
เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 31 น.ส. กนกพร ทองกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
2 47 ด.ญ. อัยรัตน� ชํานาญนา โรงเรียนพิมายวิทยา
3 3 น.ส. ธนพรรณ อยู"เจริญ โรงเรียนพิมายวิทยา
4 55 ด.ญ. พลอยจรัส ผลนา โรงเรียนพิมายวิทยา
5 43 ด.ญ. อรุณรัศมี เจียมจับเลห� โรงเรียนพิมายวิทยา
6 49 นาย จิรเมธ คชวรานนท� โรงเรียนพิมายวิทยา
7 63 นาย ธนวรรธก� ขอพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา
8 41 น.ส. พิชามญชุ� ช"วยให0สม โรงเรียนชุมพวงศึกษา
9 13 ด.ช. อภิสิทธิ์ กิตติจิรัฐิติกาล โรงเรียนพิมายวิทยา
10 27 นาย จิรยุทธ� ทันกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
11 39 น.ส. ธัญญมาสน� มวยดี โรงเรียนพิมายวิทยา
12 51 น.ส. พิมศิริ ศิริ โรงเรียนพิมายวิทยา
13 67 ด.ญ. แสนแก0ว ลายดํา โรงเรียนพิมายวิทยา
14 59 นาย จิรวัฒน� กาศมณี โรงเรียนพิมายวิทยา
15 11 ด.ญ. นันธิดา นาบ0าน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ�
16 61 นาย พีร�นิธี ลําเลียง โรงเรียนพิมายวิทยา
17 33 น.ส. ณัฐฐินันท� พูนเกษม โรงเรียนพิมายวิทยา
18 17 ด.ญ. ปภัสรา เหลาวัฒนา โรงเรียนพิมายวิทยา
19 23 นาย ภณวัจน� บุญเครื่อง โรงเรียนพิมายวิทยา
20 9 ด.ญ. สุวพัชร ไชยชุม โรงเรียนพิมายวิทยา
21 57 น.ส. ตติยา ใจซ่ือ โรงเรียนพิมายวิทยา
22 21 น.ส. ปภาวดี พาพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา
23 35 น.ส. รชาดา รักนา โรงเรียนพิมายวิทยา
24 45 น.ส. สุภาวิตา เมืองมุงคุณ โรงเรียนพิมายวิทยา
25 5 นาย ต"อตระกูล สืบค0า โรงเรียนพิมายวิทยา
26 29 ด.ช. ปวริศ แก0วพรม โรงเรียนพิมายวิทยา
27 19 น.ส. ลักษมี ชั้นกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
28 65 ด.ญ. ถิราภรณ� ตลาดเงิน โรงเรียนพิมายวิทยา
29 53 ด.ญ. ปAญญาพร ภูประพันธ� โรงเรียนพิมายวิทยา
30 7 นาย วรเมธ ยางกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
31 69 ด.ช. สุทธิพงษ� ประจิตร โรงเรียนพิมายวิทยา
32 15 น.ส. ทิตยา พัฒนกุล โรงเรียนพิมายวิทยา
33 1 นาย วัชรพล พูนศรี โรงเรียนพิมายวิทยา
34 25 น.ส. ศลิษา อัตวีระพัฒน� โรงเรียนพิมายวิทยา
35 37 น.ส. สินศศิ พระทอง โรงเรียนพิมายวิทยา

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 ป"การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 1 ห�อง 431  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 1
สอบวันเสาร�ท่ี 10 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ หมายเหตุ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 10 น.ส. กนกพร ดาราวรรณรัตน� โรงเรียนพิมายวิทยา
2 46 ด.ญ. อัมรา เงาะเศษ โรงเรียนพิมายวิทยา
3 40 น.ส. กัลยา แสนคูณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
4 24 นาย นภัส ใสนอก โรงเรียนพิมายวิทยา
5 20 น.ส. อภิรฎา ชาครนิธิพงศ� โรงเรียนพิมายวิทยา
6 18 น.ส. ขนิษฐา ผินกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
7 22 น.ส. บูรณา บุญล0อม โรงเรียนพิมายวิทยา
8 58 ด.ช. สิรวิชญ� ธูปบุตร โรงเรียนพิมายวิทยา
9 52 น.ส. จิราพัชร บัวคํา โรงเรียนพิมายวิทยา
10 66 นาย ปณิธาน เถาพุทรา โรงเรียนพิมายวิทยา
11 64 น.ส. ศิริวรรณ ปลอดภัย โรงเรียนพิมายวิทยา
12 62 น.ส. ชญาน�นันท� ลําเลียง โรงเรียนพิมายวิทยา
13 14 ด.ญ. ปภัสรา สาระสําคัญ โรงเรียนพิมายวิทยา
14 28 น.ส. วรนุช ต้ังวุฒิสาร โรงเรียนพิมายวิทยา
15 34 น.ส. ชนิดา พูนดี โรงเรียนพิมายวิทยา
16 16 น.ส. ปภัสราพร ค0าขาย โรงเรียนพิมายวิทยา
17 36 น.ส. โยษิตา แฝงด"านกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
18 68 น.ส. ญาณินท� คุณโน โรงเรียนพิมายวิทยา
19 44 น.ส. ปEานวดี เฮง โรงเรียนพิมายวิทยา
20 48 น.ส. มาริสา ซาตี โรงเรียนพิมายวิทยา
21 54 น.ส. ญาณิศา บางรุ"ง โรงเรียนพิมายวิทยา
22 30 ด.ญ. ปGยมน เทพกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา
23 26 นาย มนต�ณัฐ ประกอบผล โรงเรียนพิมายวิทยา
24 2 ด.ช. ณัชพล ศิริเมฆา โรงเรียนพิมายวิทยา
25 12 ด.ช. พนธกร เทอดไพรสันต� โรงเรียนพิมายวิทยา
26 50 น.ส. พิริยะพร ค0าขาย โรงเรียนพิมายวิทยา
27 6 นาย ณัฐดลย� เลขไวฑูรย� โรงเรียนพิมายวิทยา
28 56 นาย พิทักษ�ชนม� เรืองศาสตร� โรงเรียนพิมายวิทยา
29 32 น.ส. พิมพิมล เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา
30 60 นาย ทรัพย�ทวี เพ็ญการ โรงเรียนพิมายวิทยา
31 42 น.ส. พิมพ�ชณก เหล"าขําคล0าย โรงเรียนพิมายวิทยา
32 4 ด.ญ. ธัญชนก ทรงพระ โรงเรียนพิมายวิทยา
33 70 น.ส. พิมพ�มาดา ถนัดค0า โรงเรียนพิมายวิทยา
34 8 น.ส. ธิดารัตน� ชูชีวา โรงเรียนพิมายวิทยา
35 38 น.ส. พิมพ�สุพรรณ อินทรสูต โรงเรียนพิมายวิทยา

รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 ป"การศึกษา 2562
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม

ห�องสอบท่ี 2 ห�อง 432  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห�องท่ี 2
สอบวันเสาร�ท่ี 10 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ หมายเหตุ


