
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เรื่อง  ประกาศสถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

----------------------------------------------------------------------------------    

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ

คัดเล ือกเข้าเร ียนในระดับมัธยมศึกษาปีท ี ่  ๑ และมัธยมศึกษาปีท ี ่  ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน

ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมา โดยกำหนดให ้น ักเร ียนรายงานต ัวเพ ื ่อเข ้าสอบ  ต ั ้ งแต ่ เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะแนบท้าย

ประกาศนี้ 

อนึ่ง ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์        

การสอบคัดเล ือกเข้าเร ียนในระดับช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  ๑  และมัธยมศึกษาปีท ี ่  ๔ โรงเร ียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี) 

ผู้อำนวยการ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ ๐๐๒/๒๕๖๖





หมายเหตุชื่อ - นามสกุลเลขประจําตัวผูสมัครลําดับท่ี โรงเรียน

สถานที่สอบ : หอประชมุอนุสรณ 70 ป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

วันอาทิตย ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ระดับ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศกึษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคดัเลือกเขาเรียน

1

6611001 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงจิรัฏฐ หมอกโพธิ์1

6611002 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายสิรวีร เผาพงษจันทร2

6611003 โรงเรียนพิกุลทองเด็กหญิงจิรัชยา โพธิ์รักงาม3

6611004 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนใหม4

6611005 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยาเด็กหญิงพิชญาภัค ลาภยงยศ5

6611006 โรงเรียนกุลโนเด็กชายวิทวัส ผลนา6

6611007 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายจิรภาส สิริประเสริฐศลิป7

6611008 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายเก้ืออังกูร ทองศรี8

6611009 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงนันทนภัส พิชัยกุล9

6611010 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายปฐพี พรอมจันทึก10

6611011 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเด็กชายฐิติคุณ ไหมทอง11

6611012 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายพชิรวัสส กาญจนวิจิตร12

6611013 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายภาคิน โลณานุรักษ13

6611014 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายณาคิน โลณานุรักษ14

6611015 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงธัญญชยา เลิศโสภาพันธ15

6611016 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงโยษิตา เดชปญญา16

6611017 อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณอนุสรณ)เด็กชายภัทรพล พันธฉาย17

6611018 โรงเรียนสารสาสนวิเทศนนครราชสีมาเด็กหญิงกัญญาภัทร สิงหาบุตร18

6611019 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงลภัสรดา ชาญเจริญ19

6611020 โรงเรียนกมลลักษณเด็กหญิงสุรพิชญา บุตรไทย20
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6611021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงสาริศา สุพรรณเภสัช21

6611022 เมธาพัฒนเด็กหญิงพลอยไพลิน คณติศลิป22

6611023
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ประถม)เด็กชายปวริศ ทองเพ็ชร23

6611024 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายเมธาพัฒน กาญจนเกตุ24

6611025 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายวรภาส สุพิชญ25

6611026 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงนิสสรณ พําขุนทด26

6611027 มารียวิทยาเด็กชายธนวัต โดะโอย27

6611028 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายชลกร หวังกลุมกลาง28

6611029 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กชายวงควิวรรธน ศรีแจงรุง29

6611030 เมธาพัฒนเด็กหญิงรินรดา สกุลภิญโญ30

6611031 เมธาพัฒนเด็กชายไทไทย พิมพะนิตย31

6611032 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงณดา ศรีสุระ32

6611033 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงอนัญญา ประเมศรี33

6611034 เมธาพัฒนเด็กชายกฤษณวิชญร เชื้อวงศพรหม34

6611035 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายวุทธิพัฒน ศรีเพียงจันทร35

6611036 เมธาพัฒนเด็กหญิงณิชารีย อุดมประเสริฐ36

6611037 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายพัชรพล บุญยะมัย37

6611038 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายอชิระ เทพยะกุล38

6611039 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)เด็กชายรัชกฤช เผาเวียงคํา39

6611040 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุกเด็กชายอัฑฒกานต บุญกระโทก40
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6611041 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงมติมนต ดูพันดุง41

6611042 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายณัฐวรรธน วงศพัฒนชัย42

6611043 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กชายพชร มูกขุนทด43

6611044 เมธาพัฒนเด็กหญิงบุษราคัม พนเสน44

6611045 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายณธีพัฒน กิตติศุภเศรษฐ45

6611046 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงเอรราว นาปรีดากุล46

6611047 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กชายสุรลิช สิงหศิวานนท47

6611048 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กหญิงสุพิชญญาดา อรัญมิตร48

6611049 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายณัฐนันท เลิศโสภาพันธ49

6611050 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงนวพร ศรีณรงค50

6611051 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายเสกสรรค ตั้งพัฒนคุณ51

6611052 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายศรัทธาวุฒิ ดังไกล52

6611053 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กหญิงเอรียา สิงหศิวานนท53

6611054 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงคุณญัญา ชัชวาลย54

6611055 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายบรินทร บริบูรณ55

6611056 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยาเด็กหญิงกฤดาการ ศิริโรจนพงศ56

6611057 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายกัญจ กุฎษี57

6611058 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กชายธีธัช แพรกุลธาร58

6611059 ภูมิสิทธิ์วิทยาเด็กหญิงกุลนันทน บุญผุด59

6611060 โรงเรียนเสนานุเคราะหเด็กชายอานนท อโนมา60
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6611061 เสนานุเคราะหเด็กชายอานัส อโนมา61

6611062 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายปทภี เผาพงษ62

6611063 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายธนัช กองไกรรัตน63

6611064 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กชายปณณวิชญ ฉิมสันเทียะ64

6611065 โรงเรียนมารีพิทักษเด็กหญิงปณาลี กิ่งสีดา65

6611066 โรงเรียนมารียวิทยาเด็กหญิงณกัญญา สินเธาว66

6611067 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กชายภูริต โฉมเฉลา67

6611068 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงปภาวรินทร กรุพิมาย68

6611069 โรงเรียนวัดสระแกวเด็กชายพชร ผานจังหาร69

6611070 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภเด็กชายกันตินันท ประราศรี70

6611071 โรงเรียนอนุบาลรอง(สงัขกฤษณอนุสรณ)เด็กชายจารุกิตติ์ ศิริโรจนเมธา71

6611072 อนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงนิชชาภัทร กุญศลานุคุณ72

6611073 อนุบาลอัจฉราเด็กชายจิรภัทร แคสันเทียะ73

6611074 โรงเรียนสุขานารีเด็กหญิงเบญญาภา พรพิพัฒน74

6611075 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายภากร จึงพิชาญวณิชย75

6611076 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงปุญญิศา ปลองพุดซา76

6611077 โรงเรียนสุขานารีเด็กหญิงเบญจภรณ สกลกูล77

6611078 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายปุณชรัสม์ิ ทรัพยลานสกุล78

6611079 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงพรชนก พฤกษพนาเวศ79

6611080 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายคณาวุฒิ รุจิรางกูร80
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6611081 อุดมวิทยานุสรณเด็กชายธนากฤต ชาติวาณิชกุล81

6611082
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ประถม)เด็กชายกวิน เหลื่อมสีจันทร82

6611083 อนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงณัชนันตร พิมพพิสาร83

6611084 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีอินทร84

6611085 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายวรภัทร ตะลาโส85

6611086 อนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงบุณรดา นิ่มเจริญนิยม86

6611087 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเด็กชายสรวิชญ ชัยฤทธิ์87

6611088 โรงเรียนสุขานารีเด็กหญิงประภาศิริ พาวขุนทด88

6611089 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงเพ็ญพิชชา แหยงกระโทก89

6611090 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร90

6611091 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายฉัตรวุฒิ พจนจะโปะ91

6611092 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายณธกร ตุลยานันต92

6611093 โรงเรียนวัดสระแกวเด็กหญิงวชิรารัตน ปญญารัมย93

6611094 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กชายปญญวัฒน พนาวงศ94

6611095 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายนรินทวัศ ตุลยานันต95

6611096 สุขานารีเด็กหญิงฐิตารีย เพ็ญจันทร96

6611097 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายจิตติพัฒน ออนตา97

6611098 โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมาเด็กหญิงบุษภาส คาขาย98

6611099 สารสาสนวิเทศนครราชสีมาเด็กชายวงศธร ทรัพยกุล99

6611100 โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารเด็กชายอัครวินท บุญสิน100
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6611101 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงกมลชนก ขาวสุข101

6611102 โรงเรียนวัดสระแกวเด็กหญิงพัทรพิมล นายโท102

6611103 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงนพภัสสร ทะแพงพันธุ103

6611104 อัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กชายพศิน ประชาราษฎร104

6611105 โรงเรีบนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายวุฒิกร กรรณทิพยสกุล105

6611106 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงพิทยาภรณ พิศเกาะ106

6611107 อนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงอชิรญา นาคเครือ107

6611108 สารสาสนวิเทศโคราชเด็กชายวีรศรุตธ ตรียมณรีัตน108

6611109 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายทัตเทพ เทพมี109

6611110 โรงเรียน อนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงปรวีร นาพานิช110

6611111 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายจิรฐา ศรีสุข111

6611112 โรงเรียนสุขานารีเด็กหญิงกิรชญา เจริญวรรณกูล112

6611113 โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมาเด็กหญิงมุทิตา ดีคณา113

6611114 โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมาเด็กชายปฐพี ปดจะยัง114

6611115 โรงเรียนบานหนองหินโคนเด็กหญิงกรวินท ปรานกระโทก115

6611116 โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมาเด็กชายวรกันต เอ่ียมวงศ116

6611117 โรงเรียนบานหนองหินโคนเด็กหญิงพิมพวิภา คําแดง117

6611118 โรงเรียนบานหนองหินโคนเด็กหญิงวิรัลฐิตา แสงโชติ118

6611119 โรงเรียนบานหนองหินโคนเด็กหญิงกวินญารัตน รัตนกิจจานนท119

6611120 อัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กชายปณณวิชญ วชิรมโนวาทย120
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6611121 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงปวิชญา หนูแกว121

6611122 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายวิศรุจน ทาดี122

6611123 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงนริศรา สะอาดเอ่ียม123

6611124 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงเกตนสิรี เลาะไธสง124

6611125 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายกันตินันท ศิริวรรณรัตน125

6611126 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายสิรวิชญ ฤทธิพรไพศาล126

6611127 โรงเรียนวัดสระแกวเด็กหญิงวิมลพรรณ หนูขาว127

6611128 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงภคพร จันทรขางแรม128

6611129 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงศุจีภรณ จันทรคุณาภาส129

6611130 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเด็กชายจิรเดช กุลกระจาง130

6611131 อัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กหญิงวิชชาพร ลับสูงเนิน131

6611132 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงเบญญาภา การกลา132

6611133 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายภูดิศ วัฒนาธาดาสุข133

6611134 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายภูดิศ ปงกลาง134

6611135 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กชายบารเมษฐ พฤกษา135

6611136 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายกฎากร กาญจนกิจโกศล136

6611137 โรงเรียนมารียวิทยาเด็กหญิงธนพร บุญสิงห137

6611138 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายยุทธพิชัย นิธากรณ138

6611139 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงอันนา จีระรัตนกุล139

6611140 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงปุณยนุช มงคลเสริม140
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6611141 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงวิชญาพร เงินรวง141

6611142 โรงเรียนบานกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)เด็กชายณรงศักดิ์ เทียนชัยมงคล142

6611143 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงศศภิาส สุวรรณทา143

6611144 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงปาณิสรา เดียขุนทด144

6611145 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายวัศพล พิมปรุ145

6611146 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงศุภิสรา ศิลาไศลโศภิษฐ146

6611147 โรงเรียน เมืองนครราชสีมาเด็กชายสุดที่รัก พีรพัฒนวงศ147

6611148 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงทิชญา รอดวินิจ148

6611149 โรงเรียนอนุบาล ก ไกเด็กหญิงวารุณ ีบัวจัตุรัส149

6611150 โรงเรียนเมืองนครรราชสีมาเด็กหญิงญาธิดา ทูโคกกรวด150

6611151 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายจักรภณ พิมพศรี151

6611152 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงไฮดี้ เคอรลี่152

6611153 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงวรรณณิศา นรดี153

6611154 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงรัชนันท ถิ่นโคกสูง154

6611155 โรงเรียนสุขานารีเด็กชายบัณฑวิทย พุฒกลาง155

6611156 โรงเรียนบุญณดาวิทยาเด็กชายอาชวิน ชราศรี156

6611157 โรงเรียนสนามบินเด็กชายอินทรกวิน บุญมี157

6611158 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงกฤตธรดา ปทมแกว158

6611159 โรงเรียนอมรศิลปเด็กชายจรัส เหลื่อมทองหลาง159

6611160 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงกนกวรรณ ภักดีจอหอ160
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6611161 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายณคณุ ชยะสฤษดิ์161

6611162 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายภูมมิน ลามศรีจันทร162

6611163 โรงเรียนมารียวิทยาเด็กชายพีรสิงห ถัดพลกรัง163

6611164 โรงเรียนบานโคกสูงเด็กหญิงนิภาสิริ ยี่จอหอ164

6611165 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงชลภัสสรณ ดิสกุล165

6611166 โรงเรียนพิทักษภูเบนทรเด็กชายกฤตานนท นิลกลาง166

6611167 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงภัทราพร ภูมิลา167

6611168 โรงเรียนสุขานารีเด็กชายกิตติทัต ปทุมชัย168

6611169 โรงเรียนมงคลกุลวิทยาเด็กหญิงจีรญาดา นิลวงค169

6611170 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กหญิงณัฐสุดา แสงมาศ170

6611171 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายกฤติภูมิ อ่ิมใจ171

6611172 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กหญิงเกณิกา ปฐวีนาวิน172

6611173 โรงเรียนสุขานารีเด็กชายปญญวิชญ สุดเฉลียว173

6611174 โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเด็กชายภูดิศ ปลั่งกลาง174

6611175 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายสิรภพ ไอศูรยเรืองเดช175

6611176 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเด็กชายนิธิกร ยังกลาง176

6611177 มารียพิทักษเด็กชายจิรายุ คะสุวรรณ177

6611178 โรงเรียนวัดบานเหมสูงเด็กหญิงจรรณยพร ดอกทุเรียน178

6611179 โรงเรยีนมารียวิทยา นครราชสีมาเด็กหญิงจิรสุดา ศรีโสภา179

6611180 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงธัญพิชชา ตั้งม่ัน180
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6611181 พงษศิริวิทยาเด็กหญิงภัทรวลัญชญ จิตตภักดิ์181

6611182
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ประถม)เด็กหญิงญารินดา เฉลิมงาม182

6611183 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาเด็กหญิงนิจจารีย ฤทธิ์ไธสง183

6611184 โรงเรียนครบุรีวิทยาเด็กหญิงกัญญณัชชา แมะครบุรี184

6611185 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยาเด็กชายชัชพิมุข สวามิชัย185

6611186 โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดงเด็กหญิงกฤชอร เขตคาม186

6611187 สารสาสนวิเทศโคราชเด็กชายกันตเมศฐ ดําทอง187

6611188 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กชายพศิณ ชาญสงคราม188

6611189 โรงเรียนเมธาพัฒนเด็กหญิงปรมาภรณ บุญดวง189

6611190 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายชวินธร ทองเลิศ190

6611191 โรงเรียนสุนทรวัฒนาเด็กหญิงศุภิสรา ประทัง191

6611192 โรงเรียนบุญณดาวิทยาเด็กหญิงศุภาพิชญ สุรัตนเศรษฐ192

6611193 โรงเรียนบุญณดาวิทยาเด็กชายศุภวิชญ สุรัตนเศรษฐ193

6611194 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงจิรัชญา เชิดสูงเนิน194

6611195 อนุบาลสกุลจิตรเด็กหญิงปณณภัสร ไชยรา195

6611196 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเด็กหญิงอัสรีณา สาลีมี196

6611197 อนุบาลนครราชสีมาเด็กชายธนโชต ิเปลื้องกลาง197

6611198 อัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กหญิงนพัสชกรณ ประยูรพันธ198

6611199 โรงเรียนสาธิตเด็กหญิงพรชนก ชางเกวียน199
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6641001 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กชายชุติเดช แสงธรรมธร1

6641002 โรงเรียนพิมายวิทยานายพิชยะ ประจิตต2

6641003 โรงเรียนพิมายวิทยานางสาวพลอยมณ ีอุดมผล3

6641004 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเด็กชายณธัมมจักษ ภักดีดํารงเดช4

6641005
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ฝายมัธยม)เด็กหญิงพาศิณีค ลาภยงยศ5

6641006 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษนางสาวธันยชนก สังขจาย6

6641007 โรงเรียนพิมายวิทยานางสาวณภัทศร อูลล7

6641008 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กหญิงมนพร ดํารงกิจ8

6641009 โรงเรียนมัธยมดานขุนทดนางสาวกวิสรา แกวบุญมา9

6641010 โรงเรียนสารสาสนวิเทศโคราชเด็กหญิงศิรัตน สายใหม10

6641011 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเด็กหญิงธนัชพร มานะดี11

6641012 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กหญิงจณิสตา ตรีรวิชชา12

6641013 โรงเรียนนางรองเด็กหญิงจรัญญพร จันทรแดง13

6641014 โรงเรียนนางรองนายรัตนชัย วิกรเมศกุล14

6641015 โรงเรียนพิมายวิทยานางสาวพิมพลภัส แกวสุวรรณ15

6641016 โรงเรียนสุรวิวัฒน(มทส.)นายพชรพล ควบพิมาย16

6641017 โรงเรียนสุรนารีวิทยานางสาวยินชิราวดี จิตตะสุสุทโธ17

6641018 โรงเรียนพิมายวิทยานางสาวกัลยรัตน กระพือพงษ18

6641019 โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรีนายกฤศชนกร คมพจน19

6641020 โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมเด็กหญิงศุภิสรา ปลอดทอง20
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6641021 โรงเรียนปลูกปญญาเด็กหญิงปณชญา ชัยวิฑูอนุกูล21

6641022 โรงเรียนพิมายวิทยาเด็กหญิงปภาวรินทร พาสดา22

6641023 โรงเรียนรวมมิตรวิทยานางสาววรัญญา มีเกาะ23

6641024 สุรนารีวิทยานางสาวภัควลัญชญ สิทธิ์อมรพร24

6641025 โรงเรียนเตรียมวิทยพัฒนานางสาววิริเยนทร ชนะพันธ25

6641026 โรงเรียนสุรนารีวิทยานางสาวกิรณา เชื้อสีหแกว26

6641027 โรงเรียนมัธยมน้ําตาลอนุสรณนางสาวปาลิตา วารัมย27

6641028 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเด็กหญิงนภัสวรรณ พิชัยลักษณ28

6641029 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเด็กชายธนโชค จิณณวัชร29

6641030 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนายคทาทอง ทองมี30

6641031 โรงเรียนบัวใหญวิทยานางสาวพิชญธิดา ทินราช31

6641032 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยานางสาวฟารุง พิรัมย32

6641033 เทศบาล3(ยมราชสามัคค)ีเด็กหญิงอภิญญา ถาวรพันธ33

6641034 โรงเรียนบัวใหญวิทยานายรัฐพงษ สินนอก34

6641035 โรงเรียนปลูกปญญานายอัศวิน ดรุณพันธ35

6641036 โรงเรียนสุรนารีวิทยานางสาวสุกฤตา ตันตมณีรัตน36

6641037 โรงเรียนบัวใหญวิทยานางสาวกนกพร แสนโน37

6641038 โรงเรียนเสิงสางนางสาวกฤติศิตา อภิเกียรติสกุล38

6641039 โรงเรียนพงษศิริวิทยานางสาวขวัญขาว เกตกลางดอน39

6641040 โรงเรียนโนนสูงศรีธานีนางสาวฐิติวรดา แสนใหม40
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6641041 โรงเรียนเสิงสางเด็กหญิงฐิติชญา รสชา41

6641042 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเด็กชายธราเทพ คงทวีเลิศ42

6641043 โรงเรียนลําปลายมาศนางสาวสุพิชฌาย วาดวงศรี43

6641044 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคมนางสาวศิรินันท ทองรัตน44

6641045 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคมนางสาวภัทรธิดา วรรณพันธ45

6641046 โรงเรียนพิมายวิทยาเด็กหญิงภัคจิรา ยังกลาง46

6641047 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคมนางสาวพิมพวลัญช พวงแกว47

6641048 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคมนางสาวภัคครินทร วงศธัญวรโชต48

6641049 โนนสูงศรีธานีนางสาวสาริษา สีวะ49

6641050 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเด็กชายอัยการ ลาดหนองขุน50

6641051 โรงเรียนเทศบาล3(ยมราชสามัคค)ีเด็กหญิงเปรมภัสสร ธูปบูชา51

6641052 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยานางสาวสุนทรี ศรีพรม52

6641053 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนายกฤดากร วันชัย53

6641054 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเด็กหญิงปุณยวีร มาทอง54

6641055
โรงเรียนสุรวิวฒันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา

รีนางสาวการัณญปวีร หมื่นอาจ55

6641056 ราชสีมาวิทยาลัยนายปยุต เอ้ืออาภรณ56

6641057 โรงเรียนสุรนารีวิทยานางสาวชญาดา ช่ําชอง57

6641058 โรงเรียนสุรนารีวิทยานางสาวปุญญิศา ศรีแกว58

6641059
โรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมยนางสาวญาณิศา ธัญญาธีรนันท59

6641060 โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพลนางสาวพิริยกร ประทัง60
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6641061 โรงเรียนมารียวิทยานางสาวปารีส บํารุงจิต61

6641062 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเด็กหญิงเบญญาภา ตั้งทํานุ62

6641063 โรงเรียนพิมายวิทยานางสาวจารุมน ปาสารักษ63

6641064 โรงเรียนพิมายวิทยาเด็กชายหฤษฏ ปาสารักษ64

6641065 โรงเรียนนางรองเด็กหญิงนารีรัตน สาระชาติ65
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