
เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 2 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เหล็กกนก กุลโน
2 150 ด.ญ. วศินี วรรณโส เทศบาลตลาดแค
3 104 ด.ญ. สราญรัตน์ สมตา กุลโน
4 146 ด.ช. นปภัช หงวนไธสง โนนสุวรรณแสงวิทยา
5 97 ด.ช. นิติรัฐ ทศกฎไพรี กุลโน
6 31 ด.ญ. พัชราภา ทรัพย์สุข บ้านศาลา
7 37 ด.ญ. ธนัญญา ปุริธรรมเม บ้านหนองปรือ
8 124 ด.ญ. ยลดา อุตมบูรณ์ กุลโน
9 163 ด.ญ. พิมพ์ลภัส แก้วสุวรรณ อนุบาลตลาดแค
10 179 ด.ช. กันตสิทธิ์ ตับกลาง อนุบาลประภารัตน์
11 15 ด.ญ. อาริยา ทะเลดอน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
12 45 ด.ญ. ปัณทิตา สร้อยเพชร อนุบาลประภารัตน์
13 182 ด.ญ. ศิริมาศ พิศนอก บ้านธารปราสาท
14 109 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คล่องแคล่ว กุลโน
15 29 ด.ญ. ณัฐสุดา ขานกระโทก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
16 158 ด.ญ. พิชญา ตับกลาง อนุบาลตลาดแค
17 64 ด.ญ. นรินทร์พร ลําพูน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 119 ด.ช. วิฆเน เหล้กคง กุลโน
19 80 ด.ญ. ศศิชา นาคแท้ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
20 172 ด.ช. ปรัชญา ยรรยงนวกิจ บ้านหนองปรือ
21 129 ด.ญ. ณัฐชยา พีพิมาย กุลโน
22 154 ด.ญ. เมธิตา นามดี บ้านสะแกงาม
23 98 ด.ญ. อภิชญาพร ศิริงาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
24 147 ด.ช. ถิรวุฒิ ขอสินกลาง บ้านพลจลก
25 85 ด.ญ. พรพรรณ จักสาน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
26 11 ด.ญ. กมลวรินทร์ โพติยะ บ้านดอนแซะ
27 51 ด.ญ. ญนันทนิยา ค้าสบาย นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
28 74 ด.ช. ภาคิน เข็มณรงค์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 93 ด.ญ. สิตานัน ตาหมันพลกรัง นิคมสร้างตนเอง 3
30 42 ด.ญ. ปภาวรินทร์ พาสดา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
31 134 ด.ญ. เบญญาภา ภูมิค้า กุลโน
32 23 ด.ญ. บุญญิศา เดชขุนทด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
33 169 ด.ช. อภินันท์ ชาตี พิมายสามัคคี ๑
34 9 ด.ญ. มัลลิกา พูนเกษม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
35 114 ด.ญ. ทิฌา คงมิภักดิ์ กุลโน
36 46 ด.ญ. ปิยะธิดา อินทร์นอก นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง3
37 69 ด.ญ. พรภสร สุขฑีฆะ กุลโน

กรรมการกํากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 131  อาคาร 1 ช้ัน 3  ห้องท่ี 1
สอบวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม  2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 60 ด.ช. ธีรภัทร อาจศึก กุลโน
2 151 ด.ช. วัชรพล หน่อปราบ เทศบาลตลาดแค
3 3 ด.ญ. ฐิติชญา สุวรรณพิงคา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 164 ด.ญ. สลาสินี เรืองมะเริง อนุบาลตลาดแค
5 100 ด.ญ. อริษา ชัยวัฒน์ กุลโน
6 94 ด.ญ. ปวิชญา ม่วงพิมาย นิคมสร้างตนเอง 3
7 174 ด.ญ. วรนันท์ กลําสําโรง พิมายสามัคคี ๑
8 16 ด.ญ. นภัสสร โคนขุนทด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
9 110 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ชัยแสนสุข กุลโน
10 47 ด.ญ. อารยา หาญทองหลาง นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
11 159 ด.ญ. ปาริฉัตร จันทร์คง อนุบาลตลาดแค
12 30 ด.ญ. พิมพวงทอง ศิริ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 171 ด.ช. จารุภัทร ประกอบกัน บ้านหลุ่งประดู่
14 120 ด.ช. กวิน มีบุญ กุลโน
15 52 ด.ช. กฤษฎา มาสิงห์ นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
16 66 ด.ญ. วรัชยา กุลวงษ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
17 144 ด.ญ. อิงครัต ทรัพย์ศิริกุล อนุบาลประภารัตน์
18 130 ด.ช. อชิรวัตร แก้วด่านนอก กุลโน
19 81 ด.ญ. ประภัสสร มวยดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
20 39 ด.ญ. ปิยะธิดา สุราช บ้านหนองปรือ
21 148 ด.ญ. นาตาลี นนทะชัย บ้านกระทุ่มแท่น
22 135 ด.ญ. ภูริชญา นาคา กุลโน
23 155 ด.ญ. ปาริยฉัตร ทะสูงเนิน บ้านสะแกงาม
24 99 ด.ญ. ทิพย์ไอริณ แก้วคํา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 125 ด.ญ. วันดี ยอดขํา กุลโน
26 27 ด.ช. พีรชา คงชม บ้านดอนแซะ
27 87 ด.ช. ธีรพงศ์ พุฒิพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
28 115 ด.ญ. อรปรียา เคล้าพิมาย กุลโน
29 183 ด.ญ. บัณฑิตา พิรักษา บ้านธารปราสาท
30 75 ด.ช. โภคิน เข็มณรงค์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
31 138 ด.ช. ธาวิน ฉายพิมาย บ้านพุทรา
32 55 ด.ช. กฤษดานันท์ มีศิลป์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
33 62 ด.ญ. ดรุณี หลงพิมาย บ้านศาลา
34 105 ด.ญ. วิลาสินี ชูใจ กุลโน
35 24 ด.ญ. สุณิษา สุภาพ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
36 73 ด.ญ. พลอยมณี อุดมผล กุลโน
37 10 ด.ญ. ณญาดา แหยมจันทึก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

กรรมการกํากับห้องสอบ

ช่ือ

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 132  อาคาร 1 ช้ัน 3  ห้องท่ี 2
สอบวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม  2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 101 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ ชูชีวา กุลโน
2 12 ด.ญ. ณัฐนันท์ สิงห์ทอง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
3 165 ด.ญ. สิริยากร โฮ๊ะดี อนุบาลตลาดแค
4 140 ด.ญ. พิชญพร สามัคคี นิคมสร้างตนเองพิมาย๒
5 61 ด.ช. ชนาภัทร โตโคกสูง กุลโน
6 160 ด.ญ. ปรินดา เชดนอก อนุบาลตลาดแค
7 17 ด.ญ. อรพรรณ ศรสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
8 111 ด.ญ. ภัสร์สุชา สมดี กุลโน
9 48 ด.ช. อานนท์ ช่างไม้ นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
10 32 ด.ญ. สุรางค์พิมล ฟันพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
11 121 ด.ช. ฐิติวัฒน์ กลางพิมาย กุลโน
12 152 ด.ญ. วริศรา ระวังโพธิ์ เทศบาลตลาดแค
13 145 ด.ช. ศิวานนท์ สมดี อนุบาลประภารัตน์
14 5 ด.ญ. ทิพรัญญา เพ็ชรโคกสูง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
15 131 ด.ญ. พัชรินทร์ บานไธสง กุลโน
16 54 ด.ช. ก้องภพ ทัดมาลา นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
17 70 ด.ช. อิศรากร แสพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 126 ด.ญ. จิรภิญญาษ์ เตร่พิมาย กุลโน
19 177 ด.ญ. ศศิมา สุขประเสริฐ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
20 82 ด.ญ. เอ็มมิลี ดิ๊กสัน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
21 77 ด.ญ. ชวิศา ไชยศร ภูมิสิทธิ์วิทยา
22 116 ด.ช. ธัชชัย กอบกิจตังเจริญ กุลโน
23 167 ด.ญ. วริศรา ภาคกลาง บ้านเตยประชาบํารุง
24 139 ด.ญ. นีรชา ราชนิภา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 21 ด.ช. กันตภัทร บุญรัตน์ เก้งเต็ก
26 106 ด.ญ. บุญยวีร์ แนบกลาง กุลโน
27 184 ด.ช. ธีรภัทร์ ฉิมนอก บ้านธารปราสาท
28 88 ด.ญ. ตรีย์ลดา ตรียมณีรัตน์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 142 ด.ญ. วรพิชชา แคกลาง บ้านพุทรา
30 86 ด.ช. ธรรมรัตน์ กาสิงห์ กุลโน
31 8 ด.ญ. อนุตตรีย์ ลัดดี พิกุลทอง
32 76 ด.ญ. ฐิติพร ทีตอ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
33 40 ด.ญ. ธัญญารัตน์ คงคําสี บ้านหนองปรือ
34 56 ด.ช. กฤษฎีกา มีศิลป์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
35 63 ด.ช. ธนกฤต สินกิง บ้านศาลา
36 156 ด.ญ. อัญชลี ศรีฤทธิ์ บ้านสะแกงาม
37 25 ด.ญ. ธัญสรณ์ ปรางค์สูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

กรรมการกํากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 133  อาคาร 1 ช้ัน 3  ห้องท่ี 3
สอบวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม  2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ช่ือ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 65 ด.ช. พัทธพล แข็งกระโทก กุลโน
2 34 ด.ช. พรหมพิริยะ ขําเข้ม ชุมชนบ้านวังหิน
3 161 ด.ญ. ปิยธิดา สอดทรัพย์ อนุบาลตลาดแค
4 6 ด.ญ. ทองทิพย์ ศรีจันทร์แดง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
5 102 ด.ญ. สุชานันท์ มีหารนอก กุลโน
6 153 ด.ญ. นรมน เขย่า เทศบาลตลาดแค
7 18 ด.ญ. อภิษฎา โปยขุนทด อนุบาลประภารัตน์
8 20 ด.ญ. ภัทราวดี จีนเกิด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
9 112 ด.ญ. อริสรา บํารุงนอก กุลโน
10 141 ด.ญ. ชุติมา ไกรกลาง นิคมสร้างตนเองพิมาย๓
11 149 ด.ญ. ภาวิณี จิตรงาม อนุบาลประภารัตน์
12 33 ด.ญ. ปรานปรีดา ชาเทราช อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
13 122 ด.ช. อัครเดช บุญชัย กุลโน
14 49 ด.ญ. ศุภิสรา เต็งกลาง นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
15 67 ด.ญ. ปุญชรัศม์ิ ศรคูณ สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
16 71 ด.ญ. พิชญธิดา ปรุงโพธิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
17 132 ด.ญ. จิราภา พวงทอง กุลโน
18 166 ด.ญ. สุรัมภา วัดจํานงค์ โนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
19 35 ด.ช. พิชยะ ประจิตต์ พิกุลทอง
20 83 ด.ญ. กัญญาวีร์ ปะโมทะโก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
21 41 ด.ญ. กรกัญญา ยวนกระโทก บ้านหนองปรือ
22 127 ด.ช. ปฏิภาณ นิลม่วง กุลโน
23 178 ด.ญ. ธัญญาพร การพันธุนิจ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
24 90 ด.ญ. ธนพร ใจดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
25 157 ด.ญ. กมลทิพย์ อินคํา บ้านสะแกงาม
26 117 ด.ช. พงศกร ขอกรดสําโรง กุลโน
27 185 ด.ญ. วรัญญา สุขจรรยา บ้านธารปราสาท
28 78 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ อุตสาหะ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 180 ด.ช. วิธวิทย์ ธรรมสูตร บ้านธารปราสาท
30 57 ด.ญ. ฉนิกรณ์ หร่ายสวัสดิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
31 59 ด.ญ. ปวีณ์ลดา พิมแบบ บ้านสะแกงาม
32 107 ด.ญ. กัลยรัตน์ กระพือพงษ์ กุลโน
33 26 ด.ญ. กรรณิการ์ ปานทองสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
34 175 ด.ญ. กมลกาญจน์ พระจันทร์ศรี บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
35 13 ด.ญ. มัทนา คําหล่า อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
36 89 ด.ช. ปรมินทร์ ฝอดสูงเนิน กุลโน
37 4 ด.ญ. จารุมน ปาสารักษ์ อนุบาลอนันตะ

กรรมการกํากับห้องสอบ

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 134  อาคาร 1 ช้ัน 3  ห้องท่ี 4

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

สอบวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม  2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ



เลขท่ี เลขท่ีสมัคร นามสกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือ หมายเหตุ
1 68 ด.ญ. ปวริศา แสงน้อย กุลโน
2 7 ด.ญ. เกวลิน โอราญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
3 1 ด.ช. หฤษฏ์ ปาสารักษ์ อนุบาลอนันตะ
4 53 ด.ญ. อัจฉรา พบพิมาย เทศบาลตลาดแค
5 103 ด.ญ. ชนิดาภา นิตย์ภักดี กุลโน
6 92 ด.ช. ธนวัฒน์ กาศมณี นิคมสร้างตนเอง 3
7 162 ด.ญ. ฉันทิศา จวง อนุบาลตลาดแค
8 22 ด.ช. ณัฐพงศ์ อู่ทองหลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
9 170 ด.ญ. ปนัดดา นาทรัพย์ อนุบาลชุมพวงวิทยา
10 113 ด.ญ. เนตรนภา ใยระย้า กุลโน
11 43 ด.ญ. จุฑาธิป ประทุมวัน นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง3
12 44 ด.ญ. ภิญญดา สุขกําเนิด อนุบาลประภารัตน์
13 38 ด.ญ. ปาลิตา เนาวฤทธิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
14 173 ด.ญ. เบญญาภา กุลประเสริฐ พิทักษ์ภูเบนทร์
15 123 ด.ช. พัชรพล ชัยเสนสุข กุลโน
16 50 ด.ช. วัชระ สุทธิสิน นิคมสร้างตนเองสร้างตนเอง5
17 72 ด.ญ. นภัสสร ชินพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
18 36 ด.ญ. ธัญญานุช ปัจจัยโคถา บ้านหนองปรือ
19 14 ด.ช. อาทิวราห์ สุขมะณี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
20 19 ด.ญ. ศุภดา คําคูณ โนนม่วง
21 84 ด.ญ. ณภัทศร อูลล์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
22 136 ด.ญ. สุภาวิตา บรืองาม บ้านหนองปรือ
23 128 ด.ญ. พรปรียาดา การะเนตร์ กุลโน
24 95 ด.ช. เดโชชัย เต็งกลาง บ้านสะแกงาม
25 143 ด.ช. ภูริพัฒน์ กลัดสวัสดิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
26 118 ด.ช. นรวัฒน์ หิรัญรักษ์ กุลโน
27 137 ด.ญ. ศลิษา ผัดโพธิ์ บ้านดงประชานุกูล
28 91 ด.ญ. สกุลทิพย์ แขกพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
29 108 ด.ญ. อาภัสรา เลือดสงคราม กุลโน
30 186 ด.ช. รัฐพงษ์ สถิตเดชกุญชร บ้านธารปราสาท
31 79 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ พยัคฆมะเริง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
32 181 ด.ช. เกียรติศักดิ์ นาใจ บ้านธารปราสาท
33 58 ด.ญ. พลอยนําเพชร โชคค้า อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
34 96 ด.ญ. ธัญรดา พูนศรี กุลโน
35 176 ด.ญ. ประภัสสร เนือนาค บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
36 28 ด.ช. ธนากร แสนลา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
37 133 ด.ญ. พริมวริศ พลีดี กุลโน
38 168 ด.ช. ธนกร แสวงนอก อนุบาลประภารัตน์

กรรมการกํากับห้องสอบ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 135  อาคาร 4 ช้ัน 3  ห้องท่ี 5

สอบวันเสาร์ท่ี 7 มีนาคม  2563 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ช่ือ

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563


