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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 1 หอง 524
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10001 เด็กหญิงพิมพเนติ ไพบูลยวงศ
อนุบาลนครราชสีมา
10002 เด็กชายชินบวร ไพบูลยวงศ
อนุบาลนครราชสีมา
10003 เด็กชายจักรภัทร พันธุมณี
อนุบาลนครราชสีมา
10004 เด็กหญิงจอมขวัญ ดวงมณี
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10005 เด็กชายปรัชญา รับริ้วกลาง
เสนานุเคราะห
10006 เด็กชายกวิน จิตจะโปะ
มารียธงชัย
10007 เด็กชายพิพัฒนพงศ จันทรคง
มารียธงชัย
10008 เด็กชายบุณยอรรจ นิยมพันธ
อนุบาลนครราชสีมา
10009 เด็กชายรพีพงศ ศุภธินีกิตติ์เดชา
อนุบาลนครราชสีมา
10010 เด็กหญิงรดา สิริจินดา
อนุบาลนครราชสีมา
10011 เด็กหญิงภคอร เสริมศักดิ์
อนุบาลนครราชสีมา
10012 เด็กชายอาณกร หัสดี
อนุบาลนครราชสีมา
10013 เด็กชายโชติวัฒน บรรจงปรุ
อนุบาลนครราชสีมา
10014 เด็กหญิงณัฎชยา วิศวกรวิศิษฎ
อนุบาลนครราชสีมา
10015 เด็กหญิงฬียากร พันธพุมจันทร
อนุบาลนครราชสีมา
10016 เด็กหญิงปณชญา ชัยธนะกาญจนกุล อนุบาลนครราชสีมา
10017 เด็กชายศภังกร แกวใสธัญกร
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10018 เด็กหญิงธนัญชา บุญนาค
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10019 เด็กชายณัฐภูมิ มรุตัณฑ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10020 เด็กชายพิริยะพงศ ฉายไธสง
บานเมืองปกสามัคคี
10021 เด็กหญิงจิลาวัลย ติยวัฒน
สาธิตราชภัฏนครราชสีมา
10022 เด็กหญิงปทมาภรณ หมายดี
วัดสระแกว
10023 เด็กชายมัทธิว เจียมรัมย
เสนานุเคราะห
10024 เด็กหญิงทยิดา แสงวิริยานนท
เสนานุเคราะห
10025 เด็กหญิงกีรติกา คําโสภา
วัดสระแกว
10026 เดกชายบวรศักดิ์ ทุมเมืองปก
มารียธงชัย
10027 เด็กชายบัลลังก ศิริมั่น
บานพลสงคราม
10028
เด็กหญิงสิริธนา แสงผล
สุขานารี
10029 เด็กชายทีปกร สิทธิพรรณโยธา
อนุบาลนครราชสีมา
10030 เด็กชายธงชัย พัฒนอักษร
มารียธงชัย
10031 เด็กชายปณณธร ศรีอินทร
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10032 เด็กชายณัฏชนน ศรียงพะเยา
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10033 เด็กหญิงธิดาภา ชิตสุข
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10034 เด็กหญิงยศวดี ปลั่งกลาง
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10035 เด็กชายภูผา ภูมิภู
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 2 หอง 525
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10036 เด็กชายณัฐพงศ วงศพรหม
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10037 เด็กชายชยุตพงศ อันสีละ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10038 เด็กชายณัฐภัทร พินิจ
รวมมิตรวิทยา
10039 เด็กหญิง อภิชาดา เปรี่ยมพิมาย
เมืองนครราชสีมา
10040 เด็กชายธนวัฒน เอื้อกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10041 เด็กหญิงกรรณิการ ประสิทธิ์กูล
มารียปกธงชัย
10042 เด็กหญิงฐิติมา จันทรศรี
สุขานารี
10043 เด็กหญิงคีตภัทร เวทยะเวทิน
อนุบาลนครราชสีมา
10044 เด็กหญิงปนัดดา ไกรยา
เสนานุเคราะห
10045 เด็กหญิงธันชนก ครองบุญ
สุขานารี
10046 เด็กหญิงคณาทรัพย จิตรพรมมา
เมืองนครราชสีมา
10047 เด็กหญิงจิราภร นกกระโทก
วัดทุงสวาง
10048 เด็กหญิงกมลมาศ ไวสูงเนิน
วัดทุงสวาง
10049 เด็กหญิงสุภาวี ชนะทะเล
วัดทุงสวาง
10050 เด็กชายปฐวี ตาลสิทธิ์
วัดทุงสวาง
10051 เด็กชายธีรัตม พันธุกลวย
วัดทุงสวาง
10052 เด็กชายนพดล ศิรประภานิมิต
วัดทุงสวาง
10053 เด็กหญิงสายไหม เศษเจริญ
วัดทุงสวาง
10054 เด็กหญิงสุกันยา นาหมัน
วัดทุงสวาง
10055 เด็กชายคามิน แทนวัน
วัดทุงสวาง
10056 เด็กชายจิรายุ หอมขจร
วัดทุงสวาง
10057 เด็กชายธนัท ศิริศัย
วัดทุงสวาง
10058 เด็กชายกิตติภัค เคหะสุวรรณ
วัดทุงสวาง
10059 เด็กหญิงณัฐนันท นุมสะพาน
อนุศาสนวิทยา
10060 เด็กหญิงนันทนภัส ทุมเมืองปก
อนุศาสนวิทยา
10061 เด็กหญิงสุธาสินี โคกสระนอย
อนุศาสนวิทยา
10062 เด็กหญิงฐิติชญา เคียนพรมราช
อนุศาสนวิทยา
10063 เด็กหญิงสุธาศิณี จอยจะโปะ
อนุศาสนวิทยา
10064 เด็กหญิงทิวากร ทิมดอน
อนุศาสนวิทยา
10065 เด็กหญิงเปรมิการ นามจะโปะ
อนุศาสนวิทยา
10066 เด็กหญิงญาณิศา ทองแมน
อนุศาสนวิทยา
10067 เด็กหญิงกมัยธร แถมสระนอย
อนุศาสนวิทยา
10068 เด็กหญิงสุธิดา แชมจะโปะ
อนุศาสนวิทยา
10069 เด็กชายณภัทร เชื้อบุญมี
อนุศาสนวิทยา
10070 เด็กชายคมกิตินันท พันธวาส
อนุศาสนวิทยา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 3 หอง 526
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10071 เด็กหญิงณัฐชยา หาญตะคุ
อนุศาสนวิทยา
10072 เด็กหญิงภาวิณี เพ็ชรสูงเนิน
อนุศาสนวิทยา
10073 เด็กหญิงนภัสสร ขามกิ่ง
อนุศาสนวิทยา
10074 เด็กหญิงศริษา ทายตะคุ
อนุศาสนวิทยา
10075 เด็กหญิงธวชินี ซอพรมราช
อนุศาสนวิทยา
10076 เด็กหญิงอฐิติยา ดําจะโปะ
อนุศาสนวิทยา
10077 เด็กหญิงวรรณษา สงวนพงษ
อนุศาสนวิทยา
10078 เด็กหญิงปาณิศา บัวเมืองปก
อนุศาสนวิทยา
10079 เด็กหญิงเพชรแพรทอง สีกุดเวียน
อนุศาสนวิทยา
10080 เด็กหญิงปานชนก โรเยิล
อนุศาสนวิทยา
10081 เด็กชายอนุสิทธิ์ สุขเกษม
อนุศาสนวิทยา
10082 เด็กชายจิรวัฒน วิสัย
อนุศาสนวิทยา
10083 เด็กชายวศิน แซมผักแวน
อนุศาสนวิทยา
10084 เด็กชายจิรศักดิ์ แอนผักแวน
อนุศาสนวิทยา
10085 เด็กชายศรัณยู อานงอน
อนุศาสนวิทยา
10086 เด็กหญิงศริญญา โยทัยเที่ยง
อนุศาสนวิทยา
10087 เด็กหญิงธิดาพร โมกไธสง
อนุศาสนวิทยา
10088 เด็กหญิงมณฑิรา ชื้นตะขบ
อนุศาสนวิทยา
10089 เด็กชายอรรณพ ทันฉิมพลี
อนุศาสนวิทยา
10090 เด็กชายณภัทร เดชา
เสนานุเคราะห
10091 เด็กชายจีรวัฒน นวลจันทร
เสนานุเคราะห
10092 เด็กชายณรงคฤทธิ์ ศรีจํานงค
เสนานุเคราะห
10093 เด็กชายกฤษกร ภักดีจอหอ
เสนานุเคราะห
10094 เด็กชายสุรพัชร พวงชวง
เสนานุเคราะห
10095 เด็กชายนนทกาญจน จอมเกาะ
เสนานุเคราะห
10096 เด็กชายชาคริต อันสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10097 เด็กชายรัฐภูมิ ชูอาวุธ
เสนานุเคราะห
10098 เด็กชายรัฐภูมิ ทองมูล
เสนานุเคราะห
10099 เด็กชายนวภู ปกการะนา
เสนานุเคราะห
10100 เด็กชายธนกร รักขเนียมสูง
เสนานุเคราะห
10101 เด็กชายนพรัตน ธรรมนาม
เสนานุเคราะห
10102 เด็กหญิงกาญจนา ดีสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10103 เด็กหญิงวิจิตรา ศุกรินทร
เสนานุเคราะห
10104 เด็กหญิงปณิสา กลุมกระโทก
เสนานุเคราะห
10105 เด็กหญิงปณิสรา กลุมกระโทก
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 4 หอง 533
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10106 เด็กหญิงกัญญารัตน ปนสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10107 เด็กหญิงอิศรา ดวงแกว
เสนานุเคราะห
10108 เด็กหญิงกัญญามาศ บุญธรรม
เสนานุเคราะห
10109 เด็กหญิงศิลารัตน ถะเกิงสุข
เสนานุเคราะห
10110 เด็กหญิงณัฐพร พรมเมือง
เสนานุเคราะห
10111 เด็กหญิงเวฬุรีย เครือเกาะ
เสนานุเคราะห
10112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผาเหลา
เสนานุเคราะห
10113 เด็กชายภัทร จันทรขาว
เสนานุเคราะห
10114 เด็กชายคุณานนท ประหา
เสนานุเคราะห
10115 เด็กชายอธิปตย พยุงเกษม
เสนานุเคราะห
10116 เด็กชายอรรถพร ผลนา
เสนานุเคราะห
10117 เด็กชายกิติกร จันทรกลาง
เสนานุเคราะห
10118 เด็กชายกฤษฎา ศาลาแดง
เสนานุเคราะห
10119 เด็กชายธนรัฐ พิณสระทาว
เสนานุเคราะห
10120 เด็กชายนวพล หาญธงชัย
เสนานุเคราะห
10121 เด็กชายอภิวัฒน ดีโพรัมย
เสนานุเคราะห
10122 เด็กชายภาคภูมิ คชลัย
เสนานุเคราะห
10123 เด็กชายพิธิวัฒน สินนอก
เสนานุเคราะห
10124 เด็กชายรพีพัฒน โชตินอก
เสนานุเคราะห
10125 เด็กชายวุฒิพงศ เนตรขันธ
เสนานุเคราะห
10126 เด็กหญิงกนกกร ชมประดิษฐ
เสนานุเคราะห
10127 เด็กหญิงณัฐชญา ศรีนาค
เสนานุเคราะห
10128 เด็กหญิงณัฐนพิน แลบัว
เสนานุเคราะห
10129 เด็กหญิงนฤมล เอกพันธ
เสนานุเคราะห
10130 เด็กหญิงญนันทนิยา แสงประเสริฐ
เสนานุเคราะห
10131 เด็กหญิงมาริสา อมรวิจิตร
เสนานุเคราะห
10132 เด็กหญิงวรรณนิภา เขียววงษจันทร เสนานุเคราะห
10133 เด็กหญิงโสภิตนภา ทีรวม
เสนานุเคราะห
10134 เด็กหญิงสุนิสา กั้งกระโทก
เสนานุเคราะห
10135 เด็กหญิงเขมจิรา ศิริดานโค
เสนานุเคราะห
10136 เด็กหญิงพัชราภรณ เทพศิริ
เสนานุเคราะห
10137 เด็กหญิงมนัสดา เภสัชชา
เสนานุเคราะห
10138 เด็กหญิงจิตนาพร นอยโพธิ์กลาง
เสนานุเคราะห
10139 เด็กหญิงมนตนภา สําเภาแกว
เสนานุเคราะห
10140 เด็กหญิงสาธิตา ทีโคกกรวด
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 5 หอง 534
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10141 เด็กหญิงนาขวัญ ฉิวเฉิด
เสนานุเคราะห
10142 เด็กหญิงณัฐกานต ไถวศิลป
เสนานุเคราะห
10143 เด็กหญิงณัฏฐิกา นิลวิเศษ
เสนานุเคราะห
10144 เด็กหญิงอารยา ตนพรหม
เสนานุเคราะห
10145 เด็กหญิงชลดา ทูลฉลาด
เสนานุเคราะห
10146 เด็กหญิงนันทิชา นาคหนู
เสนานุเคราะห
10147 เด็กหญิงสรัสนันท สังขจาย
เสนานุเคราะห
10148 เด็กชายสิงหทนนท ซิวกระสัง
เสนานุเคราะห
10149 เด็กชายเจษฎา บุดดีสังห
เสนานุเคราะห
10150 เด็กชายพวนัส จรครบุรี
เสนานุเคราะห
10151 เด็กชายณัฐภูมิ นิลพัตร
เสนานุเคราะห
10152 เด็กชายธนกร แพรงาม
เสนานุเคราะห
10153 เด็กชายบุญยวัทน งีเกาะ
เสนานุเคราะห
10154 เด็กชายเกียรติบูลย เอกสะพัง
เสนานุเคราะห
10155 เด็กชายภัคพล ไกรฤกษ
เสนานุเคราะห
10156 เด็กชายภูมิพัฒน ปลายชัยภูมิ
เสนานุเคราะห
10157 เด็กชายธนภณ ศรีลอม
เสนานุเคราะห
10158 เด็กชายชยานันต พจนา
เสนานุเคราะห
10159 เด็กชายรัฐภูมิ บุญลน
เสนานุเคราะห
10160 เด็กชายพิรุณ ผิวละออ
เสนานุเคราะห
10161 เด็กชายพรเทพ แพปรุ
เสนานุเคราะห
10162 เด็กชายณธายุ ดุษณี
เสนานุเคราะห
10163 เด็กหญิงปาริชาติ คงรอด
เสนานุเคราะห
10164 เด็กหญิงภัครวดี ใจเที่ยง
เสนานุเคราะห
10165 เด็กหญิงศิริลักษณ สอนสระคู
เสนานุเคราะห
10166 เด็กหญิงศศิกานต แกวกาเหรียญ
เสนานุเคราะห
10167 เด็กหญิงธิดารัตน กลิ่นกระโทก
เสนานุเคราะห
10168 เด็กหญิงสุปรียา เจริญสุข
เสนานุเคราะห
10169 เด็กหญิงอพิยดา แสงนาโก
เสนานุเคราะห
10170 เด็กหญิงเหนือนภา มลิดา
เสนานุเคราะห
10171 เด็กหญิงมนทาริน อินจันทึก
เสนานุเคราะห
10172 เด็กหญิงกัลยา หาพจน
เสนานุเคราะห
10173 เด็กหญิงปรียาลักษณ แดงดอน
เสนานุเคราะห
10174 เด็กหญิงจุฑาทิพย พิมปรุ
เสนานุเคราะห
10175 เด็กหญิงกัลยรัตน นามศิริ
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 6 หอง 535
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10176 เด็กหญิงรัตนฐิญา ศรีมงคล
เสนานุเคราะห
10177 เด็กหญิงธัญชนก ขุนภักดี
เสนานุเคราะห
10178 เด็กหญิงปานรวี เจนปรุ
เสนานุเคราะห
10179 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรนุชิต
เสนานุเคราะห
10180 เด็กหญิงธรรมพร รอสูงเนิน
เสนานุเคราะห
10181 เด็กหญิงศลิษา โนนนก
เสนานุเคราะห
10182 เด็กชายพลพล ปพิมพ
เสนานุเคราะห
10183 เด็กชายธนาเกียรติ เต็งผักแวน
เสนานุเคราะห
10184 เด็กชายอรรถชัย ปกใต
เสนานุเคราะห
10185 เด็กชายนนทิยุต สุขสําราญ
เสนานุเคราะห
10186 เด็กชายโชติศักดิ์ กุฎสําโรง
เสนานุเคราะห
10187 เด็กหญิงพลอยชมพู บุญคํา
เสนานุเคราะห
10188 เด็กหญิงณัฐนรี พรรณนิยม
เสนานุเคราะห
10189 เด็กหญิงพัชรียา เมฆประยูร
เสนานุเคราะห
10190 เด็กหญิงจุฑามาศ โคกทวาท
เสนานุเคราะห
10191 เด็กหญิงปยะวรรณ หนุนกลาง
เสนานุเคราะห
10192 เด็กหญิงนรีภัทรา พุทธจักร
เสนานุเคราะห
10193 เด็กหญิงคีตภัท แกวออด
เสนานุเคราะห
10194 เด็กหญิงวรรณฑิษา ดังกลาง
เสนานุเคราะห
10195 เด็กชายชีวันธรณ มาเดช
อนุบาลนครราชสีมา
10196 เด็กชายจิรภัทร สุกใส
บานเมืองปกสามัคคี
10197 เด็กชายนภมณฑล ขุนศรี
สุขานารี
10198 เด็กชายจิรพัฒน ศิริเลิศ
สุขานารี
10199 เด็กชายภูริทัต เทียนชัยแสง
สุขานารี
10200 เด็กหญิงกชมน เชียงใหม
สุขานารี
10201 เด็กหญิงวิชญาพร ราชจันทร
สุขานารี
10202 เด็กหญิงภคพร การนอก
สุขานารี
10203 เด็กหญิงพิชชาภา อริยสุระ
สุขานารี
10204 เด็กหญิงนงนภัส พวงประพันธ
สุขานารี
10205 เด็กหญิงสุพิชชา ทองอินทร
สุขานารี
10206 เด็กหญิงชิดชนก ชางเกวียน
สุขานารี
10207 เด็กชายสงกรานต เนตรสูงเนิน
สุขานารี
10208 เด็กหญิงธัญญารัตน ศรีทรมาศ
สุขานารี
10209 เด็กหญิงอุบลวรรณ เขยนอก
สุขานารี
10210 เด็กหญิงนงนภัส เล็กสูงเนิน
สุขานารี
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 7 หอง 536
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10211 เด็กหญิงณัฐภร เดชโยธิน
สุขานารี
10212 เด็กหญิงจิณัฏฐตา ศรีอนันต
สุขานารี
10213 เด็กหญิงรวิษฎา ทัพโยธา
สุขานารี
10214 เด็กหญิงปนัดดา ภิระวงค
สุขานารี
10215 เด็กชายธนกร ทาแฮ
สุขานารี
10216 เด็กชายนราวิชญ วรรัตนโภคา
สุขานารี
10217 เด็กหญิงพัชรวดี ก่ําพรมราช
สุขานารี
10218 เด็กหญิงนิชนันท วรรัตนโภคา
สุขานารี
10219 เด็กหญิงสิริกร เทียมกลิ่นทอง
สุขานารี
10220 เด็กหญิงอมลวรรณ ดอกสันเทียะ
สุขานารี
10221 เด็กหญิงอันญาดา กองจันทร
สุขานารี
10222 เด็กชายณัฐพงษ หงสกุล
สุขานารี
10223 เด็กชายวีรวุฒิ ชัยกูล
สุขานารี
10224 เด็กชายจตุภัทร ตรีรัตน
สุขานารี
10225 เด็กชายกานดิทัต นามสุดตา
สุขานารี
10226 เด็กชายวรรธนพงศ บุญสิทธิ์
สุขานารี
10227 เด็กชายพงศกร สายพันธ
สุขานารี
10228 เด็กชายทานุ กองแกว
สุขานารี
10229 เด็กชายวชิรวิทย สุดกลาง
สุขานารี
10230 เด็กชายพัฒนปติ เนียนหอมเตชะกูล สุขานารี
10231 เด็กชายศุภกร จุลจินดา
สุขานารี
10232 เด็กชายศิวกร พางาม
สุขานารี
10233 เด็กชายสหรัฐ ศิลปสิทธิ์
สุขานารี
10234 เด็กชายภูวิศ ไชยมาตย
สุขานารี
10235 เด็กชายธนธรณ ปกสําโรง
สุขานารี
10236 เด็กหญิงบุษราภรณ เพิ่มพูน
สุขานารี
10237 เด็กหญิงกนกนิภา ชาญสูงเนิน
สุขานารี
10238 เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ แตงกลาง
สุขานารี
10239 เด็กหญิงปทมพร โนนพลกรัง
สุขานารี
10240 เด็กหญิงพิชญาภา นามเนียม
สุขานารี
10241 เด็กหญิงพิมพชนก เดียดขุนทด
สุขานารี
10242 เด็กชายสิทธินันท เพ็ชรเกษม
สุขานารี
10243 เด็กชายชนะกันต ฦาชา
สุขานารี
10244 เด็กชายปณณวัฒน ชํานาญวงษ
สุขานารี
10245 เด็กชายกัลยวรรธน ศุภลักษณ
สุขานารี
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 8 หอง 537
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10246 เด็กชายปุญญพัมน วรชิตย
สุขานารี
10247 เด็กชายวัฒนพันธ ภาษาสุข
สุขานารี
10248 เด็กชายรชต จิตรพิลัย
สุขานารี
10249 เด็กชายชนสรณ เสนาศร
สุขานารี
10250 เด็กชายณัฐดนัย คําลา
สุขานารี
10251 เด็กชายคณาธิป ปอมกฤษณ
สุขานารี
10252 เด็กชายณัฏฐชัย พุทธวัน
สุขานารี
10253 เด็กชายจิรภัทร จิตรจันทึก
สุขานารี
10254 เด็กชายศุภณัฐ ศิริสุรวุฒิ
สุขานารี
10255 เด็กหญิงจารุมน สีทานันท
สุขานารี
10256 เด็กหญิงวรรธนกร จุลอิสระการ
สุขานารี
10257 เด็กหญิงอภิชญา มุกดา
สุขานารี
10258 เด็กหญิงปวีณา งามสันเทียะ
สุขานารี
10259 เด็กหญิงสมฤทัย ถิรชีวิน
สุขานารี
10260 เด็กหญิงนงนภัส ประภาภัทรไชย
สุขานารี
10261 เด็กหญิงกัณฑิมา เพียงโคกกรวด
สุขานารี
10262 เด็กหญิงจิตรานุช คําศรี
สุขานารี
10263 เด็กหญิงเลิศรัศมี เพชรนอก
สุขานารี
10264 เด็กหญิงปภาวรินท ทาแฮ
สุขานารี
10265 เด็กหญิงวชิราภรณ ทอนพลกรัง
สุขานารี
10266 เด็กหญิงฐิติกา สิริวัฒนธนบุตร
สุขานารี
10267 เด็กหญิงโยษิตา รุจิระ
สุขานารี
10268 เด็กหญิงภัทรยา วิริยะวรพันธ
สุขานารี
10269 เด็กหญิงธรกนก ศิริยุทธ
สุขานารี
10270 เด็กหญิงกมนียา ขอนพุดซา
สุขานารี
10271 เด็กหญิงปณิตา ซังจอหอ
สุขานารี
10272 เด็กชายคณิศร เกตุแกว
สุขานารี
10273 เด็กชายชัยวัฒน ตรีสารศรี
สุขานารี
10274 เด็กชายเทพรัตน ทิมกลางดอน
สุขานารี
10275 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ วงศแสง
สุขานารี
10276 เด็กชายพนมกร บ.ป.สูงเนิน
สุขานารี
10277 เด็กชายวุฒิภัทร เรียงเงิน
สุขานารี
10278 เด็กชายสิทธินนท วิเศษอักษร
สุขานารี
10279 เด็กชายนภัสดล สายสุวรรณ
สุขานารี
10280 เด็กหญิงกาญจนาวดี ริ้วแดง
สุขานารี
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 9 หอง 538
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10281 เด็กหญิงภัทรวดี สุดภู
สุขานารี
10282 เด็กหญิงจารุวรรณ พลสวัสดิ์
สุขานารี
10283 เด็กหญิงมนัสนันท ยิ่งมีอยู
สุขานารี
10284 เด็กหญิงอรุณมาศ จัดนอก
สุขานารี
10285 เด็กชายธัญพิสิษฐ จันทรดาหัวดง
สุขานารี
10286 เด็กหญิงพิชามญชุ เรืองชิต
สุขานารี
10287 เด็กชายคนธพงษ เชาวนธนากิตติ์
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10288 เด็กชายนิติศักดิ์ ธิติเจริญโรจน
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10289 เด็กหญิงดวงพร เงินโคกกรวด
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
10290 เด็กหญิงกานตสิริ ชัยศุภลักษณ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10291 เด็กชายพงษศภัค ยิ่งดัง
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10292 เด็กชายกันตภณ ธิติบุณยกร
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10293 เด็กชายพงศระพี เหมจันทึก
โรงเรียนมารียวิทยา
10294 เด็กชายธนทัต เอื้อไพโรจนถาวร
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10295 เด็กชายสหรัถ เดชสุข
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10296 เด็กชายกิตติภพ พวงจีน
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10297 เด็กชายธนวัฒน วงคคุณ
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10298 เด็กชายอเนชา ผจวบบุญ
โรงเรียนเสนานุเคราะห
10299 เด็กหญิงเพียงขวัญ ศรีขยัน
โรงเรียนเสนานุเคราะห
10300 เด็กหญิงกรรณฐิมากรณ กาลสินธ
โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาการ
10301 เด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10302 เด็กหญิงโศจิรัตน ชื่นธีระวงศ
มารียธงชัย
10303 เด็กชายเมธิชัย ทุมจํานงค
มารียธงชัย
10304 เด็กชายณฐมน สอบกระโทก
มารียธงชัย
10305 เด็กหญิงณัฐวรัณกร รูปประดิษฐ
บานเมืองปกสามัคคี
10306 เด็กหญิงมนตสุกิฎ สงเคราะหภักดี
มารียธงชัย
10307 เด็กหญิงสุพรรณิการ พลโชติ
บานเมืองปกสามัคคี
10308 เด็กหญิงกฤติยา แทนธงไชย
บานเมืองปกสามัคคี
10309 เด็กชายธนวิชญ พิศตะขบ
ปกธงชัยชุนหวัณวิทยาคาร
10310 เด็กชายธันยวิชญ โสภณ
อนุบาลนครราชสีมา
10311 เด็กชายปุณยวีร ตั้งอดุลยรัตน
มารียธงชัย
10312 เด็กชายอชิรวิชญ หนองพล
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10313 เด็กชายคุณานนท รัตนสูงเนิน
สุขานารี
10314 เด็กชายโสภณวิชญ อุดมพรวัฒนะ
อนุบาลนครราชสีมา
10315 เด็กชายศิรทัศ โพธิชาญประเสริฐ
อนุบาลนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 10 หอง 542
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10316 เด็กหญิงกัลยารัตน กลิ่นสุคนธ
บานกุดหวาย (สุรินทร)
10317 เด็กชายปกรณเกียรติ รัชชุศิริ
สุขานารี
10318 เด็กชายภูผาภูมิ ศรัทธากุล
มารียวิทยา
10319 เด็กชายพิสิษฐ แทประสาทสิทธิ์
ปลูกปญญา
10320 เด็กหญิงบุญรักษา ศรีโพธิ์
ปลูกปญญา
10321 เด็กชายวีรโรจน เลียวนรเศรษฐ
ปลูกปญญา
10322 เด็กชายวงศพัทธ เลียวนรเศณษฐ
ปลูกปญญา
10323 เด็กชายกัณฐกะ ปทมศรีรัตนา
ปลูกปญญา
10324 เด็กชายกนตธีร จึงพัฒนาวดี
ปลูกปญญา
10325 เด็กชายพันธุธัช ภูวศิษฏเบญจภา
อนุบาลนครราชสีมา
10326 เด็กชายจิรภัทร วิชาภรณ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10327 เด็กชายภูริพัชร ภาษาสุข
มารียธงชัย
10328 เด็กหญิงณพัชร จิรกิตติชญานนท
มารียธงชัย
10329 เด็กหญิงมัลลิกา ศุภรทิพากร
มารียธงชัย
10330 เด็กหญิงวรรินทร วจนะหิรัณย
มารียธงชัย
10331 เด็กหญิงชนาภัทร กิจสมัคร
สุขานารี
10332 เด็กชายกวีวินท หวลกระโทก
อนุบาลนครราชสีมา
10333 เด็กชายกตกร วรรณโชติ
อนุบาลนครราชสีมา
10334 เด็กชายนิธิรุจน อโณทัยไพบูลย
อนุบาลนครราชสีมา
10335 เด็กหญิงขวัญขาว คุณคุปต
อนุบาลนครราชสีมา
10336 เด็กหญิงธวัลรัตน ฤทธิพรไพศาล
อนุบาลนครราชสีมา
10337 เด็กหญิงกัลยสุดา ปาละสาร
สุขานารี
10338 เด็กหญิงสุณิสา สุทธิมาศมงคล
สุขานารี
10339 เด็กหญิงเทพปรียา สุนทรโชคชัย
มารียวิทยา
10340 เด็กหญิงฤดีนาฏ ศิริเจริญ
สุขานารี
10341 เด็กหญิงธัญภัค นามศิริพงศพันธุ
วานิชวิทยา
10342 เด็กชายอัศวิน เกษกุล
เคหะประชาสามัคคี
10343 เด็กชายอัชนาวี หัดสาหมัด
เคหะประชาสามัคคี
10344 เด็กชายพิภพ สุนทรปาน
เคหะประชาสามัคคี
10345 เด็กชายธีรเทพ ใหญสูงเนิน
เคหะประชาสามัคคี
10346 เด็กหญิงสกุลกาญจน ศรีสุขใส
เคหะประชาสามัคคี
10347 เด็กหญิงสุกานดา จันทรสิงหขรณ
เคหะประชาสามัคคี
10348 เด็กหญิงรติมา เตียตระกูล
เคหะประชาสามัคคี
10349 เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีสําราญ
เคหะประชาสามัคคี
10350 เด็กหญิงนารีรัตน อินหลม
เคหะประชาสามัคคี
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 11 หอง 543
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10351 เด็กหญิงศุภนุช จันทรสิงหขรณ
เคหะประชาสามัคคี
10352 เด็กชายเตชสิทธิ์ ไกยนารถ
เคหะประชาสามัคคี
10353 เด็กชายธนากร แหนบนาค
เคหะประชาสามัคคี
10354 เด็กหญิงเบญจมาศ แสงมณี
วัดสระแกว
10355 เด็กชายชิณณวรรธน แทสูงเนิน
อนุบาลนครราชสีมา
10356 เด็กหญิงสายธาร แซอึ้ง
สุขานารี
10357 เด็กหญิงจรรยวรรธน กิตติโสภาพันธุ อนุบาลนครราชสีมา
10358 เด็กหญิงศุภจิต กระจางโพธิ์
สุรนารายณวิทยา
10359 เด็กหญิงสัณหณัฐ สินธุวงศานนท
อนุบาลนครราชสีมา
10360 เด็กชายอัครวินท ศิลานันท
อนุบาลนครราชสีมา
10361 เด็กชายศิรวิทย แจงสูงเนิน
อนุบาลนครราชสีมา
10362 เด็กหญิงสุริยาภรณ ไกรยุทธชัย
อนุบาลนครราชสีมา
10363 เด็กหญิงกัลยารัตน กันขุนทด
อนุบาลนครราชสีมา
10364 เด็กชายปางภพ ปลั่งกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10365 เด็กหญิงวสุวีณัฎฐ เมืองเจริญ
อนุบาลนครราชสีมา
10366 เด็กหญิงนลันธร เกียรติทนงศักดิ์
อนุบาลนครราชสีมา
10367 เด็กหญิงโบนัส ปยโพธิกุล
อนุบาลนครราชสีมา
10368 เด็กหญิงพลาดี มงคุณ
อนุบาลนครราชสีมา
10369 เด็กหญิงกุลนิดา ภิญโญ
อนุบาลนครราชสีมา
10370 เด็กหญิงวาสนา มุขขุนทด
อนุบาลนครราชสีมา
10371 เด็กชายภูมิพัฒน วงศพันธ
อนุบาลนครราชสีมา
10372 เด็กชายกษิดิศ แสงใส
อนุบาลนครราชสีมา
10373 เด็กหญิงญาณิศา กลาหาญ
อนุบาลนครราชสีมา
10374 เด็กหญิงศศิมาพร ไมเทาทอง
อนุบาลนครราชสีมา
10375 เด็กชายศิวัชญา แกลงกระโทก
อนุบาลนครราชสีมา
10376 เด็กหญิงณิชารีย อาจนอย
อนุบาลนครราชสีมา
10377 เด็กหญิงเบญจอิสรีย ขอยายกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10378 เด็กหญิงชุติกาญจน ภูกิติ
อนุบาลนครราชสีมา
10379 เด็กหญิงธีรดา อนันตพุฒิกุล
อนุบาลนครราชสีมา
10380 เด็กหญิงบุญสิตา จริงสันเทียะ
อนุบาลนครราชสีมา
10381 เด็กหญิงชนัญชิดา นาคหฤทัย
อนุบาลนครราชสีมา
10382 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอี่ยมสําอางค
อนุบาลนครราชสีมา
10383 เด็กหญิงฌานิศา เขยผักแวน
อนุบาลนครราชสีมา
10384 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชํานาญ
อนุบาลนครราชสีมา
10385 เด็กหญิงทศพร จามมาตย
อนุบาลนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 12 หอง 544
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10386 เด็กชายวชิรวิทย สังขกุลมาลา
อนุบาลนครราชสีมา
10387 เด็กหญิงชลธิศา ปาณาราช
อนุบาลนครราชสีมา
10388 เด็กชายวริทธิ์เทพ สีหเนตร
อนุบาลนครราชสีมา
10389 เด็กหญิงจิรัชญา สันทัดพรอม
อนุบาลนครราชสีมา
10390 เด็กชายภูดิท รวมใหม
อนุบาลนครราชสีมา
10391 เด็กชายศิรวิชญ โพธิ์ทองงาม
อนุบาลนครราชสีมา
10392 เด็กชายภูธาฏา การพันธ
อนุบาลนครราชสีมา
10393 เด็กชายอัครปวัชฒ วิเศษวงษา
อนุบาลนครราชสีมา
10394 เด็กชายธีรเมธ เอียการนา
อนุบาลนครราชสีมา
10395 เด็กชายณัฐชนนท โยธาทิพย
อนุบาลนครราชสีมา
10396 เด็กชายสองเอก สักบุตร
อนุบาลนครราชสีมา
10397 เด็กชายสุกฤตา เวสนุสิทธิ์
อนุบาลนครราชสีมา
10398 เด็กชายวรภพ มีวาสนา
อนุบาลนครราชสีมา
10399 เด็กชายเยี่ยมภพ ใบโพธิ์
อนุบาลนครราชสีมา
10400 เด็กชายสิรวิชญ คงเมือง
อนุบาลนครราชสีมา
10401 เด็กชายศักดิรัช มาตรโคกสูง
อนุบาลนครราชสีมา
10402 เด็กชายกฤตภาส พลคราม
อนุบาลนครราชสีมา
10403 เด็กชายธนภัทร รัตนะนราพันธ
อนุบาลนครราชสีมา
10404 เด็กหญิงพรชนก ศิริปรุ
อนุบาลนครราชสีมา
10405 เด็กหญิงนงณภัส พิมเสน
อนุบาลนครราชสีมา
10406 เด็กชายธนกฤต บุญญพิธยางกูร
อนุบาลนครราชสีมา
10407 เด็กชายสรวิชญ จันทรใต
อนุบาลนครราชสีมา
10408 เด็กหญิงคีตกานต ตาเกิด
อนุบาลนครราชสีมา
10409 เด็กหญิงอนัญพร โพธิ์หมื่นไวย
อนุบาลนครราชสีมา
10410 เด็กหญิงสุทธิดา สมสอาด
อนุบาลนครราชสีมา
10411 เด็กหญิงกรรวี วิภากร
อนุบาลนครราชสีมา
10412 เด็กชายรพีภัทร ประไพวัชรพันธ
อนุบาลนครราชสีมา
10413 เด็กชายภัควัฒน พันธุตน
อนุบาลนครราชสีมา
10414 เด็กหญิงกิติญากาญจน กะการดี
อนุบาลนครราชสีมา
10415 เด็กหญิงนันทนา วิมลธรรม
อนุบาลนครราชสีมา
10416 เด็กชายรพีภัทร ชื่นชม
อนุบาลนครราชสีมา
10417 เด็กชายปริญญา โกจันทึก
อนุบาลนครราชสีมา
10418 เด็กหญิงกมลธร เหิดขุนทด
อนุบาลนครราชสีมา
10419 เด็กหญิงอรณิชา รัตอาภา
อนุบาลนครราชสีมา
10420 เด็กชายณัฐวีร ชื่นบุญ
อนุบาลนครราชสีมา

เลขที่
1
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35

รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 13 หอง 545
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10421 เด็กชายปวริศ ผลอําไพ
อนุบาลนครราชสีมา
10422 เด็กหญิงสุชานันท อาบสุวรรณ
อนุบาลนครราชสีมา
10423 เด็กหญิงสรัลชนา พลอยจะบก
อนุบาลนครราชสีมา
10424 เด็กหญิงอภิสรา โสภะสุนทร
อนุบาลนครราชสีมา
10425 เด็กหญิงนพเกา ตัชชนานุสรณ
อนุบาลนครราชสีมา
10426 เด็กหญิงวรรณธนาพร ชดกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10427 เด็กชายอรรถพล พุมพวงเลิศสกุล
อนุบาลนครราชสีมา
10428 เด็กชายวชิรวิชญ เทียมกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10429 เด็กชายศุภกรณ แสงศิรินาคะกุล
อนุบาลนครราชสีมา
10430 เด็กหญิงนภสร ชัยบานกุด
อนุบาลนครราชสีมา
10431 เด็กชายภูริศ แกวกลาง
อนุบาลนครราชสีมา
10432 เด็กชายพงศกร สมบูรณสุข
อนุบาลนครราชสีมา
10433 เด็กหญิงเนตรนันทินี คนคลองพิชญะ อนุบาลนครราชสีมา
10434 เด็กหญิงสิรชญา ศรีมะเริง
อนุบาลนครราชสีมา
10435 เด็กหญิงศิรินภาภรณ พยัคฆพงษ
อนุบาลนครราชสีมา
10436 เด็กชายดัสกรณ จันทรดี
อนุบาลนครราชสีมา
10437 เด็กหญิงภัทราภร บุญรําไพ
อนุบาลนครราชสีมา
10438 เด็กหญิงบุญนิศา บุญแชมชู
อนุบาลนครราชสีมา
10439 เด็กชายบัณฑิตวงศ พุมมาลา
อนุบาลนครราชสีมา
10440 เด็กชายเจษฏา แสงสงา
อนุบาลนครราชสีมา
10441 เด็กชายธราเทพ ภูมิภูดิศสกุล
อนุบาลนครราชสีมา
10442 เด็กหญิงโสภิตนภา นาเมืองรักษ
อนุบาลนครราชสีมา
10443 เด็กหญิงณัฐนิชา แววสูงเนิน
อนุบาลนครราชสีมา
10444 เด็กหญิงณัฐญดา บุญญาพิจิตร
อนุบาลนครราชสีมา
10445 เด็กหญิงจิดาภา ปดสระนอย
อนุบาลนครราชสีมา
10446 เด็กหญิงภัทรภร พรโสภิณ
อนุบาลนครราชสีมา
10447 เด็กหญิงพิมพลภัส ไชยประพัทธ
อนุบาลนครราชสีมา
10448 เด็กชายสุรเกียรติ์ วศินธนาวัฒน
อนุบาลนครราชสีมา
10449 เด็กชายธนวิชช สุรโยธี
อนุบาลนครราชสีมา
10450 เด็กชายสุชาครีย ศุภนิทัศนาภร
อนุบาลนครราชสีมา
10451 เด็กชายธนกิจ วิจิตร
อนุบาลนครราชสีมา
10452 เด็กหญิงศิวาพร สาริพันธุ
อนุบาลนครราชสีมา
10453 เด็กหญิงธัญชนก ผองแผว
อนุบาลนครราชสีมา
10454 เด็กชายทิฐินันท สอบกิ่ง
อนุบาลนครราชสีมา
10455 เด็กหญิงสิรามล มงคลชาติ
อนุบาลนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 14 หอง 546
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10456 เด็กชายฮีโร ยิ้มเปนสุข
โยธินนุกูล
10457 เด็กหญิงกฤษญา ศรีอุทัย
โยธินนุกูล
10458 เด็กหญิงนันทัชพร ชํานาญกลาง
โยธินนุกูล
10459 เด็กหญิงศศิวิมล โพธิบัติ
โยธินนุกูล
10460 เด็กหญิงธารทิพย จอมกระโทก
โยธินนุกูล
10461 เด็กชายธนภัทร นามอาษา
โยธินนุกูล
10462 เด็กชายพงศณภัทร เงินสูงเนิน
โยธินนุกูล
10463 เด็กหญิงอชิรดา ลมสูงเนิน
โยธินนุกูล
10464 เด็กชายปรเมศ อาจปรุ
โยธินนุกูล
10465 เด็กหญิงประภาสิริ จอมสอง
อนุบาลนครราชสีมา
10466 เด็กชายสเตฟาน โกเซวิงเคล
อนุบาลนครราชสีมา
10467 เด็กชายแทนคุณ ประกายพรรณ
อนุบาลนครราชสีมา
10468 เด็กหญิงพรพิมล พิชิตรณชัย
อนุบาลนครราชสีมา
10469 เด็กหญิงธัญวรรณ เรืองจอหอ
อนุบาลนครราชสีมา
10470 เด็กชายธนวัฒน พงษพิมาย
อนุบาลนครราชสีมา
10471 เด็กชายปาณรวัฐ พงษโมลา
อนุบาลนครราชสีมา
10472 เด็กชายเมธาสิทธิ์ แววสูงเนิน
อนุบาลนครราชสีมา
10473 เด็กชายกันตพงศ กิตติวณิชยพันธุ
อนุบาลนครราชสีมา
10474 เด็กหญิงพรไพลิน สาลีรัมย
อนุบาลนครราชสีมา
10475 เด็กหญิงอารยา ประณีตพลกรัง
อนุบาลนครราชสีมา
10476 เด็กชายศตานนท คํากอง
อนุบาลนครราชสีมา
10477 เด็กหญิงวิชญาดา แชจอหอ
อนุบาลนครราชสีมา
10478 เด็กชายภาณุ แกวประเสริฐ
อนุบาลนครราชสีมา
10479 เด็กชายวิศวภรณ สาริศรี
อนุบาลนครราชสีมา
10480 เด็กหญิงณิชานันท ไกรฤกษ
อนุบาลนครราชสีมา
10481 เด็กหญิงพัชรพร จรโคกกรวด
อนุบาลนครราชสีมา
10482 เด็กหญิงวีรวัลย หมวดครบุรี
อนุบาลนครราชสีมา
10483 เด็กหญิงนันทนภัส ทัดวรพงศ
อนุบาลนครราชสีมา
10484 เด็กหญิงเปมิกา แกวปญญา
อนุบาลนครราชสีมา
10485 เด็กชายรัชพล บัวสรวง
อนุบาลนครราชสีมา
10486 เด็กชายณันฐวัฒน ใบปกทอง
อนุบาลนครราชสีมา
10487 เด็กชายทวีศักดิ์ สีเหลื่อม
อนุบาลนครราชสีมา
10488 เด็กชายกฤตยชญ ดํารงกิจ
อนุบาลนครราชสีมา
10489 เด็กชายนพกร หอมจันทร
อนุบาลนครราชสีมา
10490 เด็กชายอภิคัมภู เชยสระนอย
อนุบาลนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 15 หอง 547
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10491 เด็กชายพงษกร สองจันทึก
อนุบาลนครราชสีมา
10492 เด็กหญิงฉันทชนก ทินกระโทก
อนุบาลนครราชสีมา
10493 เด็กหญิงกัญญาวีร อําไพ
อนุบาลนครราชสีมา
10494 เด็กชายไก ผาลิชัย
อนุบาลนครราชสีมา
10495 เด็กหญิงซิตนี่ วงศารัตน
อนุบาลนครราชสีมา
10496 เด็กชายอภิมุข จันทะโคตร
สุขานารี
10497 เด็กหญิงณัฐนรี สุทธิศักดิ์ไพบูลย
นิภาศิริ
10498 เด็กชายณภัทร วงศวัฒนาการ
อนุบาลนครราชสีมา
10499 เด็กชายกฤษกร วรรณวงษ
อนุบาลนครราชสีมา
10500 เด็กหญิงอธิศา วชิรลาภไพฑูรย
อนุบาลนครราชสีมา
10501 เด็กชายธามกร วงศพิกุล
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10502 เด็กหญิงพิชญา บุญเรือง
เมืองนครราชสีมา
10503 เด็กหญิงธนัชรมย โพธิ์สีมา
อนุบาลนครราชสีมา
10504 เด็กชายธีพัต แสงอยู
อนุบาลนครราชสีมา
10505 เด็กชายรัตนพงษ คงสุดี
อนุบาลนครราชสีมา
10506 เด็กชายสรรเสริญ บุญเสริม
อนุบาลนครราชสีมา
10507 เด็กชายนริตร สิงหศรีโว
เสนานุเคราะห
10508 เด็กหญิงเขมิกา รักตภักดีกุล
เสนานุเคราะห
10509 เด็กหญิงพัชรพันธ ปยะรุงบัณฑิต
เทศบาลวัดบูรณ
10510 เด็กชายกฤษเตชินท สุวรรณดอน
มารียปกธงชัย
10511 เด็กหญิงพิมพนารา จีรเดชชยานันต
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10512 เด็กชายพสุธร ปรุงเกียรติ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10513 เด็กหญิงไอรดา ศรีบุตร
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10514 เด็กชายกฤษณโชค หลานามวงศ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10515 เด็กชายวรชยุต ดลพัฒนชัย
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10516 เด็กชายศุภกร แสงรวีชัย
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10517 เด็กหญิงณัฐนรี โนรี
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10518 เด็กหญิงชาลิศา ตาปน
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10519 เด็กหญิงสุชิรญา ศิลาพงษ
สุขานารี
10520 เด็กหญิงธัญวรัตม คงมั่นกลาง
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10521 เด็กหญิงสุประวีณ เศรษฐีธัญหาร
เสนานุเคราะห
10522 เด็กชายวีรวิชญ วันกิ่ง
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10523 เด็กหญิงอิสริยา สาตรา
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10524 เด็กหญิงดวงสุดา ดวงคํา
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10525 เด็กหญิงชวัลชา โลรัตนกุล
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 16 หอง 548
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10526 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศิริกุล
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10527 เด็กหญิงบุญญิสา บุญวิจิตร
มารียวิทยา
10528 เด็กหญิงศศิลักษณ ศีลแสน
มารียวิทยา
10529 เด็กหญิงนพภัสสร โชติทวีศักดิ์
เมืองนครราชสีมา
10530 เด็กหญิงพรชนก สีโนรักษ
เมืองนครราชสีมา
10531 เด็กหญิงธัญลักษณ เสนหดี
เมืองนครราชสีมา
10532 เด็กหญิงณัฐกุลจิรา รัตนศิวัตม
เมืองนครราชสีมา
10533 เด็กหญิงธัญธรณ แบกระโทก
เมืองนครราชสีมา
10534 เด็กชายสดุดี ชุมตรีนอก
เมืองนครราชสีมา
10535 เด็กชายฐานิสร เจือหนองคลา
เมืองนครราชสีมา
10536 เด็กชายมโนรัฐ หอมจะบก
เมืองนครราชสีมา
10537 เด็กชายชนกร ปลั่งกลาง
เมืองนครราชสีมา
10538 เด็กชายเฉลิมรัชย สงึมรัมย
เมืองนครราชสีมา
10539 เด็กหญิงเบญญาภา แกงโคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
10540 เด็กชายธนกฤต พลพงษ
เมืองนครราชสีมา
10541 เด็กหญิงนราอาภรณ วงศอิน
เมืองนครราชสีมา
10542 เด็กหญิงชนกนันท ศรีพนม
เมืองนครราชสีมา
10543 เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีพนม
เมืองนครราชสีมา
10544 เด็กหญิงอธิชา สุวัฒนา
เมืองนครราชสีมา
10545 เด็กชายภวัต ขอเหนี่ยวกลาง
เมืองนครราชสีมา
10546 เด็กชายณัฏฐนันท อวยสวัสดิ์
เมืองนครราชสีมา
10547 เด็กชายณัฐทนันท ชวนงูเหลือม
เมืองนครราชสีมา
10548 เด็กชายรังสิมันต ศรีบรม
เมืองนครราชสีมา
10549 เด็กหญิงศศิธารา เฝากระโทก
เมืองนครราชสีมา
10550 เด็กหญิงปุณญาภรณ เล็กสูงเนิน
เมืองนครราชสีมา
10551 เด็กชายพัชรพล ปุกสันเทียะ
เมืองนครราชสีมา
10552 เด็กหญิงพุฒฐิตา วงคเทพ
เมืองนครราชสีมา
10553 เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเงิน
เมืองนครราชสีมา
10554 เด็กหญิงพาขวัญ สรอยสกุลชัย
เมืองนครราชสีมา
10555 เด็กหญิงชัชชมันต วศินพงศา
เมืองนครราชสีมา
10556 เด็กหญิงมธุรดา เจริญโปธาคํา
เมืองนครราชสีมา
10557 เด็กหญิงชิดชนก บุญนาจเสวี
เมืองนครราชสีมา
10558 เด็กหญิงประกายใจ แดนโคกสูง
เมืองนครราชสีมา
10559 เด็กชายพิพัฒน ปลองพุดซา
เมืองนครราชสีมา
10560 เด็กหญิงฐิติกานต อารยะสิทธิ์
เมืองนครราชสีมา
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 17 หอง 122
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10561 เด็กชายธีรภัทร ศิริจารุพันธ
สุรวิวัฒน
10562 เด็กหญิงศกุนตลา ฉัตรชัยสุริยา
สุรวิวัฒน
10563 เด็กชายกฤษณ จันทรมา
เสนานุเคราะห
10564 เด็กชายพชรพล กาวิโล
เสนานุเคราะห
10565 เด็กชายนริศร ภานุพินทุ
เสนานุเคราะห
10566 เด็กชายชัยธวัช พลธีรยุทธ
เสนานุเคราะห
10567 เด็กชายนิธิ กลมวงศ
เสนานุเคราะห
10568 เด็กชายตรีรัตน บุญหมื่นไวย
เสนานุเคราะห
10569 เด็กชายรามณรงค บุญทา
เสนานุเคราะห
10570 เด็กชายอนุรักษ หอมประทิน
เสนานุเคราะห
10571 เด็กชายอรรถพล ลาออน
เสนานุเคราะห
10572 เด็กชายสิทธินนท คูเมง
เสนานุเคราะห
10573 เด็กชายกวินวัชร ศุภสินวิโรจน
เสนานุเคราะห
10574 เด็กชายพีรพล โลเชียงสาย
เสนานุเคราะห
10575 เด็กชายโชคนิวัฒน พรมสุคนธ
เสนานุเคราะห
10576 เด็กชายกันตพัฒน ฝายฉิมพลี
เสนานุเคราะห
10577 เด็กชายฑิชาภูมิ จีนากูล
เสนานุเคราะห
10578 เด็กชายพงศธร คะชา
เสนานุเคราะห
10579 เด็กชายนัทภูมิ วิงไธสง
เสนานุเคราะห
10580 เด็กชายธีระศักดิ์ เที่ยงกระโทก
เสนานุเคราะห
10581 เด็กชายอดิเทพ สมนาค
เสนานุเคราะห
10582 เด็กหญิงกัลยา ศรีขยัน
เสนานุเคราะห
10583 เด็กหญิงอชิตะ เถาทิพย
เสนานุเคราะห
10584 เด็กหญิงสุพิชญา พันธุรัตน
เสนานุเคราะห
10585 เด็กหญิงอาริษา นารถสมบูรณ
เสนานุเคราะห
10586 เด็กหญิงภัณฑิรา เทียนทะเล
เสนานุเคราะห
10587 เด็กหญิงกุลธิดา สุดสวาท
เสนานุเคราะห
10588 เด็กหญิงกชกร กลุมกระโทก
เสนานุเคราะห
10589 เด็กหญิงณิชนันท หุนทะเล
เสนานุเคราะห
10590 เด็กหญิงเขมนิจ สังฆรัตน
เสนานุเคราะห
10591 เด็กหญิงพิชชาพร เทวะเส
เสนานุเคราะห
10592 เด็กหญิงยุพากร คตสูงเนิน
เสนานุเคราะห
10593 เด็กหญิงศรัณยา จันทรกลาง
เสนานุเคราะห
10594 เด็กหญิงกัญภร เจริญพันธุ
เสนานุเคราะห
10595 เด็กหญิงธมลวรรณ ไมทะ
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 18 หอง 123
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10596 เด็กหญิงลลิตภัทร ตางกลาง
เสนานุเคราะห
10597 เด็กหญิงธัญญารัตน แทนรินทร
เสนานุเคราะห
10598 เด็กชายพงศธร กฤษฎี
เสนานุเคราะห
10599 เด็กชายบิงโก ศุกรินทร
เสนานุเคราะห
10600 เด็กชายธีรศักดิ์ แสนคําพล
เสนานุเคราะห
10601 เด็กชายจิรายุทธ โพะสูงเนิน
เสนานุเคราะห
10602 เด็กชายเกียรติศักดิ์ กัญญา
เสนานุเคราะห
10603 เด็กชายธนกฤต กุกสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10604 เด็กชายกิตติภูมิ บุญมา
เสนานุเคราะห
10605 เด็กชายพิสิทธิ์ ปนสุวรรณ
เสนานุเคราะห
10606 เด็กชายวุฒิเดช บริบูรณ
เสนานุเคราะห
10607 เด็กชายภูมินทร ตองกระโทก
เสนานุเคราะห
10608 เด็กชายรัชพล ลมสูงเนิน
เสนานุเคราะห
10609 เด็กหญิงภาพิมล โพธิ์ทอง
เสนานุเคราะห
10610 เด็กหญิงอรจิรา ออนพินา
เสนานุเคราะห
10611 เด็กหญิงนภัสสร ศรีรัมย
เสนานุเคราะห
10612 เด็กหญิงพินิจกาญจน อัญโย
เสนานุเคราะห
10613 เด็กหญิงปรัชญาพร เดชา
เสนานุเคราะห
10614 เด็กหญิงศิรประภา โสภณ
เสนานุเคราะห
10615 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีพลกรัง
เสนานุเคราะห
10616 เด็กหญิงวรางคณา พึงพวก
เสนานุเคราะห
10617 เด็กหญิงไปรยา ละมาย
เสนานุเคราะห
10618 เด็กหญิงนัฐริกา ธาราแดน
เสนานุเคราะห
10619 เด็กหญิงพาฝน วังทอง
เสนานุเคราะห
10620 เด็กหญิงธยานี กองเวหา
เสนานุเคราะห
10621 เด็กหญิงจารุพิชญา ดานแกว
เสนานุเคราะห
10622 เด็กหญิงชมพูนุช โพธิ์ศรี
เสนานุเคราะห
10623 เด็กหญิงเพชรลดา รุงรังสรรค
เสนานุเคราะห
10624 เด็กหญิงอิสราภรณ สอนใจ
เสนานุเคราะห
10625 เด็กชายนพวิทย เสริมทรง
เสนานุเคราะห
10626 เด็กชายวัชรวิทย เทียมสุวรรณ
เสนานุเคราะห
10627 เด็กชายชาญวิทย แสนสุข
เสนานุเคราะห
10628 เด็กชายธณัฐพล บุญมาลี
เสนานุเคราะห
10629 เด็กชายธฤต สีกระโทก
เสนานุเคราะห
10630 เด็กชายณฐพล จอมไธสงค
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 19 หอง 124
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10631 เด็กชายกรรณชัย วารินทร
เสนานุเคราะห
10632 เด็กชายแสงเพ็ชร ติสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10633 เด็กชายธีรวิทย จุยทะเล
เสนานุเคราะห
10634 เด็กชายอลงกรณ อิ่มโอษฐ
เสนานุเคราะห
10635 เด็กชายณัฐภูมิ เสนหพูด
เสนานุเคราะห
10636 เด็กชายกนกพล เกี่ยวกลาง
เสนานุเคราะห
10637 เด็กชายชาญวิทย ศรีมันตะ
เสนานุเคราะห
10638 เด็กชายพิษณุ อินทะเสน
เสนานุเคราะห
10639 เด็กชายอลงกรณ แมนบุญสวาง
เสนานุเคราะห
10640 เด็กชายพงศธร ทวีกุล
เสนานุเคราะห
10641 เด็กชายบีม อินทศรี
เสนานุเคราะห
10642 เด็กชายภน โพธิ์สอน
เสนานุเคราะห
10643 เด็กหญิงสุนิสา บุญเชียงราก
เสนานุเคราะห
10644 เด็กหญิงดวงกมล แจงไพร
เสนานุเคราะห
10645 เด็กหญิงวนิดา เสาโกมุท
เสนานุเคราะห
10646 เด็กหญิงพิชชาภา รัศมี
เสนานุเคราะห
10647 เด็กหญิงปญธิตา สนตะคุ
เสนานุเคราะห
10648 เด็กหญิงวิชุดา รักงาม
เสนานุเคราะห
10649 เด็กหญิงสกาวฟา ทิพยขันธ
เสนานุเคราะห
10650 เด็กหญิงศศินา ไทยนอย
เสนานุเคราะห
10651 เด็กหญิงพัชรพร เตชะทวีกุล
เสนานุเคราะห
10652 เด็กหญิงพิศธมา ไพศาลธรรม
เสนานุเคราะห
10653 เด็กหญิงมิลิน นาหมื่นไวย
เสนานุเคราะห
10654 เด็กหญิงมนัณญา โฉมกิ่ง
เสนานุเคราะห
10655 เด็กหญิงอติกานต ดีพิมาย
เสนานุเคราะห
10656 เด็กหญิงมนัสนันท สุวรรณสิทธิ์
เสนานุเคราะห
10657 เด็กหญิงรักษิกา แจพิมาย
เสนานุเคราะห
10658 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตติมณีกุล
เสนานุเคราะห
10659 เด็กหญิงวรรณกมล ไพสี
เสนานุเคราะห
10660 เด็กหญิงจิรัชญา เปลี่ยนผึ้ง
เสนานุเคราะห
10661 เด็กชายธีรภัทร วันทนียเกตุศิริ
เสนานุเคราะห
10662 เด็กชายรัฐภูมิ ดีสันเทียะ
เสนานุเคราะห
10663 เด็กชายชาคริต จอมเกาะ
เสนานุเคราะห
10664 เด็กชายพีรภัทร มหาดไทย
เสนานุเคราะห
10665 เด็กชายทวีศักดิ์ ไชยเลิศ
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 20 หอง 125
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10666 เด็กชายสืบพงษ ชินโคตร
เสนานุเคราะห
10667 เด็กชายสมภพ แซเตีย
เสนานุเคราะห
10668 เด็กชายอณาวิล ศิลปประกอบ
เสนานุเคราะห
10669 เด็กหญิงสุวณิดา ซิวกระสัง
เสนานุเคราะห
10670 เด็กหญิงชุติกาญจน ทินวงศ
เสนานุเคราะห
10671 เด็กหญิงกรกนก ผาสุก
เสนานุเคราะห
10672 เด็กหญิงกมลวันท โทโคกสูง
เสนานุเคราะห
10673 เด็กหญิงสุพิชญา ทองสาร
เสนานุเคราะห
10674 เด็กหญิงจิรัชยา ฉิมแยม
เสนานุเคราะห
10675 เด็กหญิงอาริยา กําแหงนา
เสนานุเคราะห
10676 เด็กหญิงชาลิสา สีหาบุญนาค
เสนานุเคราะห
10677 เด็กหญิงโชติกา บํารุงศิลป
เสนานุเคราะห
10678 เด็กหญิงกชกร มายา
เสนานุเคราะห
10679 เด็กหญิงฐิตารีย สนทะเล
เสนานุเคราะห
10680 เด็กหญิงกนกพรรณ ฉออนจังหรีด
เสนานุเคราะห
10681 เด็กหญิงเพียงแพรวา มุกขะกังค
เสนานุเคราะห
10682 เด็กหญิงศุภราพิชญ บัวบก
เสนานุเคราะห
10683 เด็กหญิงศิรินทรา นารินทร
เสนานุเคราะห
10684 เด็กหญิงนันทิชา ขอเหนียวกลาง
เสนานุเคราะห
10685 เด็กหญิงวชิรญาณ จันทรพลงาม
เสนานุเคราะห
10686 เด็กหญิงศศิประภา แจงเกิด
เสนานุเคราะห
10687 เด็กหญิงซีเรนา คริสเตียนเซ็น
เสนานุเคราะห
10688 เด็กชายพีรัช แซงสมบัติ
เสนานุเคราะห
10689 เด็กหญิงณิชากร อุดไธสง
เสนานุเคราะห
10690 เด็กหญิงกชกร กาญจนเกตุ
เสนานุเคราะห
10691 เด็กหญิงกันยากร พจนา
เสนานุเคราะห
10692 เด็กหญิงวิริญาภรณ รนกระโทก
เสนานุเคราะห
10693 เด็กชายสิริภพ สอนโคกกรวด
เสนานุเคราะห
10694 เด็กหญิงปุญญรัตน สุริวงษ
เสนานุเคราะห
10695 เด็กหญิงธันยชนก สังขจาย
เสนานุเคราะห
10696 เด็กหญิงพชมามน พรอริยดวงแกว
เสนานุเคราะห
10697 เด็กหญิงทิพวรรณ ธานี
เสนานุเคราะห
10698 เด็กหญิงฐิตารีย สุทธิพันธ
เสนานุเคราะห
10699 เด็กหญิงวาริศา เรียมริมมะดัน
เสนานุเคราะห
10700 เด็กหญิงพันธนันท ขยันงาน
เสนานุเคราะห
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 21 หอง 126
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10701 เด็กหญิงกฤษณา ดอมไธสง
เสนานุเคราะห
10702 เด็กหญิงศิรินทรญา สุริยะ
เสนานุเคราะห
10703 เด็กหญิงกนกวรรณ นัคเรศ
เสนานุเคราะห
10704 เด็กชายวิศิษฐ จอดนอก
เสนานุเคราะห
10705 เด็กหญิงสุชานันท ประสารภักดี
อนุบาลกาญจนบุรี
10706 เด็กชายเสฎฐวุฒิ ถุงทรัพย
ทหารอากาศบํารุง
10707 เด็กชายศิวกร ผานจอหอ
ทหารอากาศบํารุง
10708 เด็กชายอรรถพร ชูรักษา
ทหารอากาศบํารุง
10709 เด็กชายวรินทร เจริญสุข
ทหารอากาศบํารุง
10710 เด็กชายเจษฎา นาดี
ทหารอากาศบํารุง
10711 เด็กชายศุภฤกษ ปุลาเลิศ
ทหารอากาศบํารุง
10712 เด็กชายปรวรรตน คงดี
ทหารอากาศบํารุง
10713 เด็กชายภูติณห เต็มยศยิ่ง
ทหารอากาศบํารุง
10714 เด็กชายรัฐภูมิ ตรีเมฆ
ทหารอากาศบํารุง
10715 เดกชายชิษณุพงศ สีเมา
ทหารอากาศบํารุง
10716 เด็กหญิงจุฑามณี สิทธิวิบูลย
ทหารอากาศบํารุง
10717 เด็กหญิงสุชานาถ เจริญศิริ
ทหารอากาศบํารุง
10718 เด็กหญิงณัฐนิชา เวชราภรณ
ทหารอากาศบํารุง
10719 เด็กหญิงธัญชนก ศรีเพ็ชร
ทหารอากาศบํารุง
10720 เด็กหญิงกัญญาพักตร พัดจังหรีด
ทหารอากาศบํารุง
10721 เด็กหญิงธนพร ชาญสูงเนิน
ทหารอากาศบํารุง
10722 เด็กหญิงสุพัตรา โตนวล
ทหารอากาศบํารุง
10723 เด็กหญิงภัทรวรรณ ภูครบุรี
วัดสระแกว
10724 เด็กหญิงนพัชฎา ลาภาสระนอย
ปกธงชัยชุนหวัณวิทยาคาร
10725 เด็กชายภูริพัฒน กานตเดชะศา
อนุบาลนครราชสีมา
10726 เด็กชายปุญญพัฒน ประทุมนาค
สายมิตรปกธงชัย 7
10727 เด็กชายณัฐพร ขอนจะโปะ
อนุศาสนวิทยา
10728 เด็กหญิงรวิสรา กายเมืองปก
บานเมืองปกสามัคคี
10729 เด็กชายเศรษฐพงศ ชาติกระโทก
มารียธงชัย
10730 เด็กชายคมสรรค ขันหลอ
บานพุปลาไหล
10731 เด็กหญิงบุณยวีร โฉมจะโปะ
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10732 เด็กชายนนทพัทธ รัตนนันท
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10733 เด็กหญิงนิตยกานต มีโคตรกอง
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10734 เด็กหญิงการะเกด ทนน้ํา
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10735 เด็กชายจิรศักดิ์ สุขศิริ
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 22 หอง 132
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10736 เด็กหญิงอมรา เต็งผักแวน
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10737 เด็กหญิงธยานี แสนบุญศิริ
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10738 เด็กชายศิวกร บุบผาพรมราช
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10739 เด็กชายจักราวุธ พิงสระนอย
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10740 เด็กหญิงโยศิตา พึ่งศรี
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10741 เด็กชายวรพงษ แซจู
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10742 เด็กชายพันธกานต จามสําโรง
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10743 เด็กหญิงผกาทอง พลตรี
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10744 เด็กหญิงปาลิดา นอยเข็มทอง
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10745 เด็กชายพิภพ รนกระโทก
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10746 เด็กชายสหัฐวรรศ แสนศรีแกว
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10747 เด็กชายจารุวัฒน หาญกิ่ง
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10748 เด็กหญิงชุติมณฑน หยวกกลาง
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10749 เด็กชายปณณวัฒฐ ระไหวพรมราช
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10750 เด็กหญิงสุชาวดี เลี่ยมพรมราช
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10751 เด็กชายนวมินทร แสนใหม
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10752 เด็ชายณัฐ นนท แผวฉิมพลี
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10753 เด็กชายสราวุธ คูณผักแวน
อนุบาลบัณฑิตนอย 2
10754 เด็กหญิงอาทิตยา สารราษฎร
สุขานารี
10755 เด็กหญิงสิริวรรณ เกตุแกว
สุขานารี
10756 เด็กหญิงวรัทยา กรึมสูงเนิน
สุขานารี
10757 เด็กหญิงพรศิริ สุขศิริ
สุขานารี
10758 เด็กหญิงขนิษฐา อธิราชเทวินทร
สุขานารี
10759 เด็กหญิงชยาภา เล็กสูงเนิน
สุขานารี
10760 เด็กหญิงอรปรียา เมาสงา
สุขานารี
10761 เด็กหญิงปพิชญภา พลดงนอก
สุขานารี
10762 เด็กหญิงฑิษาภัชร สันตกิจ
สุขานารี
10763 เด็กหญิงปภาดา แสงพันธ
เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
10764 เด็กชายพีรวิชญ คงชุบ
มารียวิทยา
10765 เด็กชายชนินทร เจตนา
บานเมืองปกสามัคคี
10766 เด็กชายนธณกฤต แสนยาใจ
วัดพรมราช
10767 เด็กหญิงจิณหวรา นนทชัย
สุขานารี
10768 เด็กชายนพรุจ บุญเพ็ญ
สุขานารี
10769 เด็กหญิงเตชินี ชุง
สุขานารี
10770 เด็กชายพุฒิศักดิ์ จรัญวัฒนผล
สุขานารี
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หองสอบที่ 23 หอง 135
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
10771 เด็กหญิงไปรยา โพธิ์ศรี
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10772 เด็กหญิงฐิติรัตน จิระเบญจวัฒน
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10773 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จารีรัตน
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
10774 เด็กชายศุภกฤต สํารวลสุวรรณ
อนุบาลนครราชสีมา
10775 เด็กหญิงอารยา แนนอุดร
อนุบาลนครราชสีมา
10776 เด็กหญิงจันทกานต เจียมมะเริง
อนุบาลนครราชสีมา
10777 เด็กชายธนกฤต โควพินิจชัย
อนุบาลนครราชสีมา
10778 เด็กหญิงปุณญาฐิกานต แซโคว
อนุบาลนครราชสีมา
10779 เด็กชายจตุฤทธิ์ พี่พิมาย
อนุบาลนครราชสีมา
10780 เด็กชายพัฒนพงศ ขวัญมา
อนุบาลนครราชสีมา
10781 เด็กชายกิตติพัฒน เกี้ยวสันเทียะ
อนุบาลนครราชสีมา
10782 เด็กหญิงปราณปรียา นิ่มขุนทด
อนุบาลนครราชสีมา
10783 เด็กหญิงกมลชนก ปดสระนอย
อนุบาลนครราชสีมา
10784 เด็กชายณัฐพล สีภพ
เคหะประชาสามัคคี
10785 เด็กหญิงอริยาภรณ สอนโพนงาม
เคหะประชาสามัคคี
10786 เด็กหญิงรินรดา มีเผา
เคหะประชาสามัคคี
10787 เด็กหญิงปาริฉัตร เต็งมิ่ง
เคหะประชาสามัคคี
10788 เด็กหญิงนภาภรณ หงุยกระโทก
เคหะประชาสามัคคี
10789 เด็กหญิงกฤตพร จงกลาง
เคหะประชาสามัคคี

