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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รายงานตัวและช าระค่าบ ารุงการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 เดอืนมีนาคม พ.ศ.2562 
 เวลา 09.00 - 14.30 น.  ณ ส านักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

หมายเหตุ หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ที ่ รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 
1 6211001 เด็กชายประสงค์สุข  แก้ววิจิตรศิลป ์

2 6211003 เด็กชายฉัตรนันทรัชม ์ สันกลาง 

3 6211004 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สายมนตร ี

4 6211006 เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิจนัทร ์

5 6211008 เด็กชายกานตณ์ภัทร  ครองยุทธ 

6 6211009 เด็กหญิงทอฝัน  ประจิตร 

7 6211010 เด็กชายปัณณวชิญ ์ ประณีตพลกรัง 

8 6211012 เด็กชายชนิภัทร  โชตปิรายน 

9 6211014 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ปัญญาด ี

10 6211015 เด็กหญิงณัฐรีย์ยา  อภิรักษ์ธารา 

11 6211016 เด็กชายภีมพัฒน ์ นันคะเกิดกุล 

12 6211018 เด็กชายอิศฐ์ฎา  เพ็งศรี 

13 6211019 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงภาค 

14 6211020 เด็กชายณฐภัทร  ภักดี 

15 6211024 เด็กชายฤทธิชัย  อึงขุนทด 

16 6211025 เด็กหญิงนริศรา  ปานธาน ี

17 6211026 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองค า 

18 6211027 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลุพงษ ์

19 6211028 เด็กชายภคนันท ์ ก าบังกาย 

20 6211029 เด็กหญิงวิชญาพร  สร้างกิจคุณากร 

21 6211030 เด็กชายคุณานนท ์ ศิรินอก 

22 6211031 เด็กหญิงพิชามญชุ ์ บินอาร ี

23 6211034 เด็กชายติณณภัทร  ทิมแจ้ง 

24 6211035 เด็กชายชยพล  ตรีพุฒ 

25 6211037 เด็กชายสิทธิกร  ทองยินด ี
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ที ่ รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

26 6211038 เด็กชายพสิษฐ ์ คงอินทร ์

27 6211039 เด็กชายชยณัฐ  ฝอยพรมราช 

28 6211041 เด็กชายกฤตปภัช  รอดเลิศ 

29 6211043 เด็กหญิงศศิวิมล  นามวงษา 

30 6211044 เด็กชายอภิวิชญ ์ มิทิ 

31 6211046 เด็กหญิงแสนดี  ธนะอรรถวุฒ ิ

32 6211048 เด็กหญิงโชติมา  พรมสวัสดิ ์

33 6211049 เด็กชายบัญญวตั  คนฉลาด 

34 6211050 เด็กชายรัชกฤช  คุณประทุม 

35 6211054 เด็กชายอัครภัสณ์  ธงยศ 

36 6211055 เด็กชายภาคย ์ อิงคนินันท ์

37 6211059 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเรือง 

38 6211061 เด็กหญิงชนาภัทร  ขอนโคกสูง 

39 6211062 เด็กหญิงกุณฑิกา  สถิตพงศ์พิพฒัน ์

40 6211063 เด็กชายกันตพล  พวงสมบัต ิ

41 6211066 เด็กชายณภัค  ผาสุขมูล 

42 6211067 เด็กชายวิชชา  เมืองงาม 

43 6211070 เด็กชายธนาดล  พันธุรังษ ี

44 6211071 เด็กหญิงนภชนก  อินทัง 

45 6211072 เด็กชายนาวิน  บรรจบพุดซา 

46 6211075 เด็กชายณัฐกิตติ ์ โชติสุวรรณสงิห์ 

47 6211077 เด็กหญิงกนกพร  แดงสูงเนนิ 

48 6211078 เด็กชายวสุธา  สุขส าราญ 

49 6211079 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีเศรษฐา 

50 6211080 เด็กชายณปกรณ ์ โพธิ์ศรี 

51 6211083 เด็กชายปัณณวชิญ ์ พิสุทธิ์ธ ารงชัย 

52 6211085 เด็กชายบารเมษฐ์  สมทา 

53 6211088 เด็กชายบุญรักษา  ใคร่กระโทก 

54 6211091 เด็กหญิงณัฏฐพร  อินทะสิงห์ 

55 6211092 เด็กหญิงรินรดา  ดีวิเศษ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุตรบุคลากร) ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รายงานตัวและช าระค่าบ ารุงการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 เดอืนมีนาคม พ.ศ.2562 
 เวลา 09.00 - 14.30 น.  ณ ส านักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  

ที ่ รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 6211032 เด็กหญิงอคิราห์  เพ็ชรประยูร 

2 6211033 เด็กชายสรวิชญ ์ พรหมมณี 

3 6211040 เด็กหญิงสุภัสสรา  โนนยะโส 

4 6211045 เด็กชายพิชญ ์ พูลทว ี

5 6211053 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขะตุงคะ 

6 6211069 เด็กชายปิติกานต ์ กุศลรัตน์ 

7 6211086 เด็กชายธัชพลดิษย ์ สุวรรณโยธ ี

8 6211093 เด็กหญิงนิชชากานต์  วรรณบุษปวิช 

 


