
เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 ด.ช. ปกรณ	 จํานงค	นารถ กุลโน

2 ด.ช. สุวัจน	 นิยมสุข พิมายสามัคคี1

3 ด.ช. เตชพัฒน	 เต็งกลาง บ$านสะแกงาม

4 ด.ญ. ภัคจิรา บุญกําเนิด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

5 ด.ญ. ศิรภัสสร โพธิ์คํา พิมายสามัคคี1

6 ด.ญ. นิศากร สิงห	เพชร อนุบาลตลาดแค

7 ด.ญ. มาเรีย เฮ$งค	 ยันเซ็นส	 กุลโน

8 ด.ญ. สุชาวดี เหลื่อมทองหลาง บ$านพุทรา

9 ด.ช. อัษนี หลงเทพอรชุน บ$านตะโกทุ;ง

10 ด.ญ. กมลฐกาญจน	 เลาะสูงเนิน กุลโน

11 ด.ญ. พนิตพิชา สีน้ําเงิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

12 ด.ญ. ธนาภรณ	 แสนป@น พิมายสามัคคี1

13 ด.ช. อภิชาต บุบพชาติ บ$านหนองบัวทุ;ง

14 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ งามสุวรรณ	 กุลโน

15 ด.ญ. มุทิตา หาดทราย บ$านใหม;ฉมวก

16 ด.ญ. สวรส ไกรนิตย	 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

17 ด.ญ. ภูวดล ตลอดไธสง อนุบาลตลาดแค

18 ด.ช. กันตภณ รักกุศล กุลโน

19 ด.ช. ยิ่งยง รัชชภาคโสภณ บ$านฉกาจช;องโค

20 ด.ญ. วรรณชนก จี่พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

21 ด.ญ. สุดารัตน	 พวงศรี เพชรหนองขาม

22 ด.ญ. สุกัณชนา กนก บ$านศาลา

23 ด.ญ. ศรัญญา รกาวัด กุลโน

24 ด.ช. พรพรหม พิมพืปรุ เทศบาลตลาดแค

25 ด.ญ. รัชชานันท	 จี่พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

26 ด.ช. ธนโชติ สินโทรัมย	 บ$านพุทรา

27 ด.ช. ปวิรพัส คนหาญ กุลโน

28 ด.ช. จิรายุส นาดสะพัด บ$านหนองปรือ

29 ด.ญ. ปุณยทิพย	 โขพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

30 ด.ญ. เสาวลักษณ	 จวงจันทึก บ$านโนนม;วง

31 ด.ช. ธีรภัทร คําไธสง บ$านธารปราสาท

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2560

ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 1 ห�อง 431  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 1

สอบวันเสาร	ท่ี 4 มีนาคม  2560 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ -



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 ด.ช. กิตติคุณ ติยะไทธาดา ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
2 ด.ญ. ณัฐชิตา รู$งาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
3 ด.ญ. จิรัฐิพร ภัทรกุลประเสิรฐ พิมายสามัคคี1
4 ด.ช. ขวัญชัย ดวดกระโทก กุลโน
5 ด.ญ. ศุกัณญา ชุ;มพิมาย บ$านพุทรา
6 ด.ญ. พจมาน เก้ือกูล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
7 ด.ญ. ธิดารัตน	 อาจศึก กุลโน
8 ด.ญ. พิมวิภา นิยันตัง เก$งเต็ง
9 ด.ญ. ศศิกานต	 สินโทรัมย	 บ$านพุทรา
10 ด.ช. นราวิชญ	 ปฏิพัทร	ศรีสกุล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
11 ด.ญ. ป@ณฑิตา จวง อนุบาลตลาดแค
12 ด.ญ. ทรัพย	วันเพ็ญ พงษ	พิมาย กุลโน
13 ด.ญ. วริศรา เรืองนา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
14 ด.ช. ธนกฤต เรืองมะเริง อนุบาลตลาดแค
15 ด.ญ. กชกร เย็งประโคน ชุมชนบ$านวังหิน
16 ด.ญ. เนติยา ทวีพันธ	 พิมายสามัคคี1
17 ด.ญ. ฐิดาภรณ	 เพียรงาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 ด.ญ. นิภา เพ็งชอบ กุลโน
19 ด.ญ. พรทิพา พูดคล;อง บ$านฉกาจช;องโค
20 ด.ช. กฤตเมธ พลแสนทอง บ$านสะแกงาม
21 ด.ญ. ธนิกา ม;วงพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ช. สรัล นันทศักด์ิภิญโญ กุลโน
23 ด.ช. เกียรติศักด์ิ ดวงปะทีป บ$านฉกาจช;องโค
24 ด.ญ. ณัฐชยา สุขมา บํารุงวิทยา
25 ด.ญ. รินรดา สุริวงค	 ภูมิสิทธิ์วิทยา
26 ด.ช. ป@ญจพล แก$วจันทร	 เทศบาลตลาดแค
27 ด.ช. วรรณชิต ตู$ฉกาจ บ$านขามใต$
28 ด.ญ. ม่ิงขวัญ อรุณลักษณ	 กุลโน
29 ด.ญ. วรัชยา เพียรการ พิกุลทอง
30 ด.ช. ป@ณณทัต กรํากระโทก เทเรซาอุปทัมภ	
31 ด.ช. ณัฐวุฒิ รุ;งสันเทียะ กุลโน

ช่ือ -

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2560

ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 2 ห�อง 432  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 2

สอบวันเสาร	ท่ี 4 มีนาคม  2560 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 ด.ญ. อาจารีย	 นครังสุ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
2 ด.ช. ก$องภพ กาศก$อง พิมายสามัคคี1
3 ด.ช. กฤษติภูมิ สุกะสีมากุล บ$านสะแกงาม
4 ด.ญ. ชนิกานต	 ตันตระกูล กุลโน
5 ด.ญ. สิริกร หมายแก$วกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
6 ด.ญ. พาณิภัค ผลิพิมาย ภูมิสิทธิ์วิทยา
7 ด.ญ. ป@นฟLา ระวังงาน กุลโน
8 ด.ญ. ณัฐิดา หมายภาษา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
9 ด.ญ. พิมพ	พิชญา อ่ิมสุริยวงศ	 อนุบาลตลาดแค
10 ด.ญ. ธนัญญาพร ต;างกลาง กุลโน
11 ด.ญ. ออรปMยา คุณแก$ว ชุมชนบ$านวังหิน
12 ด.ญ. สุวรรณา เอ่ียมคงสี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 ด.ญ. กมลพร จําเริญเนาว	 ภูมิสิทธิ์วิทยา
14 ด.ญ. มลรดาพร บุญแสง กุลโน
15 ด.ญ. รพีพร ยางนอก บ$านหวายโนนโพธิ์
16 ด.ช. เนติรัช โด;งพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
17 ด.ญ. กานต	พิชชา ตับกลาง พิมายสามัคคี1
18 ด.ญ. เทวิกา ศรีเขียว กุลโน
19 ด.ญ. อังค	ศุนิจฐา ดาวกลาง บ$านพุทรา
20 ด.ช. รพีภัทร ภูจํานงค	 บ$านฉกาจช;องโค
21 ด.ช. ภูริภัทร บุญแช;ม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ญ. จุฬามณี หมายเทียมกลาง บ$านหนองบัวทุ;ง
23 ด.ญ. ธิดารัตน	 แสงฤทธิ์ บ$านศาลา
24 ด.ญ. จุรีรัตน	 จันทร	เพ็ญ กุลโน
25 ด.ช. พชร ณรงค	นอก เทศบาลตลาดแค
26 ด.ญ. ธนัชชา แอมป@ตชา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
27 ด.ช. รุ;งโรจน	 เย็นอารมณ	 บ$านพุทรา
28 ด.ญ. มนัสนันท	 กําบังกาย เทศบาลตลาดแค
29 ด.ญ. อัจฉราพรรณ ล$อมกลาง นิคมสร$างตนเองพิมาย 4
30 ด.ช. ภคิน สมสอางค	 อนุบาลชุมพวงวิทยา

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2560

ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 3 ห�อง 433  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 3

สอบวันเสาร	ท่ี 4 มีนาคม  2560 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ -



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 ด.ญ. ศิริลักษณ	 มูลกระโทก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
2 ด.ญ. วรากรณ	 กล่ําพิมาย บ$านคล$า
3 ด.ญ. จารุมน แก$วหนองแสง กุลโน

4 ด.ญ. ศิรประภา เพ็ชรลุ;ม บ$านหวายโนนโพธิ์
5 ด.ญ. สุกัญญา พบพิมาย บ$านพุทรา
6 ด.ญ. พรรณาษา จอมเกาะ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
7 ด.ช. พิพัฒนชัย สุขเกษม บ$านสะแกงาม
8 ด.ญ. ศิวัชญา อยู;ชาติประเสริฐ อนุบาลตลาดแค
9 ด.ญ. รักษิตา ทรายคํา กุลโน
10 ด.ญ. สุกัลยา ศรีสุข บ$านพุทรา
11 ด.ช. พีรณัฐ วนิชชานนท	 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
12 ด.ญ. ศศิกานต	 กล$าหาญ บ$านโนนโชงโลง
13 ด.ญ. ปภาวรินทร	 ประเสริฐสันเทียะ กุลโน
14 ด.ญ. ชุติมา จําปาขันธ	 เทศบาลตลาดแค
15 ด.ญ. ปMOนชนก กันตะศรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
16 ด.ญ. สุวิชญา เสนใหม; อนุบาลตลาดแค
17 ด.ญ. พิยดา ฉายพิมาย พิมายสามัคคี1
18 ด.ช. ธนภัทร	 ยนต	สถิตย	กุล กุลโน
19 ด.ญ. สุมินตรา บุญถึง บ$านใหม;ฉมวก
20 ด.ญ. พีรดา บุญเครื่อง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
21 ด.ช. รัฐศาสตร	 รักใคร;กลาง บ$านหนองบัวทุ;ง
22 ด.ช. นริศ บุนนาค ราษฏร	สโมสร
23 ด.ญ. ฐาปนิตตา จันทร	สว;าง ชุมชนบ$านวังหิน
24 ด.ญ. ณัฐกิตต์ิ คัมภิรา กุลโน
25 ด.ญ. เปมิกา ค$าขาย บ$านหนองปรือ
26 ด.ญ. ภุชฌาพร ศิริงาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
27 ด.ญ. สิริกร อยู;สุข กุลโน
28 ด.ญ. กวินทิพย	 ศรีสถาพร ราษฏร	สโมสร
29 ด.ญ. ภัทรสุดา อับไพ กุลโน
30 ด.ช. ยศภัทร วงศ	ศิลา ชุมชนบ$านวัด

ห�องสอบท่ี 4 ห�อง 434  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 4

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2560
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

สอบวันเสาร	ท่ี 4 มีนาคม  2560 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ -



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 ด.ญ. สุพัตรา นัยวิกุล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
2 ด.ญ. มลฤดี นนท	ศิริ บ$านสะแกงาม
3 ด.ญ. กัญญาลักษณ	 ชอบใจ กุลโน
4 ด.ช. ปวิชญา ระงับทุกข	 บ$านพุทรา
5 ด.ญ. ศิริประภา อํานาจเจริญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
6 ด.ช. ชินาพัฒน	 พัฒน	ฐานนท	 เก$งเต็ก
7 ด.ญ. กัลยารัตน	 เย็นวัฒนา อนุบาลตลาดแค
8 ด.ญ. สุธีกร ถอยกระโทก พิมายสามัคคี1

9 ด.ญ. อริษา แข็งกระโทก กุลโน

10 ด.ญ. สุชานาถ เพลงเสนาะ บ$านหวายโนนโพธิ์
11 ด.ญ. เนื้อทอง พันธ	กุล บ$านพุทรา
12 ด.ญ. เบญจภา แซ;ปQง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 ด.ญ. เบญจพร ดาวเรรัมย	 อนุบาลตลาดแค
14 ด.ญ. พิชญากร รวมพรมราช บ$านหนองบัวทุ;ง
15 ด.ญ. ณัฐธิดา ศรีอิสริยะ กุลโน
16 ด.ช. จารุภัฏฐ	 บุญถึง บ$านฉกาจช;องโค
17 ด.ญ. กาญจนธัช ไหลสุขยิ่ง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 ด.ญ. ศศิประภา ศรีบุรินทร	 ราษฏร	สโมสร
19 ด.ญ. นฤมล ปลอดงูเหลือม บ$านศาลา
20 ด.ช. ภูมินทร	 พุ;มพวง กุลโน
21 ด.ญ. ณัฐธิยา นิ่มอนุสสรณ	กุล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ญ. มธุรดา นาคคงคํา ชุมชนบ$านวังหิน
23 ด.ญ. พรรณราย แก$วระวัง กุลโน
24 ด.ญ. ภัทรภร รัตนวิชัย เทศบาลตลาดแค
25 ด.ญ. ภัททิยา สังข	วัง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
26 ด.ญ. คีตภัทร ชินโคตร	 บ$านหนองปรือ
27 ด.ช. วสันต	 กัลยาณรุจ กุลโน
28 ด.ญ. อรปรียา แตงอ;อน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 ด.ช. พิชญะ ดีวงษ	 บ$านหลุมข$าว
30 ด.ญ. มนัสนันท	 ดุลบดี กุลโน

สอบวันเสาร	ท่ี 4 มีนาคม  2560 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ -

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2560

ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 5 ห�อง 435  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 5


