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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 1 หอง 133
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
40001 เด็กชายปยภูมิ ใสบาล
สุรธรรมพิทักษ
40002 เด็กชายอชิระ ใจหวัง
ราชสีมาวิทยาลัย
40003 นายณัฐพงษ ดมใหม
ราชสีมาวิทยาลัย
40004 เด็กชายณัทโชค อินทรกําแหง
ราชสีมาวิทยาลัย
40005 เด็กชายโสภณ พลเยี่ยม
สุรธรรมพิทักษ
40006 เด็กหญิงกรรณิการ สุรจิตต
โคราชพิทยา
40007 เด็กชายธีรพงษ บัวทอง
สุรธรรมพิทักษ
40008 เด็กชายพิชญ ซึมกลาง
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
40009 เด็กหญิงสุขฤทัย รัตนวิชัย
สุรนารีวิทยา
40010 เด็กหญิงพิมพภัสสร ฆองแสง
สุรนารีวิทยา
40011 เด็กชายอชิรวิชญ ศิริสุรักษ
มารียวิทยา
40012 นายปริน ชุมสําโรง
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
40013 นายธราธร โศภิษฐิกุล
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
40014 นายศักดิ์สิทธิ์ พูลผล
สุรธรรมพิทักษ
40015 เด็กหญิงฐิตารีย อุดมพรวัฒนะ
สุรนารีวิทยา
40016 นายณัฐภัทร โพธิชาญประเสริฐ
ราชสีมาวิทยาลัย
40017 นายรัชชานนท เลขจิตร
สารสาสนวิเทศมีนบุรี
40018 เด็กหญิงเพราพิลาศ ภูวศิษฎเบญจภา สุรนารีวิทยา
40019 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอวน
สุรธรรมพิทักษ
40020 เด็กหญิงนภสร บรรจงจิตร
สุรธรรมพิทักษ
40021 เด็กหญิงสุธาสินี รัศมิ์ขาวพราย
สุรธรรมพิทักษ
40022 นางสาวทวาพร สุวพินิจ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
40023 เด็กหญิงสุชาดา ศรีโย
สุรธรรมพิทักษ
40024 เด็กหญิงกานตพิชชา ปดถาพงษ
สุรธรรมพิทักษ
40025 นางสาวแพรพรรณ พิลาคํา
สุรนารีวิทยา 2
40026 เด็กหญิงวรกมล อิ่มทะเล
สุรนารีวิทยา
40027 นายปฏิภาณ อิ่มทะเล
สุรธรรมพิทักษ
40028 นางสาวสุทธินันท ธงกระโทก
บุญวัฒนา
40029 นายโสภณ คําโศรกเครือ
บานไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
40030 เด็กชายอัครพล ขวัญบุญจันทร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
40031 เด็กหญิงขวัญเรือน ไชยวงษ
สุรธรรมพิทักษ
40032 เด็กชายธนกฤต ปรุงเกียรติ
ราชสีมาวิทยาลัย
40033 เด็กหญิงวิรินทร สิงหวิสัย
สุรธรรมพิทักษ
40034 เด็กหญิงสิริกร สามารถ
สุรธรรมพิทักษ
40035 นางสาวศศิมา เจนปรุ
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2018 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 2 หอง 134
เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
40036 นางสาวจริยา วังหนองหวา
สุรธรรมพิทักษ
40037 นายสิริชัยธัช แหวชิน
สุรธรรมพิทักษ
40038 เด็กหญิงชวัลลักษณ บัวชัย
สุรธรรมพิทักษ
40039 เด็กหญิงสุภาพร บัวบูชา
สุรธรรมพิทักษ
40040 นางสาวฉัตริกา ถ้ํากลาง
สุรธรรมพิทักษ
40041 เด็กชายชิษณุพงศ ขวัญบุญจันทร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
40042 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรสิทธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40043 เด็กหญิงจิรัชญา หอกกิ่ง
สุรธรรมพิทักษ
40044 เด็กหญิงเบญจมาศ พวงแกว
สุรธรรมพิทักษ
40045 เด็กหญิงประภาพร ลือทองหลาง
สุรธรรมพิทักษ
40046 เด็กชายภูริ พงษสมบัติ
สุรธรรมพิทักษ
40047 เด็กชายรัชชานนท แขนโพธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40048 เด็กหญิงเมธปยา วรรณโก
สุรธรรมพิทักษ
40049 เด็กหญิงวริศรา บรรจงปรุ
สุรธรรมพิทักษ
40050 เด็กหญิงสิริรัตน จันทรสมัคร
สุรธรรมพิทักษ
40051 เด็กหญิงอารญา นิลขันธ
สุรธรรมพิทักษ
40052 เด็กหญิงอุรธา โพธิ์เอม
สุรธรรมพิทักษ
40053 เด็กหญิงจินดารัตน เลิศคุณลักษณ
สุรนารีวิทยา
40054 เด็กหญิงวีรินทร บรรจงปรุ
สุรนารีวิทยา
40055 นายธีรพิบูลย เติมพรมราช
สุรธรรมพิทักษ
40056 นางสาวเมธาวี ชันสําโรง
สุรธรรมพิทักษ
40057 นางสาวณัฐชยาน บุญลอย
สุรธรรมพิทักษ
40058 เด็กหญิงกันตา ยิ่งสงา
สุรธรรมพิทักษ
40059 เด็กหญิงนัชชา ศรีเธาว
สุรธรรมพิทักษ
40060 เด็กหญิงวรัญญา รัตนชัย
สุรธรรมพิทักษ
40061 นางสาวสุภัสสร ภูคงน้ํา
สุรธรรมพิทักษ
40062 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช
สุรนารีวิทยา
40063 นางสาวสุทราทิพย พลอยวิเศษ
สุรธรรมพิทักษ

