
เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 ด.ญ. ปวริศา ภักดี กลุโน
2 ด.ญ. รัติกาล พันธ์ุวิริยากุล ชุมชนบ้านหนองจิก
3 ด.ญ. กิตติลักษณ์ ล้อมกลาง นิคมสร้างตนเองพิมาย4
4 ด.ญ. ศลิษา สมดี กุลโน
5 ด.ญ. นันท์นภัส มงคล บ้านท่าหลวง
6 ด.ช. วีระพัฒน์ คูณงูเหลือม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
7 ด.ญ. ไอริน ช านาญนา กุลโน
8 ด.ญ. ธัญรัตน์ เฮงเจริญเพ่ิมพูน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
9 ด.ญ. ฐิติมา ไชยณรงค์ อนุบาลตลาดแค
10 ด.ญ. วีริยา อัตวีระวัฒน์ กุลโน
11 ด.ช. พงศกร มีไม้ดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
12 ด.ญ. ธนพร ชิดนอก อนุบาลตลาดแค
13 ด.ญ. ชุตินันท์ หมายสุข กุลโน
14 ด.ญ. ภัทรภร ปล่ังกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
15 ด.ญ. ป่ินอนงค์ ปานลอยวงศ์ อนุบาลประภารัตน์
16 ด.ช. สิรวิชญ์ ชูตระกูล กุลโน
17 ด.ญ. วันวลี เชิดพุทรา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 ด.ช. นิติศาสตร แต่งต้ังรัมย์ อนุบาลชุมพวงวิทยา
19 ด.ช. ภูธฤทธ์ิ ความเพียร กุลโน
20 ด.ญ. กอบกูล ปัตตาเวสา บ้านพะงาดวิทยา
21 ด.ญ. ปวริศา องค์ลอย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ช. ธนวินทร์ ฮอพิมาย กุลโน
23 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ สนนา บ้านศาลา
24 ด.ช. ศิวกรณ์ รอดกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 ด.ญ. ปัณณธร กะการดี เพชรหนองชาม
26 ด.ญ. พุทธธิดา ทองหล่อ พิมายสามัคคี๑
27 ด.ช. จารุวิชญ์ นาศรี บ้านหนองบัวค า
28 ด.ญ. ศิริกิตติญาณ์ จ าปาเรือง บ้านหนองพรานปาน
29 ด.ญ. ญวรา พุฒขุนทด บ้านใหม่ฉมวก
30 ด.ญ. วรัทยา ว่องวัฒนากูล พิมายสามัคคี๑
31 ด.ช. พีรนวัฒน์ พัฒนกุล กุลโน

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 431  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 1
สอบวันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 ด.ญ. สุพัตรา เซ็นกลาง การไฟฟ้าฯ (บ้านใหม่เกษม)
2 ด.ช. จิรโชติ ฤทธ์ิกลาง กุลโน
3 ด.ช. สุรสิทธ์ิ มุขดา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 ด.ญ. ชวิศา บุญมา อนุบาลประภารัตน์
5 ด.ช. วรากร ทองคุ้ม กุลโน
6 ด.ช. ดุลยกร ฆ้องนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
7 ด.ญ. เบญจรัตน์ กระจ่างโพธ์ิ อนุบาลตลาดแค
8 ด.ญ. ธมลวรรณ ชิงชัย กุลโน
9 ด.ญ. ชัญญา ศรีชุ่ม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
10 ด.ช. ศวัสกร ทัพกลาง อนุบาลตลาดแค
11 ด.ญ. นวพรรณ เนียมหม่ืนไวย์ กุลโน
12 ด.ญ. ภัคจิรา พงศ์ชาญวิทย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 ด.ช. วรรณพงษ์ ทองน า อนุบาลชุมพวงวิทยา
14 ด.ญ. วริศรา สุขโข กุลโน
15 ด.ญ. วรณัน นาประจัด ภูมิสิทธ์ิวิทยา
16 ด.ญ. สุภาวดี นัยวิกุล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
17 ด.ญ. วรัชยา ถ่ายสูงเนิน กุลโน
18 ด.ญ. ญารินดา สีเนือน บ้านกระเบ้ีองใหญ่
19 ด.ช. ณัฐภูมิ อู่ทองหลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
20 ด.ญ. ปณิดา โตโคกสูง กุลโน
21 ด.ช. จิรพัฒน์ บ ารุงกุล พิมายสามัคคี๑
22 ด.ช. ส าเร็จ สุขแก้ว บ้านธารปราสาท
23 ด.ช. ภูตะวัน เกตุกลางดอน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
24 ด.ญ. สิรภัทร เทพกลาง กุลโน
25 ด.ญ. ปวริศา จิตสงวน บ้านพุทรา
26 ด.ญ. ธนาวรรณ นนทการ พิมายสามัคคี๑
27 ด.ช. อนาคินทร์ พรหมสิทธ์ิ บ้านสะแกงาม
28 ด.ญ. วนิชยา พบดี ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
29 ด.ญ. สุปรียา ก้อนรอดค า บ้านหนองบัวค า
30 ด.ญ. วิพากร เนาว์พิมาย บ้านหวายโนนโพธ์ิ
31 ด.ญ. อาทิตา ขันทะศิริ บ้านใหม่ฉมวก

ช่ือ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 432  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 2
สอบวันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 ด.ญ. วาสนา วายทุกข์ กุลโน
2 ด.ช. ศิวกรณ์ อัครชัยตระกูล อนุบาลตลาดแค
3 ด.ญ. ณ ฐณิชา ชูอิฐ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 ด.ช. ราชนิกูล หลวงนันท์ บ้านโคกหินช้าง
5 ด.ช. ศิวนาถ เนตรกลาง กุลโน
6 ด.ช. ชนะศึก ไชยศร ภูมิสิทธ์ิวิทยา
7 ด.ญ. จิรัชญา หมายสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
8 ด.ญ. มัณรยามีน สุพัฒนโยธิน อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
9 ด.ช. นราธิป นาดี กุลโน
10 ด.ญ. พรพิมล  พันนาเหนือ เทเรซาอุปถัมภ์
11 ด.ญ. กชกร หาญสงคราม อนุบาลตลาดแค
12 ด.ญ. ณัญกฤตา ภักดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 ด.ญ. ฒัณฒิกา มวยดี กุลโน
14 ด.ญ. ชณันญา นนท์ธีระเศรษฐ์ บ้านโนนโชงโลง
15 ด.ญ. วลัญฏชนันษ์ ฉัตรพัฒนศิริ กุลโน
16 ด.ญ. ชัชนก ขอรวมกลาง อนุบาลตลาดแค
17 ด.ญ. ลาวัณย์ เกล้ียงกล่ิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 ด.ญ. สุภาสินี ภิญโญ กุลโน
19 ด.ช. วรปรัชญ์ เกือนสันเทยะ บ้านพุทรา
20 ด.ญ. ชมพูนุช กรก าจายฤทธ์ิ เพชรหนองชาม
21 ด.ญ. ชลนัชชา ฝ่ังไธสง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ญ. ณัฐฐริณีย์ ชัยพร บ้านใหม่ฉมวก
23 ด.ญ. พีรดา เต็งกลาง บ้านสะแกงาม
24 ด.ญ. รสริน ศรีชุ่ม กุลโน
25 ด.ญ. อริสา อุตะมะ บ้านหนองบัวค า
26 ด.ญ. จีรณัทย์ สังคหานันท์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
27 ด.ญ. พิมพ์ชนก กองทองนอก บ้านใหม่ฉมวก
28 ด.ญ. ปนัดดา ย่ิงแก้ว กุลโน
29 ด.ญ. จิรธิดา สินสวัสด์ิ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
30 ด.ญ. ณัฐกานต์ พลีดี กุลโน
31 ด.ญ. อรัญญา ความม่ัน พิมายสามัคคี๑

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 433  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 3
สอบวันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 ด.ช. สิทธิกร สัตยารัฐ กุลโน
2 ด.ญ. วริษฐา แสนธนู อนุบาลประภารัตน์
3 ด.ช. ปยุต สรดอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

4 ด.ญ. ไอรยาภรณ์ ประวัติกลาง อนุบาลตลาดแค
5 ด.ช. พัทธ์อิชย์ เน่ืองละมุล กุลโน
6 ด.ญ. จิณณพัต คามพิมาย บ้านใหม่ฉมวก
7 ด.ญ. พฤกษา สน่ันไพร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
8 ด.ญ. ชาริณี ดอกแคกลาง บ้านสะแกงาม
9 ด.ญ. ศราศิณี เลือดสงคราม กุลโน
10 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ เลขไวฑูรย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
11 ด.ญ. วรัญญา เกยโนนสูง อนุบาลตลาดแค
12 ด.ญ. อรวี โดยพิมาย บ้านพุทรา
13 ด.ญ. สิริมา คงบู่ กุลโน
14 ด.ญ. สมฤทัย เพ่ิมพูน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
15 ด.ญ. กนกกาญจน์ ค าแหย่ง บ้านใหม่ฉมวก
16 ด.ญ. จิรวดี โชลมทิพย์ กุลโน
17 ด.ญ. ศศิกานต์ เผงพิมาย ชุมชนบ้านหนองจิก
18 ด.ญ. ฐิติพร โมรานอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
19 ด.ญ. ชนัญชิตา นิมิตรไชยาพงค์ ภูมิสิทธ์ิวิทยา
20 ด.ญ. ณัฐนันท์ คันดุไลย์ กุลโน
21 ด.ญ. พรรณนิภา สน่ันไพร เทศบาลตลาดแค
22 ด.ช. อัครเดช ประกอบมิตร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
23 ด.ญ. ธิดารัตน์ ท าไถ เพชรหนองชาม
24 ด.ญ. ปริยากร สุขสบาย กุลโน
25 ด.ญ. ภัทรธิดา เสนนอก บ้านชีวาน
26 ด.ญ. กชกร อ่อนนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
27 ด.ช. รัฐภูมินท์ เท่ียงกระโทก พิมายสามัคคี๑
28 ด.ญ. พลอยพรินทร์ สุขฑีฆะ กุลโน
29 ด.ญ. จิดาภา อาศัยนา บ้านโนนโชงโลง
30 ด.ญ. วรัทยา จันทศรี อนุบาลอนันตะ
31 ด.ญ. อริสา โกรพิมาย บ้านหนองบัวค า

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 434  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 4

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

สอบวันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ



เลขท่ี นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 ด.ญ. ธิญาดา เดิมบุรี กุลโน
2 ด.ญ. ภัทรานันท์ แจ่มศรี ชุมชนบ้านหนองจิก
3 ด.ญ. ณัทรภิญญา พะโยธร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 ด.ช. พรพิพัฒน์ เกตุใหม่ อนุบาลประภารัตน์
5 ด.ญ. กาญจนา มะโนภัย อนุบาลตลาดแค
6 ด.ช. สันติภาพ ศรีวิชา กุลโน
7 ด.ญ. นริศรา พลเสน เทศบาลตลาดแค
8 ด.ช. ชนทัต รัตนบัวชุม ภูมิสิทธ์ิวิทยา

9 ด.ญ. พลอยแสง ลีฬหาศิป์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

10 ด.ช. นพสิษฐ์ สมานมิตร กุลโน
11 ด.ญ. นัฐกานต์ ธุระสุข บ้านดอนเขว้า
12 ด.ญ. ตุลย์กัลยา  กะสี บ้านโนนหว้าทอง
13 ด.ญ. จุรีรัตน์ อาจศึก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
14 ด.ญ. จิรัชญา กนก บ้านศาลา
15 ด.ญ. นฤชล ศรีวะรมย์ กุลโน
16 ด.ญ. ลักษมี แคนอินทร์ บ้านสะแกงาม
17 ด.ญ. เยาวลักษณ์ แย้มโคกสูง อนุบาลตลาดแค
18 ด.ญ. พรกนก ค้าขาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
19 ด.ญ. สุทัศสินี ภิญโญ กุลโน
20 ด.ญ. ณัฐชุดา สุริยัน บ้านหนองปรือ
21 ด.ญ. ณภัทรจิรา เหล็กกรุง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 ด.ญ. เนตรทราย ล้อดงบัง บ้านใหม่ฉมวก
23 ด.ญ. ฑิฆัมพร คงมิภักด์ิ กุลโน
24 ด.ญ. บุศกร ศรีจันทร์เพลียว พิทักษ์ภูเบนทร์ 7
25 ด.ญ. กวินตรา ประตูชัย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
26 ด.ญ. พิมพกานต์ ศรีชมภู พิมายสามัคคี๑
27 ด.ญ. ปวีณา วรรณคิรี กุลโน
28 ด.ญ. ชมพูนุช พรหมศรี เพชรหนองชาม
29 ด.ช. วิชญะ วงษ์เตมีย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
30 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศิริมงคลขจร กุลโน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 435  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 5

สอบวันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561


