
ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770001 สุรนารีวิทยา

2 770002 สุรนารีวิทยา

3 770003 สุรนารีวิทยา

4 770004 พมิายวิทยา

5 770005 สุรนารีวิทยา

6 770006 สุรนารีวิทยา

7 770007 พมิายวิทยา

8 770008 สุธรรมพทิกัษ์

9 770009 บา้นหนัหว้ยทราย

10 770010 บา้นหนัหว้ยทราย

11 770011 พมิายวิทยา

12 770012 สุรธรรมพทิกัษ์

13 770013 มารีย์วิทยา

14 770014 ราชสีมาวิทยาลัย

15 770015 สุรธรรมพทิกัษ์

16 770016 สุรนารีวิทยา

17 770017 อสัสัมชัญนครราชสีมา

18 770018 ปกัธงชัยประชานริมติ

19 770019 มารีย์วิทยา

20 770020 ราชสีมาวิทยาลัย

21 770021 ราชสีมาวิทยาลัย

22 770022 สุรนารีวิทยา

23 770023 สุรธรรมพทิกัษ์

24 770024 ราชสีมาวิทยาลัย

25 770025 สุรนารีวิทยา

26 770026 สุรนารีวิทยา

27 770027 สุรนารีวิทยา

28 770028 สุรนารีวิทยา

29 770029 สุรนารีวิทยา

30 770030 สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงสิราวรรณ  วิชัยรัตน์

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 1 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 801 

เด็กหญิงภาวีตา  วินทะไชย

เด็กหญิงณัฐฐินนัท ์ ตาลพนัธ์

เด็กหญิงบญุรักษา  สาแกว้

เด็กหญิงโสพศิชนก  สมเหนอื

เด็กหญิงพติติยาภรณ์  พรจะโปะ

นางสาวภชัชิตา  เกดิมะเริง

เด็กหญิงรัฐธณาพร  แปลงกลาง

เด็กชายสรสิช  จ าเริญลาภ

เด็กหญิงศศินา  มานุ

นางสาวกนกวรรณ  ศรีชุม

เด็กหญิงเกษสุรินทร์  หนองหว้า

เด็กชายกวินท ์ ศรีสมภาร

เด็กหญิงภทัราวรินทร์  กลีบงูเหลือม

เด็กชายณัฐพงษ ์ ไชยค า

เด็กชายชาคริต  ปรุเขตต์

นางสาวศศินภิา  จุนถิระพงศ์

เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีภกัดี

เด็กหญิงชุติมา  ไตรจะโปะ

เด็กชายธันย์นนัทนชั  ศรวิเศษ

นายวรโชติ  บญุญฤทธิ์

นายชิษรุฒย์พงศ์ คันธศักด์ิศิริ

นางสาวสิริเพญ็  สังศิริ

เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเรือน

เด็กชายเข็มทศิ  ธัญลักษณานนัท์

เด็กหญิงอญัชิษฐา  พมิล

นางสาวธนชัพร  จินดาวนชิ

เด็กหญิงสุชญา  พชิิตการ

เด็กหญิงนสิตา  ข าคมเขตร์

เด็กหญิงปภสัมนต์  ศรีประภาพงศ์



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770031 สุรนารีวิทยา

2 770032 สุรนารีวิทยา

3 770033 สุรนารีวิทยา

4 770034 สุรนารีวิทยา

5 770035 สุรนารีวิทยา

6 770036 สุรนารีวิทยา

7 770037 สุรนารีวิทยา

8 770038 สุรนารีวิทยา

9 770039 สุรนารีวิทยา

10 770040 สุรนารีวิทยา

11 770041 สุรนารีวิทยา

12 770042 สุรนารีวิทยา

13 770043 สุรนารีวิทยา

14 770044 สุรนารีวิทยา

15 770045 สุรนารีวิทยา

16 770046 สุรนารีวิทยา

17 770047 สุรนารีวิทยา

18 770048 สุรนารีวิทยา

19 770049 สุรนารีวิทยา

20 770050 สุรนารีวิทยา

21 770051 สุรนารีวิทยา

22 770052 สุรนารีวิทยา

23 770053 สุรนารีวิทยา

24 770054 สุรนารีวิทยา

25 770055 สุรนารีวิทยา

26 770056 สุรนารีวิทยา

27 770057 สุรนารีวิทยา

28 770058 สุรนารีวิทยา

29 770059 สุรนารีวิทยา

30 770060 สุรนารีวิทยา

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 2  อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 802 

ชื่อ-สกุล

นางสาวธิดารัตน ์ เผ่าผม

เด็กหญิงพมิรัก  แย้มกลาง

เด็กหญิงวนชัพร  ทพิย์โยธา

เด็กหญิงจุฑามาส  สาพมิาย

เด็กหญิงธัญรดา  ยิ่งจอหอ

เด็กหญิงจิณหว์รา  พร้อมจะบก

เด็กหญิงเปรมยุดา  รักรัตน์

นางสาวลภาภทัร  จั่วแจ่มใส

นางสาวนทัธมน  ตราชู

นางสาวกฤชอร  พรชีวโชติ

นางสาวกฤตยาพร  บญุศรีรัตนะ

เด็กหญิงอารีเธีย  อุ่นศิวิไลย์

เด็กหญิงพชิชาพร  ฉินสูงเนนิ

นางสาวปรีชญา  อบุลโพธิ์

นางสาวดวงฤมล  ทรงสวรรณ

นางสาวรวินนัท ์ จันทศร

นางสาววรารัตน ์ สมตัถะ

เด็กหญิงภทัรสุดา  จีมกลาง

เด็กหญิงนรีชา  ศรีพลกรัง

เด็กหญิงชุติกานจน ์ เสมรบญุ

เด็กหญิงวนทัปรียา  จันทร์พรม

เด็กหญิงลักษกิา  ผาดไธสง

เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ฉายขุนทด

เด็กหญิงจีรณา  ทองบญุยัง

เด็กหญิงนงนชุ  รัตนธรรมเมธี

เด็กหญิงชญาน ี เมอืงฤกษ์

เด็กหญิงณัฐสิณี  บตุรภกัดี

เด็กหญิงชลลดา  เวินชุม

เด็กหญิงจิตสุภา  นธิิธนาไพศาล

นางสาวพทัธนนัท ์ วุฒิจินดาโรจน์



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770061 สุรนารีวิทยา

2 770062 สุรนารีวิทยา

3 770063 สุรนารีวิทยา

4 770064 สุรนารีวิทยา

5 770065 สุรนารีวิทยา

6 770066 สุรนารีวิทยา

7 770067 สุรนารีวิทยา

8 770068 สุรนารีวิทยา

9 770069 สุรนารีวิทยา

10 770070 สุรนารีวิทยา

11 770071 สุรนารีวิทยา

12 770072 สุรนารีวิทยา

13 770073 สุรนารีวิทยา

14 770074 สุรนารีวิทยา

15 770075 สุรนารีวิทยา

16 770076 สุรนารีวิทยา

17 770077 สุรนารีวิทยา

18 770078 สุรนารีวิทยา

19 770079 สุรนารีวิทยา

20 770080 สุรนารีวิทยา

21 770081 สุรธรรมพทิกัษ์

22 770082 ราชสีมาวิทยาลัย

23 770083 ราชสีมาวิทยาลัย

24 770084 พมิายวิทยา

25 770085 สุรนารีวิทยา

26 770086 ราชสีมาวิทยาลัย

27 770087 พมิายวิทยา

28 770088 ครบรีุ

29 770089 ครบรีุ

30 770090 ครบรีุ

เด็กหญิงสุชาดา  ค าโคกกรวด

เด็กหญิงฐิติรัตน ์ ดีเสมอ

เด็กหญิงสิรินญา  ลีลาธร

เด็กหญิงนชุนาถ  นวลศรี

นางสาวพชัรพร  ผดุงผล

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 3 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 803 

ชื่อ-สกุล

นางสาวภสัสร  วิทย์ปญัญาเลิศ

เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันธสมบติั

เด็กหญิงอภสิรา  สุวรรณกลาง

นางสาววริศรา  ปญัหาราช

เด็กหญิงอาภาศิริ  นพรัตน์

นางสาวกานต์รวี  ฟงัสุวรรณรักษ์

นางสาวอษิฎา  เผ่ือนกลาง

เด็กหญิงรัชนพีร  สันติทวีชนะ

เด็กหญิงธัญชนก  ไทยยารัมย์

เด็กหญิงวริษฐา  พกุปญัญา

เด็กชายสิระ  จินตภริมย์

เด็กชายพนัธสัญญา  ถาวร

นายวิศวกร  ค ามรัีตน์

นางสาวอมราพร  อมติัรัตนะ

นางสาวจินต์จุฑา  จิตมั่น

เด็กหญิงสุชาดา  กระลาม

เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมชัยศิริสันต์ิ

เด็กหญิงนวรัตน ์ โรจนป์ระทกัษ์

นางสาวพชัรดา  นามคุณ

นางสาวธัญญดา  ไทยพทิกัษ์

นายวรัญญู  สารพนัธ์

นายวิษณุ  ค้าเคร่ืองเรือน

เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงทอง

เด็กชายชาคริน  ปราชญ์ศรีภมูิ

เด็กชายรังสฤษฏ ์ ชูขวัญ



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770091 ครบรีุ

2 770092 ครบรีุ

3 770093 ครบรีุ

4 770094 ครบรีุ

5 770095 ครบรีุ

6 770096 ครบรีุ

7 770097 ครบรีุ

8 770098 ครบรีุ

9 770099 ครบรีุ

10 770100 ครบรีุ

11 770101 ครบรีุ

12 770102 ครบรีุ

13 770103 ครบรีุ

14 770104 ครบรีุ

15 770105 ครบรีุ

16 770106 ครบรีุ

17 770107 บญุวัฒนา

18 770108 ราชสีมาวิทยาลัย

19 770109 ราชสีมาวิทยาลัย

20 770110 บญุวัฒนา

21 770111 ราชสีมาวิทยาลัย

22 770112 ราชสีมาวิทยาลัย

23 770113 ราชสีมาวิทยาลัย

24 770114 โชคชัยสามคัคี

25 770115 สุรนารีวิทยา

26 770116 มธัยมด่านขุนทด

27 770117 โชคชัยสามคัคี

28 770118 โนนสมบรูณ์วิทยา

29 770119 สุรนารีวิทยา

30 770120 ราชสีมาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 4 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8   หอ้ง 804 

ชื่อ-สกุล

เด็กหญิงวันเพญ็  สอนส าโรง

เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เล่ือยกระโทก

เด็กหญิงเบญญาภา  แสนทวีสุข

เด็กหญิงชโลธร  อบันาค

เด็กหญิงนลิน ี แยบกระโทก

เด็กชายอนาวิน  รอดกระโทก

เด็กหญิงกนัต์หทยั  โอกระโทก

เด็กหญิงจารุพร  ยามกระโทก

เด็กหญิงทพิย์รัตน ์ พร่องสระนอ้ย

เด็กหญิงธิดารัตน ์ ชาวนา

เด็กหญิงฐาปน ี ยศกระโทก

เด็กหญิงเมธีรารัชต์  ชัยสุขนธิิธนโชต

นายณัฐชนน  ถาแกว้

เด็กชายเกศ  อยู่มา

เด็กชายอดุลย์วิทย์  ศรีโคกกรวด

เด็กหญิงพรหมปราณี  เรืองรัตนสินชัย

เด็กหญิงพทิย์สิน ี เพยีงกระโทก

เด็กหญิงศศินา  สอนกระโทก

เด็กหญิงอมุาพร  ยุระวงกิ่ง

เด็กหญิงอภสิมยั  ใช้ฮวดเจริญ

เด็กหญิงศิริอรุณ  แพะขุนทด

เด็กหญิงสุนษิา  วงษสั์นเทยีะ

นายธนาวุฒิ  ทองแกว้

นางสาวอทติยา  งามข าศรีวิบลู

เด็กชายชยุต  กลุนา

เด็กชายจิรายุ  โลหณุต

เด็กชายนฤเบศ  นาคเครือ

นายธราธิป  ธรรมาภมิขุ

เด็กหญิงอจัฉราพร  แย้มกระโทก

นางสาวสิริรัตน ์ ชาติมนตรี



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770121 มารีย์วิทยา

2 770122 สุรนารีวิทยา

3 770123 สุรนารีวิทยา

4 770124 ราชสีมาวิทยาลัย

5 770125 สุรนารีวิทยา

6 770126 สุรนารีวิทยา

7 770127 ราชสีมาวิทยาลัย

8 770128 สุรธรรมพทิกัษ์

9 770129 สุรธรรมพทิกัษ์

10 770130 สุรธรรมพทิกัษ์

11 770131 สุรธรรมพทิกัษ์

12 770132 สุรธรรมพทิกัษ์

13 770133 สุรนารีวิทยา

14 770134 ราชสีมาวิทยาลัย

15 770135 สุรนารีวิทยา

16 770136 บญุวัฒนา

17 770137 สุรนารีวิทยา

18 770138 บญุวัฒนา

19 770139 ราชสีมาวิทยาลัย

20 770140 สุรนารีวิทยา

21 770141 สุรนารีวิทยา

22 770142 บญุเหลือวิทยานสุรณ์

23 770143 สุรนารีวิทยา

24 770144 ราชสีมาวิทยาลัย

25 770145 สุรนารีวิทยา

26 770146 สุรนารีวิทยา

27 770147 ราชสีมาวิทยาลัย

28 770148 สุรนารีวิทยา

29 770149 สุรนารีวิทยา

30 770150 โนนสูงศรีธานี

เด็กชายสาริศ  นราพงษ์

เด็กหญิงฐิตา  เดชปญัญา

เด็กหญิงสิริกาญจน ์ สิงหภวิัฒน์

เด็กชายสุธา  รัตนกมทุ

นางสาวกนกพร  เรืองศรี

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 5 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 805 

ชื่อ-สกุล

เด็กชายพงศกร  เจริญโชติ

เด็กชายปณัณธร  เครือบคนโท

เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์ล่ิม

เด็กชายโยธิน  อนิทรภริมย์

เด็กหญิงกชพร  ลิปเิลิศ

เด็กหญิงนริศรา  ขอย้ายกลาง

เด็กชายกริชเพชร  หงษภ์กัดี

เด็กชายพสิิษฐ์  แสนณรงค์

เด็กชายปณัณทตั  เครือบคนโท

เด็กชายศุภกติต์ิ  สุภกัดี

เด็กหญิงพชัราภา  จันทร์พลิา

เด็กชายธวัชชัย  แพงอานน์

เด็กหญิงลักษกิา  โภคสมบติั

เด็กชายแทนไท ไตรย์เทน

เด็กหญิงอริสรา  ศรีพวาทกลุ

นางสาวขวัญจิรา  นามพนัดุง

เด็กหญิงชวรรนชุ  ปณุยรัตนย์ืนยง

เด็กหญิงพชิญา  อนิธิวิศวกลุ

เด็กชายธนยศ  งอนส าโรง

เด็กหญิงปารีณา  พวัอมรพงศ์

เด็กหญิงณัฐมนต์  ชินประสาทศักด์ิ

นายวิษณุ  ลังกาทรง

เด็กหญิงรดา  ลิปเิลิศ

เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งนภาไพร

เด็กหญิงมทุติา  เจ้ยทอง



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770151 สุรนารีวิทยา

2 770152 ราชสีมาวิทยาลัย

3 770153 ราชสีมาวิทยาลัย

4 770154 ด่านขุนทด

5 770155 สุรนารีวิทยา

6 770156 สุรนารีวิทยา

7 770157 บญุวัฒนา

8 770158 สุรนารีวิทยา

9 770159 สุรนารีวิทยา

10 770160 สุรนารีวิทยา

11 770161 สุรนารีวิทยา

12 770162 ราชสีมาวิทยาลัย

13 770163 สุรนารีวิทยา

14 770164 สุรนารีวิทยา

15 770165 สุรนารีวิทยา

16 770166 สุรนารีวิทยา

17 770167 ปกัธงชัยประชานริมติ

18 770168 บญุวัฒนา

19 770169 สุรธรรมพทิกัษ์

20 770170 พมิายวิทยา

21 770171 พมิายวิทยา

22 770172 ราชสีมาวิทยาลัย

23 770173 สุรนารีวิทยา

24 770174 สุรนารีวิทยา

25 770175 บญุวัฒนา

26 770176 สุรนารีวิทยา

27 770177 บญุวัฒนา

28 770178 สุรนารีวิทยา

29 770179 สุรนารีวิทยา

30 770180 ราชสีมาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 6 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 806 

ชื่อ-สกุล

เด็กหญิงกฤตชญา  สุรพยัคฆพงษ์

เด็กหญิงพรชิตา  ทศิกระโทก

เด็กหญิงมณฑิตา  โชตินอก

เด็กหญิงสาธิดา  สุภทัรวณิชย์

เด็กหญิงจิรัชญา  เกษรประทมุ

เด็กหญิงกานต์พชิชา  กาญจนะคช

เด็กชายติณหว์รปรัชญ์  จันณรงค์

นายประกาศิต  คุณโคตร

นางสาวสุภานนั  ล้วนตะคุ

เด็กหญิงธารีรัตน ์ เกดิชื่น

เด็กหญิงญาณิกา  วรรณโพธิก์ลาง

เด็กหญิงดาราภรณ์  ปาฐกานนท์

นายธนพล  แนวเพชร

เด็กหญิงณิชาภทัร  บญุสนธิ์

เด็กหญิงพรรษชล  กติิสกนธ์

นางสาวเอกปวีร์  เกตุบรรลุ

เด็กชายณัฐนนท ์ เหลืองจารุ

เด็กหญิงกนกพร  ตาปราบ

เด็กหญิงนวินดา  พละศักด์ิ

นางสาวศิริมา  แรมกระโทก

เด็กหญิงญาณิภคั  สดคมข า

นายวรพงศ์  เสริฐกระโทก

นางสาวจารุวรรณ  มโีพธิ์

เด็กหญิงปภาวรินทร์  แจ้งไธสง

นายศวภทัร  มสูโกภาส

นางสาวกรีะนนัท ์ หงษศิ์ริ

เด็กชายรฐนนท ์ จามรสุริยา

เด็กหญิงศุจินธรา  สิมพนัธ์

นางสาวพชัรพร  มณีสาร

นางสาวแพรวพรรณ  เรืองศรี



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770181 บญุวัฒนา

2 770182 สุรนารีวิทยา

3 770183 สุรนารีวิทยา

4 770184 สุรนารีวิทยา

5 770185 ราชสีมาวิทยาลัย

6 770186 ราชสีมาวิทยาลัย

7 770187 ราชสีมาวิทยาลัย

8 770188 รุ่งอรุณวิทยา

9 770189 ราชสีมาวิทยาลัย

10 770190 ราชสีมาวิทยาลัย

11 770191 บญุเหลือวิทยานสุรณ์

12 770192 ราชสีมาวิทยาลัย

13 770193 สุรนารีวิทยา 2

14 770194 สุรนารีวิทยา 2

15 770195 ราชสีมาวิทยาลัย

16 770196 สุรนารีวิทยา

17 770197 ราชสีมาวิทยาลัย

18 770198 สุรนารีวิทยา

19 770199 ราชสีมาวิทยาลัย

20 770200 ราชสีมาวิทยาลัย

21 770201 ราชสีมาวิทยาลัย

22 770202 บญุวัฒนา

23 770203 บญุวัฒนา

24 770204 สุรนารีวิทยา

25 770205 สุรนารีวิทยา

26 770206 ราชสีมาวิทยาลัย

27 770207 ราชสีมาวิทยาลัย

28 770208 ราชสีมาวิทยาลัย

29 770209 สุรนารีวิทยา

30 770210 พมิายวิทยา

เด็กชายนติิพฒัน ์ เรืองธนานรัุกษ์

เด็กหญิงทพิยาวดี  นนัทะเกตุ

เด็กหญิงณัชชา  สนองชาติ

เด็กหญิงพณัณิตา  ปรางค์ศรี

เด็กชายณัฐ  หอ้ยมาลา

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 7 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8   หอ้ง 807 

ชื่อ-สกุล

เด็กหญิงฝนดาว  ข่อยจัตุรัส

นายธีรภทัร  โพธิสว่าง

เด็กหญิงปภสัราภรณ์  พระโยโค

เด็กหญิงหทยัทพิย์  อนิทรโชติ

นายกฤษณพงศ์  ดายดัสกร

นายกานต์  เชื่อมกลาง

เด็กชายธนกร  เปรมฤดีชัยศักด์ิ

เด็กหญิงธัญวรัตม ์ แจ้งไพร

เด็กชายโฆษะ  โฆษวิฑิตกลุ

นายสัญญา  ชื่นสุนทร

เด็กชายวรรณธนะ  กาญจนเกยีรติกลุ

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บตุรพาชี

เด็กชายธนากร  กญุชร ณ อยุธยา

เด็กหญิงชุติกาญจน ์ ทรัพย์ค้าส าราญ

เด็กหญิงปลายฝน บญุเกดิ

เด็กหญิงอภชิญา  อศัวแสงพทิกัษ์

เด็กชายชนญัวัฒน ์ วาดวิไล

เด็กหญิงณัฐพร  กลไกรศาสตร์

เด็กชายอภธิาน  จิตรเกาะ

เด็กชายทรงภมู ิ อานนัทคุณ

นายกติติพงศ์  สุวรรณเลิศ

เด็กชายพงศ์ภรณ์  สุภา

เด็กชายเทวฤทธิ ์ คิดการ

นางสาวนทัธ์ชนนั  กาญจนกณัฑ์

เด็กหญิงญาณิตศรา  จันทาจังหรีด



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770211 ราชสีมาวิทยาลัย

2 770212 สุรนารีวิทยา

3 770213 สุรนารีวิทยา

4 770214 สุรนารีวิทยา 2

5 770215 บญุวัฒนา

6 770216 บญุวัฒนา

7 770217 สุรนารีวิทยา

8 770218 สุรธรรมพทิกัษ์

9 770219 สุรนารีวิทยา

10 770220 สุรนารีวิทยา

11 770221 ราชสีมาวิทยาลัย

12 770222 สุรนารีวิทยา

13 770223 ราชสีมาวิทยาลัย

14 770224 สุรนารีวิทยา

15 770225 สุรนารีวิทยา

16 770226 ราชสีมาวิทยาลัย

17 770227 ราชสีมาวิทยาลัย

18 770228 อมรศิลป์

19 770229 บวัใหญ่

20 770230 อมรศิลป์

21 770231 สุรนารีวิทยา

22 770232 สุรนารีวิทยา

23 770233 ราชสีมาวิทยาลัย

24 770234 สุรธรรมพทิกัษ์

25 770235 ราชสีมาวิทยาลัย

26 770236 สุรนารีวิทยา

27 770237 สุรนารีวิทยา

28 770238 สุรนารีวิทยา

29 770239 ราชสีมาวิทยาลัย

30 770240 สุรนารีวิทยา

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 8 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8   หอ้ง 808 

ชื่อ-สกุล

นายปญุยวัจน ์ สง่าปทมุ

นางสาวฐาปนยี์  เพง็สูงเนนิ

เด็กชายสรวิชญ์  เปล่ียนศรี

เด็กหญิงนลัทพร  ทองดีนอก

เด็กหญิงณัชชา  รัตนศิวโมกษ์

เด็กชายพชิยุตม ์ พรรณภทัราพงษ์

เด็กหญิงกญัญ์รินท ์ อนิทจันทร์

นางสาวกาญจนา  บ าขุนทด

นางสาวมทันยีา  ศรีภา

นายอคัรวิชญ์  ธูปกระแจะ

นายวริศ  งามกาญจนรัตน์

เด็กชายรชา  หมื่นรัตน์

นางสาวสุวิชญา  ช่างเหล็ก

เด็กหญิงธัญญา  ธีระศักด์ิวิชยา

เด็กหญิงกรวิภา  จ าปารอด

นายกญัจน ์ บญุนอก

เด็กหญิงรุจิมภสัร์  กอ่จิตวิศาล

เด็กชายธันยบรูณ์  ทนุทวีศีลศักด์ิ

นางสาวปรียานชุ  สุดโต

นางสาวเกษวณิช  เอยีดจุ้ย

เด็กหญิงปรียาพร  เกดิกระโทก

เด็กหญิงวรัญญา  ไตรย์เทน

เด็กหญิงณัฐนรี  ธัญญเจริญกลุ

เด็กชายอานนท ์ เจริญพนัธ์

เด็กหญิงฟารีดา  สุวอ

เด็กหญิงอณัณา  โมฬี

นางสาวนทัธมน  ภกัดี

เด็กชายจอร์สเชอร์ ชุน-เคน ดาษจันทกึ

เด็กหญิงโจนาธาน  ชื่นกมล

เด็กชายณัฐวัตร  บวัจันอดั



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770241 ราชสีมาวิทยาลัย

2 770242 สุรนารีวิทยา

3 770243 ราชสีมาวิทยาลัย

4 770244 บญุวัฒนา

5 770245 บญุวัฒนา

6 770246 ชุมพวงศึกษา

7 770247 พมิายวิทยา

8 770248 พมิายวิทยา

9 770249 พมิายวิทยา

10 770250 สุรนารีวิทยา

11 770251 สุรธรรมพทิกัษ์

12 770252 สุรนารีวิทยา

13 770253 สุรนารีวิทยา

14 770254 ราชสีมาวิทยาลัย

15 770255 ราชสีมาวิทยาลัย

16 770256 ราชสีมาวิทยาลัย

17 770257 ราชสีมาวิทยาลัย

18 770258 ราชสีมาวิทยาลัย

19 770259 ราชสีมาวิทยาลัย

20 770260 ราชสีมาวิทยาลัย

21 770261 ราชสีมาวิทยาลัย

22 770262 ราชสีมาวิทยาลัย

23 770263 ราชสีมาวิทยาลัย

24 770264 ราชสีมาวิทยาลัย

25 770265 ราชสีมาวิทยาลัย

26 770266 ราชสีมาวิทยาลัย

27 770267 ราชสีมาวิทยาลัย

28 770268 เมอืงคง

29 770269 บญุวัฒนา

30 770270 ปกัธงชัยประชานริมติ

เด็กชายธนธรรม  จินากลู

นางสาวมนพสุิทธิ ์ คงเมอืง

เด็กชายอภศัิกด์ิ  วุฒิสิงหช์ัย

เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรประดิษฐา

เด็กชายสุกฤษฏิ์  เพชรประดิษฐา

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 9 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8 หอ้ง 809 

ชื่อ-สกุล

เด็กหญิงนฏัภรณ์  ถาวระ

เด็กหญิงจิตรลดา  ปาเบา้

เด็กหญิงวาทนิ ี ชุดมะเริง

เด็กชายณภทัร  ขันติโชติ

นายศุภกร  หวังมั่น

เด็กหญิงพยิดา  ด่านแกว้

เด็กหญิงนวแพรว  มะลิลา

เด็กหญิงวริศรา  ใจเย็น

นางสาวณัฐิดา  สุดโต

นางสาววรินทร  พฒัราช

เด็กชายพลวัฒน ์ สืบดี

เด็กชายสุรธิษณ์  เจตสิกสุข

เด็กชายธนญัชัย  พรหมพนัธุใ์จ

นายณรงค์ศักด์ิ  อา่นไธสง

เด็กชายณัชภทัรศรณ์  พรมสีดา

เด็กชายภากร  ชนะจิตไพรี

เด็กชายชวัลวิทย์  อยู่คะเชนทร์

เด็กชายธรรศภทัร  เสรีจิตติมา

นายวรวุฒิ  ทองเกษม

นายพสิษฐ์  คูสุวรรณ

เด็กชายบวรนตั  แสงสุขทนิภทัร

เด็กชายกนัตภณ เอกพงศ์เมธี 

เด็กหญิงศศิกานต์  ครองทรัพย์

นายนธิิ  อญัญโพธิ์

เด็กหญิงนลินนัท ์อกุระโทก



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ศึกษาที่โรงเรียน

1 770271 สุรนารีวิทยา

2 770272 สุรนารีวิทยา

3 770273 สุรนารีวิทยา

4 770274 ราชสีมาวิทยาลัย

5 770275 สุรนารีวิทยา

6 770276 สุรธรรมพทิกัษ์

7 770277 สุรนารีวิทยา

8 770278 สุรนารีวิทยา

9 770279 พมิายวิทยา

10 770280 ราชสีมาวิทยาลัย

11 770281 โชคชัยสามคัคี

12 770282 สุรนารีวิทยา

13 770283 สุรนารีวิทยา

14 770284 สุรนารีวิทยา

15 770285 ราชสีมาวิทยาลัย

16 770286 ปากช่อง

17 770287 ปากช่อง

18 770288 ปากช่อง

19 770289 ปกัธงชัยประชานริมติ

20 770290 ปกัธงชัยประชานริมติ

21 770291 บญุวัฒนา

22 770292 บญุวัฒนา

23 770293 บญุวัฒนา

24 770294 ราชสีมาวิทยาลัย

25 770295 มารีย์วิทยา

26 770296 สุรนารีวิทยา

27 770297 รุ่งอรุณวิทยา

28 770298 รวมมติรวิทยา

29 770299 บญุวัฒนา

รายชื่อนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลอืกเขา้เปน็นักเรียนทนุ พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2557

สนามสอบ โรงเรียนสรุนารีวิทยา  

หอ้งสอบที่ 10 อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  ชั้น 8  หอ้ง 812 

ชื่อ-สกุล

เด็กชายจิรภทัร  สายขุนทด

เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุสระนอ้ย

เด็กหญิงพชัรพร  บณัฑิตยุทธพงศ์

นางสาวอมัรา  สวัสดี

นายประภากร  ไกรเทพ

เด็กหญิงภทัรภร  แนบสนทิ

เด็กหญิงสุภติา  อง

เด็กหญิงภริูชญา  ศิริพลู

เด็กชายธนากร  บ ารุงพพิฒันพร

นางสาวอภชิญา  วงศ์สมติกลุ

เด็กหญิงพมิพน์ารา  ชัยสิทธิสินสุข

เด็กหญิงปวันรัตน ์ มหทิธิกร

เด็กหญิงสิริการ  สุวรรณฉัตร

เด็กหญิงศรินทร์  บาลศิริ

เด็กหญิงมธุรดา  ฉัตรเมอืงปกั

เด็กหญิงองัคณา  มุ่งอุ้มกลาง

เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีพนัธ์

เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีพนัธ์

เด็กหญิงพรณัชชา  เชียงไชยสกลุไทย

นายภริูต  บญุฤกษ์

เด็กหญิงธันยพร  เทศสูงเนนิ

เด็กหญิงกชนภิา  เภสัชชะ

เด็กหญิงทรรศพร  ภกูิ่งงาม

นายปยิวัฒน ์ ทองจันทร์

นางสาวบญุฒิตา  หนิสูงเนนิ

เด็กหญิงกญัญาภคั  อฐิกอ

เด็กชายสพล  มหรรฆสุวรรณ

นางสาวกนกนภา  ศุภลักษณ์

นางสาวพยิดา  ภทูมสิาขา



สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมของ สสวท.      

วิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ของ สสวท.     

วิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

เข้าสู่ระบบที่  http://www.dpstcenter.org/ แล้วพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 

และให้น าบัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวในการเข้าสอบ

 ในวนัอาทิตย์ที่ 15 ธนัวาคม 2556 

ขอให้นักเรียนผู้สอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 ทุกคน Login

ประกาศ

เวลา 09.00 – 15.00 น.รายละเอียดดงัน้ี 

เวลา

09.00 – 11.30 น.

ตารางสอบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2557

                                                                    0-4425-5739-40 ต่อ 501

วิชาสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์

ครอบคลมุเน้ือหา

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

12.30 – 15.00 น.

การตรวจข้อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะใช้เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ ก าหนดให้นักเรียนระบายค าตอบ

ในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์โดยใช้ดินสอด าชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น

ยกเวน้การเขียนชื่อ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อสนามสอบ และวชิาที่สอบบนหัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกา 

ดังนั้นนักเรียนต้องเตรียมเคร่ืองเขียน ดินสอ 2B หรือ BB ปากกาลูกล่ืน และยางลบมาในวนัสอบด้วยตนเอง

                                                                    ศูนย์ พสวท. โรงเรียนสุรนารีวทิยา

วิชาคณิตศาสตร์


