
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
เรือ่ง  เรียกนักเรียนสํารอง เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2559 

ประเภท นักเรียนท่ัวไป 
......................................................................... 

 
  ตามที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานตัว 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 เมษายน 2559 แล้วน้ัน  
ปรากฏว่ามีนักเรียนทั่วไปสละสิทธิ์ จึงเรียกนักเรียนที่ข้ึนบัญชีสํารอง  จํานวน 20 คน           
ให้มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ดังรายช่ือแนบท้าย
ประกาศน้ี  
   
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  2559 
 
 
 
  

(นายสมัคร   ไวยขุนทด) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 
 
 
 
 
 



ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม หมาเหตุ
1 21012 สุพัตรา เจริญสุข บานศรีสุข(คุรุราษฎรสามัคค)ี สํารองอันดับ 1
2 21097 เพ็ญพิชชา เงินโพธิ์ วัดสระแกว สํารองอันดับ 2
3 21247 ปพิชญา อเบอรโครมบี้ อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 3
4 22020 ธันยชนก ปยภัณฑ บานคอโนนสวาง สํารองอันดับ 4
5 21199 กษิกาญจน ไมนอย อัสสัมชัญนครราชสีมา สํารองอันดับ 5
6 21035 ภูริชญา กสิพล อนุบาลจุรีพันธ สํารองอันดับ 6
7 21094 วณิชยา ยาจันทึก อนุบาลสกุลจิตร สํารองอันดับ 7
8 22009 รุงทิพย บรรเทา ชุมชนบานหนองไขน้ํา สํารองอันดับ 8
9 21374 วริชญาณ กองขุนทด พงษศิริวิทยา สํารองอันดับ 9
10 21402 ธิดาวรรณ ยะโสธร วานิชวิทยา สํารองอันดับ 10

11 21148 บุษบง โจทยกระโทก อนุบาลบัณฑิตนอย สํารองอันดับ 11

12 21340 สิริยาภรณ สิทธิ์อมรพร มารียวิทยา สํารองอันดับ 12

13 21261 มนพรรษ ยุดไธสง วัดโพธิ์ศรีบรรจง สํารองอันดับ 13

14 21041 นิศารัตน พรมแสน รุงอรุณวิทยา สํารองอันดับ 14

15 21372 ขนิษฐา พันธุสีมานนท สวมหมอน สํารองอันดับ 15

16 21322 แพรเพชร เพ็ชรตะกั่ว มงคลกุลวิทยา สํารองอันดับ 16

17 21331 ภัทรนันท หวังขอกลาง ชุมชนบานหนองไขน้ํา สํารองอันดับ 17

18 21020 มิ่งโกมุท เจริญผล อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 18

19 21134 ฟาใส แกวมังคละ เทศบาล๓(ยมราชสามัคคี) สํารองอันดับ 19

20 21086 ชญาดา วิชชาพิณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สํารองอันดับ 20

ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนที่ไดลําดับสํารองเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2559 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนสุรนารีวิทยา   อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง เรียกนักเรียนสํารอง เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2559 

ประเภท  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
......................................................................... 

 
  ตามท่ีโรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานตัว
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  ในวันท่ี 2  เมษายน 2559  แล้วนั้น  
ปรากฏว่ามีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการสละสิทธิ์  จึงเรียกนักเรียนท่ีขึ้นบัญชีสํารอง 
จํานวน  20  คน ให้มารายงานตัวในวันท่ี  3  เมษายน  2559  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้     
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน 2559   
 
 

 
           (นายสมัคร   ไวยขุนทด)    
            ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 11453 ณิชกานต ปริญญานุสสรณ อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 1
2 11216 กัญธิมา สายสุวรรณ สุขานารี สํารองอันดับ 2
3 11158 ณัฐนันท เดชา มารียรักษ สํารองอันดับ 3
4 11340 ญาศิณี ทิพยบํารุง เทศบาล1(บูรพาวิทยากร) สํารองอันดับ 4
5 11363 กรกนก แกนโพธิ์ บานคนชุม สํารองอันดับ 5
6 11163 ภัสสร โยธิคาร สวนหมอน สํารองอันดับ 6
7 11128 สิริกัลยา แกนวงศ วัดสระแกว สํารองอันดับ 7
8 11039 ณัฐฐินันท แตงออน บานตางตา สํารองอันดับ 8
9 11174 นลลยา อัครพรชัย อัสสัมชัญนครราชสีมา สํารองอันดับ 9
10 11203 สิริกรต ชูชื่น สารสาสนวิเทศนครราชสีมา สํารองอันดับ 10

11 11506 กุลธิดา พิมเงิน โยธินนุกูล สํารองอันดับ 11

12 11411 มนัสนันท ใบโพธิ์ รวมมิตรวิทยา สํารองอันดับ 12

13 11659 สวรส จันทรหอม เมืองนครราชสีมา สํารองอันดับ 13

14 11338 ปานชีวา วรรณขุนทด อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 14

15 11336 พรปวีณ เกิดหมื่นไวย อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 15

16 11284 ศศิธร คงทนไพศาล เมืองนครราชสีมา สํารองอันดับ 16

17 11341 วันวิสา จงเชื่อกลาง รวมมิตรวิทยา สํารองอันดับ 17

18 11181 กิตติมา หนางเกษม อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 18

19 11117 เฟองฟา เดชะสูงเนิน สุรนารายณวิทยา สํารองอันดับ 19

20 41007 ชวัลลักษณ ระวังพรมราช อนุบาลนครราชสีมา สํารองอันดับ 20

รายชื่อนักเรียนที่ไดลําดับสํารองเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2559 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา   อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ - สกุล
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