
ล ำดับที่นัง่สอบ ช่ือ - นำมสกลุ โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชายนิติภทัร  กอ้นค า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
2 เด็กชายณภทัร  ทวินนัท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3 เด็กชายสิปปกร  ขอชยั โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
4 เด็กชายทวีพล   จาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
5 เด็กชายภูสิทธ์ิ   เหงา้นอ้ย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
6 เด็กชายธนาธิป   แสนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
7 เด็กหญิงวรรณศิลป์   จิติวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
8 เด็กหญิงพิมพสิริ  คนัยไุร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
9 เด็กชายศตคุณ   ขจรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร

10 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิยมทอง โรงเรียนการกุศลวดับา้นก่อ
11 เด็กชายธนชยัธรณ์  แก่นนาค า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
12 เด็กชายภูริณร์   เตชะนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
13 เด็กชายสมประสงค ์สีพลไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
14 เด็กชายธนภูมิ สัตยาพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
15 เด็กชายปิติโชค   กระอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด
16 เด็กหญิงไอรินดา  ผลาผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
17 เด็กชายชิษณุพงศ ์ภาคมฤค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
18 เด็กชายปรานตว์ริศ   สุวรรณศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
19 เด็กหญิงณฏัฐณิชา  สายสุริย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
20 เด็กชายณดล  ยิง่เจริญชยักิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
21 เด็กหญิงณฐัชญา   จนัทรโท โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
22 เด็กชายนิติภูมิ อุปคุปต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
23 เด็กหญิงกลัยา   วิระทูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
24 เด็กชายธนาโชค  แกว้นะรา โรงเรียนอนุบาลเอ่ียมสุข
25 เด็กชายภทัรดนยั   ชาชิโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
26 เด็กชายชยัมงคล  สวสัด์ิเอ้ือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
27 เด็กชายทศพร   ภาโคกทม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
28 เด็กชายศุภกร   กาญจนสกุลชยั โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
29 เด็กชายชวลัวิทย ์  สินพานิช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
30 เด็กชายสิริราช    ขจรนาถ โรงเรียนบา้นกุดเขียว
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   (ห้องสอบที่   1)



ล ำดับที่นัง่สอบ ช่ือ - นำมสกลุ โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชายวชิรพงศ ์ ปิตะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมินทม์นัตา
2 เด็กชายกฤตานนท ์ นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร
3 เด็กชายวชิรากรณ์  หวลอาลยั โรงเรียนบา้นกุดเขียว
4 เด็กชายวีรภทัร   พลเยีย่ม โรงเรียนวดัประชาบ ารุง
5 เด็กชายเนติปกรณ์   ค  าหวล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
6 เด็กชายกิตติภพ  ดิลกสุนทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
7 เด็กหญิงกมลทิพย ์  กระเบากลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
8 เด็กหญิงพชัรพร   ทบัศพัท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
9 เด็กชายธีรภทัร   แกว้ทา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ

10 เด็กหญิงโชติกา   ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
11 เด็กชายปรีด์ิติพทัธ   ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร
12 เด็กชายยศศกัด์ิ   จนัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร
13 เด็กหญิงจุฬาลกัษณ์ พลพทุธา โรงเรียนคลองเตยวิทยา
14 เด็กชายกนัตพล   ทิพวลัยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
15 เด็กชายกฤติพงศ ์  รุ่งบรรเทา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
16 เด็กหญิงณฐัชยา  วงศศ์กัด์ิ โรงเรียนบุญจิตวิทยา
17 เด็กหญิงพิชชาพร   เรืองบุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
18 เด็กชายธนภาค     มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
19 เด็กชายวรพล    นอ้ยสองชั้น โรงเรียนบา้นโพนโพธ์ิหวา้งาม
20 เด็กชายชยงักูร    พลยางนอก โรงเรียนบา้นหวัโนนตาล
21 เด็กชายกอ้งภพ   แสนยากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
22 เด็กชายปฏิภาณ   อมัภารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
23 เด็กหญิงมานิตา    จิตรนอก โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
24 เด็กหญิงณฐักฤตา  ศิริเกษมทรัพย์ โรงเรียนศรีอรุณวิทยเ์สลภูมิ
25 เด็กหญิงนภสัสร   ติณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

26 เด็กหญิงนิชยาภรณ์   ปัญยาง โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

27 เด็กชายพงษพฒัน์   บุตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

28 เด็กหญิงสุนิษา   ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด

29 เด็กหญิงพรรณิชา  โคตรพลูชยั โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

30 เด็กหญิงพิชญาภคั  ขนัโมลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

วนัเสำร์ที่   6  เมษำยน   2562   ณ  อำคำรมีคำแอล    แผนกมัธยมศึกษำ

   (ห้องสอบที่   2)
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ล ำดับที่นัง่สอบ ช่ือ - นำมสกลุ โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชายธนภทัร  เวียงอินทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
2 เด็กชายครองภพ   อมรพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3 เด็กชายศุภกิตต์ิ  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
4 เด็กหญิงศิริญากร  มาวะลุน โรงเรียนจตุรพกัตรพิมานร้อยเอ็ด
5 เด็กหญิงธนัยรัศม์ิ  ธารเวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
6 เด็กชายพีระณฐั  ยะพลหา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
7 เด็กชายธนากร  แตงโสภา โรงเรียนบา้นอุ่มจาน
8 เด็กหญิงอรวรรณ   ราชเปียง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
9 เด็กชายหรรษทร   ภกัดีผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
10 เด็กหญิงหน่ึงฤทยั   ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
11 เด็กหญิงวรัญชญาน์   นามโคตร โรงเรียนจตุรพกัตรพิมานร้อยเอ็ด
12 เด็กชายภูมิพฒัน์   ภูล  าสัตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
13 เด็กหญิงณฐัณิชา  ทอนเทพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
14 เด็กชายศุภชีพ  อ่องอน้ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
15 เด็กหญิงนฤตปรียา   เน้ือจนัทา โรงเรียนบา้นฝาง
16 เด็กชายสุวิจกัขณ์   อินทรจกัรพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
17 เด็กชายสุชน   สินบุญศรี โรงเรียนศรีวิทยา
18 เด็กหญิงณิภทัรชญา ทองยนื โรงเรียนอนุบาลยโสธร
19 เด็กหญิงสุชาวดี   มีอ  านาจ โรงเรียนบา้นสีสวาดเล็บขาว
20 เด็กหญิงภทัรภร   พลศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
21 เด็กชายนรวิชญ ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
22 เด็กชายสิรวิชญ ์ ธุระพนัธ์ โรงเรียนชุมชนบา้นผ  า
23 เด็กชายพีรพชัร จนัทร์ส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
24 เด็กหญิงปาณิสรา ประทุมเนตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
25 เด็กหญิงสุพิชชา   เรียงแกว้ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลยั
26 เด็กชายปฏิธร วงศก์ลุ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
27 เด็กชายพชนนัท ์ ทรัพยวิ์บูลยช์ยั โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
28 เด็กหญิงวริญญา   นาแซง โรงเรียนบา้นเมืองนอ้ย
29 เด็กหญิงณชัชา ไชยสงคราม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
30 เด็กชายประสงค ์วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
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   (ห้องสอบที่   3)



ล ำดับที่นัง่สอบ ช่ือ - นำมสกลุ โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชายณฐัพล   กะตารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

2 เด็กชายพีระภทัร เจริญเขต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

3 เด็กหญิงพนัธิตรา   แนวหลา้ โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา

4 เด็กหญิงนิธิวดี จรัสจรรย์ โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา

5 เด็กหญิงพิมพญ์าดา  โพธ์ิชยั โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

6 เด็กชายพงศอ์มร   บุตรพรหมไพศาล โรงเรียนการกุศลวดับา้นก่อ

7 เด็กชายธีรวฒัน์    ภูธรรมะ โรงเรียนชุมชนบา้นผ  า

8 เด็กหญิงจิรัชญา   ศรีระชยั โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

9 เด็กหญิงกญัญาณฐั   ปาปะไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

10 เด็กหญิงกฤติญา   ใจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

11 เด็กหญิงชลพรรณ   สุทธิแพทย์ โรงเรียนศรีอรุณวิทยเ์สลภูมิ

12 เด็กหญิงปุณยาพร  ข่าทิพยพ์าที โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา
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