
เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 26 ด.ช. คณพล ประมายันต์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

2 143 ด.ช. คมพิสิฐ ชญาธรรนพิสิฐ กุลโน

3 23 ด.ญ. จิดาภา ข าใจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

4 63 ด.ญ. จิรัชยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง กุลโน

5 160 ด.ญ. ชลธิชา มินพิมาย บ้านกระทุม่แท่น

6 128 ด.ญ. ณัฐกานต์ สุวรรณปัญญา บ้านดงประชานุกูล

7 27 ด.ช ณัฐวิญญ์ อติวัฒน์อังกูร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

8 118 ด.ญ. ดารณี คูณหัวโทน พิมายสามัคคี 1

9 52 ด.ช. ธีรทัศน์ ผลเรือง กุลโน

10 4 ด.ช. นพวุฒิ                  แสนประสิทธิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

11 169 ด.ญ. นันทิยา แสงชนะ เทศบาลตลาดแค

12 83 ด.ญ. บุษยา ดนตรี บ้านพุทรา

13 47 ด.ญ. ปนัดดา พวกกลาง กุลโน

14 110 ด.ญ. ปรียาพร ชวดสูงเนิน บ้านฉกาจช่องโค

15 36 ด.ญ. ภคพร จีนครุฑ กุลโน

16 91 ด.ญ. รัตติกาล แก้วระวัง บ้านตะโกทุง่

17 73 ด.ช. ศิวกร วรรณปะโพธิ์ กุลโน

18 14 ด.ญ. สโรชา แก้วอ านาจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

19 146 ด.ญ. สโรชา บุญนอก บ้านสะแกงาม

20 136 ด.ญ. แสงดาว มีดี บ้านหนองปรือ

21 101 ด.ญ. อภิชญา โพธิจ์ันทร์ ชุมชนบ้านวัด

22 75 ด.ญ. อมรปภา แจนพิมาย กุลโน

กรรมการก ากับห้องสอบ

ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่1 ห้อง 122  อาคาร 1 ชั้น 2  ห้องที ่2

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นายกัมปนาท ศรีคัทนาม

นางเยาวภา  แคร่กระโทก



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 74 ด.ช. กชกรณ์ ช่างโคตรพะเนา กุลโน

2 1 ด.ญ. กนกพร รอดวินิจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

3 24 ด.ญ. แก่นแก้ว โอลีเวีย มักกลี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

4 3 ด.ช. ชญานนท์ แสงอ่อน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

5 119 ด.ญ. ฌัชฎาภรณ์ เทีย่งกระโทก พิมายสามัคคี 1

6 84 ด.ญ. ฐิติมา ผลพิมาย บ้านพุทรา

7 53 ด.ช. ณัฐพงศ์ มาสิงห์ กุลโน

8 92 ด.ญ. ธมลวรรณ แถมกลาง อนุบาลตลาดแค

9 37 ด.ญ. ธัญชนก แพงเพ็ง กุลโน

10 137 ด.ญ. ธารารัตน์ พูลเพิม่ ชุมชนบ้านวัด

11 31 ด.ช. ธาวิน นาดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

12 151 ด.ญ. ปัณฑิตา เคล้าพิมาย ท้าวสุรนารีฯ

13 147 ด.ช. ปุณยวัจน์ ทะสูงเนิน บ้านสะแกงาม

14 111 ด.ญ. พิมพ์ชนก รวมพลพรมราช บ้านหนองบัวทุง่

15 64 ด.ญ. เมธาวี แก้วโลมา กุลโน

16 129 ด.ญ. วรรณวิษา ช่ าชอง บ้านหนองปรือ

17 76 ด.ญ. วราภรณ์ ทองนาค บ้านพุทรา

18 48 ด.ญ. วริณดา ถนัดค้า กุลโน

19 161 ด.ญ. วลัยลักษณ์ ลากลาง เทศบาลตลาดแค

20 103 ด.ญ. ศศิกานต์ แก้วกลาง ฉกาจช่องโค

21 170 ด.ญ. สมฤทัย แคสันเทียะ หนองขาม

22 15 ด.ญ. สุภาวิดา ยิ่งพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

กรรมการก ากับห้องสอบ

ห้องสอบที ่2 ห้อง 131  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่1

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า

นางอมรา  มานะดี

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 65 ด.ญ. กนกวรรณ เกิดสุข กุลโน

2 28 ด.ญ. กัลยลักษณ์ ชุ่มสีดา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

3 34 ด.ช. กิรติกานต์ สมนิยม กุลโน

4 16 ด.ญ. จณิสตา หมายสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

5 130 ด.ญ. จิราพร สอนใต้ บ้านหนองปรือ

6 54 ด.ช. ไตรภพ ทองทุเรียน กุลโน

7 162 ด.ญ. ธัญญภัทร ไหวพริบ เทศบาลตลาดแค

8 99 ด.ช. นราธิป ศรีหาบุญทัน เทเรซาอุปถัมภ์

9 112 ด.ญ. ปิยะธิดา จวนกลาง บ้านส้มมิตรภาพ

10 153 ด.ญ. พรชิตา บุญสร้าง ท้าวสุรนารีฯ

11 38 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ศรีอภัย กุลโน

12 85 ด.ญ. พิยดา อุดมกัน บ้านพุทรา

13 148 ด.ช. ภูมินทร์ จารีรัตน์ บ้านสะแกงาม

14 120 ด.ญ. ศรัณยพร แขมพิมาย พิมายสามัคคี 1

15 138 ด.ญ. ศิริญา แถวไธสง ชุมชนบ้านวัด

16 104 ด.ญ. สสิภา เสนามนตรี หนองบัวทุง่

17 93 ด.ญ. สิริณัฏฐา เปรมกลาง อนุบาลตลาดแค

18 49 ด.ญ. สุรีรัตน์ เงินโต กุลโน

19 5 ด.ช. อภิสิทธิ์ งอนกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

20 77 ด.ญ. อากิโกะ โอะโตะโนะ บ้านพุทรา

21 2 ด.ญ. อุสราพรรณ บัวแก้ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

นางประวีณา  ใจเย็น

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา

ห้องสอบที ่3 ห้อง 132  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่2

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 121 ด.ญ. เกตน์สิรี ภูท่อง พิมายสามัคคี 1

2 113 ด.ญ. จิรนันท์ ถิ่นนาเวียง บ้านส้มมิตรภาพ

3 139 ด.ญ. ชนิฎา ส่งสุข ชุมชนบา้นบสุามัคคีพฒันา

4 163 ด.ญ. ณัฐกมล แสนกลาง เทศบาลตลาดแค

5 131 ด.ญ. ดลยา บัวทอง บ้านหนองปรือ

6 78 ด.ญ. ดารารัตน์ ปราบประจิตร์ บ้านพุทรา

7 55 ด.ช. ทินกฤต ยอดปืน กุลโน

8 149 ด.ช. ธนธัช สามัคคี นิคมสร้างตนเองพิมาย 2

9 100 ด.ช. ธีรภัทร วิโรจน์ศิริ เทเรซาอุปถัมภ์

10 7 ด.ช. นันทวัฒน์ รักดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

11 86 ด.ญ. ปิยธิดา อาจสุวรรณ บ้านพุทรา

12 39 ด.ช. พีรพันธุ์ เกตุนิล กุลโน

13 58 ด.ญ. วัชราภรณ์ ทองประดิษฐ์ กุลโน

14 6 ด.ญ. วิภารัตน์ นันทพันธ์ อนุบายสุริยาอุทัยพิมาย

15 105 ด.ญ. ศิรินนภา ฮอพิมาย บ้านโนนม่วง

16 17 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ หมั่นเสมอ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

17 94 ด.ญ. สกาย นาดี อนุบาลตลาดแค

18 66 ด.ญ. สโรชิน แสงนาค กุลโน

19 154 ด.ญ. สุพรรณิการ์ สิงห์สนั่น พิมายสามัคคี 1

20 40 ด.ญ. สุววันนา นานอก กุลโน

21 29 ด.ญ. อธิติมา สมทางดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

นางอรุณี  อินทร์ค าน้อย

นางสาวมณีรัตน์  จงห่อกลาง

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่4 ห้อง 133  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่3



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 164 ด.ญ. จิฑาภรณ์ จ้อยนุแสง เทศบาลตลาดแค

2 132 ด.ญ. จิราภรณ์ กลีบพิมาย บ้านหนองปรือ

3 8 ด.ญ. ชญานันท์ บัวแก้ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

4 41 ด.ญ. โชติกา กองเมืองปัก กุลโน

5 79 ด.ญ. ญาณิศา บุญค  า บ้านพุทรา

6 10 ด.ช. ณัฐวุฒิ ยิ มศรีนวล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

7 42 ด.ช. ทัพไทย พงศ์อุดม กุลโน

8 56 ด.ช. ธนดล ยนต์สถิตกุล กุลโน

9 140 ด.ญ. ธัญชนก ค ามา พกิุลทอง

10 87 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ฉาไธสง บ้านพุทรา

11 150 ด.ช. ธีรศักด์ิ เผยพิมาย นิคมสร้างตนเองพิมาย 2

12 95 ด.ญ. พรอนันต์ ตุ่นกลาง เมืองนครราชสีมา

13 155 ด.ญ. รวิพร  ค าเทียนทอง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

14 67 ด.ญ. รักษิตา ศาสนสุพินธ์ กุลโน

15 102 ด.ช. วชิรวิทย์ จักสูงเนิน เทเรซาอุปถัมภ์

16 30 ด.ญ. วิชญาพร ถนัดค้า อนุบาลสุริยาอทัยพิมาย

17 18 ด.ญ. ศศิธร แสงงาม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

18 114 ด.ญ. ศิริลักษณ์ สุขกุล บ้านส้มมิตรภาพ

19 106 ด.ญ. สุชารัตน์ เจนวิริยะกุล เทเรซาอุปถัมภ์

20 122 ด.ญ. สุธาวัลย์ กองพลับพลา พิมายสามัคคี 1

21 59 ด.ญ. สุรภา ติยะไทธาดา กุลโน

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่5 ห้อง 134  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่4

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นายวิทยา  บุญโยธา

นางสาววัลญา  ขันใส

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 32 ด.ญ. กอบัว แย้มกระโทก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

2 152 ด.ช. กิตติศักด์ิ ศรีนวะตระกูล ท้าวสุรนารีฯ

3 44 ด.ญ. ชลพิรุณ วงศ์กาฬสินธุ์ กุลโน

4 165 ด.ญ. ณัฎฐณิชา แก้วมณี เทศบาลตลาดแค

5 9 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี เพ็ชรลา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

6 68 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ จันทร์ดี กุลโน

7 57 ด.ช. ณัฐภัทร แสงสว่าง กุลโน

8 133 ด.ญ. นิภาพร หนาแน่น บ้านหนองปรือ

9 157 ด.ญ. บัณฑิตา พวกกลาง นิคมสร้างตนเองพิมาย 2

10 107 ด.ญ. บุญมณีรัตน์ ใกล้สุข บ้านหนองบัวทุง่

11 11 ด.ช. ภูริพัฒน์ เหล็กทอง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

12 88 ด.ญ. เมธาวี จูงกลาง บ้านคล้า

13 123 ด.ญ. เมธาวีร์ สุขทองหลาง พิมายสามัคคี 1

14 142 ด.ญ. โยธิกา ภาระโข เทเรซาอุปถัมภ์

15 96 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ชินกลาง วัดโชติการาม

16 19 ด.ญ. รุ่งภาฐิตา  สกุลศรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

17 124 ด.ช. วีรภัทร ภัทรกุลประเสริฐ พิมายสามัคคี 1

18 80 ด.ญ. สุดารัตน์ ประคองสุข บ้านพุทรา

19 60 ด.ญ. สุรางคณา สิงห์ดี กุลโน

20 43 ด.ช. สุริสา มณีสุรัตน์ กุลโน

21 115 ด.ญ. อฐิติยา คงนอก บ้านส้มมิตรภาพ

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่6 ห้อง 135  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่5

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นางนันทกาต์  แสงรัศมี

นางสาวธนัชชา  สีเหลือง



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 97 ด.ญ. กนกกาญจน์ วนาภรณ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

2 116 ด.ญ. กนกพร ชิวพิมาย พิมายสามัคคี 1

3 89 ด.ญ. จิดาภา ลับสาร บ้านตะโกทุง่

4 20 ด.ญ. ณัฐธิดา กอกัน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

5 134 ด.ญ. นภัสวรรณ ชุ่มกิ่ง บ้านหนองปรือ

6 158 ด.ญ. ปลายฝน พรมพิลา นิคมสร้างตนเองพิมาย 2

7 50 ด.ช. เปรมพล มาลัย กุลโน

8 108 ด.ญ. พรชิตา ชอบกองกลาง ราษฎร์สโมสร

9 22 ด.ช. พรวิษณุ เนื่องมัจฉา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

10 127 ด.ช. พัฒนโชติ จันทร์ใหม่ บ้านหนองปรือ

11 144 ด.ญ. พัณณิตา ข าแข้ม ชุมชนบ้านวังหิน

12 45 ด.ญ. พิชชาพร รอดจอหอ กุลโน

13 12 ด.ญ. พิมพิศา เสกศรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

14 69 ด.ญ. วชิราพร เย็นฉ่ า กุลโน

15 156 ด.ช. วรรณเกียรติ รักษาไพร เพชรหนองขาม

16 167 ด.ญ. วริศรา เมฆา เทศบาลตลาดแค

17 70 ด.ช. ศุภกิตต์ มะค้า กุลโน

18 125 ด.ญ. สิรภัทร ไชยมาตย์ บ้านศาลา

19 33 ด.ญ. สิริรักษ์ จันทร์ทร กุลโน

20 81 ด.ญ. สุดารัตน์ แคะสูงเนิน บ้านพุทรา

21 61 ด.ญ. สุธิลี เสตะพยัคฆ์ กุลโน

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่7 ห้อง 136  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่6

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นางจิราภา  ภิญโย

นางสาววลัยพร  ตรีไธสง

ชื่อ



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 82 ด.ญ. เกศสินี บุญทา บ้านพุทรา

2 109 ด.ญ. จุฑาศินี อาศัยนา บ้านโนนโชงโลง

3 135 ด.ญ. ชนิกานต์ มานะการ บ้านหนองปรือ

4 145 ด.ญ. ชรินรัตน์ รักวงษ์ บ้านสะแกงาม

5 98 ด.ญ. ชาลิณี สืบค้า ฉกาจช่องโค

6 159 ด.ญ. ฐิตาภา ฉายขจร อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

7 168 ด.ญ. ณัฐชยา ด่านกลาง เทศบาลตลาดแค

8 71 ด.ช. ณัฐวัชร์ วุฒิพุทธศาสตร์ กุลโน

9 46 ด.ญ. ณิชากร ศักด์ิดี กุลโน

10 72 ด.ญ. ทิชา ฉวนพิมาย กุลโน

11 166 ด.ช. ธนภัทร มาสวัสด์ิ เทศบาลตลาดแค

12 51 ด.ช. นวพัฒน์ มะลิลา กุลโน

13 126 ด.ญ. เบญจพร สุดวงงาม บ้านศาลา

14 62 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ รัตนสีมา กุลโน

15 21 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ทีตอ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

16 141 ด.ช. ปีกกานต์ เพียรการ พิกุลทอง

17 13 ด.ญ. พรสุดา วัฒนานุพงศ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

18 25 ด.ช. พีรพัฒน์ พูนแก้ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

19 117 ด.ญ. มณฑิตา ปราสาทหินพิมาย พิมายสามัคคี 1

20 90 ด.ญ. อนัญญา บุญใหญ่ บ้านตะโกทุง่

21 35 ด.ญ. อารญา ดวงแก้ว กุลโน

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

นางสาวพนิดาภา  ชูตระกูล

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่8 ห้อง 137  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่7

สอบวันเสาร์ที ่28 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2558


















