
ลําดับท่ี ช่ือ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน
P001 เด็กหญิง กมลชนก ภูสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด
P002 เด็กหญิง กรชนก ระวิโรจน์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P003 เด็กชาย กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด
P004 เด็กหญิง กฤษติกา อาจสมรรถ อนุบาลร้อยเอ็ด
P005 เด็กชาย ก้องภพ หงส์ช้ัน อนุบาลร้อยเอ็ด
P006 เด็กชาย กอดี ศรีกู่กาสิงห์ อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P007 เด็กหญิง กัญญาสิริ ลิมเรืองรอง อนุบาลร้อยเอ็ด
P008 เด็กชาย กัณธากร เพ่ิมธรรมสิน อนุบาลร้อยเอ็ด
P009 เด็กหญิง กัลยารัตน์ แสนอุ่น อนุบาลร้อยเอ็ด
P010 เด็กหญิง กิรณา โกวิทางกูร อนุบาลร้อยเอ็ด
P011 เด็กชาย จิรวัฒน์ โพรโชติ
P012 เด็กหญิง ฌัชชญา สมอุดร พระกุมารร้อยเอ็ด
P013 เด็กหญิง ญาณินท์ ก้อนศรีษะ อนุบาลร้อยเอ็ด
P014 เด็กหญิง ญาณิศากานต์ วรภูมิ อนุบาลร้อยเอ็ด
P015 เด็กหญิง ณรัชช์อร ชิตทรงสวัสดิ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P016 เด็กชาย ณัฏฐพัฒน์ พลเมือง อนุบาลร้อยเอ็ด
P017 เด็กชาย ณัฐฏ์ เชียงภานุมาศ อนุบาลร้อยเอ็ด
P018 เด็กหญิง ณัฐนพิน สมิทธิกันต์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P019 เด็กชาย ณัฐปนนท์ ทาวังลาด อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P020 เด็กหญิง ณัฐวราวรรณ หารี สหมิตรพิทยา
P021 เด็กหญิง แทนขวัญ ป่ินประชา อนุบาลร้อยเอ็ด
P022 เด็กหญิง แทนลดา ปิ่นประชา อนุบาลร้อยเอ็ด
P023 เด็กชาย ธนน สมทรัพย์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P024 เด็กชาย ธนัช ศรีโคตา อนุบาลร้อยเอ็ด
P025 เด็กหญิง ธภัทร ศรีกู่กาสิงห์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P026 เด็กหญิง ธีริศราวดี ตั้งภักดี อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P027 เด็กชาย นพกร จึงสวัสดิ์มีชัย
P028 เด็กหญิง นัชชา ประกอบแสง อนุบาลร้อยเอ็ด
P029 เด็กชาย นิติธร โอวรากร อนุบาลร้อยเอ็ด
P030 เด็กหญิง นีรากัญจน์ เกิดเกรียงไกร อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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P031 เด็กชาย ปณิธาน ฮามคําไพ พระกุมารร้อยเอ็ด
P032 เด็กชาย ปริญญพงษ์ แสงเงิน อนุบาลร้อยเอ็ด
P033 เด็กหญิง ป่ินมณี ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P034 เด็กหญิง ปิยะนาฏ จึงสวัสดิ์มีชัย
P035 เด็กหญิง พชรมณ อาชาสันติสุข อนุบาลร้อยเอ็ด
P036 เด็กชาย พลกฤษณ์ ผดุงกิจ อนุบาลร้อยเอ็ด
P037 เด็กชาย พศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร อนุบาลร้อยเอ็ด
P038 เด็กหญิง พอใจ สรเลขกิตติ อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P039 เด็กหญิง พัสน์นันท์ อาชาสันติสุข อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P040 เด็กหญิง พาทินธดา เทียนพิมาย อนุบาลร้อยเอ็ด
P041 เด็กหญิง พิมพ์มาดา บุญแสง อนุบาลร้อยเอ็ด
P042 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีวัฒนพงศ์ อยุบาลร้อยเอ็ด
P043 เด็กหญิง เพียงเพชร วราธนากร อนุบาลร้อยเอ็ด
P044 เด็กชาย ภทรธร จตุเทน อนุบาลร้อยเอ็ด
P045 เด็กชาย ภาณุศร จึงสวัสดิ์มีชัย
P046 เด็กหญิง มธุรดา วงศ์สายเชื้อ อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P047 เด็กหญิง มนัญชยา วงศ์สายเชื้อ อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
P048 เด็กชาย วรันธร ธนะแพสย์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P049 เด็กหญิง สิรภัทร พ่ึงสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด
P050 เด็กหญิง สุภัสสรา หงส์ช้ัน อนุบาลร้อยเอ็ด
P051 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วสวนจิก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
P052 เด็กหญิง อนันตญา ศรีผ่องงาม อนุบาลร้อยเอ็ด
P053 เด็กชาย อภิรัฐ จันทบุรี เทศบาลวัดสระทอง
P054 เด็กชาย อัครพัชร ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P055 เด็กชาย อัครวัฒน์ พินยะพงค์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P056 เด็กชาย เมฑัส วงศ์คําจันทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P057 เด็กชาย วิรภัทร นาเมืองรักษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P058 เด็กชาย โรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล อนุบาลร้อยเอ็ด
P059 เด็กชาย ตรีวิทย์ พฤกษชาติ อนุบาลร้อยเอ็ด
P060 เด็กชาย ภูริวัฒ พลพาหะ อนุบาลร้อยเอ็ด
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P061 เด็กชาย ณธรรม บัวพันธ์ พระกุมารร้อยเอ็ด
P062 เด็กหญิง ณัฐญาดา สุวรรณธาดา อนุบาลร้อยเอ็ด
P063 เด็กชาย ณภัทร ตัณติรัตน์ อนุบาลร้อยเอ็ด
P064 เด็กหญิง สิริกานต์ เสมอ อนุบาลร้อยเอ็ด
P065 เด็กหญิง ณิชนันทน์ พรหมแดน อนุบาลร้อยเอ็ด
P066 เด็กหญิง ณัฐวรา สบายดี อนุบาลร้อยเอ็ด
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L001 เด็กหญิง กชพร สุขเพสน์ สตรีศึกษา
L002 เด็กหญิง กนกพร วงษา สตรีศึกษา
L003 เด็กชาย กรัณย์พล ฐิติธณานนท์ สตรีศึกษา
L004 เด็กชาย กฤชปกรณ์ วิเชียรศรี สตรีศึกษา
L005 เด็กชาย กฤตเมธ เศรษฐากา สตรีศึกษา
L006 เด็กหญิง กฤติมา พันธะไชย สตรีศึกษา
L007 เด็กชาย กฤษณ์กมล ภูมิพยัคฆ์ สตรีศึกษา
L008 เด็กชาย กันต์กวี วินมูน สตรีศึกษา
L009 เด็กชาย กันตพัท ศรีศาลา สตรีศึกษา
L010 เด็กชาย กิตติธัช ฉัตรธนะพานิช สตรีศึกษา
L011 เด็กหญิง กิรณา วิเวกวิน สตรีศึกษา
L012 เด็กหญิง กุลนันทน์ มะลิยา สตรีศึกษา
L013 เด็กหญิง ขนิษฐา พรมจมร สตรีศึกษา
L014 นาย จารุบุตร เวียงพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L015 เด็กหญิง จิรภิญญา บัวภา สตรีศึกษา
L016 เด็กหญิง จิรัชญา ปิยะนารถ สตรีศึกษา
L017 เด็กหญิง จิราภัทธ์ วรรณสุทธิ์ สตรีศึกษา
L018 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ คูณศรี สตรีศึกษา
L019 เด็กหญิง ฉัตรยาภรณ์ ศรีโคตร สตรีศึกษา
L020 เด็กหญิง ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา
L021 เด็กหญิง ชฏิลดา เฟ่ืองฟู สตรีศึกษา
L022 เด็กชาย ชนวีร์ มั่นคง สตรีศึกษา
L023 เด็กหญิง ชนัญชิดา แสนหินบูรณ์ สตรีศึกษา
L024 เด็กหญิง ชนัญชิดา เหรา สตรีศึกษา
L025 เด็กหญิง ชนาพร สุริโย สตรีศึกษา
L026 เด็กหญิง ชนิดาภา เครือขวัญ สตรีศึกษา
L027 เด็กหญิง ชนิสรา นิคมเขต สตรีศึกษา
L028 เด็กชาย ชนุดร ศีรษะภูมิ สตรีศึกษา
L029 เด็กหญิง ชลกร ศศิทัตต์ สตรีศึกษา
L030 เด็กหญิง ชลธร บุตรทุมพันธ์ สตรีศึกษา
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L031 เด็กหญิง ชลธิชา เลิศลํ้าหวาน สตรีศึกษา
L032 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ บัวพันธ์ สตรีศึกษา
L033 เด็กชาย ชัยธวัช แสนสําโรง สตรีศึกษา
L034 เด็กหญิง ชาคริยา ไตรวัลลภ สตรีศึกษา
L035 เด็กชาย ชินภัทร์ แสงสวัสดิ์ สตรีศึกษา
L036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุขเพสน์ สตรีศึกษา
L037 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ประสพศิลป์ สตรีศึกษา
L038 เด็กหญิง ชุติรัตน์ นันทกุลพงศ์ สตรีศึกษา
L039 เด็กชาย ญาณพัฒน์ บุภักดี สตรีศึกษา
L040 เด็กหญิง ญานิศา พลสวัสดิ์ สตรีศึกษา
L041 เด็กหญิง ญาโนทัย  วงษ์ปัญญา สตรีศึกษา
L042 เด็กหญิง ฐิญาดา ยุระไพร สตรีศึกษา
L043 เด็กหญิง ฐิตาภา พวงช้อย สตรีศึกษา
L044 เด็กหญิง ฐิติพร รัตนภักดี สตรีศึกษา
L045 เด็กหญิง ฐิติพร ตันศิริชัยกุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

L046 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตาราษี สตรีศึกษา
L047 เด็กหญิง ฑิฆัมพร วงษ์ชาลี สตรีศึกษา
L048 เด็กชาย ณภัทร นิคมเขตต์ สตรีศึกษา
L049 เด็กหญิง ณภัทร พ่ึงสันเทียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L050 เด็กหญิง ณัชชาภัท ไสยศาสตร์ สตรีศึกษา
L051 เด็กหญิง ณัฎธิฎาพร ไชยฮะนิจ สตรีศึกษา
L052 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา พลซื่อ สตรีศึกษา
L053 เด็กหญิง ณัฏฐเนตร ด่านขุนทด สตรีศึกษา
L054 เด็กหญิง ณัฐฎาพร เตาะอ้น สตรีศึกษา
L055 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธนทรัพย์สิน สตรีศกึษา
L056 เด็กหญิง ณัฐณิชา แน่นอุดร สตรีศึกษา
L057 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สวัสดิ์พาณิชย์ สตรีศึกษา
L058 เด็กชาย ณัฐนนท์ มาร์ค พาร์คเกอร์ สตรีศึกษา
L059 เด็กชาย ณัฐนันท์ หันตุลา สตรีศึกษา
L060 เด็กชาย ณัฐพล บุรณะเวช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
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L061 นางสาว ตีรณา ศักดิ์ดําเนิน
L062 เด็กชาย ธนดล ดอนสกุล สตรีศึกษา
L063 เด็กชาย ธนดล แก้วไวยุทธ สตรีศึกษา
L064 เด็กชาย ธนธัช รอดเรือง สตรีศึกษา
L065 เด็กชาย ธนัช ทับสีรัก สตรีศึกษา
L066 เด็กหญิง ธนัชพร ผดุงกิจ สตรีศึกษา
L067 เด็กหญิง ธนัญชนก นิคมเขตต์ สตรีศึกษา
L068 เด็กชาย ธเนศพล ทิพย์สุข สตรีศึกษา
L069 เด็กชาย ธัชพล ศิริเมือง สตรีศึกษา
L070 เด็กหญิง ธัญชนก แน่นอุดร สตรีศึกษา
L071 เด็กหญิง ธัญชนก รําจวน สตรีศึกษา
L072 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ อาจหาญ สตรีศึกษา
L073 เด็กหญิง ธัญญา ประทุมขันธ์ สตรีศึกษา
L074 เด็กหญิง ธัญมน วงศ์พิมล สตรีศึกษา
L075 เด็กชาย ธันวา โยธาโทน สตรีศึกษา
L076 เด็กหญิง นรมณ พวงศรีเคน สตรีศึกษา
L077 เด็กหญิง นฤภัทร์ วิเศษสุด สตรีศึกษา
L078 เด็กชาย นวธร ป้องนานาค สตรีศึกษา
L079 เด็กชาย นัธทวัฒน์ อะทาโส สตรีศึกษา
L080 เด็กหญิง นัยรัตน์ ภัทษ์ไพบูลย์ สตรีศึกษา
L081 เด็กหญิง นิชาภัทร สุขประเสริฐ สตรีศึกษา
L082 เด็กชาย นิธิศ พิมพ์พรหม ถนัดค้า สตรีศึกษา
L083 เด็กชาย บารมี สารพงษ์ สตรีศึกษา
L084 เด็กชาย บุญรักษา พิพิธกุล สตรีศึกษา
L085 เด็กหญิง บุณยวีร์ เอกษัตริย์ สตรีศึกษา
L086 เด็กหญิง เบญจสิริ เบ็ญระเหม สตรีศึกษา
L087 เด็กหญิง ปณิฏฐา ยาศรี สตรีศึกษา
L088 เด็กหญิง ปภัสสร ชนะน้อย สตรีศึกษา
L089 เด็กชาย ปริชญ์ พานแสวง สตรีศึกษา
L090 เด็กชาย ปฤณ สุพร สตรีศึกษา
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L091 เด็กหญิง ปวรปรัชญ์ ประเท่ียง สตรีศึกษา
L092 เด็กหญิง ปวริศา ศรีเท่ียง สตรีศึกษา
L093 เด็กหญิง ปาณิสรา สุภาพ สตรีศึกษา
L094 เด็กหญิง ปานกมล สติใหม่ สตรีศึกษา
L095 เด็กหญิง ปาริฉัตร ภูมิมะลา สตรีศึกษา
L096 เด็กหญิง ปาริชาติ จันทร์พวง สตรีศึกษา
L097 เด็กหญิง ปุณยวีร์ พันภักดี สตรีศึกษา
L098 เด็กหญิง เปรมฤทัย ฮามคําไพ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L099 เด็กหญิง พณิชา อินทมาตย์ สตรีศึกษา
L100 เด็กหญิง พรทิพา กุนันท์ สตรีศึกษา
L101 เด็กหญิง พรนภา รัตนัง สตรีศึกษา
L102 เด็กชาย พรหมมินทร์ ชุปวา สตรีศึกษา
L103 เด็กชาย พฤฒินันท์ กาญจนวิลานนท์ สตรีศึกษา
L104 เด็กชาย พลลภัตม์ ณัฎฐ์ชนากานต์ สตรีศึกษา
L105 เด็กหญิง พัชรพร อัศวแสงพิทักษ์ สตรีศึกษา
L106 เด็กหญิง พัชราภรณ์  ยะประทุม สตรีศึกษา
L107 เด็กหญิง พัชราภา สมทรัพย์ สตรีศึกษา
L108 เด็กชาย พัทธดนย์ นิลเขียว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L109 เด็กชาย พัทธนันท์ ชิตทรงสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L110 เด็กหญิง พันทิยา ติดตาสี สตรีศึกษา
L111 เด็กชาย พัสกร วุฒิจํานงค์ สตรีศึกษา
L112 เด็กหญิง พานเพชน วราธนากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L113 เด็กหญิง พิชชา โล้เจริญรัตน์ สตรีศึกษา
L114 เด็กหญิง พิชชาพร ภูมิประโคน สตรีศึกษา
L115 เด็กหญิง พิชชาพร วันนิตย์ สตรีศึกษา
L116 เด็กหญิง พิชญธิดา อินทะชัย สตรีศึกษา
L117 เด็กหญิง พิชญาวดี ไวนิยมพงศ์ สตรีศึกษา
L118 เด็กหญิง พิชยาพร เฉลียวพงษ์ สตรีศึกษา
L119 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แบตเติ้ลบูรี่ สตรีศึกษา
L120 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ โสระศรี สตรีศึกษา
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L121 นางสาว พิมพ์รภัทร บําเรอ
L122 เด็กหญิง พิมลพรรณ สัพโส สตรีศึกษา
L123 เด็กชาย พิริยธรรม วีรษรเลิศสกุล สตรีศึกษา
L124 เด็กหญิง พุทธธิดา ใจหาญ สตรีศึกษา
L125 เด็กหญิง พุทธธิดา วรรณสุทธิ์ สตรีศึกษา
L126 เด็กหญิง พุทธรักษา บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา
L127 เด็กหญิง เพชรลดา นันทะสิทธิ์ สตรีศึกษา
L128 เด็กหญิง เพ็ญพิตรา จันทวงศ์ สตรีศึกษา
L129 นาย แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L130 เด็กหญิง ภคพร ผ่องผุดผาด สตรีศึกษา
L131 เด็กชาย ภมรพล งามวิชานน์ สตรีศึกษา
L132 เด็กหญิง ภัทธ์มนพร ธนสิราพิรัชตะ สตรีศึกษา
L133 เด็กชาย ภูมิแผ่นดิน กํามันตะคุณ สตรีศึกษา
L134 เด็กชาย ภูริศ สืบจิต สตรีศึกษา
L135 เด็กหญิง มณฑารักษ์ น้อยบํารุง สตรีศึกษา
L136 เด็กหญิง มนทิชา เอกศิริ สตรีศึกษา
L137 เด็กหญิง มนัสนันท์ ชูตา สตรีศึกษา
L138 เด็กชาย ยุทธชัย กองสอน สตรีศึกษา
L139 เด็กหญิง รวิภา ศรีคํา สตรีศึกษา
L140 เด็กชาย รัฐพงศ์ คูสกุลธรรม สตรีศึกษา
L141 เด็กหญิง รัตน์จิภรณ์ จิระอานนท์ สตรีศึกษา
L142 เด็กหญิง รัตน์ธิกุล จันทรประทักษ์ สตรีศึกษา
L143 เด็กหญิง รัตนพร รูทา สตรีศึกษา
L144 เด็กหญิง รุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
L145 เด็กหญิง ลิเดียตะวัน โค้ตส์ สตรีศึกษา
L146 เด็กหญิง ลิลลดา อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L147 เด็กชาย วรเมธ ศิริโชคไชยกุล สตรีศึกษา
L148 เด็กหญิง วรรธนันท์ นิลแก้วบวรวิชญ์ สตรีศึกษา
L149 เด็กหญิง วรรษนันท์ คงจันทร์ สตรีศึกษา
L150 เด็กชาย วรากร ดอนสกุล สตรีศึกษา
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L151 เด็กหญิง วริศรา ศิริเวช สตรีศึกษา
L152 เด็กหญิง วริสวรรณ พงศ์สุวรรณ สตรีศึกษา
L153 เด็กหญิง วสุธิดา วรภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L154 เด็กหญิง วันทนีย์  สาระกุล สตรีศึกษา
L155 เด็กชาย วิทวัส จันทร์มณฑล สตรีศึกษา
L156 เด็กหญิง วิรากานต์ สังฆะมณี สตรีศึกษา
L157 เด็กชาย วิศณุ ทองกุล สตรีศึกษา
L158 เด็กชาย วีระกิตต์ ธนันต์ชัยวรากุล สตรีศึกษา
L159 เด็กชาย ศตานนท์ พิทักษ์วงษ์ สตรีศึกษา
L160 เด็กชาย ศรชนม์ ศรีชูน่ิม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L161 เด็กหญิง ศริดา ผาสุข สตรีศึกษา
L162 เด็กหญิง ศศิกานต์ กองสอน สตรีศึกษา
L163 เด็กหญิง ศศิวิมล เวียงนนท์ สตรีศึกษา
L164 เด็กชาย ศิระพัชร์ แก้วเชียงใต้ สตรีศึกษา
L165 เด็กหญิง ศิริยศ ชุปวา สตรีศึกษา
L166 เด็กหญิง ศิวรัตน์ สิริพงศ์ชาตรี สตรีศึกษา
L167 เด็กชาย ศุภกิตติ์ มาตรด้วง สตรีศึกษา
L168 เด็กชาย ศุภมงคล สาระโภค สตรีศึกษา
L169 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ธรรมราษฎร์ สตรีศึกษา
L170 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ลายโถ สตรีศึกษา
L171 เด็กหญิง สภัสสรา ปามา สตรีศึกษา
L172 เด็กหญิง สโรชา โพธิจันทร์ สตรีศึกษา
L173 เด็กชาย สิรภัทร สวัสดิ์พานิช สตรีศึกษา
L174 เด็กชาย สิรวิชญ์ ลีธนศักดิ์สกุล สตรีศึกษา
L175 เด็กหญิง สุชาดา วิระษร สตรีศึกษา
L176 เด็กหญิง สุดารัตน์ บัวจันทร์ สตรีศึกษา
L177 เด็กหญิง สุนิตตา ศรีเชียงขวาง สตรีศึกษา
L178 เด็กหญิง สุภารัตน์ มณีโชติ สตรีศึกษา
L179 เด็กหญิง สุภาวิดา สุทธิประภา สตรีศึกษา
L180 เด็กหญิง สุวีรยา แสงท้าว สตรีศึกษา
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L181 เด็กชาย อชิตะ เนตรศาสตร์ สตรีศึกษา
L182 เด็กหญิง อนัญญา วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา
L183 เด็กหญิง อนัญญา ภู่งาม สตรีศึกษา
L184 เด็กหญิง อภิณห์พร โคตรสีทา สตรีศึกษา
L185 เด็กหญิง อรปรียา ธรรมสถิตย์พร สตรีศึกษา
L186 เด็กหญิง อรวรา ไชยมัง สตรีศึกษา
L187 เด็กหญิง อริสรา ปัสสาคํา สตรีศึกษา
L188 เด็กหญิง อัจฉริยาพร อาจหาญ สตรีศึกษา
L189 เด็กหญิง อันติกา ขาวงาม สตรีศึกษา
L190 เด็กชาย อัมรินไมเคิล โค้ตส์ สตรีศึกษา
L191 เด็กหญิง อาภาภัทร เกษมธนเดช สตรีศึกษา
L192 เด็กหญิง อารียา โรด้า สตรีศึกษา
L193 เด็กหญิง อินทิราพร จันทร์อ่อน สตรีศึกษา
L194 เด็กชาย โอบนิธิ เดชพิมล สตรีศึกษา
L195 เด็กหญิง ไอลดา จันทะโยธา สตรีศึกษา
L196 เด็กหญิง ศวรรยา ทิพยโสต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
L197 เด็กชาย ฐิติพัฒน์ พาแพง สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
L198
L199
L200
L201
L202
L203
L204
L205
L206
L207
L208
L209
L210
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U001 นางสาว กนกพร ภูภักดี สตรีศึกษา
U002 นางสาว กนกวรรณ สุกใส สตรีศึกษา
U003 นางสาว กมลชนก มัธยมานันท์ สตรีศึกษา
U004 นางสาว กมลวรรณ พรมสูงยาง สตรีศึกษา
U005 นางสาว กัญญรัตน์ ศรีวงษ์กลาง สตรีศึกษา
U006 นางสาว กัลยาณี จันทะศรี สตรีศึกษา
U007 นางสาว กานต์ชนิต ขามช่วง สตรีศึกษา
U008 นางสาว กุลธิดา ขจรภพ สตรีศึกษา
U009 นางสาว เกวลี มลิพันธ์ สตรีศึกษา
U010 นางสาว เขมจิรา เนียมรัตน์ สตรีศึกษา
U011 นางสาว จิตประภา พลเยี่ยม สตรีศึกษา
U012 นางสาว จิราภรณ์ มิเชล นอยส์ สตรีศึกษา
U013 นางสาว ชลธิชา พากุล สตรีศึกษา
U014 นาย ชวพล เครือแตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
U015 นางสาว ชัชชญานันท์ กัลยวรรธนะ สตรีศึกษา
U016 นาย ชาญณรงค์ วงศ์พิมล สตรีศึกษา
U017 นางสาว ชุติรัตน์ บุตรวงค์ สตรีศึกษา
U018 นางสาว ญาณิศา ทองรุ่ง สตรีศึกษา
U019 นางสาว ฐิติวรดา ฉิรินัง สตรีศึกษา
U020 นางสาว ฑิมพิกา สังฆะวัน สตรีศึกษา
U021 นางสาว ณัชชารีย์ ธนเศรษฐ์กีรติ สตรีศึกษา
U022 นางสาว ณัฐชญา หลวงสนาม สตรีศึกษา
U023 นาย ณัฐชนน พรรณเกตุ สตรีศึกษา
U024 นาย ณัฐพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
U025 นางสาว ณัฐวดี แปงคําใส สตรีศึกษา
U026 นางสาว ณัฐวรรณ วงศ์พิมล สตรีศึกษา
U027 นางสาว ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต สตรีศึกษา
U028 นางสาว ทอฟ้า สังฆคาม สตรีศึกษา
U029 นาย ธนากร หีบแก้ว สารคามพิทยาคม
U030 นาย ธิติวุฒิ ถนัดค้า สตรีศึกษา

Intensive English Proficiency Test ครั้งท่ี 3

Strisuksa School

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  ห้องสอบ 4302  เวลา 09.00 - 11.00 น. 



ลําดับท่ี ช่ือ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน
U031 นาย ธีรัตม์ เผ่าศิริ สตรีศึกษา
U032 นางสาว นวลพรรณ ประหยัดรัตนกุล สตรีศึกษา
U033 นาย นิโคลัส โฮลล่าร์ สตรีศึกษา
U034 นางสาว บัณฑิตา ฉํ่ามะณี สตรีศึกษา
U035 นางสาว บุญนภา บุรมย์ สตรีศึกษา
U036 นางสาว บุณฑริกา ไทยอ่อน สตรีศึกษา
U037 นางสาว ประภาสิริ ยุระเทศ สตรีศึกษา
U038 นาย ปวริศ อุบลบาล สตรีศึกษา
U039 นางสาว ปวีชา  ศิริวรกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
U040 นางสาว ปวีณ์ธิดา ภักดีไทย สตรีศึกษา
U041 นางสาว ปานฤทัย หันตุลา สตรีศึกษา
U042 นาย พงศกร เอื้ออารีวรกุล สตรีศึกษา
U043 นาย พรหมยศ ชุปวา สตรีศึกษา
U044 นางสาว พัชราพร เศรษฐีธร สตรีศึกษา
U045 นางสาว พัณณ์พิชญา  ธนะทรัพย์เมธี สตรีศึกษา
U046 นางสาว พาขวัญ ฉายแสง สตรีศึกษา
U047 นางสาว พิมพ์ลภัส สุขเพสน์ สตรีศึกษา
U048 นางสาว พิริยากร ธานี สตรีศึกษา
U049 นาย ฟ้าประทาน ทองศรี สตรีศึกษา
U050 นางสาว ภรณ์ณัฐชา กองวงค์ สตรีศึกษา
U051 นางสาว ภัทรธิดา แสนคํา สตรีศึกษา
U052 นาย ภาวัต วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา
U053 นางสาว ภูริชญา สารคาญ สตรีศึกษา
U054 นางสาว รวิภัทร รัตนเมกุล สตรีศึกษา
U055 นาย รัชชานนท์ วรลี สตรีศึกษา
U056 นาย รุ่งคุณ วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา
U057 นางสาว ลลิตวดี สัจจวาณิชย์ สตรีศึกษา
U058 นางสาว วรัตถ์ สารบรรณ สตรีศึกษา
U059 นางสาว วิริยา กัญยวงศ์หา สตรีศึกษา
U060 นางสาว วีรณัฐา ฤทธิ์นํ้าคํา สตรีศึกษา

Intensive English Proficiency Test ครั้งท่ี 3

Strisuksa School

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  ห้องสอบ 4304  เวลา 09.00 - 11.00 น. 



ลําดับท่ี ช่ือ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน
U061 นางสาว ศศิธร ช่ืนตา สารคามพิทยาคม
U062 นางสาว ศศิประภา จันทร์เพ็ง สตรีศึกษา
U063 นางสาว ศศิวิมล มุณีไชย สตรีศึกษา
U064 นางสาว ศิริมาดา พรมมา สตรีศึกษา
U065 นาย ศุภฤกษ์ เกษมธนเดช สตรีศึกษา
U066 นางสาว ศุภากร ศรีสมุทร สตรีศึกษา
U067 นางสาว สปัญญ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ สตรีศึกษา
U068 นาย สหรัฐ ชุมพรม สตรีศึกษา
U069 นางสาว สิริวิภา สิทธิเสนา สตรีศึกษา
U070 นางสาว สุฑาทิพย์ เนตรหาญ สตรีศึกษา
U071 นางสาว อนันยตา วงศ์ม่วย สตรีศึกษา
U072 นางสาว อนุชิดา หาญสระคู สตรีศึกษา
U073 นาย อภินันท์ บุญสมร สตรีศึกษา
U074 นางสาว อภิสรา พงษ์ละออ สตรีศึกษา
U075 นางสาว อรกานต์ เก่งเกษม สตรีศึกษา
U076 นางสาว อาภัสรา กิตติอนิรุทธ์เทวา สตรีศึกษา
U077 นางสาว วริสรา รจพจน์ สตรีศึกษา
U078 นางสาว ภัทรพร บุดาห์ สตรีศึกษา
U079 นางสาว ฑิตยา จันทะคัด สตรีศึกษา
U080 นางสาว พิชชาภา ศิริบาล สตรีศึกษา
U081 นางสาว สุชาดา ศีรษะภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
U082 นาย ฉัตริน วิริยะพาณิชย์ สตรีศึกษา
U083 นาย ทักษินากร วินทะไชย สตรีศึกษา
U084 นาย โภคิน สืบจิต สตรีศึกษา
U085 นาย ฐิติวัฒน์ อิฐรัตน์ สตรีศึกษา
U086 นาย ณภัทร ฉายแสง สตรีศึกษา
U087 นางสาว นริศรา โมฆรัตน์ สตรีศึกษา
U088 นางสาว กชนน โงนมณี สตรีศึกษา
U089 นางสาว กานต์ธิดา คล้ายปาน สตรีศึกษา
U090 นางสาว กีรติกานต์ ก้านจักร สตรีศึกษา

Intensive English Proficiency Test ครั้งท่ี 3

Strisuksa School

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  ห้องสอบ 4305  เวลา 09.00 - 11.00 น. 



ลําดับท่ี ชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
U091 นางสาว พลอยไพลิน จันทา สตรีศึกษา
U092 นางสาว สิริกร โพธิชิต สตรีศึกษา
U093 นางสาว จุฑามาลี โคหนองบัว สตรีศึกษา
U094 นางสาว ณัชชา ปักกังวะยัง สตรีศึกษา
U095 นางสาว ณัฏฐณิชา จําปาแก้ว สตรีศึกษา
U096 นางสาว พรประทาน คณะเจริญ สตรีศึกษา
U097 นางสาว เพชรลดา อินพรม สตรีศึกษา
U098 นางสาว มิตรา ผาทอง สตรีศึกษา
U099 นางสาว รภัทภร พวงศรีเคน สตรีศึกษา
U100 นางสาว สุริภิญญา สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา
U101 นางสาว ภัทรภร ฉายแสง สตรีศึกษา
U102 นาย ชินวัตร ภาหิรัญ สตรีศึกษา
U103 นาย บูรพา ศรีประเสริฐกุล สตรีศึกษา
U104 นาย ปรเมฐ ไชยภูมิ สตรีศึกษา
U105 นาย ภวัต คมพิพัฒน์พงศ์ สตรีศึกษา
U106 นาย เอกกร ฉัตรจารุกุล สตรีศึกษา
U107 นาย เอเนอะ โอเรสเต้ สตรีศึกษา
U108 นางสาว กัณฐิกา ภิญญาคง สตรีศึกษา
U109 นางสาว จณิตา ฤทธิหาญ สตรีศึกษา
U110 นางสาว ธันยพร ชายพรม สตรีศึกษา
U111 นางสาว ณัฐริกา แสงภารา สตรีศึกษา
U112 นางสาว บุญยานุช บุตรวงค์ สตรีศึกษา
U113 นางสาว ปวริศา สุกใส สตรีศึกษา
U114 นางสาว ฟาริดา ซิว สตรีศึกษา
U115 นางสาว จนิสตา ทองสตา สตรีศึกษา
U116 นางสาว จิราภา กิจไพศาล สตรีศึกษา
U117 นางสาว ธัญสุดา สุระมรรคา สตรีศึกษา
U118 นางสาว นันทนา หาระสุข สตรีศึกษา
U119 นางสาว ปาริชาติ บุตรพรหม สตรีศึกษา
U120 นางสาว ปิยธิดา ขันทีท้าว สตรีศึกษา
U121 นางสาว พาขวัญ โคตรคํา สตรีศึกษา
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