
เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1 ด.ช. จิรกฤต ป�กษา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

2 26 ด.ญ. ณัชชา ใจเย็น อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

3 31 ด.ญ. มนัสชนก ประกอบมิตร บ#านเมืองรัง

4 36 ด.ญ. ภัทธิราภรณ) ป*อมหิน บ#านมะกอก

5 51 ด.ช. จิรภัทร พัฒนกุล กุลโน

6 41 ด.ช. กวินพัฒน) อติวัฒน)อังกูร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

7 56 ด.ญ. ลภัสรดา ฉัตรสิริโรจน) กุลโน

8 6 ด.ญ. ชุติมา แสงอ5อน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

9 61 ด.ญ. ศิริวิมล ม่ันเหมาะ บ#านสะแกงาม

10 66 ด.ช. สหรัฐ เล#าสินวัฒนา อนุบาลประภารัตน)

11 71 ด.ญ. ศิริลักษณ) สุภาพ กุลโน

12 96 ด.ช. ศุภกร อานุกูล ชุมชนบ#านหนองจิก

13 46 ด.ญ. สลิลทิพย) ธนาวร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

14 106 ด.ญ. กชพร อ5อนตา กุลโน

15 111 ด.ญ. ณธิดา อภิลักษณชัย บ#านท5าหลวง

16 116 ด.ญ. มิติลาภ วิงประวัติ อนุบาลตลาดแค

17 131 ด.ช. ศราวุฒ ขันทะศิริ บ#านใหม5ฉมวก

18 121 ด.ญ. มุทิตา บูรณปรีชา อนุบาลตลาดแค

19 76 ด.ญ. รุจระวี หลุมกลาง กุลโน

20 136 ด.ช. ธนกฤต พลฉิม พิมายสามัคคี 2

21 144 ด.ญ. สิวพร โมกมัน บ#านหนองบัวคํา

22 126 ด.ญ. ปทิตตา วรชมพู เทศบาลตลาดแค

23 140 ด.ญ. รัชนีญากรณ) ปราบประจิตร พิมายสามัคคี1

24 11 ด.ญ. โชติรส สุขท่ัว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

25 81 ด.ช. วุฒิชัย ประตูชัย กุลโน

26 16 ด.ญ. ชนัญชิดา ทะเลดอน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

27 101 ด.ญ. ภัทรธิดา สัตยารัฐ กุลโน

28 21 ด.ช. ณัฎฐภัทร ยิ่งยง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

29 86 ด.ช. ธนกฤต อัครภาธนพร กุลโน

30 91 ด.ญ. อรวรา ลิศนันท) กุลโน

หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 1 ห�อง 431  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 1
สอบวันเสาร)ท่ี 9 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 72 ด.ญ. อรัญญา หาญนา กุลโน
2 132 ด.ญ. สุปรียา โรจนพิพัฒน)พงศ) ชุมชนบ#านวังหิน
3 97 ด.ญ. มาริตา ฟอร)ด ชุมชนบ#านหนองจิก
4 117 ด.ญ. โมรินทร) กุนอก อนุบาลตลาดแค
5 2 ด.ญ. อัญชิสา ประสมสัตย) อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
6 77 ด.ญ. แก#วมุนี ถนัดเลื่อย กุลโน
7 127 ด.ช. นันทิพัฒน) ชมกลาง เทศบาลตลาดแค
8 12 ด.ญ. พิมพ)ลดา ดอกแคกลาง สะแกงาม
9 122 ด.ญ. จุฑามณี พันธ)จบสิงห) อนุบาลตลาดแค
10 7 ด.ญ. พิมพ)รัตติพร เสริมเปล5งศรี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
11 82 ด.ญ. นภสร ธนูวงศ) กุลโน
12 47 ด.ญ. กชกร เพ็ชรก่ิง นิคมสร#างตนเองพิมาย 
13 22 ด.ช. ธนวันต) สุธีสุนทรธรรม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
14 87 ด.ญ. ธิดารัตน) พูนพิมาย กุลโน
15 57 ด.ช. ภัทรกรณ) พะยังเฆ บ#านท5าหลวง
16 32 ด.ช. ยุพราช สุเรรัมย) บ#านเมืองรัง
17 17 ด.ช. จิราภัทร นาดสะพัด บ#านหนองปรือ
18 137 ด.ญ. ณัฏฐณิชา รอดพิพัฒน) อนุบาลประภารัตน)
19 42 ด.ช. วรัท ยางกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
20 92 ด.ญ. ชนัญชิดา พันธ)แก#ว กุลโน
21 27 ด.ญ. สิริยากร กัณนอก บ#านโนนพุทรา
22 52 ด.ช. พันเดช ประมายันต) อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
23 37 ด.ญ. ชญาดา ลาภสถิต บ#านมืองรัง
24 62 ด.ญ. ศิริยากร บุญนอก บ#านสะแกงาม
25 67 ด.ช. ธนภัทร สร#างสีทา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
26 102 ด.ญ. อารยา จีนครุฑ กุลโน
27 145 ด.ช. ภาณุวิชญ) พิมพ)ภักดี บ#านหนองบัวคํา
28 107 ด.ญ. สิรภัทร พรมแก#ว กุลโน
29 112 ด.ญ. สมิตานัน การะเกษ บ#านหนองบัวสามัคคี
30 141 ด.ช. ทีปกร ผุยวรรณื กุลโน

หมายเหตุช่ือ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 2 ห�อง 432  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 2
สอบวันเสาร)ท่ี 9 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 53 ด.ญ. ชญาน)นันท) ประกอบผล กุลโน
2 128 ด.ช. นวพล แก#วระวัง เทศบาลตลาดแค
3 23 ด.ช. ฐปกร ศรีมะเริง บ#านสะแกงาม
4 28 ด.ช. ธนวรรษน) สายโต อนุบาลชุมพวงวิทยา
5 3 ด.ช. ณัฐวัฒน) ปุGยนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
6 73 ด.ญ. สโรชา อุดมผล กุลโน
7 113 ด.ช. ชิษณุพงศ) วรรณศรี กุลโน
8 33 ด.ญ. นาฏณัฐดา แจ#งทองหลาง บ#านเมืองรัง
9 78 ด.ญ. นพรัตน) ทองสอน กุลโน
10 133 ด.ญ. น5านธารา ค#าสบาย นิคมสร#างตนเองพิมาย5
11 38 ด.ญ. มุฑิตา เงาโพธิ์ รวมมิตรวิทยา
12 8 ด.ญ. รุจาภา หงส)พนัส อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 83 ด.ญ. สาธิตา ชํานินอก กุลโน
14 48 ด.ญ. พรปวีณ) ขุนแก#ว บ#านกระทุ5มแท5น
15 58 ด.ช. ธรากร นาคสมบูรณ) พิกุลทอง
16 118 ด.ญ. วันทนีย) พรมมา อนุบาลตลาดแค
17 13 ด.ญ. ป�ณณวิชญ) มานะงาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 88 ด.ญ. สุกัญญา คูณกลาง กุลโน
19 123 ด.ช. เกียรติศักด์ิ ติกระโทก บ#านศาลา
20 63 ด.ญ. ธิดารัตน) บุญนอก บ#านสะแกงาม
21 93 ด.ญ. พัทธนันท) ดอกกลาง กุลโน
22 146 ด.ญ. พิมพ)พิกา พิมดอน บ#านหนองบัวคํา
23 43 ด.ญ. ณัฐมน หาญโกรธา บ#านหนองปรือ
24 98 ด.ญ. นันทิยา รัตนสิงห) กุลโน
25 68 ด.ญ. ศศิภาวรรณ จันทปฐมอรุณ บ#านใหม5ฉมวก
26 138 ด.ช. คีรินทร) ภิญโย อนุบาลประภารัตน)
27 103 ด.ญ. ญาณภัทร ทองสุวรรณ กุลโน
28 18 ด.ญ. ดาราธิป คล5องแคล5ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 108 ด.ญ. ศิริลักษณ) จิตรพิมาย กุลโน
30 142 ด.ญ. พิมพกร บุญมา จารย)ตํารา

หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 3 ห�อง 433  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 3
สอบวันเสาร)ท่ี 9 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 54 ด.ญ. ธนพร เสตะพยัคฆ) กุลโน
2 139 ด.ญ. อัญชิสา ไวสันเทียะ เก#งเต็ก
3 124 ด.ช. ธีรติ โมรานอก บ#านศาลา

4 4 ด.ญ. วิมลรัตน) เม5ากลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
5 74 ด.ญ. คะซีนา สิงห)ดี กุลโน
6 94 ด.ช. ณัฐภูมิ บัวแก#ว ชุมชนบ#านหนองจิก
7 9 ด.ญ. มนต)นภา แก#วอํานาจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
8 79 ด.ช. ปฏิภาณ ชอบกองกลาง กุลโน
9 64 ด.ญ. เวย)ฑิตา ทุมนาหาด นิคมสร#างตนเองพิมาย 2
10 19 ด.ญ. อริศรา คู5พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
11 84 ด.ญ. สิริรัตน) เฉียบพิมาย กุลโน
12 134 ด.ช. ศิวกร ค#าสบาย นิคมสร#างตนเองพิมาย5
13 24 ด.ญ. อัชรินทร) หมายสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
14 14 ด.ช. ภ5รวัฒน) ป�ญญา บ#านสะแกงาม
15 29 ด.ญ. ณัฐชยา ศิริเมฆา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
16 89 ด.ช. พศิน มะค#า กุลโน
17 147 ด.ญ. นันทิศา ภักดี บ#านหนองบัวคํา
18 34 ด.ญ. ภควดี พ่ึงโค อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
19 99 ด.ญ. ศิริกานดา บุญธรรมวัฒน) กุลโน
20 69 ด.ญ. ณัฐพร สียางนอก บ#านใหม5ฉมวก
21 44 ด.ญ. สุพิชชา เต็งวรกิจ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 104 ด.ญ. มนต)นภา เพ็ญสุข กุลโน
23 119 ด.ญ. ฐปนรรฆ) หลงเทพอรชุน อนุบาลตลาดแค
24 49 ด.ญ. อัญชิษฐา พันธุ)ชัยเพชร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 109 ด.ญ. บุญญานันท) จุลรอด กุลโน
26 39 ด.ช. ธนดล แทนกลาง อนุบาลประภารัตน)
27 59 ด.ช. ปฏิพัทธ) ธรรมรักษา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
28 143 ด.ญ. มณฑกานต) จันทร)คุ#ม กุลโน
29 129 ด.ญ. นวพรรษ นารีรัตน) อนุบาลประภารัตน)
30 114 ด.ญ. อภิชญา คทาศิลปL อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

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

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

สอบวันเสาร)ท่ี 9 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ หมายเหตุ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 60 ด.ญ. ฐิติวรดา อารมณ)เพียร กุลโน
2 95 ด.ญ. อารียา คงดี ชุมชนบ#านหนองจิก
3 35 ด.ญ. อทิตยา ราชพรหมมินทร) พิมายสามัคคี 1
4 5 ด.ญ. วิราพัชร สินสวัสด์ิ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
5 70 ด.ญ. ชัญญาภัค เข็มพิมาย กุลโน
6 115 ด.ญ. สุรางคณา ดวงจันทร) นิคมสร#างตนเองพิมาย3
7 50 ด.ญ. คณภรณ) งามจันทร) พิมายสามัคคี 1
8 15 ด.ญ. พัชชาภรณ) คัตวงษ) อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

9 75 ด.ญ. อะมีนา สิงห)ดี กุลโน

10 10 ด.ญ. อมลวรรณ สุขสุข บ#านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ)
11 65 ด.ญ. กันติชา แสงใส พิมายสามัคคี 1
12 20 ด.ญ. สกาวเดือน แคพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 80 ด.ช. สุกัลย) นันทศักด์ิภิญโญ กุลโน
14 30 ด.ช. ทวีทรัพย) ลมไธสง บ#านเมืองรัง
15 130 ด.ช. ภัทรพล ประเสริฐเศรษฐวรรธน) พิมายสามัคคี 1
16 25 ด.ช. กฏษฎา ผลนา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
17 85 ด.ญ. อภิญญา เกิดกลาง กุลโน
18 125 ด.ญ. ภัทรสุดา เลิศนา บ#านศาลา
19 90 ด.ญ. สิทธาสิตางค) ชายคง กุลโน
20 135 ด.ช. พงศพัศ ขุมแร5 พิมายสามัคคี 1
21 40 ด.ญ. รมณีวรรณ รายพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 100 ด.ญ. กานต)ฑิตา วะชะนะจันทร) กุลโน
23 120 ด.ญ. สายธาร วิฑูรย) อนุบาลตลาดแค
24 45 ด.ญ. วรรวรินทร) คงสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 105 ด.ญ. พรขวัญ เดือนกระจ5าง กุลโน
26 55 ด.ช. ศุภณัฐ ประจิตร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
27 110 ด.ญ. อรรถพร เลากลาง กุลโน

ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม
ห�องสอบท่ี 5 ห�อง 435  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 5

สอบวันเสาร)ท่ี 9 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 ป#การศึกษา 2562

หมายเหตุ


