
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
โครงการห้องเรียนพิเศษคณติศาสตร์   
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 ตามท่ีโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจําปีการศกึษา  2559  ในระหว่างวันที ่ 20 – 24  
กุมภาพันธ์ 2559  ไปแล้วน้ัน  จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2559  โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ดังมีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
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 (นายสมัคร  ไวยขุนทด)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 
 
 
 



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 1  

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10001 ภัทรานิษฐ์ ฉิมหาชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

2 10002 พิยดา แก้วประถม เมืองนครราชสีมา

3 10003 ณัชชา ยิ้มย่อง รวมมิตรวิทยา

4 10004 กฤติมา เจริญสุข อนุบาลนครราชสีมา

5 10005 อทิตยาพร งามพินิจพงษ์ อนุบาลนครราชสีมา

6 10006 ปวีณอร ทองพลู เมืองนครราชสีมา

7 10007 แพรพลอย จะวังคะโส รวมมิตรวิทยา7 10007 แพรพลอย จ วงค โส รวมมตรวทยา

8 10008 ธัญจิรา มโนธรรม รวมมิตรวิทยา

9 10009 เมธิรา เอ้ืองคําประเสริฐ เมืองนครราชสีมา

10 10010 สุจิตรา แก้วสุข เมืองนครราชสีมา

่11 10011 สุธาลักษณ์ ปั่นทองหลาง บ้านโนนปอแดง

12 10012 พิมพ์มาดา ขุปสูงเนิน อนุบาลนครราชสีมา

13 10013 กฤติยาภรณ์ กรเกริกเกียรติ รวมมิตรวิทยา

14 10014 ธณัฐพร หัสวาที สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

15 10015 วรัมพร แจ้งสูงเนิน มงคลกุลวิทยา

16 10016 วรรณพร ดิษฐ์ขุนทด เซนต์โยเซฟศึกษา

17 10017 ธิดารัตน์ ศรีสุพงษ์ เมืองนครราชสีมา

18 10018 ทสมา ไชยมงคล อนบาลนครราชสีมา18 10018 ทสมา ไชยมงคล อนุบาลนครราชสมา

19 10019 ปรียาภรณ์ เช้ืออินทร์ วัดสระแก้ว

20 10020 ขจีวรรณ ธรรมประทีป อนุบาลนครราชสีมา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 2  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10021 ปัญจรัตน์ นาคเสน อนุบาลนครราชสีมา

2 10022 ศุภิสรา เหยียดกระโทก บ้านอังโกน-ห้วยทราย

3 10023 สุมลมาลย์ ผาดไธสง อนุบาลชุมพวงวิทยา

4 10024 โกลัญญา แก้วยงกฎ อนุบาลนครราชสีมา

5 10025 ทติยา ท่ีรัก สุขานารี

6 10026 ภัทรวดี วิชัย อนุบาลนครราชสีมา

7 10027 ขวัญข้าว เสาโร เมืองนครราชสีมา7 10027 ขวญขาว เสาโร เมองนครราชสมา

8 10028 ปริมลัดดา พลเยี่ยม เมืองนครราชสีมา

9 10029 ณณัชชา ชูวงศ์สถาพร เมืองนครราชสีมา

10 10030 สุพรรษา บุญเชิญ เมืองนครราชสีมา

11 10031 สุธาลิดา สุวรรณดี เมืองนครราชสีมา

12 10032 พัสวี จันทาสี อนุบาลนครราชสีมา

13 10033 ปรีดาวรรณ นกแก้ว อนุบาลนครราชสีมา

14 10034 บุญชิรา ยอดโคกสูง อนุบาลนครราชสีมา

15 10035 ธพัชรชนม์ อู่เสือพะเนาว์ วัดสระแก้ว

16 10036 วริศราวรรณ โฉดโคกสูง มารีย์อนุสรณ์

17 10037 กนกกร ม่วมกระโทก อนุบาลนครราชสีมา

18 10038 ศศิธร พร เสมา อนบาลนครราชสีมา18 10038 ศศธร พระเสมา อนุบาลนครราชสมา

19 10039 ธิตยา แสนบัว รุ่งอรุณวิทยา

20 10040 เพชราภรณ์ มีมณี บ้านเมืองปักสามัคคี



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 3  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10041 พรปวีณ์ จินากูล มารีย์วิทยา

2 10042 วนัสนันท์ อู๋สูงเนิน เมืองนครราชสีมา

3 10043 โยษิตา ลอยศักดิ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

4 10044 ธนัชพร สมิตินทุ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

5 10045 ชัชชญา ล้ิมพงษา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

6 10046 ธนพร จันมี บ้านหนองหินโคน

7 10047 ณตตรา วงศกรโกศล อนบาลนครราชสีมา7 10047 ณุตตรา วงศกรโกศล อนุบาลนครราชสมา

8 10048 ณวรา วงศกรโกศล อนุบาลนครราชสีมา

9 10049 จตุพร ศรีพุฒ ชุมชนประทาย

10 10050 ณัฐณิชา ประสิทธ์ิสุวรรณ วัดสระแก้ว

11 10051 พัชรพร รัตนพันธ์ บึงสาลี

12 10052 ภูริชญา กสิพล อนุบาลจุรีพันธ์

13 10053 ทัตพิชา วีระยุทธศิลป์ อนุบาลนครราชสีมา

14 10054 ภัคจิรา คงคารักษ์ สุขานารี

15 10055 ปิยธิดา ช่วยกลาง อนุบาลนครราชสีมา

16 10056 พิมพ์ภัสสร ฆ้องแสง สุขานารี

17 10057 พิมพ์พิศา ท้วมผิวทอง อนุบาลนครราชสีมา

18 10058 พิย ฎา นักฟ้อน อนบาลนครราชสีมา18 10058 พยะฎา นกฟอน อนุบาลนครราชสมา

19 10059 ธวัลชญาณ์ ฐิระพงศ์ณธี อนุบาลนครราชสีมา

20 10060 นงนภัส บัวขจร เทศบาล 4 (เพาะชํา)



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 4  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10061 อรญาดา จรัณยานนท์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

2 10062 กมลรัตน์ จงนอก วานิชวิทยา

3 10063 ภรภัทร อินทร์ปัญญา มงคลกุลวิทยา

4 10064 นวนันท์ สันติสกุลพงษ์ อนุบาลนครราชสีมา

5 10065 ปารมี วนิชพร วัดสระแก้ว

6 10066 เหมือนตะวัน แสงไพโรจน์ สุขานารี

7 10067 สภาพร แพนดี รวมมิตรวิทยา7 10067 สุภาพร แพนด รวมมตรวทยา

8 10068 ธัญชนก กล่ินถมยา เมืองนครราชสีมา

9 10069 วชิรญา ลิสันเทียะ เมืองนครราชสีมา

10 10070 อาภาภัทร อ่อนโคกสูง อนุบาลนครราชสีมา

11 10071 พีรดา เทอดโยธิน มารีย์วิทยา

12 10072 ยลดา ล้ิมสีมารัตน์ วัดสระแก้ว

13 10073 ศตพร ทวีศิลป์ สุขานารี

14 10074 วัชรวรรณ ฐานะวัน อนุบาลนครราชสีมา

15 10075 ผาติพร อรรคพิณ ด่านขุนทด

16 10076 ชัชชลัยย์ คีรีกิจขจร มารีย์วิทยา

17 10077 พรนรินทร์ เช่ือมกระโทก บ้านดอนเกตุ

18 10078 ตรีรัตน์ นพันธ์ อนบาลนครราชสีมา18 10078 ตรรตน นุพนธ อนุบาลนครราชสมา

19 10079 จิตตานันท์ พรเลิศวรรธน์ มารีย์วิทยา

20 10080 วรัญญา ศิลป์ประเสริฐ อนุบาลนครราชสีมา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 5  

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10081 ภัทรานิษฐ์ เรืองสุวรรณ์ อนุบาลนครราชสีมา

2 10082 สุพัตรา เจริญสุข บ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)

3 10083 วัลลดา โสมน้อย อนุบาลนครราชสีมา

4 10084 ธันวาพร เกริกเกียรติกุล ประสารวิทยา

5 10085 ฐิติชญา จริงโพธ์ิ อนุบาลนครราชสีมา

6 10086 พิชญ์ญาดา วัดอิ่ม อนุบาลนครราชสีมา

7 10087 ศภิสรา สพรรณนอก ชมชนประทาย7 10087 ศุภสรา สุพรรณนอก ชุมชนปร ทาย

8 10088 สิริกัญญา อุปัชฌาย์ อนุบาลนครราชสีมา

9 10089 กนกอร บุญจอง อนุบาลนครราชสีมา

10 10090 นันทิชา บุญวิไลวงศ์ อนุบาลนครราชสีมา

11 10091 กุลภัสสร์ แก้วขุนทด วัดสระแก้ว

12 10092 สิปาง พูลสวัสดิ์ วัดสระแก้ว

13 10093 วรรณรัตน์ ทองเดช เทศบาล 4 (เพาะชํา)

14 10094 เปมิกา กูลวิริยะ อนุบาลนครราชสีมา

15 10095 ณฐกมล ไกยชาติ สุรนารายณ์วิทยา

16 10096 พรนภัส พุ่มปาน สุรนารายณ์วิทยา

17 10097 ลภัสรฎา คุณทรัพย์ สุรนารายณ์วิทยา

18 10098 ศิริปร ภา ปราณีตพลกรัง อนบาลนครราชสีมา18 10098 ศรประภา ปราณตพลกรง อนุบาลนครราชสมา

19 10099 พาขวัญ อิ่มจันทร์ อนุบาลนครราชสีมา

20 10100 ธนกาญจน์ ปรึกกระโทก บ้านหนองหินโคน



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 6  

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10101 ดรัญชนก พันธ์สุมา สุขานารี

2 10102 สุรางคณา ดวงสุดาวรรณ มงคลกุลวิทยา

3 10103 จิตราภา เรืองกระโทก บ้านหนองหินโคน

4 10104 ธมลวรรณ บุรารักษาเกียรติ อนุบาลนครราชสีมา

5 10105 นันทภัค มุสิกโปฎก อนุบาลนครราชสีมา

6 10106 พิมพ์มาดา วชิรสุนทรกุล อนุบาลนครราชสีมา

7 10107 ณัธท์ฐภาช์ บํารงกลาง อนบาลนครราชสีมา7 10107 ณธทฐภาช บารุงกลาง อนุบาลนครราชสมา

8 10108 พิชญ์ตะวัน จันทรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9 10109 กานต์ธิดา ยี่นาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 10110 เวธินี กาญจนนพวงศ์ อนุบาลนครราชสีมา

11 10111 ณัฏฐณิชา บุญญาสถิตย์ อนุบาลนครราชสีมา

12 10112 หัตถวดี สดสุชาติ อนุบาลนครราชสีมา

13 10113 ธัชพรรณ ขจรไพร พงษ์ศิริวิทยา

14 10114 ธัญชนก ขจรไพร พงษ์ศิริวิทยา

15 10115 กนกอร ล้ิมพงศานุรักษ์ พงษ์ศิริวิทยา

16 10116 วริชญาณ์ กองขุนทด พงษ์ศิริวิทยา

17 10117 นภัสนันท์ ปาละวงษ์ อุบลรัตน์นครราชสีมา

18 10118 ณัฐยา ไตรพนม สขานารี18 10118 ณฐยา ไตรพนม สุขานาร

19 10119 ธิดาวรรณ ยะโสธร วานิชวิทยา

20 10120 ปุญญิศา คลองโนนสูง สุขานารี



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 7  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10121 ธนวรรณ สุทธรัตนกุล มารีย์วิทยา

2 10122 พัสตราภรณ์ คูณขุนทด ด่านขุนทด

3 10123 ธัญชนก วันสุข อนุบาลนครราชสีมา

4 10124 คัทลียา นิธิวรรณกิจ ชุมชนประทาย

5 10125 สุภัคจิรา กระจ่างโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา

6 10126 พิชญาธินาถ รอสูงเนิน เมืองนครราชสีมา

7 10127 อติมา จันทร์ทวีทิพย์ อนบาลนครราชสีมา7 10127 อตมา จนทรทวทพย อนุบาลนครราชสมา

8 10128 ผริตา ปราณีตพลกรัง วัดสระแก้ว

9 10129 ชาริณี ศิริปรุ เมืองนครราชสีมา

10 10130 แพรวพราว ตรีสันเทียะ เมืองนครราชสีมา

11 10131 รินรดา งบไธสง เมืองนครราชสีมา

12 10132 ธมนวรรณ มะโนมัย เมืองนครราชสีมา

13 10133 ฑิตฐิตา คํารณฤทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

14 10134 นภัทร แก้วอินทร์ วัดสระแก้ว

15 10135 ภัทรนันท์ นาคสุข ด่านขุนทด

16 10136 ณัฏฐนรี เอี่ยมนอก เมืองนครราชสีมา

17 10137 ชัญญาณัฏฐ์ สอดศรี กมลวิชญ์ศึกษา

18 10138 ปัญฑารีย์ ชาญวิจิตร มารีย์วิทยา18 10138 ปญฑารย ชาญวจตร มารยวทยา

19 10139 พิมพ์ชนก อุชายภิชาติ อนุบาลจุรีพันธ์

20 10140 ณิชกานต์ ปริญญานุสสรณ์ อนุบาลนครราชสีมา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 8  

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10141 เมธปิยา วรรณโก สุขานารี

2 10142 ณัฏฐณิชา พยัญเขตการณ์ วัดสระแก้ว

3 10143 ปภาวรินทร์ เอื้อกิดาการ เมืองนครราชสีมา

4 10144 ภัคสิริ ศุขพัฒน์ อนุบาลนครราชสีมา

5 10145 ณัชชาฑินีย์ วงศ์เสรีวัฒนา มารีย์วิทยา

6 10146 อภิชญา นาคพวง อนุบาลนครราชสีมา

7 10147 วริญญา จตรพรสวัสดิ์ อนบาลภเวียง7 10147 วรญญา จตุรพรสวสด อนุบาลภูเวยง

8 10148 พลอยชมพู เจริญสันธ์ิ อนุบาลนครราชสีมา

9 10149 ผกามาศ กมลสุเมธา อนุบาลนครราชสีมา

10 10150 อิงครัตน์ ธนกิจเสถียรชัย อนุบาลนครราชสีมา

11 10151 พัชราภา พินเกาะ เกียรติคุณวิทยา

12 10152 ณัฏฐณิชา ศุภเมธาวงศ์ รวมมิตรวิทยา

13 10153 สุกัลยา วัฒนวิทย์ มงคลกุลวิทยา

14 10154 พิม โชติณภาลัย อนุบาลนครราชสีมา

15 10155 ปนัสยา เอื้อเฟื้อ รวมมิตรวิทยา

16 10156 ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง พิทักษ์ภูเบนทร์7

17 10157 นันทกานต์ นันท์ดี อนุบาลนครราชสีมา

18 10158 ณิชาภัทร ชํานาญกลาง อนบาลนครราชสีมา18 10158 ณชาภทร ชานาญกลาง อนุบาลนครราชสมา

19 10159 รพีพรรณ ผิวแดง บ้านหนองหินโคน

20 10160 อมรพรรณ กิตติไกรศรีกุล รวมมิตรวิทยา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 9  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10161 ยศสินี พรหมทา อนุบาลนครราชสีมา

2 10162 ชาลิสา นามวิเศษ เกียรติคุณวิทยา

3 10163 จารุพร การงาน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4 10164 อารีรัตน์ แซ่เตียว อนุบาลขามสะแกแสง

5 10165 ศุภัชญา บุญกุล เมืองนครราชสีมา

6 10166 ธัญรดา คงม่ัน อนุบาลนครราชสีมา

7 10167 ธนพร ฟบขนทด เมืองนครราชสีมา7 10167 ธนพร ฟุบขุนทด เมองนครราชสมา

8 10168 ปพิชญา ทับพุดซา เกียรติคุณวิทยา

9 10169 เบญญาภา เช่ือดี เมืองนครราชสีมา

10 10170 พรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี อนุบาลนครราชสีมา

11 10171 อัญมณี ถมทอง เมืองนครราชสีมา

12 10172 อิสเบล ตั้งอดุลย์รัตน์ อนุบาลนครราชสีมา

13 10173 ศิระประภา หวังบุญ สุขานารี

14 10174 ปารณีย์ จงปลูกกลาง มารีย์วิทยา

15 10175 วรินทร์พร รากเงิน อนุบาลนครราชสีมา

16 10176 สุภัทรตรา มีสวัสดิ์ อุบลรัตน์นครราชสีมา

17 10177 พิมพ์มาดา เดชดี มารีย์วิทยา

18 10178 พิมพ์ภัสรา ธงสันเทีย อนบาลนครราชสีมา18 10178 พมพภสรา ธงสนเทยะ อนุบาลนครราชสมา

19 10179 พรีมณภัส ถือสัตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20 10180 พิมพ์มาดา ปัตติมรรค เมืองนครราชสีมา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 10  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10181 อัญวีณ์ ธนากูลกิตติพัฒน์ เมืองนครราชสีมา

2 10182 ธนาภา แย้มศรีสุคนธ์ เมืองนครราชสีมา

3 10183 บุศราภรณ์ ดีจอหอ อนุบาลนครราชสีมา

4 10184 ภรภัทชา เสาวภาคย์ สุขานารี

5 10185 โยษิตา สง่าพงษ์ เซนต์โยเซฟศึกษา

6 10186 นภัสวรรณ จันทร์ตัน เมืองนครราชสีมา

7 10187 พิมพ์ลภัส แขจอหอ เมืองนครราชสีมา7 10187 พมพลภส แขจอหอ เมองนครราชสมา

8 10188 พิมพ์ดาว จึงศิริกุล มารีย์วิทยา

9 10189 ณัชชา โชตินอก อนุบาลนครราชสีมา

10 10190 ชลธิชา คงเกษม ชุมชนคงวิทยา

11 10191 กัญธิมา สายสุวรรณ สุขานารี

12 10192 กันทิชา สุขสิริรัตน สารสาสน์วิเทศโคราช

13 10193 วรินทร์ธร อัยลา ชุมชนประทาย

14 10194 แพรวา อุนพานิช มารีย์วิทยา

15 10195 ปิ่นรัตน์ โมท้ง ด่านขุนทด

16 10196 ภัทรวดี เกรียงวงศ์ มารีย์วิทยา

17 10197 สุญาณิดา บุบผามาลา อนุบาลนครราชสีมา

18 10198 ญาณิศา สวัสดี มารีย์วิทยา18 10198 ญาณศา สวสด มารยวทยา

19 10199 ฐิติกานต์ เปียสูงเนิน สุขานารี

20 10200 นภาพร วงศ์พยัคฆ์โยธิน อนุบาลนครราชสีมา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 11  

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10201 ทติมา ทองศรีมะดัน อนุบาลนครราชสีมา

2 10202 ปพิชญา อเบอร์โครมบี้ อนุบาลนครราชสีมา

3 10203 จิดาภา เช้ือวิวัฒน์ อัสสัมชัญนครราชสีมา

4 10204 ศิรดา ธานี อนุบาลนครราชสีมา

5 10205 ชนัฐกานต์ วัฒนธีรางกูร มารีย์วิทยา

6 10206 ชาลิสา ประสาทพิธพรชัย มารีย์วิทยา

7 10207 สิริรัตน์ สหัสสขมั่นคง กลโน7 10207 สรรตน สหสสุขมนคง กุลโน

8 10208  ณัฏฐกานต์ ทรัพย์มีอยู่ เกียรติคุณวิทยา

9 10209 ชุติมณฑน์ ไข่แก้ว วัดสระแก้ว

10 10210 ณัชนันท์ น้อยมาลา วัดสระแก้ว

11 10211 เพ็ญพิชชา กรโคกกรวด เมืองนครราชสีมา

12 10212 สุชัญนิชา จันดาโชติ บ้านด่านเกวียน

13 10213 ธัญกัญจน์ แสนธิ อนุบาลนครราชสีมา

14 10214 บัวชมพู อิ่มวิเศษ พิทักษ์ภูเบนทร์

15 10215 สิริขวัญ ทองคํา สุขานารี

16 10216 จิดาภา สุวรรณโชติ กีรติศึกษา

17 10217 ธันยาภรณ์ ชนะกุลชัยวัชร์ จตุรคามสามัคคี

18 10218 ไอย์ ฮามา สามัคคีรถไฟ18 10218 ไอย ฮามา สามคครถไฟ

19 10219 กวินตรา หมั่นสาร เกียรติคุณวิทยา

20 10220 นันทิชา พิพัฒน์เยาว์กุล อนุบาลนครราชสีมา



่ ์ ้ ่

โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 12  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10221 พรรณพร พระฉาย อนุบาลนครราชสีมา

2 10222 สุจิตรา หลักคํา อนุบาลนครราชสีมา

3 10223 ณัฐวรา อยู่ดี อนุบาลนครราชสีมา

4 10224 ลดาวัลย์ ทิพย์ธเนศวร อนุบาลนครราชสีมา

5 10225 พิชามญช์ุ เชาว์วัฒนาพานิช อนุบาลนครราชสีมา

6 10226 สุขฤทัย รัตนวิชัย เมืองนครราชสีมา

7 10227 ปริชมน อาจริยะวัฒนกล อนบาลนครราชสีมา7 10227 ปรชมน อาจรย วฒนกุล อนุบาลนครราชสมา

8 10228 อชิรญาณ์ สุนทรโรจน์ ครบุรีวิทยา

9 10229 อภิชญา จตุรวงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 10230 กุลนภา บวรเตชธนกุล สุขานารี 2

11 10231 จรัญญา วิจิตรชาคร อนุบาลนครราชสีมา

12 10232 ภัคจิรา การอุปฏิ อนุบาลนครราชสีมา

13 10233 บุษกร บาตรโพธ์ิ รวมมิตรวิทยา

14 10234 สิรีธร ทิพย์ทํามา อนุบาลนครราชสีมา

15 10235 สกุณา สุภารัตน์ เมืองนครราชสีมา

16 10236 ธนภัทร เจริญวิวัฒน์วงศ์ สุขานารี

17 10237 วนัฐศกานต์ เพ็ชรหม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา

18 10238 อัจฉริยา ภมิสนิท เมืองนครราชสีมา18 10238 อจฉรยา ภูมสนท เมองนครราชสมา

19 10239 ณภัทร โฉสูงเนิน สามัคคีรถไฟ

20 10240 ณิชรัตน์ มาลีรัตน์สกุล มารีย์วิทยา



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครรราชสีมา

่ ์ ้ ่

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ สกล โรงเรียน ลายมือช่ือผ้เข้าสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559    สถานท่ีสอบ  อาคารวิทยาสมาคร    แถวท่ี 13  

ท เลขทสมคร ชอ สกุล โรงเรยน ลายมอชอผูเขาสอบ

1 10241 ศิริกัลยา นวนสันเทียะ อนุบาลขามสะแกแสงฯ

2 10242 วณิชยา ยาจันทึก อนุบาลสกุลจิตร

3 10243 วริศรา ริ้วทอง เทศบาล 2 (วัดสมอราย)

4 10244 กฤษณา วรรณทอง สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

5 10245 สมฤทัย สืบปรุ สมบูรณ์วิทยานุกูล

6 10246 รุ้งทิพย์ บรรเทา ชุมชนบ้านหนองไข่น้ํา

7 10247 ภริตา จงจิตกลาง อนบาลขามสะแกแสงฯ7 10247 ภรตา จงจตกลาง อนุบาลขามส แกแสงฯ

8 10249 อัญชลี ป้องศรี บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

9 10250 กนกลักษณ์ โนมขุนทด ตําบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

10 10251 รมิตา เย็นรักษา ประสารวิทยา

11 10252 สุพิชญ์นันท์ ติรเศรษฐ์ภัทร อนุบาลนครราชสีมา

12 10253 ฐาริญา ลาจังหรีด เมืองนครราชสีมา

13 10254 มุทิตา ทักสูงเนิน สมบูรณ์วิทยานุกูล

14 10255 ภาณุมาศ เมืองขุนทด ด่านขุนทด

15 10256 อลิสา ชาญปรีชารัตน์ อนุบาลนครราชสีมา

16 10257 ปล้ืม ศิริธีรพัฒน์ ด่านขุนทด

17 10258 คณิศร์กุล สุวรรณ์วรธานี มารีย์วิทยา

18 10259 ญาณินท์ ไตรยวงศ์ ิ ็ ิ ิ ั โ18 10259 ญาณนท ไตรยวงศ นานาชาติแอ็ดแวนติสมิชชัน โคราช
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