
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุบาล   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ประเภททั่วไป 
...................................................... 

 
 ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าศึกษา  ในระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา,  และมัธยมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ประเภททั่วไป  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  บัดนี้การประมวลผลสอบได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศดังนี้ 
  

๑. บัญชีหมายเลข ๑  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับอนุบาล 
๒. บัญชีหมายเลข ๒  ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษา 
๓. บัญชีหมายเลข ๓  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 

 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีดังกล่าวน าหลักฐานมารายงานตัว  และช าระค่าบริหาร
จัดการในวันเสาร์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐  น.  ณ  อาคารประถมสาธิต  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่า 
สละสิทธิ์  ในกรณีที่นักเรียนได้ขอลาออกจากโรงเรียนภายหลังการรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
แล้วไม่มีสิทธิ์เรียกเงินดังกล่าวคืน 
 หลักฐานรายงานตัว  

๑.  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว จ านวน  ๑  แผ่น 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.  ส าเนาสูติบัตร จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.  ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.  หลักฐานอื่นๆ  ถ้ามี 

  หมายเหตุ  หมายเลข  ๒ – ๕  ถ้าน ามาในวันสมัครแล้วไม่ต้องน ามาอีก  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

(นายนุกูล  กุดแถลง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   
 



บัญชีหมายเลข ๑ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ที่ผ่านคัดเลือกในระดับอนุบาล  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๐๑ เด็กชายกฤติพงศ์  บุตรา  
๐๐๒ เด็กชายเฟรดดี้  แฮร์ริส  
๐๐๓ เด็กชายบัญญพนต์  หาญณรงค ์  
๐๐๔ เด็กหญิงสิริญา  อ่ินค า  
๐๐๕ เด็กชายพัฒนภูมิ  ผ่อนธุระนารี  
๐๐๖ เด็กหญิงสุวภัทร  ประธาน  ฮาลวิทิกาลา  
๐๐๗ เด็กหญิงณัฐิตา  ทวิบุตร  
๐๐๘ เด็กหญิงณฐา  ธนสมบัติ  
๐๐๙ เด็กชายปัญญากร  จันทร์ประทักษ์  
๐๑๐ เด็กชายปีติภัทร  ไพรงาม  
๐๑๑ เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยพิเดช  
๐๑๒ เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ค ายา  
๐๑๓ เด็กชายรัชชานนท์  วรรณจักร์  
๐๑๔ เด็กชายภูมิพัฒน์  ภักด ี  

 

ระดับชั้นอนุบาล ๑ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๐๑ เด็กหญิงมุกตาภา  หล้าจางวาง  
๐๐๒ เด็กชายวรวิทย์  เข็มทอง  
๐๐๓ เด็กหญิงแพรเพชร  ตั้งจิตต์งาม  
๐๐๔ เด็กชายธีระเทพ  ประสาร  
๐๐๕ เด็กหญิงพิชญพัฒน์  ค าชนะ  
๐๐๖ เด็กหญิงวริษฐา  พานิกร  
๐๐๗ เด็กหญิงณัฐริยา  เขางาม  
๐๐๘ เด็กหญิงนาราชา  เรียนพิศ  
๐๐๙ เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีพารา  
๐๑๐ เด็กชายปวรุตม์  เครือเนตร  
๐๑๑ เด็กชายปวรกาย  จันทร์ดอน  
๐๑๒ เด็กชายภูดิส  เรืองมนตรี  
๐๑๓ เด็กหญิงกนกวรรณ  สมภา  

 



- ๓ -  
ระดับชั้นอนุบาล ๑ (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๑๔ เด็กหญิงวลัยพรรณ  สุทธิแพทย์  
๐๑๕ เด็กหญิงธนัญญาณ์  ด่านแก้ว  
๐๑๖ เด็กชายภคมน  สุทธิสม  
๐๑๗ เด็กชายภาคิน  อ้วนแก้ว  
๐๑๘ เด็กหญิงพรรณวรท  พาณิชย์กุลโรจ  
๐๑๙ เด็กหญิงรวินท์นิภา  สีตังตา  
๐๒๐ เด็กชายปัณณทัต  สีตังตา  
๐๒๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงวรรณ  
๐๒๒ เด็กชายณภัทร  จูหม๊ะ  

 

ระดับชั้นอนุบาล ๒ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๐๑ เด็กชายณัชภัคพนษ์  อิสสระวงค์  
๐๐๒ เด็กหญิงพิชญานันท์  ประสาร  
๐๐๓ เด็กชายณัฐพล  ขันขวา  
๐๐๔ เด็กชายรัชชบดินทร์  อุดมลาภ  
๐๐๕ เด็กชายพิชญะ  ดวงศรี  
๐๐๖ เด็กหญิงพิชรัญ  เฉลิมราษฎร์  
๐๐๗ เด็กหญิงพลอยนพัสสร  ไชยเยศ  
๐๐๘ เด็กหญิงรณิดา  จันทวารีย์  
๐๐๙ เด็กหญิงณิชา  ชววิภาคชัย  
๐๑๐ เด็กชายสรนันท์  พิริยะพงศ์ศักดิ์  
๐๑๑ เด็กชายพิชชญะ  มันฑะ  

 

ระดับชั้นอนุบาล ๓ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๐๑ เด็กหญิงญดานิช  เฉลิมราษฎร์  
๐๐๒ เด็กหญิงปัณฑิตา  สัตตหะ  
๐๐๓ เด็กชายกวิน  ชววิภาคชัย  
๐๐๔ เด็กชายสุรนันท์  พิริยะพงศ์ศักดิ์  
๐๐๕ เด็หญิงกรรณกาญจน์  ไชยสันต์  
๐๐๖ เด็กหญิงปัณณพร  ภูแล่นกี่  

 



- ๔ - 

บัญชีหมายเลข ๒ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ที่ผ่านคัดเลือกในระดับประถมศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๐๕ เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อารีเอื้อ อภิสิทธิ์ปัญญา  
๒ ๐๐๙ เด็กหญิงพิชชาพร  พาบุ อนุบาลเรียบร้อย  
๓ ๐๐๔ เด็กชายธนกฤต  อ่อนดี อภิสิทธิ์ปัญญา  
๔ ๐๒๕ เด็กชายยศวริศ  ประดิษฐ์อารีกุล อนุบาลวาปีปทุม  
๕ ๐๐๗ เด็กหญิงนันธิญา  นนทะล ี อนุบาลกรอบสุข  
๖ ๐๒๒ เด็กชายกานท์กวี  บุญสาง เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  
๗ ๐๑๔ เด็กหญิงชนกนันท์  พลภักดี เทศบาลบูรพาพิทยาคาร  
๘ ๐๐๘ เด็กชายภัทรจาริน  จ านงนิจ    
๙ ๐๒๑ เด็กหญิงปรัญภรณ์  ศรีดาค า อนุบาลกรอบสุข  

๑๐ ๐๐๑ เด็กชายชนวีร์ภัคฐ์  อิสสระวงศ์ เทศบาลต าบลบรบือ  
๑๑ ๐๒๗ เด็กชายศิวัฒชัย  หล้าสุดตา บ้านหนองโพด  
๑๒ ๐๑๖ เด็กชายพิษณุวงศ์  เชื่อมชัยตระกูล อนุบาลกิติยา  
๑๓ ๐๑๗ เด็กชายนิธิวัฒน์  ภูมิพนา อนุบาลกิติยา  
๑๔ ๐๒๘ เด็กหญิงณิชาการต์  สันคะนุช    
๑๕ ๐๐๒ เด็กชายภูกวิน  กลิ่นหอม เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  
๑๖ ๐๐๖ เด็กหญิงพันธชา  วิจารย ์ เทศบาลบูรพาพิทยาคาร  
๑๗ ๐๒๖ เด็กหญิงกุลนิษ  ไชยชาติ อนุบาลกรอบสุข  
๑๘ ๐๒๔ เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดธง อนุบาลสกุลรัตน์  
๑๙ ๐๑๒ เด็กชายรัชชานนท์  ชาวแขก อภิสิทธิ์ปัญญา  
๒๐ ๐๒๐ เด็กหญิงปภิณดา  โสตะวงศ ์ บ้านมะกอก  
๒๑ ๐๒๓ เด็กหญิงจิตสุภา  แสงสุวรรณ เทศบาลบ้านค้อ  
๒๒ ๐๐๓ เด็กชายธนาพิพัฒน์  มังสังค า    
๒๓ ๐๑๓ เด็กชายอภิวิชญ์  เทศพรม อนุบาลกิติยา  
๒๔ ๐๑๐ เด็กชายพีรวิทย์  แก้วป่อง อภิสิทธิ์ปัญญา ขาดสอบ 
๒๕ ๐๑๑ เด็กหญิงพัชราวดี  วันปรีดา อนุบาลกรอบสุข ขาดสอบ 
๒๖ ๐๑๕ เด็กหญิงญาณิศา  ภูเก้าแก้ว   ขาดสอบ 
๒๗ ๐๑๘ เด็กหญิงซารา นวลแพร  รือเฟนัคท์ อนุบาลกิติยา ขาดสอบ 
๒๘ ๐๑๙ เด็กหญิงมิเชล นวลปราง รือเฟนัคท์ อนุบาลกิติยา ขาดสอบ 

 



- ๕ - 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ – ๖ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๒   
๑ เด็กชายภัทรดนัย  ดวงจ าปา บ้านดอนหน่อง 
๒ เด็กชายกฤติเดช  ชนะพันธ์ อนุบาลเมืองสรวง 
๓ เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  สุขใจ เซนต์เมรี่ 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๓  
๑ เด็กหญิงญาลินดา  สุโพธิ์ บ้านหนองอิตื้อ-ดอนหวายขมิ้น 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๔  

๑ เด็กหญิงลินลิณี  นาทันใจ   
๒ เด็กชายกรกวิน  บุญสาง เทศบาลศรีสวัสดิ์ 
๓ เด็กชายโจเซฟ  พีร์นิธิไอโอวีโน่  

ประถมศึกษาปีท่ี  ๕   
๑ เด็กชายธรรมคุณ  บุญอยู่ แก่นจันทร์วิทยา 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  
๑ เด็กชายไมเคิล  นะโมไอโอวีโน่  

 

บัญชีหมายเลข ๓ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ที่ผ่านคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษา 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๐๔ เด็กหญิงวณัฐพรรณ  ตะสีสูนธ ารง พระกุมารมหาสารคาม  
๒ ๐๑๔ เด็กชายวิริทธิ์ธร  โสมาบุตร ประถมปรีดาภรณ์  
๓ ๐๑๕ เด็กชายศิวกร  อุตม์ศรีขัน อนุบาลมหาสารคาม  
๔ ๐๒๒ เด็กชายณภัทร  ศรีจันทร์หล้า อนุบาลมหาสารคาม  
๕ ๐๑๓ เด็กหญิงวัลณพร  โคตรโสภา มัธยมชาญวิทยา  
๖ ๐๐๖ เด็กชายนรภัทร  เดชศิริ พระกุมารมหาสารคาม  
๗ ๐๒๑ เด็กชายพุฒิพงษ์  แก้วป่อง พระกุมารมหาสารคาม  
๘ ๐๐๗ เด็กชายธนโชติ  คารมหวาน อนุบาลกิติยา  
๙ ๐๒๕ เด็กหญิงวรกานต์  ดวงศรี สาธิต มมส.  

๑๐ ๐๐๕ เด็กหญิงชุตินัชชา  ศรีสาร พระกุมารมหาสารคาม  
๑๑ ๐๑๙ เด็กหญิงโชติกา  พลช านิ พระกุมารมหาสารคาม  
๑๒ ๐๐๙ เด็กชายก้องภพ  ศรีประทุม อนุบาลมหาสารคาม  
๑๓ ๐๐๒ เด็กชายปริวรรต  ทับธานี พระกุมารมหาสารคาม  



- ๖ - 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑๔ ๐๒๔ เด็กหญิงปุษยา  ศรีเรือง อนุบาลบ้านจันทร์  
๑๕ ๐๒๓ เด็กหญิงพนิดา  สารรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม  
๑๖ ๐๑๒ เด็กชายนกสินธุ์  ทองโคตร อนุบาลมหาสารคาม  

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑๗ ๐๒๐ เด็กชายนันทวัฒน์  ฤาโสภา อนุบาลกิติยา  
๑๘ ๐๑๐ เด็กหญิงอติมา  ไชยอ านาจ เกียรขจรวิทยา  
๑๘ ๐๐๑ เด็กชายชัชพีร์  ฉายวิชัย พระกุมารมหาสารคาม  
๒๐ ๐๑๑ เด็กชายชัชพิมุข  ประทุมเทา พระกุมารมหาสารคาม  
๒๑ ๐๐๓ เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยผง พระกุมารมหาสารคาม ขาดสอบ 
๒๒ ๐๐๘ เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  มะโนรัตน์ เทศบาลนาเชือก ขาดสอบ 
๒๓ ๐๑๖ เด็กชายณัฐวุฒิ  อันพาพรม อนุบาลมหาสารคาม ขาดสอบ 
๒๔ ๐๑๗ เด็กชายคณิศร  บรรยง ชุมชนชุมแพ ขาดสอบ 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร ์– วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๐๓ เด็กชายคมพิพักตริยวงศ์  คิสาลัง พระกุมารมหาสารคาม  
๒ ๐๐๙ เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน พระกุมารมหาสารคาม  
๓ ๐๑๑ เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา อนุบาลมหาสารคาม  
๔ ๐๑๖ เด็กชายปุรเชษฐ์  ทองเจริญ พระกุมารมหาสารคาม  
๕ ๐๐๘ เด็กชายจิรายุ  โยธา พระกุมารมหาสารคาม  
๖ ๐๐๗ เด็กหญิงปราถนา  ปางชาติ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี ๒๐๙  
๖ ๐๑๒ เด็กหญิงวลัยฬส  ตั้งกรสุวิรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม  
๘ ๐๐๑ เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์ศรี ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี ๒๐๙  
๙ ๐๐๖ เด็กหญิงกันต์สุดา  พันธินา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี ๒๐๙  

๑๐ ๐๒๔ เด็กหญิงชลิตา  เฮืองราช อนุบาลเอ่ียมสุข  
๑๑ ๐๐๔ เด็กชายพงศ์ปณต  ไตรคุ้มกัน พระกุมารมหาสารคาม  
๑๒ ๐๑๘ เด็กชายชนภัทร  ฤทธิ์วงศ์จักร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี ๒๐๙  
๑๓ ๐๑๐ เด็กหญิงอภิญญา  ภูผิวผา พระกุมารมหาสารคาม  
๑๔ ๐๐๒ เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม พระกุมารมหาสารคาม  



- ๗ -  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร ์– วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑๕ ๐๐๕ เด็กหญิงสุชานาถ  ศิลาไหล ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี ๒๐๙ ขาดสอบ 
๑๖ ๐๑๓ เด็กชายสิริภัทร  จงเกษกรณ์ บ้านบรบือ(บรบือราษฎรผ์ดุง) ขาดสอบ 
๑๗ ๐๑๔ เด็กหญิงปริมญกร  ณะไธสง เทศบาลนาเชือก ขาดสอบ 
๑๘ ๐๑๕ เด็กชายลภัส  ปากน้ าเขียว อนุบาลมหาสารคาม ขาดสอบ 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนภาษา – สังคม 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๑๗ เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วคนตรง พระกุมารมหาสารคาม  
๒ ๐๑๙ เด็กชายพิชชากร  พลขาง ฮ่ัวเคี้ยววิทยา  

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๐๒ นางสาวปริศนา  ไชยค าภา ผดุงนารี  
๒ ๐๐๕ นางสาวนิพัทธา  ยังรัมย์ ผดุงนารี  
๓ ๐๒๐ นายปิยพล  อุ่นเมือง อนุบาลมหาสารคาม  
๔ ๐๐๓ นางสาวพุทธธิดา  ตลาดขวัญ โกสุมวิทยาสรรค์  
๕ ๐๐๑ นางสาวปลื้มจิต  วงศ์สุวรรณ ผดุงนารี ขาดสอบ 
๖ ๐๐๔ นางสาวจิรชยา  นวลศรี โกสุมวิทยาสรรค์ ขาดสอบ 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร ์– วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๐๘ นางสาวศิริลักษ์  วรคง เทศบาลบ้านส่องนางใย  
๒ ๐๐๙ นางสาวนันท์นภัส  เอาะน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๓ ๐๐๖ นางสาวกัญญารัตน์  มาจอมพล นาเชือกพิทยาสรรค์  
๔ ๐๐๗ นายศักดิ์รพี  อินเชื้อ สธ.มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

 

 

 



- ๘ -  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนการเรียนภาษา – สังคม 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๑๓ นายพลวัฒน์  เพ่ืมเติม ผดุงนารี  
๒ ๐๑๐ นายธนากรณ์  ตะวัน บ้านเหล่าจั่นนาภู  
๓ ๐๑๔ นายพิชยะ  พลขาง ฮ่ัวเคี้ยววิทยา  
๔ ๐๑๑ นายธีรพงศ์  สิทธิชัย สารคามพิทยาคม  
๕ ๐๑๒ นายธนากร  สังออน อัสสัมชัญศรีราชา ขาดสอบ 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

๑ ๐๑๙ นางสาวอภิญญา  เรืองภักดี การศึกษานอกโรงเรียน  
๒ ๐๒๐ นายปิยพล  อุ่นเมือง อนุบาลมหาสารคาม  
๓ ๐๑๘ นางสาวโชติกา  จ าปาเฟื่อง สารคามพิทยาคม  
๔ ๐๑๕ นายรชานนท์  ไกยแสน สารคามพิทยาคม  
๕ ๐๑๖ นางสาวกันตาณชิาภัทร  ไชยวงค์จันทร์ สารคามพิทยาคม  
๖ ๐๑๗ นางสาวเบญจลักษณ์  บุญกอง สารคามพิทยาคม ขาดสอบ 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๖   
เลข

ประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   
๐๐๑ เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมุงคุณ นาเชือกวิทยาสรรพ์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
๐๐๑ นายพีรวิชญ์  บุตราช กีฬาศรีสะเกษ  

 

 


