 20341 เด็กหญิง ธีรกานต ศรีสันเทียะ ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20342 เด็กหญิง ธีรดา ธิราไทย ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20343 นางสาว ธีรดา อุดมเจตจํานง ม.3 สารสาสนวิเทศนครราชสีมา

14 20344 เด็กชาย ธีรพล นพรัตน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20345 เด็กชาย ธีรภัทร รางทะเล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20346 เด็กชาย ธีรภัทร ธนกิจเสถียรชัย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20347 เด็กชาย ธีรภากรณ เฟองศิลา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20348 เด็กชาย ธีระ เเซเฉิน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20349 นาย ธีรัตม  สันติลินนท ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20350 เด็กชาย ธีราธร บุญทัน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20351 เด็กหญิง ธีราพร ปราบงูเหลือม ม.3 สุรนารีวิทยา
22 20352 เด็กชาย ธุวานนท แฝงกระโทก ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20353 เด็กชาย นนท นนทะคุณ ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20354 เด็กชาย นนทตะวัน จันทรัตน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20355 เด็กชาย นภนต เจตตาวงษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20356 เด็กหญิง นภมล ยาสมุทร ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20357 เด็กหญิง นภสร เข็มมะลัง ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20358 เด็กหญิง นภสร เลิศสิริมงคล ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20359 เด็กชาย นภัทร ลีลามโนธรรม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20360 เด็กหญิง นภัส เอ่ียมสุวรรณ ม.2 สุรวิวัฒน

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 12 หอง 605  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20361 เด็กหญิง นภัสกร ตามเมืองปก ม.2 สุรนารีวิทยา
2 20362 เด็กหญิง นภัสภรณ วงศวรัญูกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20363 เด็กชาย นภัสวัต บรรเทา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20364 นางสาว นภาวรรณ ฮะสูงเนิน ม.3 สุรนารีวิทยา
5 20365 เด็กชาย นรภัทร เอียจะบก ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20366 เด็กหญิง นริศรา คํามี ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20367 เด็กหญิง นลินรําไพ ภูมิแสน ม.1 สุรนารีวิทยา
8 20368 เด็กหญิง นลินี ศรีมี ม.2 สุรนารีวิทยา
9 20369 เด็กหญิง นวพร จันทรวราภร ม.3 สุรนารีวิทยา
10 20370 เด็กชาย นวพล จันคํา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20371 เด็กหญิง นัชชา กรเกริกเกียรติ ม.3 สุรนารีวิทยา
12 20372 เด็กหญิง นันทนภัส มโนวงค ม.1 สุรนารีวิทยา
13 20373 เด็กหญิง นันทนภัส บวรศิริโรจน ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20374 เด็กหญิง นันทนภัส รัตนพันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20375 เด็กหญิง นันทนภัส ทัดวรพงศ ม.3 สุรนารีวิทยา
16 20376 เด็กหญิง นันทนภัส แกวชมภูนุช ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20377 เด็กหญิง นันทนภัส ใจชอบสันเทียะ ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20378 เด็กชาย นันทพงษ ศรีหัตถผดุงกิจ ม.2 สุรวิวัฒน
19 20379 เด็กชาย นันทวัฒน เสมียนรัมย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20380 เด็กหญิง นันทัชพร ชํานาญกลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
21 20381 เด็กหญิง นารีรัตน จริงสูงเนิน ม.2 สุรนารีวิทยา
22 20382 เด็กหญิง นารีรัตน รัตนารักษ ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20383 เด็กหญิง นารีรัตน ดุงโคกกรวด ม.1 สุรนารีวิทยา
24 20384 เด็กหญิง นิชนันท วรรัตนโภคา ม.3 สุรนารีวิทยา
25 20385 เด็กหญิง นิชาภัทร เหมหงษา ม.1 สุรนารีวิทยา
26 20386 เด็กหญิง นิชาภา สุวรรณชาติ ม.3 สุรนารีวิทยา
27 20387 เด็กหญิง นิชาภา ธนากาญจนภักดี ม.3 สุรนารีวิทยา
28 20388 เด็กชาย นิตินนท อุนแดง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20389 เด็กชาย นิธิรุจน อโณทัยไพบูลย ม.2 สุรวิวัฒน
30 20390 เด็กชาย นิพิชฌน ริมใหม ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 13 หอง 606  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20391 เด็กหญิง นิรินธนา อ้ึงอุดรภักดี ม.2 นารีนุกูล
2 20392 เด็กหญิง นิษฐกานต นากลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20393 เด็กหญิง นีนนารา อาจวิชัย ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20394 เด็กหญิง นุชธิดา ภูแปงปน ม.1 สุรนารีวิทยา
5 20395 เด็กหญิง เนตรนารี แซเน้ียว ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20396 เด็กชาย เนติธร แดขุนทด ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20397 เด็กชาย บดินทร ธีรานุพัฒนา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20398 เด็กชาย บรรณวิชญ บรรเทา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20399 เด็กหญิง บุญรัตนา วิริยะเกิดชัย ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20400 เด็กหญิง บุษรินทร จินตพละ ม.1 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 20401 เด็กหญิง เบญจศิริ เตียนพลกรัง ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20402 เด็กหญิง เบญญาภา แซเลา ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20403 เด็กหญิง เบญญาภา ต้ังทํานุ ม.1 สุรนารีวิทยา
14 20404 เด็กหญิง เบญญาภา สุวรรณโนบล ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20405 เด็กชาย ปญวรรต ซายโพธ์ิกลาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20406 เด็กหญิง ปฏิมาพร ถันอุปถัมภ ม.2 สุรนารีวิทยา
17 20407 เด็กชาย ปฐพี ปดตาละเพ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20408 นาย ปณปญญ ศรีแกว ม.3 บุญวัฒนา
19 20409 เด็กหญิง ไอฑารีย พันธุรักษ ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20410 เด็กชาย ปณัยกร ติยะแสงทอง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20411 เด็กหญิง ปณิชา สืบวงษ ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20412 เด็กหญิง ปณิฏฐา ปยะวงศ ม.2 สุรนารีวิทยา
23 20413 เด็กหญิง ปนัดดา สมนึก ม.1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

24 20414 เด็กหญิง ปพิชญา ชาญชนะโสภณ ม.3 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

25 20415 เด็กหญิง ปพิชญาภา พลดงนอก ม.3 สุรนารีวิทยา
26 20416 เด็กชาย ปภังกร ชีจะโปะ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20417 เด็กชาย ปภังกร ใหญสูงเนิน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20418 เด็กหญิง ปภาดา สุจิณณานนท ม.3 สุรนารีวิทยา
29 20419 เด็กหญิง ปภาวรินทร ตอสกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20420 เด็กชาย ปภาวิชญ เทพทะเล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 14 หอง 607  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20421 เด็กชาย ปภาวิน กุศลานุคุณ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20422 เด็กชาย ปยุต เอ้ืออาภรณ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20423 เด็กชาย ปรปณณ  ไตรภพกลาง ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20424 เด็กชาย ปรเมศร หวังออมกลาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20425 เด็กหญิง ประกายดาว บัวนาค ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20426 เด็กชาย ปรัชญา บุรมย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20427 เด็กหญิง ปริณาห เลิศชัยยุทธพงษ ม.3 สุรนารีวิทยา
8 20428 เด็กชาย ปริตต สายพานวิทยา ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9 20429 เด็กหญิง ปรินทร เกิดศิริ ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20430 เด็กชาย ปรินทร เปล่ียนกลาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20431 เด็กชาย ปรินทรกวี แทสูงเนิน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20432 เด็กชาย ปริพรรษ  จันทรคุณาภาส ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20433 เด็กหญิง ปริยากร พจนา ม.1 สุรนารีวิทยา
14 20434 เด็กหญิง ปริยากร ต้ังวิไลเสถียร ม.3 สุรนารีวิทยา
15 20435 เด็กหญิง ปรีดาพร ไทยดี ม.3 สุรนารีวิทยา
16 20436 เด็กหญิง ปรียวรา วัฒนสุนทรสกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20437 เด็กชาย ปวริศ ถมจอหอ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20438 เด็กชาย ปวริศ  อ่ิมวิเศษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20439 เด็กหญิง ปวริศา งามโรจน ม.1 สุรนารีวิทยา
20 20440 เด็กชาย ปวิช ประพฤทธิพงษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20441 เด็กหญิง ปวิตรา งามสูงเนิน ม.1 สีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

22 20442 เด็กหญิง ปวีณกร สมวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20443 เด็กชาย ปองภพ แสงสวาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20444 เด็กชาย ปองภาดา อุนพรมมี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20445 เด็กหญิง ปอณรัตน วินทะไชย ม.3 สุรนารีวิทยา
26 20446 เด็กชาย ปญญวัตร ชวนนอก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20447 เด็กหญิง ปญญวีร พ้ืนชมภู ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20448 เด็กชาย ปญญากร มณีเนตร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20449 เด็กชาย ปณชาณัฏฐ อัศมสิริ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20450 เด็กชาย ปณณ ตันติวงษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 15 หอง 608  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20451 เด็กชาย ปณณฑัต โพชารี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20452 เด็กชาย ปณณธร  ศรีอินทร ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20453 เด็กชาย ปณณพงศ วิสัย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20454 เด็กชาย ปณณพงศ กีรติอนันตพร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20455 เด็กหญิง ปณณพร ศรีแสนปาง ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20456 เด็กชาย ปณณวิชญ กีรติอนันตพร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20457 เด็กชาย ปณณวิชญ กุลวงศ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20458 เด็กหญิง ปณณสา พงศสิงหโชติ ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9 20459 เด็กชาย ปณศรณ กาธิกาล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20460 เด็กหญิง ปทมพร ประทุมมา ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20461 เด็กหญิง ปาณิสา กาฬสินธุ ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20462 เด็กหญิง ปานรดา บุญชุมวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
13 20463 เด็กชาย ปารเมศ สิงหสน่ัน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20464 เด็กหญิง ปาลิดา ศักด์ิรัตนมาศ ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20465 เด็กหญิง ปาลิดา ปรอยกระโทก ม.1 สุรนารีวิทยา
16 20466 เด็กชาย ปฏิเชษฐ ชวนะนรเศรษฐ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20467 เด็กชาย ปยพนธ สถิตธวิสุทธ์ิ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20468 เด็กหญิง ปยะดา ทวีจิตร ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20469 เด็กหญิง ปยาพัชร รังษีวัฒนานนท ม.3 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

20 20470 เด็กชาย ปุญญพัฒน บุตรโคตร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20471 เด็กชาย ปุญญพัฒน กุศลรัตน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20472 เด็กชาย ปุญญพัฒน  คํารณฤทธ์ิ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20473 เด็กหญิง ปุญญิศา ศรีแกว ม.1 สุรนารีวิทยา
24 20474 เด็กหญิง ปุณญดา รักษาพล ม.1 สุรนารีวิทยา
25 20475 เด็กหญิง ปุณณภา โฆษวิฑิตกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20476 เด็กหญิง ปุณณภา ครจํานงค ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20477 เด็กชาย ปุณณวิช มังคะจา ม.1 ปากชอง
28 20478 เด็กชาย ปุณณวิชญ ประเสริฐ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

29 20479 เด็กชาย ปุณณัตถ มังคะจา ม.3 ปากชอง

30 20480 เด็กชาย ปุณมนัส  จีบกระโทก ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 16 หอง 609  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20481 เด็กหญิง ปุณยวีร มาทอง ม.1 สุรนารีวิทยา

2 20482 เด็กหญิง ปุณยาพร รัตนอภิสิทธ์ิ ม.1 สุรนารีวิทยา

3 20483 เด็กหญิง เปมิกา มุงจอมกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา

4 20484 เด็กชาย เปรม บุณยฤทธ์ิรักษา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

5 20485 เด็กหญิง ไปรยา พันธุลา ม.1 สุรนารีวิทยา

6 20486 นางสาว ไปรยา สิงหนอก ม.3 สุรนารีวิทยา

7 20487 เด็กชาย เผาภูมิ ภูมิภู ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

8 20488 เด็กชาย พงศกร ขําหินต้ัง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

9 20489 เด็กชาย พงศกร บุญวิไลวงศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

10 20490 เด็กชาย พงศกานต ศรอารา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

11 20491 เด็กชาย พงศณภัทร เงินสูงเนิน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย

12 20492 เด็กชาย พงศปณต เลิศไธสง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

13 20493 เด็กชาย พงศปณต กิติสากล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

14 20494 เด็กชาย พงศพล แซคู ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

15 20495 เด็กชาย พงศพีระ เลิศสีมาพร ม.2 สุรวิวัฒน

16 20496 เด็กชาย พงศภัค สิงหชางชัย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

17 20497 เด็กชาย พงศสวัสด์ิ ศิลา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

18 20498 เด็กชาย พงษตะวัน คลายสุบรรณ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

19 20499 เด็กหญิง พชพร ขจรภพ ม.1 สุรนารีวิทยา

20 20500 เด็กชาย พชร ศรีกําปง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

21 20501 เด็กชาย พชรกร คําฤาเดช ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย

22 20502 เด็กชาย พรชัย พรจินดาโชติ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

23 20503 เด็กหญิง พรธีรา สาคะศุภฤกษ ม.2 สุรนารีวิทยา

24 20504 เด็กหญิง พรนภา อุทัยดา ม.1 สุรนารีวิทยา

25 20505 เด็กหญิง พรนับพัน มะสูงเนิน ม.2 สุรนารีวิทยา

26 20506 เด็กหญิง พรปรีณัน ตูกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา

27 20507 เด็กหญิง พรปวีณ พรอมปริศนา ม.1 สุรนารีวิทยา

28 20508 เด็กหญิง พรพิพัฒน พงชะเกาะ ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20509 เด็กหญิง พรรษกร สุคนธพงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20510 เด็กหญิง พรสุรีย มณีแยม ม.3 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 17 หอง 612  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20511 เด็กชาย พรหมพิริยะ ปลายชัยภูมิ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20512 เด็กหญิง พรหมภัสสร ฐิติผกายแกว ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20513 เด็กชาย พฤกษ คงจิตรคา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20514 เด็กชาย พฤกษชาติ สุวรรณปะเถาว ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20515 เด็กชาย พลกฤต เดชกุญชร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20516 เด็กชาย พลกฤต จันหลอด ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20517 เด็กชาย พลาธิป พลสุข ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20518 เด็กชาย พลาธิป สวัสด์ิสิงห ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20519 เด็กชาย พวรภัค วิระเทพสุภรณ ม.2 สุรวิวัฒน
10 20520 เด็กชาย พศวีร เวียงวีระชาติ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20521 เด็กชาย พสุธร ติณหออนวงษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20522 เด็กชาย พสุธา รวดเร็ว ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20523 เด็กหญิง พอเพียง อินทจันทร ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20524 เด็กหญิง พัชรณัฏฐ เกศปรีชาสวัสดิ ม.2 สุรวิวัฒน
15 20525 เด็กชาย พัชรดนัย  รุจิฉาย ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20526 เด็กหญิง พัชรากร บํารุงศิลป ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20527 เด็กชาย พัฒนภากร สังกัดกลาง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20528 เด็กหญิง พัณณิตา วรธรรมาทิพย ม.2 สุรนารีวิทยา
19 20529 เด็กหญิง พัทธธีรา ศรียางค ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20530 เด็กหญิง พัทธนันท ต้ังไพโรจนวงศ ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20531 เด็กหญิง พัทธนันท โพธ์ิทอง ม.2 บุญวัฒนา
22 20532 เด็กชาย พันธุพิพัฒน จิตรประเสริฐ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20533 เด็กชาย พัศกร บุญประสาท ม.2 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

24 20534 เด็กชาย พัสกร  อูกาญจนกิตติ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20535 เด็กชาย พาคินทร นายโท ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20536 เด็กหญิง พิชชรัตน สอนถม ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20537 เด็กหญิง พิชชาพร ชะนะภักด์ิ ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20538 เด็กหญิง พิชชาพร เข็มประสิทธ์ิ ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20539 เด็กหญิง พิชชาพร อ้ือภากรณสกุล ป.6 มารียวิทยา
30 20540 เด็กหญิง พิชชาภา แกวมณี ม.1 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 18 หอง 613  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20541 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีเมฆ ม.2 สุรนารีวิทยา
2 20542 เด็กหญิง พิชญปรียา สุขสําราญ ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20543 เด็กหญิง พิชญา นุชเทียน ม.2 สุรนารีวิทยา
4 20544 เด็กหญิง พิชญา จันปุม ม.1 วิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

5 20545 เด็กหญิง พิชญาภา เมธีกสิพิพัฒน ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20546 เด็กชาย พิชเยศ ผลพอตน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20547 เด็กหญิง พิชามญชุ บัวทองหลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20548 เด็กชาย พิทยุตม  ผลพอตน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20549 เด็กหญิง พิมธิชา จําปาทอง ม.3 สุรนารีวิทยา
10 20550 เด็กหญิง พิมพชนก บรรพสุวรรณ ม.3 สุรนารีวิทยา
11 20551 เด็กหญิง พิมพชนก ฉัตรไกรเลิศ ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20552 เด็กหญิง พิมพชนก วงษอามาตย ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20553 เด็กหญิง พิมพนารา ใหมคามิ ม.3 สุรนารีวิทยา
14 20554 เด็กหญิง พิมพพิสุทธ์ิ อุตตมะ ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20555 เด็กหญิง พิมพมาดา ฤทธ์ินอก ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20556 เด็กหญิง พิมพมาดา ตังอนุสรณสุข ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20557 เด็กหญิง พิมพวิภา กํ่ากระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20558 เด็กหญิง พิมพสุภา สุปญญเดชา ม.2 สุรนารีวิทยา
19 20559 เด็กหญิง พิมพิศา ปะหนาประโคน ม.1 สุรนารีวิทยา
20 20560 เด็กหญิง พิราอร บุญทีไธสง ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20561 เด็กชาย พิสิษฐ การสูงเนิน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20562 เด็กชาย พิสิษฐ อิทธิวิศวกุล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20563 เด็กชาย พิสิษฐคุณ สุรเนตรธีร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20564 เด็กชาย พีรณัฐ ศรีประทุม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20565 เด็กหญิง พีรดา ต้ังรัตนานนท ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20566 เด็กชาย พีรธัช หวังชิดกลาง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20567 เด็กชาย พีรวิชญ ใหญสมพงษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20568 เด็กชาย พุฒิพงศ รัตนพงษวณิช ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20569 เด็กชาย พุฒิพงศ สุรเวทวงศภาส ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20570 เด็กหญิง พูนทรัพย เปร่ียมรัตนชัย ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 19 หอง 614  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20571 เด็กหญิง เพชรนารี นรดี ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20572 เด็กชาย เพชรายุทธ หอยไธสง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
3 20573 เด็กหญิง เพียงอัมพร เทียมสําโรง ม.3 สุรนารีวิทยา
4 20574 เด็กหญิง แพรวา ศิรันตทรัพย ม.1 สีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

5 20575 เด็กหญิง เฟอรก้ี ฮาลเลทท นามจันท ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20576 เด็กชาย ภคนันท ชูศิริพงศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20577 เด็กหญิง ภคภรณ อ้ึงวนารัชต ม.3 สุรนารีวิทยา
8 20578 เด็กหญิง ภคอร เสริมศักด์ิ ม.3 สุรนารีวิทยา
9 20579 เด็กหญิง ภริชญา ฟุงเกียรติ ม.3 สุรนารีวิทยา
10 20580 เด็กหญิง ภัคจิรา พงศชาญวิทย ม.3 สุรนารีวิทยา
11 20581 เด็กหญิง ภัคชัญญา กลางแกว ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20582 เด็กชาย ภัควัฒ อินตะขัน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20583 เด็กชาย ภัควัฒน พันธุดัน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20584 เด็กชาย ภัคศรันย กล่ินสุวรรณ ม.2 สุรวิวัฒน
15 20585 เด็กหญิง ภัณฑิรา ฮอหรินทร ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20586 เด็กหญิง ภัทรธิดา พินปรุ ม.2 สุรนารีวิทยา
17 20587 เด็กชาย ภัทรพล  บุญเครือบ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20588 เด็กหญิง ภัทราพร ทุมตะขบ ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20589 นางสาว ภัทรินธร เพลิดดอน ม.3 สุรนารีวิทยา
20 20590 เด็กหญิง ภัทริยา บุญณารักษ ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20591 เด็กชาย ภาคภูมิ สรณาคมน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20592 เด็กชาย ภาณุพงศ สืบปรุ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20593 เด็กชาย ภาณุวัฒน ศรีบาง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20594 เด็กชาย ภานุพงศ นองวัตร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20595 เด็กชาย ภาวริสฏ ญาณิกกูล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20596 เด็กชาย ภาวัต พรวนพิทักษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20597 เด็กหญิง ภาวิณี ไกรอํ่า ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20598 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ดีเติม ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20599 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ เพียงขุนทด ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20600 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ เสียมไธสง ม.1 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 20 หอง 615  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20601 เด็กหญิง ภิตินันท วงศฐานเจริญ ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20602 นาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3 20603 เด็กชาย ภูตะวัน ภัทรดลยพิทักษ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20604 เด็กชาย ภูมิพิรัชย  พันพินิจ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20605 เด็กชาย ภูมิรพี จันทรเวียง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20606 เด็กชาย ภูมิรพี โควถาวร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
7 20607 เด็กชาย ภูริช ลามศรีจันทร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20608 เด็กชาย ภูรินทร วริศรางกูล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20609 เด็กชาย ภูริวัฒน เลอเลิศวณิชย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20610 เด็กหญิง ภูรีรักข รวมกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20611 เด็กชาย ภูวสิษฎ มังกะโรทัย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20612 เด็กชาย มงคลชัย เรือนแกว ม.2 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

13 20613 เด็กหญิง มนัสขวัญ สวัสด์ิหวาง ม.3 สุรนารีวิทยา
14 20614 เด็กหญิง มนิณดาว เตชะทวีกุล ม.2 สุรวิวัฒน
15 20615 เด็กชาย มโนรัฐ หอมจะบก ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20616 เด็กชาย มหาสมุทร โถทองคํา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20617 เด็กหญิง มาติกา ซอมตะคุ ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20618 เด็กหญิง มิน สรณาคมน ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20619 เด็กหญิง มินตรา บรรจงปรุ ม.1 สุรนารีวิทยา
20 20620 เด็กหญิง มิยูกิ ซาโต ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20621 เด็กหญิง มีน โชติณภาลัย ม.3 สุรนารีวิทยา
22 20622 เด็กชาย เมธีพัฒน วลัยเสถียร ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23 20623 เด็กชาย ยศพนธ ม่ังมี ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20624 เด็กชาย รชต การพิมาย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20625 เด็กชาย รชต ภักดีศิริ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20626 เด็กชาย รชต วงษมา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20627 เด็กชาย รณกร โพธ์ิทอง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20628 เด็กหญิง รณิดา บุญเกษมชูโชติ ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20629 เด็กหญิง รดา สิริจินดา ม.3 สุรนารีวิทยา
30 20630 เด็กหญิง รติกานต ต้ังพรชูพงศ ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 21 หอง 616  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20631 เด็กหญิง รตินันทศิริ วองนิยมเกษตร ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20632 เด็กหญิง รติมา เตียตระกูล ม.3 สุรนารีวิทยา
3 20633 เด็กชาย รพีภัทร วรรณ ศรี  ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20634 เด็กหญิง รยาพร ปานปรีชา ม.1 สุรนารีวิทยา
5 20635 เด็กหญิง รวิปรียา พงษนิรันดร ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20636 เด็กหญิง รวิษฎา มาทอง ม.2 สุรนารีวิทยา
7 20637 เด็กหญิง รักติกานต บุรัมย ม.1 สุรนารีวิทยา
8 20638 เด็กชาย รัชชานนทร ม่ิงหม่ืนไวย ม.2 สุรวิวัฒน
9 20639 เด็กหญิง รัชนีกร แซโงว ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20640 เด็กชาย รัชพล สิมนาม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20641 เด็กชาย รัชพล รัตนผดุงกิจ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20642 นางสาว รัตนติกาญจน แถวเพชร ม.3 บุญวัฒนา
13 20643 เด็กชาย รัตนพงษ คงสุดี ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20644 เด็กชาย ราชวัฏ เพือกขุนทด ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20645 เด็กหญิง รินรดา อนันตโสภณ ม.2 สุรวิวัฒน
16 20646 เด็กหญิง รินรดา ต้ังศิริวัฒนวงศ ม.3 สุรนารีวิทยา
17 20647 เด็กหญิง รุงณภัทร หนายครบุรี ม.1 สุรนารีวิทยา
18 20648 เด็กหญิง รุจิรวดี สิมหลวง ม.3 สุรนารีวิทยา
19 20649 เด็กชาย ฤทธิไกร ฤทธิญาณ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20650 เด็กหญิง ลภัสรดา มาทอง ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20651 เด็กหญิง ลภาภัทร เเซล้ิม ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20652 เด็กหญิง ลลิตา โทคํามา ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20653 เด็กชาย ลักษมิกร เสือนาค ม.2 สุรวิวัฒน
24 20654 เด็กหญิง ลักษยา ยันตสําโรง ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20655 เด็กชาย ลัญฉกร พุทธานุ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20656 เด็กหญิง เลิศรัศมี เพชรนอก ม.3 สุรนารีวิทยา
27 20657 เด็กหญิง วชิรญาณ ตองกระโทก ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20658 เด็กหญิง วชิรญาณ สารเนตร ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20659 เด็กหญิง วชิรญาณ ปราณีตพลกรัง ม.3 สุรนารีวิทยา
30 20660 เด็กหญิง วชิรญาณ วิสันเทียะ ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 22 หอง 701  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20661 เด็กชาย วชิรวิทย  สังขกุลมาลา ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20662 เด็กหญิง วนชล มงคลรังสฤษฏ ม.3 สุรนารีวิทยา
3 20663 เด็กชาย วรนัย รัตนาลัย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20664 เด็กหญิง วรนิษฐา ออมก่ิง ม.2 สุรนารีวิทยา
5 20665 เด็กหญิง วรนิษฐาพร เกตุแกว ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20666 เด็กหญิง วรภิญญา กิตติศิริประพันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
7 20667 เด็กหญิง วรรณรดา บรรจงจิตร ม.2 สุรนารีวิทยา
8 20668 เด็กหญิง วรรณวริน ยันตจอหอ ม.1 สุรนารีวิทยา
9 20669 เด็กหญิง วรรณิดา ถอมศิลป ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20670 เด็กชาย วรรษตะวัน ปราณีตสกุล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20671 เด็กหญิง วรวลัญช กิตติศิริประพันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20672 เด็กหญิง วรัญญา อามาตย ม.1 สุรนารีวิทยา
13 20673 เด็กหญิง วรัญญา สายแกว ม.1 สุรนารีวิทยา
14 20674 เด็กหญิง วรัทยา โกฎคางพลู ม.1 สุรนารีวิทยา
15 20675 เด็กหญิง วริศรา ก้ังกระโทก ม.1 สุรนารีวิทยา
16 20676 เด็กหญิง วริศา พฤกษาพิทักษกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
17 20677 เด็กชาย วสุท เล็กสันติกุล ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20678 เด็กชาย วสุพล ไชยอาษา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20679 เด็กชาย วัชรพงศ พามา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20680 เด็กหญิง วาราดา จงจิระวงศา ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20681 เด็กหญิง วารินี ชุนไธสง ม.2 สุรนารีวิทยา
22 20682 เด็กหญิง วารุณี นพถนอม ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20683 เด็กหญิง วาสิตา ณรงคทิพย ม.3 สุรนารีวิทยา
24 20684 เด็กหญิง วิจิตรา สิงหวรางกูร ม.3 สุรนารีวิทยา
25 20685 เด็กชาย วิชญภาส ธนพงศภากรณ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20686 เด็กชาย วิชญะ นํ้าจันทร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
27 20687 เด็กชาย วิชานันท ชานันโท ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20688 เด็กหญิง วิปศยา คูพิมาย ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20689 เด็กหญิง วิภาวดี ชาวสวน ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20690 เด็กหญิง วิภาสิริ เจริญสุข ม.2 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 23 หอง 702  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20691 เด็กหญิง วิมลณัฐ เต็มเกษม ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20692 เด็กหญิง วิรมณ นวนันทวงศ ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20693 เด็กหญิง วิรัลพัชร สุขโขภัทรวิบูลย ม.3 สุรนารีวิทยา
4 20694 เด็กชาย วิษณุพงษ เจียมทอง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20695 เด็กหญิง วิสาข พะวันรัมย ม.2 สุรนารีวิทยา
6 20696 เด็กหญิง วิสุดา สายพวรรณ ม.3 สุรนารีวิทยา
7 20697 เด็กชาย วีรชน ใหมนาเพียง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20698 เด็กหญิง วีรญา บวมขุนท ม.1 สุรนารีวิทยา
9 20699 เด็กชาย วีรภัทร ฉัตรไกรเลิศ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
10 20700 เด็กชาย วีรภัทร วัฒนานนทเสถียร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
11 20701 เด็กชาย วีรภัทร ศรีนัครินทร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
12 20702 เด็กชาย วีรวิชญ จิตรชิรานันท ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 20703 เด็กหญิง วีรินทร สมงอน ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20704 เด็กชาย วุฒิชัย ช่ืนราม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20705 เด็กชาย วุฒิพงศ เทพนอก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20706 เด็กหญิง ศรัณภัทร สิทธิกูลเกียรติ ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17 20707 เด็กหญิง ศรุตา หวังรักกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20708 เด็กหญิง ศศิชา ปนคง ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20709 เด็กหญิง ศิรประภา เย่ือสูงเนิน ม.3 สุรนารีวิทยา
20 20710 เด็กหญิง ศิรภัสสร จงคอยกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20711 เด็กชาย ศิรวิชญ เต็งกลาง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20712 เด็กชาย ศิรวิชญ  โพธ์ิทองงาม ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
23 20713 เด็กหญิง ศิริกําภู จุดจันทึก ม.2 Home school สพม.31

24 20714 เด็กชาย ศิริศักด์ิ นิธิโชติไชยรัช ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20715 เด็กชาย ศิวา โพธ์ิมีศิริ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20716 เด็กหญิง ศิวาพร สาริพันธุ ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20717 เด็กชาย ศุทธิพันธ เหลาอุดม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20718 เด็กชาย ศุภกร ใจยะสิทธ์ิ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
29 20719 เด็กชาย ศุภกร  เอกศาสตร ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20720 เด็กชาย ศุภกรณ ชนะกิจ ม.2 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 24 หอง 703  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20721 เด็กหญิง ศุภกานต อยูจินดา ม.2 สุรนารีวิทยา
2 20722 เด็กหญิง ศุภจิรา ศศิธี 2 สุรวิวัฒน
3 20723 เด็กชาย ศุภณัฏฐ  วัฒนสุนทรสกุล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20724 เด็กชาย ศุภณัฐ สีรัง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20725 เด็กชาย ศุภณัฐ พานิชย่ิง ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 20726 เด็กหญิง ศุภดา ประสงค ม.1 สุรนารีวิทยา
7 20727 เด็กชาย ศุภรากร คําหอม ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20728 เด็กชาย ศุภรากร ขันโคกกรวด ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20729 เด็กหญิง ศุภัชญา สายศรีวิเลิศ ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20730 เด็กหญิง ศุภาณิน เสริมสุข ม.1 สุรนารีวิทยา
11 20731 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ไชยวงค ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20732 เด็กหญิง ศุภาพิชญ พรมตะพาน ม.3 สุรนารีวิทยา
13 20733 เด็กหญิง ศุภาพิชญ บัวคีรี ม.3 สุรนารีวิทยา
14 20734 เด็กหญิง ศุภิสรา ยาวะโนภาส ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20735 เด็กหญิง สกาวปา ทิขันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20736 เด็กหญิง สกุลทิพย พวงศรี ม.2 สุรนารีวิทยา
17 20737 เด็กชาย สรวิชญ แกลงกระโทก ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20738 เด็กชาย สรวิชญ สุมมาตย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
19 20739 เด็กชาย สรวิศ อุปชา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20740 เด็กชาย สรวิศ  กอกิจกุศล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
21 20741 เด็กชาย สรวิศ  เสรฎฐพงศไพศาล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20742 เด็กหญิง สรัญรัตน สวัสดิรักษ ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20743 เด็กหญิง สโรชา พัฒนากุล ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20744 เด็กหญิง สลัณพร บุญชู ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20745 เด็กชาย สหรัถ เดชสุข ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20746 เด็กหญิง สิดารัตม์ิ สุบงกช ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20747 เด็กชาย สิปปกร เอกรุณ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
28 20748 เด็กชาย สิรภพ โรจนนิรันดร ม.2 สุรวิวัฒน
29 20749 เด็กชาย สิรวิชญ สุพรรณกลาง ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
30 20750 เด็กชาย สิรวิชญ สุบงกช ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 25 หอง 704  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20751 เด็กชาย สิรวิชญ   สีหชัยพัฒน ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20752 เด็กหญิง สิริกร สายไพศรี ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20753 เด็กหญิง สิรินยา นาคะเดช ม.2 สุรนารีวิทยา
4 20754 เด็กชาย สิริภูมิ คมขํา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20755 เด็กชาย สิริวิชญ  วัฒนะ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20756 เด็กหญิง สิริวิรินทร บํ้าสันเทียะ ม.1 สุรนารีวิทยา
7 20757 เด็กชาย สืบตระกูล เก้ือทาน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
8 20758 เด็กหญิง สุกฤตา ตันตมณีรัตน ม.1 สุรนารีวิทยา
9 20759 เด็กหญิง สุจิรา จงรักษ ม.2 สุรนารีวิทยา
10 20760 เด็กหญิง สุชญา จิวะวิทูรกิจ ม.2 สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 20761 เด็กหญิง สุชานันท จรโคกกรวด ม.3 สุรนารีวิทยา
12 20762 เด็กหญิง สุทธิกานต ธนศักด์ิรุงเรือง ม.3 สุรนารีวิทยา
13 20763 เด็กชาย สุทธิพันธ จรสระนอย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20764 เด็กชาย สุทพาพงษ พานิชย่ิง ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20765 เด็กชาย สุธางค สุขเรืองกูล ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20766 เด็กหญิง สุธาสินี แจงหม่ืนไวย ม.3 สุรนารีวิทยา
17 20767 เด็กหญิง สุธินี สุวรรณดวง ม.3 สุรนารีวิทยา
18 20768 เด็กหญิง สุธิมา สมอแข็ง ม.2 สุรนารีวิทยา
19 20769 เด็กหญิง สุธิมา วรรณโพธ์ิกลาง ม.3 สุรนารีวิทยา
20 20770 เด็กหญิง สุประวีณ ฉันทะประเสริฐ ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20771 เด็กหญิง สุพิชชา เหมวรานนท ม.1 สุรนารีวิทยา
22 20772 เด็กหญิง สุพิชชา คัทนศรี ม.1 สุรนารีวิทยา
23 20773 เด็กหญิง สุพิชชา ทองอินทร ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20774 เด็กหญิง สุพิชฌาย บาทขุนทด ม.1 สุรนารีวิทยา
25 20775 เด็กหญิง สุพิชญา ลิมวัฒนาสมุทร ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20776 เด็กหญิง สุพิชยาญ พงศพินิจกุล ม.3 สุรนารีวิทยา
27 20777 เด็กหญิง สุภัทรชา ประทีป ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20778 เด็กหญิง สุภัทรา ยาวะโนภาส ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20779 เด็กหญิง สุภาสินี ภิญโญพันธ ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20780 นางสาว สุรดา ศรีสอาน ม.3 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 26 หอง 705  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20781 เด็กชาย สุระยุทธ ประคองทรัพย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
2 20782 เด็กหญิง สุวภัทร โชติพีระวัฒน ม.2 สุรวิวัฒน
3 20783 เด็กชาย สุวรรณภูมิ กิจจาชาญชัยกุล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
4 20784 เด็กชาย สุวิจักขณ เกตุแกว ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
5 20785 เด็กชาย สุวิจักขณ โภคชัย ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
6 20786 เด็กหญิง เสาวนีย ใบโพธ์ิ ม.2 สุรนารีวิทยา
7 20787 เด็กหญิง โสพิศนภา แกวชมเชย ม.3 สุรนารีวิทยา
8 20788 เด็กชาย โสภณวิชญ  อุดมพรวัฒนะ ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20789 เด็กหญิง โสภิดา บาดงูเหลือม ม.1 สุรนารีวิทยา
10 20790 เด็กหญิง โสภิษฐิรักษ ภักดีดํารงเดช ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20791 เด็กหญิง อชิรญา ดอมกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20792 เด็กหญิง อชิรญา วชิรมโนวาทย ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20793 เด็กชาย อชิรวัชร ธรรมธาราณา ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20794 เด็กชาย อชิรวิชญ วัฒนานุสิทธ์ิ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20795 เด็กหญิง อฐิติยา เล้ียงสมบูรณ ม.3 สุรนารีวิทยา
16 20796 เด็กหญิง อนัญพร ปะหนาประโคน ม.2 สุรนารีวิทยา
17 20797 เด็กชาย อนันตสิทธ์ิ  แมวม่ังมี ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20798 เด็กหญิง อนิตา เเซต้ัง ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20799 เด็กชาย อเนชา คําสิงหนอก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
20 20800 เด็กหญิง อภิกษณา เดชกุญชร ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20801 เด็กชาย อภิเจตน เช้ือเดช ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
22 20802 เด็กหญิง อภิชาดา เปร่ียมพิมาย ม.3 สุรนารีวิทยา
23 20803 เด็กหญิง อภิปรียา ปวบุญสิริวงศ ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20804 เด็กชาย อภิวิชญ ดวงดารา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20805 เด็กชาย อภิวิชญ สิงหานนทตระกูล ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
26 20806 เด็กหญิง อภิษฐา พิมพา ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20807 เด็กหญิง อภิสรา สิทธิภัทราศรี ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20808 เด็กหญิง อภิสรา ทับทะมาศ ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20809 เด็กหญิง อรกัญญา พุทธชนม ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20810 เด็กหญิง อรจิรา นิลศรี ม.3 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 27 หอง 706  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20811 เด็กหญิง อรรถยา วิศวกรวิศิษฎ ม.1 นานาชาติแอดเวนทิส

2 20812 เด็กหญิง อรัชฌา วงศดนตรี ม.2 สุรนารีวิทยา
3 20813 เด็กหญิง อรัญรักษ เรืองรอง ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20814 เด็กหญิง อริสรา ผดุงศิลป ม.2 สุรนารีวิทยา
5 20815 เด็กหญิง อสมาภรณ นอมเมืองปก ม.3 สุรนารีวิทยา
6 20816 เด็กหญิง อักษร สุขรักษ ม.1 สุรนารีวิทยา
7 20817 เด็กหญิง อักษราภัค เกิดกลาง ม.1 สุรนารีวิทยา
8 20818 เด็กชาย อัครวินท รัตนตระกูลเดชา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
9 20819 นางสาว อัจฉริยา อ้ึงวณิชยพันธ ม.3 สุรนารีวิทยา
10 20820 เด็กหญิง อัจฉริยา งามวงศรณชัย ม.3 สุรนารีวิทยา
11 20821 เด็กหญิง อัญชญานิศ พูนศรี ม.1 สุรนารีวิทยา
12 20822 เด็กหญิง จิตประภัสสร วงษเบากุล ม.3 สุรนารีวิทยา
13 20823 เด็กชาย อัมรินทร จิมสูงเนิน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
14 20824 เด็กชาย อัยการ ลาดหนองขุน ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
15 20825 เด็กชาย อัศวิณ ชัยชินพันธุ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
16 20826 เด็กชาย อาณกร  หัสดี ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
17 20827 เด็กชาย อานนท บรรเจิดเวหา ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย
18 20828 เด็กหญิง อิงธาร จีระรัตนกุล ม.1 สุรนารีวิทยา
19 20829 เด็กหญิง อิษยา ทรงสังข ม.1 สุรนารีวิทยา
20 20830 เด็กหญิง อิสรีย ต้ังพงษ ม.1 สุรนารีวิทยา
21 20831 เด็กหญิง เอมมิตา ขาวหม่ืนไวย ม.2 สุรวิวัฒน
22 20832 เด็กหญิง เอวิตรา เลิศติยวงศ ม.2 สุรนารีวิทยา
23 20833 เด็กชาย เอ้ืออังกูร นอมเมืองปก ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย
24 20834 เด็กชาย ฮีโร   ย้ิมเปนสุข ม.3 ราชสีมาวิทยาลัย
25 20835 เด็กหญิง กัญญาภา ธนาอุดมวัฒน ม.1 สุรนารีวิทยา
26 20836 เด็กหญิง พัชริดา อารยะเพชรวงศ ม.1 สุรนารีวิทยา
27 20837 เด็กหญิง ณัฐธัญยาภา ทวยทน ม.1 สุรนารีวิทยา
28 20838 เด็กหญิง ธิดารัตน เยาวพันดุง ม.1 สุรนารีวิทยา
29 20839 เด็กหญิง พรณภา ศักดิษฐานนท ม.1 สุรนารีวิทยา
30 20840 เด็กหญิง อติกานต มงคลแกว ม.1 สุรนารีวิทยา

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 28 หอง 707  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ัน โรงเรียน ลายมือช่ือ
1 20841 เด็กหญิง ทอฝน เพ็ชรหงษ ม.1 สุรนารีวิทยา
2 20842 เด็กหญิง กัญญาดา สุดสันเทียะ ม.1 สุรนารีวิทยา
3 20843 เด็กหญิง แทนธิชา โพธ์ิละคร ม.1 สุรนารีวิทยา
4 20844 เด็กหญิง ปภาวดี ผลทับทิม ม.1 สุรนารีวิทยา
5 20845 เด็กหญิง ภัทรศิรยา อานดอน ม.1 สุรนารีวิทยา
6 20846 เด็กหญิง ธญาน มองนาค ม.1 สุรนารีวิทยา
7 20847 เด็กหญิง พิมพลภัทส รงคะกุลพิพัฒน ม.1 สุรนารีวิทยา
8 20848 เด็กหญิง ธีธิมา ขําฝกแวน ม.1 สุรนารีวิทยา
9 20849 เด็กหญิง พิชยารัตน ศรีโพธ์ิ ม.2 สุรนารีวิทยา
10 20850 เด็กหญิง ณัฏฐพร ตวยกระโทก ม.2 สุรนารีวิทยา
11 20851 เด็กหญิง กันษกนิษฐ จาตสวางพร ม.2 สุรนารีวิทยา
12 20852 เด็กหญิง พิมพพิชชา แกวางา ม.2 สุรนารีวิทยา
13 20853 เด็กหญิง ฑรรณรต อารจรา ม.2 สุรนารีวิทยา
14 20854 เด็กหญิง ศุภาพิชญ เช้ือขุนทด ม.2 สุรนารีวิทยา
15 20855 เด็กหญิง ชิธดา ภูมิจันทึก ม.2 สุรนารีวิทยา
16 20856 เด็กหญิง มุทิตา สนใหม ม.2 สุรนารีวิทยา
17 20857 เด็กหญิง ธาริณี สุระชน ม.2 สุรนารีวิทยา
18 20858 เด็กหญิง นุชนาฎ แฝดดานกลาง ม.2 สุรนารีวิทยา
19 20859 เด็กหญิง อภิศรา ใจซ่ือกุล ม.2 สุรนารีวิทยา
20 20860 เด็กหญิง พลอยสวย พิกุลทอง ม.2 สุรนารีวิทยา
21 20861 เด็กหญิง พิชามญชุ กิตธินันทวรากุล ม.2 สุรนารีวิทยา
22 20862 เด็กหญิง สาริศา รวมพิมาย ม.2 สุรนารีวิทยา
23 20863 เด็กหญิง กฤติยาภรณ จริยวณิชชาวดี ม.2 สุรนารีวิทยา
24 20864 เด็กหญิง จินตจุฑา เอ่ียมกลํา ม.2 สุรนารีวิทยา
25 20865 เด็กหญิง ชุติกาญจน กมลรัตน ม.2 สุรนารีวิทยา
26 20866 เด็กหญิง ณัชชา แกววังตา ม.2 สุรนารีวิทยา
27 20867 เด็กหญิง อนัญพร องอาจ ม.2 สุรนารีวิทยา
28 20868 เด็กหญิง ณภัทร ภูมิสถาน ม.2 สุรนารีวิทยา
29 20869 เด็กหญิง กชพรรณ ศรีระอุดม ม.2 สุรนารีวิทยา
30 20870

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คร้ังท่ี 25  ปการศึกษา 2563 วันอาทิตยท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองสอบท่ี 29 หอง 708  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      ช่ือ   -    สกุล


