
ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770001 เด็กหญิงภคัวรรณ กมลกลาง สุรนารีวิทยา

2 770002 เด็กหญิงธันย์ชนก อามาตย์ สุรนารีวิทยา

3 770003 นางสาวภคัธีมา คงศักด์ิตระกลู สุรนารีวิทยา

4 770004 เด็กหญิงนภสัมน แกว้กลุฑล สุรนารีวิทยา

5 770005 เด็กหญิงชนนิาถ บรูณ์เจริญ สุรนารีวิทยา

6 770006 เด็กหญิงภทัริกา ทองสุข สุรนารีวิทยา

7 770007 เด็กหญิงภริดา ประจิตต์ สุรนารีวิทยา

8 770008 เด็กหญิงธนญัญา เพช็รสุข สุรนารีวิทยา

9 770009 เด็กชายปญัญลักษณ์ บญุเกดิ ราชสีมาวิทยาลัย

10 770010 เด็กหญิงปาจรีย์ พานชิวงศ์ สุรนารีวิทยา

11 770011 เด็กหญิงมนีตรา ขวาไทย สุรนารีวิทยา

12 770012 เด็กหญิงจิรดา ปริยวาที สุรนารีวิทยา

13 770013 นายพทุธิพน สวัสดี ราชสีมาวิทยาลัย

14 770014 นายประกฤษฏิ์ จงเจริญใจ ราชสีมาวิทยาลัย

15 770015 เด็กชายคมสันต์ รักกระโทก ราชสีมาวิทยาลัย

16 770016 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกลุ ราชสีมาวิทยาลัย

17 770017 เด็กชายปกปอ้ง ศรีวรรณา ราชสีมาวิทยาลัย

18 770018 เด็กชายณัฐวุฒิ นศิุริหาญ ราชสีมาวิทยาลัย

19 770019 เด็กชายปฐพ ีทาไธสง ราชสีมาวิทยาลัย

20 770020 เด็กชายอภชิานนัท ์พานชิตระกลู สารสาสนว์ิเทศนครรราชสีมา

21 770021 เด็กชายพรีวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ อสัสัมชัญนครราชสีมา

22 770022 เด็กชายธนพล พงษก์จิการุณ อสัสัมชัญนครราชสีมา

23 770023 เด็กชายธิติวุฒิ เชียงทอง อสัสัมชัญนครราชสีมา

24 770024 เด็กชายธรณ์ธันย์ ขวัญโภคา อสัสัมชัญนครราชสีมา

25 770025 เด็กชายสหสัวรรษ ราวพมิาย อสัสัมชัญนครราชสีมา

26 770026 เด็กหญิงพรรวินท ์อนิทรพงษส์กลุ สุรนารีวิทยา

27 770027 เด็กหญิงปวีณ์นชุ กติติสัตยกลุ สุรนารีวิทยา

28 770028 เด็กหญิงวรนชุ จิตภกัดีบดินทร์ สุรนารีวิทยา

29 770029 เด็กหญิงอรณิชา สุทธิกรคานนท์ สุรนารีวิทยา

30 770030 เด็กหญิงชนาพร นกุลู สุรนารีวิทยา

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770031 เด็กชายชิษณุพงศ์ พรหมเมอืงขวา สารสาสนว์ิเทศนครรราชสีมา

2 770032 เด็กชายรัฐภทัร์ รัตนโสภา สุรธรรมพทิกัษ์

3 770033 เด็กชายรพพีฒัน ์ยศสูงเนนิ ราชสีมาวิทยาลัย

4 770034 เด็กหญิงณัฐยาพร แสงเพช็ร สุรนารีวิทยา

5 770035 เด็กชายสหรัฐ ตันจินดาประทปี ราชสีมาวิทยาลัย

6 770036 เด็กชายวรากร จรัณยานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย

7 770037 เด็กหญิงสุวภทัร เกดิทอง สุรนารีวิทยา

8 770038 เด็กหญิงรุจิรา ฉันขาว สุรนารีวิทยา

9 770039 เด็กชายกรวิชญ์ กล่ินมาลี บญุวัฒนา

10 770040 เด็กหญิงบษุกร พฒันขจร สุรนารีวิทยา

11 770041 เด็กชายภาณุวิชญ์ ตุ้ยเจริญ ราชสีมาวิทยาลัย

12 770042 เด็กหญิงพชิญากร ทานกระโทก สุรนารีวิทยา

13 770043 เด็กชายนวภมู ิศรีสวัสด์ิ อสัสัมชัญนครราชสีมา

14 770044 เด็กชายพงศธร โชติรัตนตระกลู ราชสีมาวิทยาลัย

15 770045 เด็กหญิงศุภาพชิญ์ ลีลาสกลุชัย สุรนารีวิทยา

16 770046 เด็กชายฐกรณ์พงษ ์หล่อธราประเสริฐ ราชสีมาวิทยาลัย

17 770047 นายวรชาติ สนพะเนาว์ ราชสีมาวิทยาลัย

18 770048 เด็กหญิงฐิติรัตน ์ออกสุข สุรนารีวิทยา

19 770049 เด็กหญิงปลิตา ศรีทองสุข สุรนารีวิทยา

20 770050 เด็กหญิงธนดิา แสนสุขเจริญผล สุรนารีวิทยา

21 770051 เด็กหญิงกาญจนรัฐ ศุภพพิฒันก์ลุ สุรนารีวิทยา

22 770052 เด็กชายพงศกร กตัุน ราชสีมาวิทยาลัย

23 770053 เด็กหญิงพรรณสร จิตรพทิกัษเ์ลิศ สุรนารีวิทยา

24 770054 เด็กชายอริยกะ ตะนะคี พงษศิ์ริวิทยา

25 770055 เด็กหญิงนฤภร จันทรกาล โคราชพทิยาคม

26 770056 เด็กชายอรรถวุฒิ ทอนสูงเนนิ ราชสีมาวิทยาลัย

27 770057 นายสรชัช พรมดวง บญุวัฒนา

28 770058 นางสาววรรณพร เจริญสันธิ์ บญุวัฒนา

29 770059 เด็กชายเมธา สวัสด์ิรัมย์ บญุวัฒนา

30 770060 เด็กชายพงศ์ภคั พลตะคุ ราชสีมาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770061 เด็กหญิงอาฑิตยา ยศจ ารัส สุรนารีวิทยา

2 770062 เด็กชายณัฐวรรธน ์นรสาร ราชสีมาวิทยาลัย

3 770063 นางสาวอนัดามนั ถมทอง สุรนารีวิทยา

4 770064 เด็กชายธนพงษ ์ล าเพย ราชสีมาวิทยาลัย

5 770065 เด็กชายคณิติน เนตรพล ราชสีมาวิทยาลัย

6 770066 เด็กชายศิวกร ดังกลาง บญุวัฒนา

7 770067 เด็กชายนพรุจ ครบนพรัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย

8 770068 เด็กหญิงณัฐนรี ทบัทอง บญุวัฒนา

9 770069 นางสาววริศรา ศรีวิทพิย์ บญุวัฒนา

10 770070 เด็กชายวิศรุต เสียงไพรพนัธ์ บญุวัฒนา

11 770071 นางสาวชนกนนัท ์วงศ์จรัสรวี บญุวัฒนา

12 770072 เด็กชายกรีติ คงศักด์ิตระกลู ปลูกปญัญา

13 770073 เด็กหญิงณิชาธร แกว้อนิ สุรนารีวิทยา

14 770074 เด็กหญิงพรพมิล สระแกว้ สุรนารีวิทยา

15 770075 เด็กชายภวูากร เจริญชัย ปลูกปญัญา

16 770076 เด็กชายสุพชิญ์ชา แถมพร ราชสีมาวิทยาลัย

17 770077 เด็กชายกติิภสัส์ ธรรมทวี ราชสีมาวิทยาลัย

18 770078 เด็กชายศักดินนท ์ตรีกจิจานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย

19 770079 นายจิรายุส สุวรรณเลิศ ราชสีมาวิทยาลัย

20 770080 นางสาวสิปาง สีหนนัทวงศ์ สุรนารีวิทยา

21 770081 เด็กหญิงกญัญาณัฐ มากสูงเนนิ สุรนารีวิทยา

22 770082 เด็กชายณัฐภทัร สว่างนาน ราชสีมาวิทยาลัย

23 770083 เด็กชายศานติ ลึกอะหร่ า ราชสีมาวิทยาลัย

24 770084 เด็กชายทศพร เกี้ยวสันเทยีะ ราชสีมาวิทยาลัย

25 770085 เด็กหญิงธนวรรณ สุวรรณรัตน์ อสัสัมชัญนครราชสีมา

26 770086 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ บญุช่วย สุรนารีวิทยา

27 770087 นางสาวเจมนิา เกตุทตั-คาร์นส์ ปลูกปญัญา

28 770088 นายอดุมสิทธิ ์ปวิโรจนจ์ริยา สุรธรรมพทิกัษ์

29 770089 เด็กชายณัฏฐวัฒน ทพิย์เจริญ สุรธรรมพทิกัษ์

30 770090 เด็กหญิงนริศรา กลึงพดุซา สุรนารีวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 803 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770091 เด็กหญิงศศิชา กรีติอไุร สุรนารีวิทยา

2 770092 เด็กหญิงณัฐสิน ีรุ่งรัศมทีวีมานะ ปากช่อง

3 770093 เด็กหญิงรังสิดาภรณ์ ศิลาแลง สุรนารีวิทยา

4 770094 เด็กหญิงณัฐกฤตา พทุธชนม์ สุรนารีวิทยา

5 770095 เด็กชายอภสิิทธิ ์เหล่านภากลุ ราชสีมาวิทยาลัย

6 770096 เด็กหญิงมฌัฌิมา ศรีสุวรรณ สุรนารีวิทยา

7 770097 เด็กหญิงบงกชมาศ บวัระย้า สุรนารีวิทยา

8 770098 เด็กหญิงพมิพศิา เฮ้าจัตุรัส สุรนารีวิทยา

9 770099 เด็กหญิงจิดาภา เลิศพรเจริญ สุรนารีวิทยา

10 770100 เด็กหญิงวรรณวิดา ธีระเจตกลู สุรนารีวิทยา

11 770101 เด็กชายธนชิต พลราชม สุรธรรมพทิกัษ์

12 770102 เด็กหญิงณิชกานต์ ศิริเทพทวี สุรนารีวิทยา

13 770103 เด็กชายภริูนทร์ สุรโชติมงคล ราชสีมาวิทยาลัย

14 770104 เด็กหญิงอสิรีย์ ปญัจเสาวภาคย์ สุรนารีวิทยา

15 770105 เด็กหญิงชลธิชา ปานปรีชา สุรนารีวิทยา

16 770106 เด็กหญิงศศิขัณฑ์ มะลิหวล สุรนารีวิทยา

17 770107 เด็กหญิงชาคริยา บญุประกอบ สุรนารีวิทยา

18 770108 เด็กชายชีวา เกษรบญุนาค ราชสีมาวิทยาลัย

19 770109 เด็กหญิงณิชาภทัร สุรพยัคฆพงษ์ สุรนารีวิทยา

20 770110 เด็กชายอภสิิทธิ ์ศรีเสรีนวุัฒน์ สารสาสนว์ิเทศนครรราชสีมา

21 770111 เด็กหญิงจีรนนัท ์ศรีออ่น สุรนารีวิทยา

22 770112 เด็กหญิงอาทมิา จริงสูงเนนิ สุรนารีวิทยา

23 770113 เด็กหญิงกนกพร ปล่ังกลาง สุรนารีวิทยา

24 770114 เด็กหญิงมขุสุดา เกดิกรุง สุรนารีวิทยา

25 770115 เด็กชายณัฐวัฒน ์รัตนานนทเ์สถียร ราชสีมาวิทยาลัย

26 770116 เด็กชายติณณ์ ข ากิ่ง ราชสีมาวิทยาลัย

27 770117 นางสาวสุจิตรา ทองทา สุรนารีวิทยา

28 770118 เด็กหญิงณิชาภทัร ศุภรัตนชาติพนัธ์ สุรนารีวิทยา

29 770119 เด็กหญิงชนาภสัร์ วิทยกจิพพิฒัน์ สุรนารีวิทยา
30 770120 นางสาวชญานนท ์เอื้อนกลาง สุรนารีวิทยา

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 804 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770121 เด็กหญิงปัญณิษฐ์ ศิริพูลวฒันา สุรนารีวทิยา

2 770122 นางสาววชัรีญาภรณ์ ทองคล่ี สุรนารีวทิยา

3 770123 เด็กชายธนา จาตุรวงศา สุรธรรมพิทักษ์

4 770124 นางสาววรีดา คร่ังกระโทก สุรนารีวทิยา

5 770125 เด็กหญิงพิมพ์ขวญั พิชชาภาพงศ์ สุรนารีวทิยา

6 770126 เด็กชายชยุต พัฒนศาสตร์ ราชสีมาวทิยาลัย
7 770127 เด็กหญิงนิธนิาถ ผ่องกุศล สุรนารีวทิยา

8 770128 นายธนภณ รอบพรมราช สุรธรรมพิทักษ์

9 770129 นายศิรวศิย์ ขจรสมบัติ สุรธรรมพิทักษ์

10 770130 เด็กชายกันต์กว ีเอียตระกูลไพบูลย์ ราชสีมาวทิยาลัย

11 770131 นางสาวสุทธดิา เหล็กอิ่ม สุรนารีวทิยา

12 770132 เด็กหญิงชนากานต์ พลัดเมือง สุรนารีวทิยา

13 770133 เด็กชายปวริศ เดชไกรสร ราชสีมาวทิยาลัย

14 770134 เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยงาน สุรนารีวทิยา

15 770135 เด็กหญิงสุนิตา ศิริสุข พิมายวทิยา

16 770136 เด็กชายวทิยาศาสตร์ ทองบุญมา ราชสีมาวทิยาลัย

17 770137 เด็กหญิงสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ สุรนารีวทิยา

18 770138 เด็กชายบูรพา เจริญวฒัน์ ราชสีมาวทิยาลัย

19 770139 นายกษมะ คงเมือง บุญวฒันา
20 770140 นายจักรินทร์ เดชโนนสังข์ เมืองคง

21 770141 นางสาวจิรัชชา แนบกลาง สุรนารีวทิยา

22 770142 เด็กหญิงธนชนก จันทร์อร่าม บุญวฒันา

23 770143 เด็กหญิงสิริราชย์ สุระ สุรธรรมพิทักษ์

24 770144 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ อัสสัมชัญนครราชสีมา
25 770145 เด็กหญิงบุรัสกร กัสนุกา สุรนารีวทิยา

26 770146 นายภไูพร ศรีพุทธาธรรม อบุลรัตนราชกญัญาฯ นครราชสีมา

27 770147 เด็กหญิงดุษิตา ฤทธสินธิ์ มารีย์วทิยา
28 770148 เด็กชายภรัณยู เต็มภทัราโชค สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

29 770149 เด็กหญิงปิยาอร ลิขิตรัตนากร สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา
30 770150 เด็กหญิงพลอยวรีย์ ไกรตรวจพล อบุลรัตนราชกญัญาฯ นครราชสีมา

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770151 เด็กหญิงศรสวรรค์ ชาติกลาง สุรนารีวทิยา
2 770152 เด็กหญิงภทัรปพร เจริญยิง่ สุรนารีวทิยา

3 770153 เด็กหญิงปัทพร เจริญยิง่ สุรนารีวทิยา

4 770154 เด็กหญิงปรวร์ี พุฒพันธ์ สุรนารีวทิยา
5 770155 เด็กหญิงปิยะธดิา ช่อสูงเนิน สุรนารีวทิยา
6 770156 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก สุรนารีวทิยา
7 770157 เด็กชายธนภทัร พุ่มชูศรี ราชสีมาวทิยาลัย

8 770158 เด็กชายชนาธปิ หงษ์ค าดี บุญวฒันา
9 770159 เด็กชายธนกร นันทพรไพจิตร ราชสีมาวทิยาลัย
10 770160 นายภากร กิติรัตน์ตระการ ราชสีมาวทิยาลัย

11 770161 เด็กหญิงวริียา พรมเสนีย์ สุรนารีวทิยา

12 770162 เด็กหญิงภาณิภคั ต้ังติรชัย สุรนารีวทิยา

13 770163 เด็กหญิงเมธาพร แป้นทอง สุรธรรมพิทักษ์

14 770164 เด็กหญิงดลนพร อภพิัฒนพงศ์ โนนสูงศรีธานี

15 770165 นางสาวกิรณา จวนกลาง โนนสูงศรีธานี

16 770166 นางสาวสุทธดิา สระทองหลาง โนนสูงศรีธานี

17 770167 นางสาวหทัยนาถ พุ่มเกาะ สุรนารีวทิยา

18 770168 เด็กหญิงณิชกุล เอื้ออนันต์ตระกูล สุรนารีวทิยา

19 770169 นางสาวพิชญ์นรี เอมสีแดง สุรนารีวทิยา

20 770170 เด็กหญิงอิสรีย์ พันธุธ์ติิโชติ สุรนารีวทิยา

21 770171 เด็กหญิงนิพพิชฌน์ สร้อยสวสัด์ิ สุรนารีวทิยา

22 770172 นางสาวณัฐวรา อัครกตัญญู สุรนารีวทิยา

23 770173 เด็กหญิงชลิตา เพียรสุภาพ อัสสัมชัญนครราชสีมา

24 770174 เด็กหญิงปภาวรินท์ เหลืองจารุ สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

25 770175 เด็กหญิงอดิศรา เนาวนนท์ สุรนารีวทิยา

26 770176 เด็กหญิงพิมพ์นรี นุชกลาง สุรนารีวทิยา

27 770177 เด็กหญิงจิรัฐติญา หลักค า สุรนารีวทิยา

28 770178 นางสาวแพรพรรณ โสล าภา สุรนารีวทิยา

29 770179 เด็กหญิงพิชชาพร ดวงแก้ว สุรนารีวทิยา

30 770180 เด็กหญิงภริตา โตมรศักด์ิ สุรนารีวทิยา

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 6 ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770181 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฉัตรไกรเลิศ สุรนารีวทิยา

2 770182 นางสาวพรรวนิท์ กุดแถลง สุรนารีวทิยา

3 770183 นางสาวทิพานัน วศิรุตวาณิชย์ สุรนารีวทิยา

4 770184 เด็กหญิงนันทิกา อุปฮาด สุรนารีวทิยา

5 770185 นางสาวฐิตาภรณ์ ทรัพย์โคกสูง สุรนารีวทิยา
6 770186 เด็กหญิงเพียงนภา ไทยดี อัสสัมชัญนครราชสีมา

7 770187 เด็กหญิงลลิตวดี ดวงสา อัสสัมชัญนครราชสีมา
8 770188 นางสาววริศรา น ารักขิต สุรนารีวทิยา

9 770189 เด็กชายศุภวชิญ์ โอ้เหรียญ บุญวฒันา

10 770190 เด็กหญิงรัตนพรรณ ศิริปรุ สุรนารีวทิยา

11 770191 เด็กชายภคัสุวฒัน์ สร้างขุนทด ราชสีมาวทิยาลัย

12 770192 นายกฤตภาส ชูชื่น ราชสีมาวทิยาลัย
13 770193 เด็กชายภมูิพลัง ศรีเจริญ ราชสีมาวทิยาลัย

14 770194 เด็กชายภทัรพงศ์ พัฒนากุล ราชสีมาวทิยาลัย

15 770195 เด็กหญิงสมฤทัย รักษา โคราชพิทยาคม

16 770196 เด็กชายพัชรดนัย เกตศิลา ราชสีมาวทิยาลัย

17 770197 เด็กหญิงภทัรภร จันทรักษา อบุลรัตนราชกญัญาฯนครราชสีมา

18 770198 เด็กหญิงเกสินีภรณ์ กล่ันสกุล สุรนารีวทิยา

19 770199 เด็กหญิงปารมี ข าเพ็ง สุรนารีวทิยา

20 770200 เด็กหญิงณัฎฐา สัจจาวฒันา สุรนารีวทิยา

21 770201 เด็กหญิงณัฐพร ศัพทะเสวี สุรธรรมพิทักษ์

22 770202 เด็กหญิงพิชญา ฉัตรสุวรรณกิจ สุรนารีวทิยา

23 770203 นางสาวปาณิสรา โรจน์ชวฤทธิ์ สุรนารีวทิยา

24 770204 นางสาววาริศา ศิริพลไพบูลย์ มารีย์วทิยา

25 770205 นายเทวนิทร์ กุลสานต์ ราชสีมาวทิยาลัย

26 770206 นายวรากรณ์ ศิริวกิุล บุญวฒันา

27 770207 เด็กชายพงศ์เทพ ชาญสัมพันธ์ บุญวฒันา

28 770208 นายพรชพล พระฉาย บุญวฒันา

29 770209 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ สุรนารีวทิยา

30 770210 เด็กหญิงนันท์นภสั ดวงกลาง สุรนารีวทิยา

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 7 ห้อง 807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770211 เด็กชายกษิดิศ พ่วงเล็ก บุญวฒันา
2 770212 เด็กหญิงสุวรรณภา วารีเจริญชัย โคราชพิทยาคม

3 770213 เด็กหญิงปาริฉัตร สนองผัน ปักธงชัยประชานิรมิต
4 770214 นายสาธติ สูติปัญญา บุญวฒันา
5 770215 นางสาววริศรา จันทร์คง สุรนารีวทิยา

6 770216 เด็กหญิงอรจิรา สังข์ล าใย อัสสัมชัญนครราชสีมา
7 770217 เด็กหญิงกมลฉัตร แผ้วพิษากุล อัสสัมชัญนครราชสีมา

8 770218 เด็กหญิงสุปวณ์ี วธิปูนะมาศ สุรนารีวทิยา

9 770219 เด็กหญิงกลอนกานท์ รักสันติชาติ สุรนารีวทิยา

10 770220 เด็กชายเอมิล ไอแซกซัน บุญวฒันา

11 770221 นายกรฤต เปรมฤดีชัยศักด์ิ ราชสีมาวทิยาลัย

12 770222 เด็กชายรชานนท์ สวนสระน้อย บุญวฒันา

13 770223 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์ ปักธงชัยประชานิรมิต

14 770224 นางสาวณัฏฐา เรียมฉิมพลี ปักธงชัยประชานิรมิต

15 770225 เด็กหญิงปพิชญา หล่อธราประเสริฐ อัสสัมชัญนครราชสีมา

16 770226 นายเทวนิทร์ ศรีสวสัด์ิ ราชสีมาวทิยาลัย

17 770227 เด็กหญิงเบญญาภา ศาสตร์บรูณะศิลป์ สุรนารีวทิยา

18 770228 เด็กหญิงเกวลิน อินทรก าแหง สุรนารีวทิยา

19 770229 เด็กหญิงรวสิรา แก่นพุดซา อัสสัมชัญนครราชสีมา

20 770230 เด็กหญิงศิรดา ดิฐประยูร สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

21 770231 นายทินกร แกลงกระโทก อบุลรัตนราชกญัญาฯ นครราชสีมา

22 770232 เด็กหญิงพิจิตรา นักรบไทย อบุลรัตนราชกญัญาฯ นครราชสีมา

23 770233 เด็กหญิงกัลยาณี ค าสิงห์นอก ชุมพวงศึกษา

24 770234 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก สุรธรรมพิทักษ์

25 770235 เด็กหญิงสกาวใจ ศรเหม สุรธรรมพิทักษ์

26 770236 เด็กหญิงพิไลวรรณ ท่วมตะคุ ปักธงชัยประชานิรมิต

27 770237 เด็กหญิงศรีนวล ชลไชยะ บุญวฒันา

28 770238 นายจตุรงค์ ใจเสง่ียม บุญวฒันา
29 770239 เด็กหญิงธตินันทน์ เดชพร บุญวฒันา
30 770240 เด็กหญิงวนัวสิาข์ ชุนสูงเนิน ปักธงชัยประชานิรมิต

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 8 ห้อง 808 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน
1 770241 เด็กหญิงชญานิศ ศรีเมือง สุรนารีวทิยา

2 770242 นางสาวภทัรานิษฐ์ โพธกินิษฐ์ บุญวฒันา

3 770243 เด็กหญิงกัณฐมณี หัสครบุรี สุรธรรมพิทักษ์
4 770244 เด็กชายต่อตระกลู พณิรัตนย์ุทธการ สุรธรรมพิทักษ์

5 770245 เด็กชายจักริน เศษแสงศรี ราชสีมาวทิยาลัย
6 770246 เด็กหญิงลลนันทน์ ธนบัตรชัย สุรนารีวทิยา

7 770247 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภวูนาถปรีชา มารีย์วทิยา

8 770248 นายสุภนัย ชัยวงษ์ บุญวฒันา

9 770249 เด็กชายวรวทิย์ ฮวบเอม บา้นหนองยาง (อนศุาสนานสุรณ์)

10 770250 เด็กหญิงวไิลรัตน์ ใจสูงเนิน บา้นหนองยาง (อนศุาสนานสุรณ์)

11 770251 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ภริมจิตต์ บา้นหนองยาง (อนศุาสนานสุรณ์)

12 770252 เด็กหญิงแก้วกานดา ชฎาทอง สุรธรรมพิทักษ์

13 770253 เด็กหญิงอินทิรา พันธว์ไิล สุรธรรมพิทักษ์

14 770254 นางสาวตวษิา ภริมกิจ สุรธรรมพิทักษ์

15 770255 นางสาวอินทิรา อินพล มารีย์วทิยา

16 770256 เด็กชายรัฐจักร บุญทา บุญวฒันา

17 770257 เด็กชายพงศพัศ แสไพศาล ครบุรี

18 770258 เด็กหญิงสุภสัสร เชยสูงเนิน ปากช่อง

19 770259 เด็กหญิงวริศรา ราชาอินทร์ ชุมพวงศึกษา

20 770260 นางสาวรัศมิ์อาภา เศวตพิสิษฐ์ ชุมพวงศึกษา

21 770261 เด็กหญิงรวดิา อาภาวศิน สุรนารีวทิยา

22 770262 เด็กชายพชร จิตต์เป็นธรรม สุรธรรมพิทักษ์

23 770263 นายสิริชัย บุญวฒันานุสรณ์ ราชสีมาวทิยาลัย

24 770264 นายวษิณุ สันติภาษิต สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

25 770265 นายกริชเพชร กล่ ามะรัตน์ สุรนารีวทิยา 2

26 770266 นางสาวระพีพรรณ ประวนัทะศรี สุรนารีวทิยา 2

27 770267 นายพงศกร กันแตง อบุลรัตนราชกญัญาฯนครราชสีมา

28 770268 นางสาวสงกรานต์ กล่ินสูงเนิน โนนสูงศรีธานี

29 770269 นางสาวขวญัปิยะ เกษมจิต มัธยมด่านขุนทด

30 770270 เด็กหญิงฐิติมา เนาวว์งษ์ สารสาสน์วเิทศนครราชสีมา

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 9 ห้อง 809 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770271 นายเลิศชาย แทนสูงเนิน ปลูกปัญญา

2 770272 นางสาวอรจิรา ฤทธิไ์ธสง มารีย์วทิยา

3 770273 เด็กหญิงณัฐริกา ขอดวงกลาง เมืองคง

4 770274 เด็กหญิงปริญญาพร พรมเพลง อบุลรัตนราชกญัญาฯ นครราชสีมา

5 770275 เด็กชายวริชญ์ พิชัยพงค์ ครบุรี

6 770276 เด็กชายสรนันท์ แซ่จาง ครบุรี

7 770277 เด็กหญิงณัชชาภา อุ่นกาย สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

8 770278 นางสาวศิรดา วฒิุเสลา ชุมพวงศึกษา

9 770279 เด็กชายกษม แสงอรุณ บุญวฒันา

10 770280 เด็กชายกฤตชน วอนกระโทก สุรธรรมพิทักษ์

11 770281 นายสิปนนท์ พลศรีพิมพ์ บุญวฒันา

12 770282 เด็กหญิงนภสัสร ทิพวงศา สุรนารีวทิยา

13 770283 เด็กหญิงณิชาภา พีรวฒัน์ฐิติวงศ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา

14 770284 นางสาววรรณภา แวน่สีลา ชุมพวงศึกษา

15 770285 นายถิรณัฐ บ าเหน็จพันธ์ บุญวฒันา

16 770286 เด็กหญิงวมิลสิริ พฤกษา สารสาสน์วเิทศนครรราชสีมา

17 770287 เด็กชายถิรวฒัน์ ทรงกลด การจดัการเรียนการสอนโดยครอบครัว

18 770288 นางสาวพรพิมล กัลยาณี ชุมพวงศึกษา

19 770289 นางสาวสโรชา อย่างบุญ ชุมพวงศึกษา

20 770290 นางสาววราภรณ์ น้ าค า ชุมพวงศึกษา

21 770291 เด็กชายธนรักษ์ บุญสูงเนิน ราชสีมาวทิยาลัย

22 770292 เด็กชายสิรภพ นิไทรโยค ราชสีมาวทิยาลัย

23 770293 เด็กชายภริูพงศ์ ธรีพัฒนพงศ์ ราชสีมาวทิยาลัย

24 770294 เด็กชายศตพรรษ ประสานพันธ์ ราชสีมาวทิยาลัย

25 770295 เด็กชายติณณภริูนท์ เมี้ยนจินดา ราชสีมาวทิยาลัย

26 770296 เด็กชายสหัสวรรษ ภมุรินทร์ ราชสีมาวทิยาลัย
27 770297 เด็กชายภมูิภทัร ลิมป์ปัทมปาณี ราชสีมาวทิยาลัย

28 770298 เด็กชายพัชศกรส์ นามวชิัยศิริกุล ราชสีมาวทิยาลัย
29 770299 เด็กชายคามิน โฆษวฑิิตกุล ราชสีมาวทิยาลัย
30 770300 เด็กชายทยุต เลิศวฒิุชัยกุล ราชสีมาวทิยาลัย

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558

ห้องสอบที่ 10 ห้อง 812 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770301 เด็กชายติณห์ ศรีอินทร์ ราชสีมาวทิยาลัย

2 770302 เด็กชายภริูทัต สุขอนันต์ชัย ราชสีมาวทิยาลัย

3 770303 เด็กชายพลวรรธน์ อินทกุล ราชสีมาวทิยาลัย

4 770304 เด็กชายต้องบุญ เจริญกิตติพร ราชสีมาวทิยาลัย

5 770305 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ หงส์ชู ราชสีมาวทิยาลัย

6 770306 เด็กชายพัสกร ฉัตรเสน ราชสีมาวทิยาลัย

7 770307 เด็กชายภรีพงศ์ อิฐรัตน์ ราชสีมาวทิยาลัย

8 770308 เด็กชายจิรพนธ ์บูรณรัช ราชสีมาวทิยาลัย

9 770309 เด็กชายภธูเนศ อรรถีโสตร ราชสีมาวทิยาลัย

10 770310 เด็กชายธนะพัฒน์ ศิริธนารัตนกุล ราชสีมาวทิยาลัย

11 770311 เด็กชายนภสินธุ ์บุปผเศวตกานต์ ราชสีมาวทิยาลัย

12 770312 เด็กชายศุภวชิญ์ ศิริญญามาศ ราชสีมาวทิยาลัย

13 770313 เด็กชายธนานันท์ โพธิช์าธาร ราชสีมาวทิยาลัย

14 770314 เด็กชายวริทธิ ์อิทธพิันธวุฒัน์ ราชสีมาวทิยาลัย

15 770315 นายจิรชนินทร์ ภทัรจารุ ราชสีมาวทิยาลัย

16 770316 เด็กชายธรีภทัร วรีชาติยานุกุล ราชสีมาวทิยาลัย

17 770317 นายธนกฤต โชติถาวรศักด์ิ ราชสีมาวทิยาลัย

18 770318 นายจิรัฐเกียรติ พิสุทธิคุ์ณวธุน์ ราชสีมาวทิยาลัย

19 770319 เด็กหญิงธนิษฐา ทรวงดอน บ้านดู่(สหราษฎร์วทิยา)

20 770320 นางสาวณัฐนันท์ จงพิมาย พิมายวทิยา

21 770321 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เผือกไธสง พิมายวทิยา

22 770322 เด็กหญิงนภสัสร เหล่าพิเดช อัสสัมชัญนครราชสีมา
23 770323 นางสาวชุติกาญจน์ เชิดพุทรา พิมายวทิยา
24 770324 นางสาวศุภสิรา ภมูิ พิมายวทิยา
25 770325 เด็กหญิงวริษฐา วงศ์สกุลววิฒัน์ พิมายวทิยา

26 770326 เด็กชายรัฐภมูิ บุญแซม พิมายวทิยา

27 770327 นางสาวอมรรัตน์ พะลิง พิมายวทิยา

28 770328 นายชลกร ปราสาทสูง พิมายวทิยา
29 770329 นางสาววลิาวลัย์ พูลเมธี พิมายวทิยา

30 770330 นางสาววริษฐา แก้วพรม พิมายวทิยา

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  

ห้องสอบที่ 11 ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.



ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล ศึกษาที่โรงเรยีน

1 770331 เด็กชายคณิศร ศรีสุข พิมายวทิยา

2 770332 นางสาวปานชีวา อังพัฒนพงษ์ พิมายวทิยา

3 770333 เด็กหญิงเมธาวสี จรัสรังสีชล พิมายวทิยา

4 770334 นางสาววราพรรณ พันธุช์ัย พิมายวทิยา

5 770335 นางสาวธมัมิกา ไขโพธิ์ มารีย์วทิยา

6 770336 นางสาวผกาวรรณ มานะดี มารีย์วทิยา

7 770337 เด็กหญิงปริมประภา ค่าม่วง พิมายวทิยา

ห้องสอบที่ 12 ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557   สนามสอบ โรงเรยีนสุรนารวีิทยา  

รายชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรยีนทุน พสวท.
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558


