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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 1 หอง 121
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40001
เด็กหญิงพิมพเนติ ไพบูลยวงศ
สุรนารีวิทยา
40002
เด็กชายวสุธร นุตสติ
อุบลรัตน
40003
เด็กหญิงวรกมล อิ่มทะเล
สุรนารีวิทยา
40004
นางสาวสุทธาทิพย พลอยวิเศษ
สุรธรรมพิทักษ
40005
นางสาวอารญา นิลขันธ
สุรธรรมพิทักษ
40006
นายภูริ พงษสมบัติ
สุรธรรมพิทักษ
40007
นางสาวณัฐธิดา จักพุดซา
สุรธรรมพิทักษ
40008
นางสาวกัญญาณัฐ ศรสิทธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40009
เด็กชายณภัทร สืบสาย
สุรธรรมพิทักษ
40010
เด็กชายรัชชานนท แขนโพธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40011
เด็กหญิงวริศรา บรรจงปรุ
สุรธรรมพิทักษ
40012
นางสาวประภาพร ลือทองหลาง
สุรธรรมพิทักษ
40013
นางสาวปณิดา แกวเผือก
สุรธรรมพิทักษ
40014
นายธนกร ประสานสุข
สุรธรรมพิทักษ
40015
เด็กชายสิรภพ ญาติจันทึก
สุรธรรมพิทักษ
40016
นางสาวนภสร บรรจงจิตร
สุรธรรมพิทักษ
40017
เด็กหญิงอริสรา พึ่งคํา
สุรธรรมพิทักษ
40018
เด็กชายณภัทร รักมิตร
สุรธรรมพิทักษ
40019
เด็กหญิงชนิดาภา ไตรศุภโชค
สุรธรรมพิทักษ
40020
เด็กหญิงชลธิชา สรอยสมุทร
สุรธรรมพิทักษ
40021
เด็กหญิงฐิติมา โครมกระโทก
สุรธรรมพิทักษ
40022
เด็กหญิงอรอินทร นาคินชาติ
สุรธรรมพิทักษ
40023
เด็กชายธรรณธรณ ศรีชุม
สุรธรรมพิทักษ
40024
เด็กหญิงฉวิวรรณ จันทรวีระวงค
สุรธรรมพิทักษ
40025
เด็กหญิงจิดาภา คลุมกระโทก
สุรธรรมพิทักษ
40026
เด็กหญิงตรีชฎา กันทะไชย
สุรธรรมพิทักษ
40027
เด็กหญิงจุฬาวรรณ ธัญญารักษ
สุรธรรมพิทักษ
40028
เด็กชายธรรมรัตน ชาญกล
สุรธรรมพิทักษ
40029
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปญญาประดิษฐ สุรธรรมพิทักษ
40030
นางสาวปญนันท เปลินเสวี
สุรธรรมพิทักษ
40031
นางสาวมัลลิกา สุกใส
สุรธรรมพิทักษ
40032
นางสาวพิม โชติณภาลัย
สุรนารีวิทยา
40033
นายภูมิภัทร ดือขุนทด
สุรนารีวิทยา
40034
เด็กหญิงสตมณ จันทาสี
ปกธงชัยประชานิรมิต
40035
เด็กหญิงมีน โชติณภาลัย
สุรนารีวิทยา
40036
นายภูริวงษ นามวงษ
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 2 หอง 122
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40037
เด็กหญิงเบญจมาศ พวงแกว
สุรธรรมพิทักษ
40038
เด็กหญิงอุรชา โพธิ์เอม
สุรธรรมพิทักษ
40039
นางสาวสิริรัตน จันทรสมัคร
สุรธรรมพิทักษ
40040
เด็กหญิงปาริชาติ ขอกดสําโรง
สุรธรรมพิทักษ
40041
เด็กชายสุดที่รัก เทพศร
เทศบาล 3 ยมราช
40042
เด็กชายคณิศร คําเกษ
สุรธรรมพิทักษ
40043
เด็กชายสุทธิชัย ปกลม
สุรธรรมพิทักษ
40044
นางสาวธมนภัทร เดชปญญาวงษ
สุรธรรมพิทักษ
40045
เด็กหญิงปาณิสรา ขจัดมลทิน
สุรธรรมพิทักษ
40046
นางสาวณัฐกานต แพปรุ
สุรธรรมพิทักษ
40047
เด็กหญิงณิชมน ผิวเมืองปก
สุรธรรมพิทักษ
40048
เด็กหญิงฐิติกานต กองเสียง
สุรธรรมพิทักษ
40049
เด็กชายปฐมพร แสนทวีสุข
สุรธรรมพิทักษ
40050
เด็กหญิงธัญลักษณ วาหะมงคล
สุรธรรมพิทักษ
40051
เด็กหญิงณัฐนิชา ทาวเนาวเพ็งดวง
สุรธรรมพิทักษ
40052
เด็กชายสวรรค ชางขาเนียม
สุรธรรมพิทักษ
40053
เด็กหญิงสโรชา เจริญศรี
สุรธรรมพิทักษ
40054
นายธีรพงษ บัวทอง
สุรธรรมพิทักษ
40055
นางสาวชนัญธิดา ปรีชาประเสริฐ
สุรธรรมพิทักษ
40056
เด็กชายทินภัทร บุตรเงิน
สุรธรรมพิทักษ
40057
เด็กชายณัฐวุฒิ เสือสูงเนิน
สุรธรรมพิทักษ
40058
เด็กหญิงสุภาวรรณ ผานสุวรรณ
สุรธรรมพิทักษ
40059
นางสาวณัฐชา กาญจนวัฒนาวงศ
สุรธรรมพิทักษ
40060
นางสาวสุชาดา ศรีโย
สุรธรรมพิทักษ
40061
นายณัฐวุฒิ ชื่นบุญ
สุรธรรมพิทักษ
40062
เด็กชายพันธกานต จันดา
สุรธรรมพิทักษ
40063
เด็กหญิงภาวิตา มีทวี
สุรธรรมพิทักษ
40064
เด็กหญิงเทวิกา แกวขุนทด
สุรธรรมพิทักษ
40065
เด็กหญิงนลิน กลิ่นสันเทียะ
สุรธรรมพิทักษ
40066
เด็กหญิงวนพร พวงตะคุ
สุรธรรมพิทักษ
40067
เด็กหญิงอรรถยา วิศวกรวิสิษฎ
แอนแลนติส
40068
เด็กชายเนติธร นามตะคุ
ปกธงชัยประชานิรมิต
40069
นายวรณัน พันธุสระนอย
ปกธงชัยประชานิรมิต
40070
เด็กหญิงปณชญา ชัยธนะกาญจนกุล สุรนารีวิทยา
40071
เด็กหญิงกิรณา มุงจอมกลาง
สุรนารีวิทยา
40072
นางสาวสุชานันท สุขขํา
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 3 หอง 123
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40073
เด็กหญิงกัญญารัตน มวงสุขสี
สุรธรรมพิทักษ
40074
เด็กหญิงเกวลิน ศรีพรม
สุรธรรมพิทักษ
40075
เด็กหญิงอสมาภรณ คลี่ภูษา
สุรธรรมพิทักษ
40076
เด็กหญิงวาสิตา ชะอุมผล
สุรธรรมพิทักษ
40077
เด็กหญิงบัณฑิตา สุดสระนอย
สุรธรรมพิทักษ
40078
เด็กหญิงนทีทิพย หนึ่งดานจาก
สุรธรรมพิทักษ
40079
เด็กหญิงยุวดี กรรทิพากร
สุรธรรมพิทักษ
40080
เด็กหญิงสิริขวัญ ดําแก
สุรธรรมพิทักษ
40081
เด็กหญิงปานวาด มโนสิทธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40082
เด็กหญิงวิภาดา ธิติบุณยกร
สุรธรรมพิทักษ
40083
เด็กหญิงปญจมาภรณ อรุณอภิราม
สุรธรรมพิทักษ
40084
เด็กหญิงณัฐนรี ขอยงาม
สุรธรรมพิทักษ
40085
เด็กหญิงปทมาภรณ ชาลีพุทธาพงศ สุรธรรมพิทักษ
40086
เด็กหญิงอภิญญา พันธุจําปา
สุรธรรมพิทักษ
40087
เด็กหญิงลภาภัทร ญาติดอน
สุรธรรมพิทักษ
40088
เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ
ราชสีมาวิทยาลัย
40089
นางสาวฮีจิน ยัง
สุรธรรมพิทักษ
40090
เด็กชายเสกสิทธิ์ ดุลกลาง
สุรธรรมพิทักษ
40091
นายภูเพชร ราชาเดช
สุรธรรมพิทักษ
40092
นางสาวศศินา กาฬสินธุ
สุรธรรมพิทักษ
40093
นางสาวแพรพลอย ศรีจันทึก
สุรธรรมพิทักษ
40094
เด็กหญิงวนัชพร อวมจิ๋ว
สุรธรรมพิทักษ
40095
เด็กหญิงเมธปยา วรรณโก
สุรธรรมพิทักษ
40096
นางสาวณัฐพร สวางภักดิ์
สุรธรรมพิทักษ
40097
นางสาวกัญญาพัชร เครือบสูงเนิน
สุรธรรมพิทักษ
40098
เด็กหญิงกรกนก ชนะภัย
สุรธรรมพิทักษ
40099
นางสาวธนาภรณ สุดหอม
สุรธรรมพิทักษ
40100
นาสาวคัคนางค เอี่ยมรอด
สุรธรรมพิทักษ
40101
นางสาวสิริยากร แนมครบุรี
สุรธรรมพิทักษ
40102
นางสาวปรีณาภา ศรีทานนท
สุรธรรมพิทักษ
40103
นางสาวปยธิดา โชคคุณ
สุรธรรมพิทักษ
40104
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณศิลป
สุรธรรมพิทักษ
40105
เด็กหญิงชนิศา จันทรสมัคร
สุรธรรมพิทักษ
40106
เด็กหญิงน้ําเพชร แหลมหลัก
สุรธรรมพิทักษ
40107
เด็กหญิงทรายแกว รักสนาม
สุรธรรมพิทักษ
40108
เด็กชายธีรภัทร มาเมืองปก
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 4 หอง 124
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40109
นางสาวนิรัชชา บํารุงเกาะ
สุรธรรมพิทักษ
40110
เด็กหญิงปริมลัดดา พลเยี่ยม
สุรธรรมพิทักษ
40111
นางสาววนัสนันท อูสูงเนิน
สุรธรรมพิทักษ
40112
นางสาวภาณุช คุนเคย
สุรธรรมพิทักษ
40113
เด็กหญิงปาริชาติ ขวัญใจ
สุรธรรมพิทักษ
40114
นายวรพต เถาหมอ
สุรธรรมพิทักษ
40115
เด็กชายอนุชา นามลี
สุรธรรมพิทักษ
40116
นางสาวฐิติยาภรณ นาแกว
สุรธรรมพิทักษ
40117
เด็กหญิงสุชานันท พฤทธิพงศกุล
สุรธรรมพิทักษ
40118
เด็กหญิงปาริชาติ แสนสําโรง
สุรธรรมพิทักษ
40119
เด็กหญิงสัปดารัตน ไถวศิลป
สุรธรรมพิทักษ
40120
นางสาวบุณยวีร จิรวงศไพบูลย
สุรธรรมพิทักษ
40121
นางสาวลลิตา ยินดี
สุรธรรมพิทักษ
40122
นางสาวมัณฑิตา นาวะรี
สุรธรรมพิทักษ
40123
นางสาววาศิณีย บรรจง
สุรธรรมพิทักษ
40124
เด็กหญิงจิราวรรณ กาดกระโทก
สุรธรรมพิทักษ
40125
เด็กชายอัตตสิทธิ์ เดชา
สุรธรรมพิทักษ
40126
เด็กชายยุทธศาสตร เรืองไพศาล
สุรธรรมพิทักษ
40127
เด็กหญิงสุพินดา ผลิตะพูลศรี
สุรธรรมพิทักษ
40128
นางสาวปยธิดา สุมมาตร
สุรธรรมพิทักษ
40129
นางสาวนภธิดี อภัยนอก
สุรธรรมพิทักษ
40130
เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน
ราชสีมาวิทยาลัย
40131
เด็กชายพิสิษฐ เตชะพรอนันต
ราชสีมาวิทยาลัย
40132
เด็กชายณัทโชค อินทรกําแหง
ราชสีมาวิทยาลัย
40133
เด็กชายเตชินท กุกําจัด
ราชสีมาวิทยาลัย
40134
เด็กชายภูวรินทร นาคจันทึก
ราชสีมาวิทยาลัย
40135
เด็กชายเจตนิพัทธ ชวยเจริญสุข
ราชสีมาวิทยาลัย
40136
เด็กชายภูพิพัฒน กิติรัตนตระการ
ราชสีมาวิทยาลัย
40137
เด็กชายณภัทร ฟาคุม
ราชสีมาวิทยาลัย
40138
เด็กชายภูริ วริศรางกูล
ราชสีมาวิทยาลัย
40139
เด็กชายธนกฤต ชนะรัตน
ราชสีมาวิทยาลัย
40140
เด็กชายปราชญศิริ ฐิติผกายแกว
ราชสีมาวิทยาลัย
40141
เด็กชายปฤณภณ ปถยาวิชญ
ราชสีมาวิทยาลัย
40142
เด็กชายณัชพล นอมสูงเนิน
ราชสีมาวิทยาลัย
40143
เด็กชายตั้งมั่น สัตยาภาณุเดช
ราชสีมาวิทยาลัย
40144
เด็กชายชยาบดินทร ดีปู
ราชสีมาวิทยาลัย
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 5 หอง 125
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40145
เด็กชายวิสุรัส ลิขิตพัฒนะกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
40146
เด็กชายศุภวิชญ อุปคุณ
ราชสีมาวิทยาลัย
40147
เด็กชายยศวิชญ งอนสําโรง
ราชสีมาวิทยาลัย
40148
เด็กชายพงษวรัตม เอกระโทก
ราชสีมาวิทยาลัย
40149
เด็กชายสิทธิพรรธน ตันพิบูลย
ราชสีมาวิทยาลัย
40150
เด็กชายธีรนันท อินฉ่ํา
ราชสีมาวิทยาลัย
40151
เด็กชายวงษปณิธาน แซจอหอ
ราชสีมาวิทยาลัย
40152
เด็กชายพชรพล พรหมพิริยะมา
ราชสีมาวิทยาลัย
40153
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ ตาลทรัพย
ราชสีมาวิทยาลัย
40154
เด็กชายปพนธีร ตุมไธสง
ราชสีมาวิทยาลัย
40155
เด็กชายกษิดิ์เดช เกรียงวงศ
ราชสีมาวิทยาลัย
40156
เด็กชายภูดิท วงศหทัย
ราชสีมาวิทยาลัย
40157
เด็กชายวรวรรธน วรพัฒนรัสมิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
40158
เด็กชายวรรณธนพงศ ปลอดกระโทก ราชสีมาวิทยาลัย
40159
เด็กชายวงศธร พรหมมีชัย
ราชสีมาวิทยาลัย
40160
เด็กชายธนากฤต ลักษณะเลขา
ราชสีมาวิทยาลัย
40161
เด็กชายดลภัทร เกียวจันทึก
ราชสีมาวิทยาลัย
40162
เด็กชายอภิวัฒน สีหปญญา
ราชสีมาวิทยาลัย
40163
เด็กชายแทนคุณ เจียนจอหอ
ราชสีมาวิทยาลัย
40164
เด็กชายปวริศ ดาวฉาย
ราชสีมาวิทยาลัย
40165
เด็กชายภูวรัตน นาคจันทึก
ราชสีมาวิทยาลัย
40166
นางสาวนภัทรสร คะเชนชาติ
สุรธรรมพิทักษ
40167
เด็กหญิงกมลเนตร เทียนทะเล
สุรธรรมพิทักษ
40168
นายพงศพีระ รัตนฉิมพลี
สุรธรรมพิทักษ
40169
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เปลี่ยนโพธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40170
นางสาวมณฑิรา ผังฉิมพลี
สุรธรรมพิทักษ
40171
นางสาวกังสดาล พวงประยงค
สุรธรรมพิทักษ
40172
นางสาวนันทิมา วาวจังหรีด
สุรธรรมพิทักษ
40173
นางสาวโมเลกุล ปลั่งกลาง
สุรธรรมพิทักษ
40174
นางสาวจารุวรรณ สิกขา
สุรธรรมพิทักษ
40175
เด็กชายนพสินธุ แกวเล็ก
สุรธรรมพิทักษ
40176
นางสาวบุญสิตา เกิดมงคล
ปกธงชัยประชานิรมิต
40177
นางสาวภิรมยพร ญาติฉิมพลี
ปกธงชัยประชานิรมิต
40178
นางสาวกัญญารัตน เชยสําโรง
ปกธงชัยประชานิรมิต
40179
นางสาวอารีรัตน เดชจังหรีด
ปกธงชัยประชานิรมิต
40180
เด็กหญิงณัชชา คําเหลือง
ปกธงชัยประชานิรมิต
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 6 หอง 126
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40181
นางสาวณัชนันท บังสระนอย
ปกธงชัยประชานิรมิต
40182
เด็กชายพีระพัฒน พันธบัวแพง
ปกธงชัยประชานิรมิต
40183
นางสาวปยพร เชิดสูงเนิน
สุรธรรมพิทักษ
40184
เด็กหญิงอาภา ดิษผักแวน
สุรธรรมพิทักษ
40185
นางสาวอฐิติยา ฝายธรรม
สุรธรรมพิทักษ
40186
เด็กหญิงยลดา เกตุแกว
สุรธรรมพิทักษ
40187
เด็กหญิงกัญญากร ชอบทองหลาง
สุรธรรมพิทักษ
40188
เด็กหญิงพิรธิดา สองจันทึก
สุรธรรมพิทักษ
40189
นายเฉลิมไท สิมเขาจ้ํา
สุรธรรมพิทักษ
40190
นายกัณฐกะ เกตุวงศ
สุรธรรมพิทักษ
40191
นายเกริกพล ไกรปุย
ราชสีมาวิทยาลัย
40192
เด็กหญิงแพรวา วัชโร
สุรธรรมพิทักษ
40193
นายกมลภู โพธิวรรณา
สุรธรรมพิทักษ
40194
เด็กหญิงกิตติมา สุวรรณ
สุรธรรมพิทักษ
40195
นายศรัณย เจือจันทึก
สุรธรรมพิทักษ
40196
นายชยพล โภคทรัพย
สุรธรรมพิทักษ
40197
นางสาวสุภาวดี มณีโชติ
สุรธรรมพิทักษ
40198
เด็กหญิงวีสวัสดิ์ แลบัว
สุรธรรมพิทักษ
40199
นายธีรวัฒน ชัยบํารุง
สุรธรรมพิทักษ
40200
เด็กหญิงพรพรรณ ชัยเพชร
สุรธรรมพิทักษ
40201
นายธีรวัสส นอนโพธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40202
เด็กหญิงอรกัญญา ทอนสูงเนิน
สุรธรรมพิทักษ
40203
เด็กหญิงปุณยนุช โพธิ์ศรี
สุรธรรมพิทักษ
40204
นายนราธิป จันทา
สุรธรรมพิทักษ
40205
เด็กชายวรากร ภิญโญ
สุรธรรมพิทักษ
40206
เด็กชายยศกร เรืองจันทึก
สุรธรรมพิทักษ
40207
เด็กชายจักรทิพย กฐินใหม
สุรธรรมพิทักษ
40208
เด็กชายศรายุทธ บุญประสพ
สุรธรรมพิทักษ
40209
เด็กชายนวพล เรียบสันเทียะ
สุรธรรมพิทักษ
40210
เด็กชายนพรัตน สําเนียงใหม
สุรธรรมพิทักษ
40211
เด็กชายพีรวัส ชะอุมผล
สุรธรรมพิทักษ
40212
เด็กพีรพัฒน สุวรรณสิทธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40213
เด็กชายสรศักดิ์ โคนกระโทก
สุรธรรมพิทักษ
40214
เด็กชายเดชาธร เนยเมืองปก
สุรธรรมพิทักษ
40215
นายภัทรพล รัตนาพันธุ
สุรธรรมพิทักษ
40216
นายสิปปกร บุญอยู
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 7 หอง 131
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40217
นายพงศภัค ดอกชา
สุรธรรมพิทักษ
40218
นายอิสระ ถินสถิตย
สุรธรรมพิทักษ
40219
เด็กหญิงสุจินธรา หอมประทิน
สุรธรรมพิทักษ
40220
เด็กหญิงปริชาติ ศรียอด
สุรธรรมพิทักษ
40221
นางสาวนภจรส ชาติเผือก
สุรธรรมพิทักษ
40222
นายอิทธิพล ฤทธิชัย
สุรธรรมพิทักษ
40223
เด็กชายวรเมธ สายแวว
สุรธรรมพิทักษ
40224
เด็กชายศุภา ปลั่งกลาง
สุรธรรมพิทักษ
40225
เด็กชายปฏิภาณ ราชกิจกําจร
สุรธรรมพิทักษ
40226
นายเสฏฐวุฒิ คลองขยัน
สุรธรรมพิทักษ
40227
เด็กชายกิตติภพ พวงจีน
ราชสีมาวิทยาลัย
40228
เด็กชายชิณณวรรธน แทสูงเนิน
ราชสีมาวิทยาลัย
40229
เด็กชายธนทัต เอื้อไพโรจนถาวร
ราชสีมาวิทยาลัย
40230
เด็กชายบุญพัฒน พัฒนขจร
ราชสีมาวิทยาลัย
40231
เด็กชายปฎก เจริญผล
ราชสีมาวิทยาลัย
40232
เด็กชายศิวกร หาปญนะ
ราชสีมาวิทยาลัย
40233
เด็กชายสหรัถ เดชสุข
ราชสีมาวิทยาลัย
40234
เด็กชายอินทรทัต ทรัพยบุญมี
ราชสีมาวิทยาลัย
40235
เด็กชายนคฉัตร ดําเหน็ดพันธ
สุรธรรมพิทักษ
40236
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ฉัตรเมืองปก
ราชสีมาวิทยาลัย
40237
นางสาวพิมานมาศ ฉัตรเมืองปก
ราชสีมาวิทยาลัย
40238
เด็กหญิงผริตา ปราณีตพลกรัง
ราชสีมาวิทยาลัย
40239
เด็กชายอนันตชิน เดชขุนทด
ราชสีมาวิทยาลัย
40240
นายปริญญาทรัพย หมั่นถิ่น
สุรธรรมพิทักษ
40241
เด็กชายกัญจนดิศ เพ็งแสง
สุรธรรมพิทักษ
40242
เด็กชายบุณยกร วงศวนิชกังวาฬ
สุรธรรมพิทักษ
40243
นายณัฐนนท สกุลศรีสุนทร
สุรธรรมพิทักษ
40244
นายพิชญะ เจริญนวสกุล
สุรธรรมพิทักษ
40245
นายพรหมศิริ ศรีวีระมงคล
สุรธรรมพิทักษ
40246
นางสาวแพรวา พิมพสัน
สุรธรรมพิทักษ
40247
เด็กหญิงวรวรรณ อนสันเทียะ
สุรธรรมพิทักษ
40248
นายอดิเทพ บําเพ็ญรัตน
สุรธรรมพิทักษ
40249
นายชานนท จิระกังวาน
สุรธรรมพิทักษ
40250
นายปราชญชนก ฤทธิบูรณ
สุรธรรมพิทักษ
40251
เด็กชายธนัท ชาญวิจิตร
สุรธรรมพิทักษ
40252
เด็กหญิงพรรณภา ปราบหนองบัว
สุรธรรมพิทักษ
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 8 หอง 132
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40253
เด็กหญิงนันทนภัส พูนกลัด
สุรธรรมพิทักษ
40254
เด็กหญิงมนพร จีรฤทธิพล
สุรธรรมพิทักษ
40255
เด็กหญิงธิดารัตน นวลจันทร
สุรธรรมพิทักษ
40256
เด็กชายกฤติน สมานมิตร
ราชสีมาวิทยาลัย
40257
เด็กชายจักรภัทร พันธุมณี
ราชสีมาวิทยาลัย
40258
เด็กชายโชติวัฒน บรรจงปรุ
ราชสีมาวิทยาลัย
40259
เด็กชายณฐพงศ วินัยชาติศักดิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
40260
เด็กชายณภัทร จามมาตย
ราชสีมาวิทยาลัย
40261
เด็กชายณัฐพัชร พัฒนพีระเดช
ราชสีมาวิทยาลัย
40262
เด็กชายณัฐวัตร พงษเสถียรศักดิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
40263
เด็กชายทิฐินันท สอบกิ่ง
ราชสีมาวิทยาลัย
40264
เด็กชายธนกฤต แสงพรม
ราชสีมาวิทยาลัย
40265
เด็กชายธามกร วงศพิกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
40266
เด็กชายปรปณณ ไตรภพกลาง
ราชสีมาวิทยาลัย
40267
เด็กชายปริพรรษ จันทรคุณาภาส
ราชสีมาวิทยาลัย
40268
เด็กชายปณณธร ศรีอินทร
ราชสีมาวิทยาลัย
40269
เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย
ราชสีมาวิทยาลัย
40270
เด็กชายพัสกร อูกาญจนกิตติ
ราชสีมาวิทยาลัย
40271
เด็กชายภัทรพล บุญเครือบ
ราชสีมาวิทยาลัย
40272
เด็กชายสรวิศ กอกิจกุศล
ราชสีมาวิทยาลัย
40273
เด็กชายสรวิศ เสรฏฐพงศไพศาล
ราชสีมาวิทยาลัย
40274
เด็กชายโสภณวิชญ อุดมพรวัฒนะ
ราชสีมาวิทยาลัย
40275
เด็กชายณัฏฐวัฒน สมิจะบก
ราชสีมาวิทยาลัย
40276
เด็กชายฉัตรพัชร พัฒนพีระเดช
ราชสีมาวิทยาลัย
40277
เด็กชายพิทยุตม ผลพอตน
ราชสีมาวิทยาลัย
40278
เด็กหญิงสุวพิชญา ผลพอตน
สุรนารีวิทยา
40279
เด็กหญิงณัฐณิชาช วาสุเทพรักษ
สุรนารีวิทยา
40280
เด็กหญิงชัญรดี วงศพิทักษโรจน
สุรนารีวิทยา
40281
เด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
40282
เด็กหญิงพัชรญา ลิ้มมหาคุณ
สารสาสนวิเทศนครราชสีมา
40283
เด็กหญิงจอมขวัญ ดวงมณี
สุรธรรมพิทักษ
40284
นายธนวัฒน คเชนทรชาติ
สุรธรรมพิทักษ
40285
นายอิทธิกร จันทรอุดร
สุรธรรมพิทักษ
40286
เด็กหญิงณปภา บําเพ็ญดี
สุรธรรมพิทักษ
40287
เด็กหญิงสุนันทดา เดิดขุนทด
ปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
40288
เด็กหญิงอัญมณี ฤทธิ์กําลัง
อัชสัมชัญ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 9 หอง 133
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40289
เด็กหญิงชุติกาญจน เพ็ชรรักษ
สุรธรรมพิทักษ
40290
นายโสภณ พลเยี่ยม
สุรธรรมพิทักษ
40291
เด็กหญิงพิมลพรรณ คลายดอน
สุรธรรมพิทักษ
40292
เด็กหญิงไอลดา พงษ
สุรธรรมพิทักษ
40293
นางสาวทัศชยภรณ ใสสระนอยธนกร สุรธรรมพิทักษ
40294
เด็กหญิงนพเกา มาศวรรณา
สุรธรรมพิทักษ
40295
เด็กชายธีระนนท ชุมกราง
สุรธรรมพิทักษ
40296
นางสาวอุดมพร นานอก
สุรธรรมพิทักษ
40297
นายศิวกร สุนิพันธ
สุรธรรมพิทักษ
40298
นายศุภัฐพงศ ผลรักษ
สุรธรรมพิทักษ
40299
นายจารุพงศ สินธุวงสานนท
สุรธรรมพิทักษ
40300
นายวุฒินันท กัมพลาศิริ
สุรธรรมพิทักษ
40301
นายภีมวัจน สิงหรัมย
สุรธรรมพิทักษ
40302
นางสาวปยพร บุญแสน
เทศบาล 3 ยมราช
40303
นางสาวรัตนากร เสวิวัตร
สุรธรรมพิทักษ
40304
เด็กชายภัทรพงศ เหลากอที
สุรธรรมพิทักษ
40305
เด็กหญิงวีรินทร บรรจงปรุ
สุรนารีวิทยา
40306
เด็กหญิงรดา สิริจินดา
สุรนารีวิทยา
40307
เด็กหญิงภรภัทร สิริจินดา
สุรนารีวิทยา
40308
เด็กชายปญณวัฒน จิตตเจริญธรรม
สุรวิวัฒน
40309
เด็กหญิงจินดารัตน เลิศคุณลักษณ
สุรนารีวิทยา
40310
เด็กชายศุภวิชญ ทราบพรมราช
สุรธรรมพิทักษ
40311
นายชนกันต เผือกทิม
สุรธรรมพิทักษ
40312
เด็กชายศิรชัช ตรีกลาง
สุรธรรมพิทักษ
40313
เด็กชายเฉลิมทรัพย ฤทธิ์ไธสง
สุรธรรมพิทักษ
40314
นายกุลดิษฐ คําภาบุตร
สุรธรรมพิทักษ
40315
นายวัชรพงศ จันงูเหลือม
สุรธรรมพิทักษ
40316
นายฐากร ภักดิ์ศรสิทธ
สุรธรรมพิทักษ
40317
เด็กหญิงศศิมาพร ไมเทาทอง
สุรธรรมพิทักษ
40318
เด็กหญิงฆรวัณน ความใหม
สุรธรรมพิทักษ
40319
เด็กหญิงบุษกร แดงดอน
สุรธรรมพิทักษ
40320
เด็กหญิงชญาดา บัวนอย
สุรธรรมพิทักษ
40321
เด็กชายกฤติน ณัฐพลพืศุทธิ์
สุรธรรมพิทักษ
40322
นายชาญวิทย คณะแสวง
สุรธรรมพิทักษ
40323
นายอธิป ศิริจานุสรณ
สุรธรรมพิทักษ
40324
นายกฤตตินัย ศรีณรงค
สุรธรรมพิทักษ

เลขที่
1
2
3
4
5
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7
8
9
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รายชื่อสมัครทดสอบความรูทางวิชาการ "Pre Suratham 2019 Test"
กอนสอบคัดเลือกเขาเรียนหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองสอบที่ 10 หอง 134
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลายมือชื่อ
40325
นายธนธรณ เที่ยงธรรม
สุรธรรมพิทักษ
40326
เด็กหญิงจิณหวรา นนทชัย
สุรธรรมพิทักษ
40327
เด็กหญิงจีรวัลย หมวดครบุรี
สุรธรรมพิทักษ
40328
เด็กชายธนิสร ลีวัฒนกุล
สุรธรรมพิทักษ
40329
เด็กหญิงปณฑรีย ลีวัฒนกุล
สุรธรรมพิทักษ
40330
นายอัครพล เจริญสุข
สุรธรรมพิทักษ
40331
นายมณฑล ศรีจํานงค
สุรธรรมพิทักษ
40332
เด็กชายชวัลกร ดาบพิมพศรี
สุรธรรมพิทักษ
40333
เด็กชายไชยโชค นามวงศ
สุรธรรมพิทักษ
40334
เด็กชายนิธิพล ชอมาลี
สุรธรรมพิทักษ
40335
เด็กชายธนดล เพ็ชรหมื่นไวย
สุรธรรมพิทักษ
40336
นายนิรวิทย อุนศรี
สุรธรรมพิทักษ
40337
เด็กหญิงจุฬาลักษณ ศิริสุข
สุรธรรมพิทักษ
40338
นางสาวเบญวรรณ ศิริสุข
สุรธรรมพิทักษ
40339
เด็กหญิงสุชานาถ โตนอก
สุรธรรมพิทักษ
40340
เด็กชายชยานันท โพธิ์ออน
สุรธรรมพิทักษ
40341
นางสาวณัฐกานต ราชคฤห
สุรธรรมพิทักษ
40342
เด็กหญิงพิมพชนก มาลัยพลอย
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
40343
นายชยธร จันทองสา
สุรธรรมพิทักษ
40344
นายชยากร นาดหนู
สุรธรรมพิทักษ
40345
นางสาวบุญลักษณ ถนัดหัตถกรรม
สุรธรรมพิทักษ
40346
นายณฐพล แพงคํา
สุรธรรมพิทักษ
40347
นายชัยวัฒน รอยฉิมพลี
สุรธรรมพิทักษ
40348
เด็กชายทักษิณาวัฒน ชัยมุงคุณ
สุรธรรมพิทักษ

