


เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1001 เด็กชำย บุรโชติ ก้ำนอินทร์
1002 เด็กหญิง ณัฐกำนต์ ม่ังมำ
1003 เด็กหญิง นันทิชำ จ ำปำน
1004 เด็กหญิง ภิรมญำ ค่ ำชู
1005 เด็กหญิง ปิยพร หำญสีนำจ
1006 เด็กหญิง ภิญญำพัชณ์ นำสมวงษ์
1007 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ นำมเทพำ
1008 เด็กชำย กฤษณะ ศรีพุทธำ
1009 เด็กหญิง นุดี บัวสุข
1010 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ ศรีชำติ
1011 เด็กหญิง กนกวรรณ วันชำดำ
1012 เด็กชำย ณิชคุณ ท้องรองกลำง
1013 เด็กชำย รัฐภูมิ มูลละกัน
1014 เด็กชำย พบธรรม อันทิแสน
1015 เด็กหญิง ปำณิสรำ สะเดำ
1016 เด็กหญิง อิสรำ อุทัยสำ
1017 เด็กหญิง วณิชยำ สีน  ำค ำ
1018 เด็กชำย มหำลำภ สัสสวีระ
1019 เด็กหญิง ปัทมำ วงษำ
1020 เด็กหญิง โยธิกำ อำโน
1021 เด็กหญิง วรัชญำพร ม่ังมำ
1022 เด็กหญิง ลักสิกำ ส่งเสริม
1023 เด็กหญิง สุทธิดำ นุดำ
1024 เด็กหญิง อริสำ สวยกลำง
1025 เด็กหญิง วิไลรัตน์ ศรีเชียงขวำง
1026 เด็กชำย ณัฐพล มีป้อง
1027 เด็กหญิง พัชรำพร โชคบัณฑิต
1028 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เครือทอง
1029 เด็กชำย ศุภกฤต วิจิตรพิเชียรกุล
1030 เด็กหญิง เบญญำพร แสนจู
1031 เด็กชำย ธนภัทร ผันสนำม
1032 เด็กชำย กวีวัฒน์ รำชก่ำน
1033 เด็กหญิง พรภิมล หล้ำปุย
1034 เด็กชำย สุเมธ เคนจันทำ
1035 เด็กชำย ศิวเขตต์ เบ้ำแบบดี
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1036 เด็กหญิง พีรดำ สีโชติ
1037 เด็กชำย ณัฐชนน วังวร
1038 เด็กชำย รัฐศำสตร์ ภูหนองโอง
1039 เด็กชำย นวพล โสชำรี
1040 เด็กหญิง ณิรัฐชำ ผำงค ำ
1041 เด็กชำย ทีปกร หนักแน่น
1042 เด็กหญิง บุณยำพร แซ่ตั ง
1043 เด็กหญิง กนกพรรณ มลำกรรณ
1044 เด็กชำย พฤษภำ ประทุมมำ
1045 เด็กชำย รังสรรค์ บุริวัน
1046 เด็กชำย ทัตเทพ บัวหนอง
1047 เด็กชำย รัชพล เสร็จสิ น
1048 เด็กชำย ปรมี ชนยุทธ์
1049 เด็กหญิง ศิริกัญญำ สิมดี
1050 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ นักท ำนำ
1051 เด็กหญิง ณภัทร หมู่หัวนำ
1052 เด็กหญิง ขวัญชนก เฮ้ำประมงค์
1053 เด็กหญิง สุดำรัตน์ คมข ำ
1054 เด็กชำย พชรพล สุขเกษม
1055 เด็กชำย วชรวิทย์ ดีมิตร
1056 เด็กหญิง วรรวิษำ จ้ำนกันหำ
1057 เด็กหญิง อริศรำ วัฒนสำร
1058 เด็กชำย พีรพล น้อยมูลมำ
1059 เด็กหญิง เบญจมำศ เกษจันทร์
1060 เด็กหญิง วรรนิฐำ ทรัพย์สิน
1061 เด็กหญิง พรีมมิกำ เท่ียงรัตน์
1062 เด็กชำย วรวัตร ไชยสังหำร
1063 เด็กชำย พัทรพงศ์ ไล่เสือ
1064 เด็กหญิง ศินิสำ ศรีภูทอง
1065 เด็กชำย ชำนนท์ สุทธะมำ
1066 เด็กหญิง พรนิภำ ตะนะโพธ์ิชัย
1067 เด็กชำย ณัฐวุฒิ บุตรเวียงพันธ์ (สำรสี)
1068 เด็กชำย ชัยวุฒิ ไชยศรี
1069 เด็กชำย ปิยะวัฒน์ มูลเพ็ชร
1070 เด็กชำย เกียรติสร เหลืองอ่อน
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1071 เด็กหญิง ณภัทรำ เหลืองพุทธรังษี
1072 เด็กหญิง มำติกำ สกุลอินทร์
1073 เด็กหญิง อำรดำ ทิพย์ภิรมย์
1074 เด็กชำย ประวีร์ คงพรม
1075 เด็กชำย ศิวนนท์ ทองประโคน
1076 เด็กชำย ธนำกร ฤำชำ
1077 เด็กหญิง นรำภรณ์ นำมไพร
1078 เด็กหญิง ณิชชำนันท์ มนพิมำย
1079 เด็กหญิง สิริมนต์ ค ำลือ
1080 เด็กชำย ธงชัย ทักทำย
1081 เด็กชำย ธีรเดช สำมล
1082 เด็กชำย เฉลิมพล ชนยุทธ
1083 เด็กชำย ณัฐวุฒิ สวยกลำง
1084 เด็กชำย ธนพล เพียซ้ำย
1085 เด็กชำย สัณหณัฐ นำเหล็ก
1086 เด็กชำย ธนพัต จำนแก้ว
1087 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ สวยผักแว่น
1088 เด็กชำย มัลดิฟ นัยวิกุล
1089 เด็กชำย ณัฐพงศ์ วรรธนะประทีป
1090 เด็กชำย พีรพัฒน์ นรมำตย์
1091 เด็กชำย วัชรินทร์ คะเณรุพันธ์
1092 เด็กหญิง พัชรำภำ ไชยม่ิง
1093 เด็กชำย วันชนะ เด่ือดิน
1094 เด็กหญิง นิศำรัตน์ ผลเจริญ
1095 เด็กชำย ธนุเดช แซ่จิว
1096 เด็กหญิง โสวิศำ พุทธพ่ึง
1097 เด็กชำย ชลำกร บ่มกลำง
1098 เด็กหญิง ณัฐนิชำ บุษดี
1099 เด็กชำย เรืองศรุต ขวัญกล้ำ
1100 เด็กชำย ภำณุวัฒน์ สุนำโท
1101 เด็กหญิง ณพัชร เก่งกว่ำสิงห์
1102 เด็กหญิง กัญชลิกำ ภูช่ืนแสง
1103 เด็กหญิง ศิรินภำ โควินทะสุด
1104 เด็กชำย ชนันธร ขันธ์ทอง
1105 เด็กหญิง พิมพ์ชญำ ไวไธสง
1106 เด็กชำย อภินันท์ โนรำช 
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1106 เด็กชำย อภินันท์ โนรำช 
1107 เด็กหญิง กัญญำณัฐ ทะวะระ
1108 เด็กหญิง ปริญญำพร บุญกล้ำ
1109 เด็กหญิง รดำศำ ลีกิตติภพ
1110 เด็กหญิง ทับทิม อ่อนละมูล
1111 เด็กหญิง สิริวัฒนำภรณ์ มีลุน
1112 เด็กหญิง ปริญญรัชฎ์ิ ตรีกลม
1113 เด็กหญิง ทิพำกร กะตะสีลำ
1114 เด็กหญิง ธัญชนก โพธ์ิศรี
1115 เด็กหญิง วีรดำ บัวสี
1116 เด็กชำย นวพล อนุประดิษฐ์
1117 เด็กชำย จตุพร บัวสี
1118 เด็กชำย เอื ออังกูร ดีสูงเนิน
1119 เด็กหญิง กัญญำภัค พยุงดี
1120 เด็กหญิง จำรุวรรณ ยอดศรี
1121 เด็กชำย ธัญญะ ค ำสีนิล
1122 เด็กชำย ชวกร ค ำหล้ำ
1123 เด็กหญิง เบญจมำศ สุขเกษม
1124 เด็กหญิง อรัญญำ มณฑำหอม
1125 เด็กชำย ภูพิพัฒน์ ค ำควร
1126 เด็กหญิง พรชนก ป้องเคน
1127 เด็กชำย ยุทธภูมิ ค ำดี
1128 เด็กชำย จักรกรี มีใจใส
1129 เด็กหญิง ศิริญญำ ไชยโชค
1130 เด็กหญิง พลอยรัตน์ เร่งเจริญธรรม
1131 เด็กชำย สุรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิ
1132 เด็กหญิง จำรุพิชญำ ศรีบุญเรือน
1133 เด็กหญิง กฤติญำภร ม่ังมำ
1134 เด็กหญิง พัชรสุดำ จ ำนวนนำ
1135 เด็กหญิง ทักษกร ชำนนท์
1136 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เพริดพรำว
1137 เด็กหญิง ขวัญอุมำ แปยำว
1138 เด็กชำย ฉัตรชัย เชื อนำข่ำ
1139 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สมำนมิตร
1140 เด็กชำย ธีรภัทร์ เจริญจิตร
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1141 เด็กหญิง พัชรำภรณ์ แกล้วกล้ำ
1142 เด็กหญิง กฤติยำภรณ์ อำยุยืน
1143 เด็กหญิง ปภำดำ สีถำพล
1144 เด็กชำย ณัฐพงศ์ เพชรประกำยพันธ์ุ
1145 เด็กหญิง ทิพวัณ อินทร์ข ำวงค์
1146 เด็กหญิง ปำณิสรำ วงชำลี
1147 เด็กหญิง กัลยำ เสือทอง
1148 เด็กชำย ไตรภพ โทดำ
1149 เด็กหญิง พิชญำภัค โชคบัณฑิต
1150 เด็กชำย วรรนุวรรธ บุตรสำธรรม
1151 เด็กชำย ศักดำ เคยสนิท
1152 เด็กชำย อัครวิชช์ เศษโถ
1153 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ เชื อหมอดู
1154 เด็กชำย จิรเมธ ไทยน้อย
1155 เด็กชำย ธนวิชณ์ วิเศษนันท์ 
1156 เด็กชำย สุรัก ด ำเนตร
1157 เด็กหญิง ณัฐธิดำ ขันทองดี
1158 เด็กชำย ฑีฆำยุ ก้ำนอินทร์
1159 เด็กชำย ธรรมรัตน์ วงค์ขุมเงิน
1160 เด็กหญิง นิภำวรรณ โชคบัณฑิต
1161 เด็กหญิง ทิพย์สุดำ หลงเหล็ก
1162 เด็กชำย กิตติศักด์ิ กองค้ำ
1163 เด็กชำย เตโชดม เฉยไสย
1164 เด็กชำย กิตติธัช แสนประทุม
1165 เด็กชำย นัธทวัฒน์ รุ่งวงษ์
1166 เด็กหญิง ขวัญชนก บุตรจันทร์
1167 เด็กชำย วันเฉลิม ปุมพิมำย
1168 เด็กหญิง นันทนำพร ซะซำ
1169 เด็กหญิง พลอยชมพู เณรสี
1170 เด็กหญิง วรำทิพย์ อ่อนละออ
1171 เด็กชำย จิรพงษ์ ด้วยชัยภูมิ
1172 เด็กชำย อมรเทพ แบบบำง
1173 เด็กชำย อธิชำ ม่ังมำ
1174 เด็กชำย ชนกันต์ ค ำเชียง
1175 เด็กชำย พสธร คมข ำ
1176 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ ทองบุตร
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1176 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ ทองบุตร
1177 เด็กหญิง ชลธิชำ วังชัย 
1178 เด็กชำย พงศภัค เหง่ำพรหมมินทร์
1179 เด็กหญิง นิรชำ สิงห์มณี
1180 เด็กชำย ปิยวัฒน์ ป้ันทิม
1181 เด็กชำย ปิยเดช คิดเข้ม
1182 เด็กชำย ปวริศร์ จงรักกลำง
1183 เด็กชำย ศุภกิตต์ิ วรรณคีรี
1184 เด็กชำย อภินันท์ แซ่เอียว
1185 เด็กชำย ธีรวัฒน์ ทัดบุตร
1186 เด็กหญิง อินทิรำ เมียมขุนทด
1187 เด็กหญิง กำญจณำ อ่อนหล้ำ
1188 เด็กหญิง ภัณฑิรำ จ ำปำ
1189 เด็กชำย สมำร์ท ประเสริฐเจริญสุข
1190 เด็กชำย ชัยวิวัฒน์ อำรีย์
1191 เด็กชำย วินไซ อ๋ัง
1192 เด็กชำย ธีระพงษ์ วันจงค ำ
1193 เด็กหญิง กัญญำ พิมพ์สมบูรณ์
1194 เด็กชำย ธนวัฒน์ เสมำชัย
1195 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ สงจันทร์
1196 เด็กชำย เทวฤทธ์ิ เพียรด ำ
1197 เด็กชำย ณัฐพงค์ เกษมสุข
1198 เด็กหญิง พรธิดำ ยอดประทุม
1199 เด็กชำย ฐิติวุฒน์ พันวัน
1200 เด็กหญิง อรุสยำ พรมภักดี
1201 เด็กชำย เสนำบดี วงศ์จันทรำ
1202 เด็กหญิง กัลยำ สำมล
1203 เด็กชำย ปุนภพ อุดมลำภ
1204 เด็กชำย ณัฐพงค์ เอษำมี
1205 เด็กชำย ธรำเทพ ปำนเนำว์
1206 เด็กชำย ชนำเมธ ภูมิเขตร
1207 เด็กหญิง บุญญำพร พลอินทร์
2001 เด็กหญิง สุวรรณนำ อำธะนู
2002 เด็กชำย พงศกร แดงมีสี
2003 เด็กหญิง ปรำณปริยำ ทวีชำติ
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2004 เด็กชำย ศุภกร มูลหล้ำ
2005 เด็กชำย พิเชฐพงศ์ เกิดตรวจ
2006 เด็กหญิง กัญญำณัฐ หลักกลำง
2007 เด็กชำย ภำณุ บุญทองแพง
2008 เด็กชำย ปรินทร ศรีโชติ
2009 เด็กหญิง สุธิชำ เทียนศรี
2010 เด็กหญิง พิมนภำ บุตรดำ
2011 เด็กหญิง จิตติมำ ยำทำ
2012 เด็กชำย ศิรชัช วิชำโคตร
2013 เด็กหญิง ศิรประภำ สีเข้ม
2014 เด็กชำย แทนคุณ ปัทมโสภณ
2015 เด็กหญิง ชวินนุช หำญภักดี
2016 เด็กชำย พิชญะ ปิตำนุวัฒน์
2017 เด็กชำย พุธโชค ฤทธ์ิรักษำ
2018 เด็กชำย มงคล ไพศำลวงษ์
2019 เด็กชำย ภูดิท ป้ันตระกูล
2020 เด็กชำย ศักรินทร์ หำญสระคู
2021 เด็กชำย นภัสกร กลมกลำง
2022 เด็กชำย ณภัทร มูลวงษ์
2023 เด็กชำย นิธิวัฒน์ พรมฮุ่ง
2024 เด็กหญิง ทิพย์มณฑำ ทองยอด
2025 เด็กหญิง ภคนันท์ จันทะสีลำ
2026 เด็กหญิง ศิรประภำ แคว้นเขำเม็ง
2027 เด็กหญิง ปลำยฟ้ำ ปลูกสกุล
2028 เด็กชำย เตชวัฒน์ โพธ์ิศรี
2029 เด็กชำย วุฒินันท์ ตรีพรม
2030 เด็กชำย บัญชำ โพธ์ิพัฒ
2031 เด็กหญิง ณัฐธิฌำ สังฆะมณี
2032 เด็กหญิง ลลิตำ จันทะเกษ
2033 เด็กชำย คณำธิป เหล็กโชติ
2034 เด็กชำย ปุณณวิช สีพุท
2035 เด็กหญิง ป่ินแก้ว ป่ินสุวรรณ
2036 เด็กหญิง ปุณยวีย์ โคตรทิพย์
2037 เด็กชำย พลพล หล่มเหลำ
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2038 เด็กหญิง สุทธิดำ โทรักษำ
2039 เด็กชำย ปภำวิน นำมมำ
2040 เด็กหญิง จุไรวรรณ เหล่ำทองสิงห์
2041 เด็กชำย อิทธิพล มลภำ
2042 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ พันวัน
2043 เด็กหญิง จิตรียำ ย่ิงสันเทียะ
2044 เด็กหญิง ศุภมิตรำ หอมโสภำ 
2045 เด็กชำย ณัฐวุฒิ แสนป้อง
2046 เด็กหญิง กัญจนพร น้อยทอง
2047 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนละมูล
2048 เด็กชำย ธีรภัทร โพธ์ิดี
2049 เด็กหญิง ลลิตำ แสงชัย
2050 เด็กหญิง มณีวรรณ เครือสิงห์
2051 เด็กชำย ภูวดล จันทร์มหำ
2052 เด็กหญิง ภูษนิสำ ผำยทอง
2053 เด็กชำย ภูมิวฤทธ์ิ ประทุมไชย
2054 เด็กหญิง วิรดำ ม่ังมำ
2055 เด็กชำย ณัฐพงษ์ สิริบุรี
2056 เด็กหญิง ฟำรีดำ พำชนะ
2057 เด็กชำย ยศพนธ์ ช ำนำญ
2058 เด็กหญิง อำทิตยำ เกี ยวก้ำว
2059 เด็กหญิง จีรวิภำ มูลสุวรรณ
2060 เด็กชำย ธนภัทร โม้แซง
2061 เด็กชำย สิทธิชัย เบ้ำจรรยำ
2062 เด็กชำย ภูมินทร์ ค ำสุด
2063 เด็กชำย นัฐธีทร มูลนำค
2064 เด็กชำย ธนภัทร แสนนำม
2065 เด็กหญิง มุจลินทร์ จันทร์เพ็ญ
2066 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สีพันดอน
2067 เด็กชำย วรเชษฐ์ พลเสนำ
2068 เด็กหญิง ปรียำภัทร ค ำตุ้ม
2069 เด็กหญิง ปิยธิดำ สุทธมำ
2070 เด็กหญิง อคิรำภ์ ค ำมณีจันทร์
2071 เด็กชำย ธนวัตน์ เรืองหำ
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2072 เด็กหญิง อภิจำรวี รัตนวรรณ
2073 เด็กชำย ปฐพี สีแก้วน  ำใส
2074 เด็กหญิง ธีรำพร ม่ังค่ัง
2075 เด็กชำย สักนรินทร์ หินวิเศษ
2076 เด็กชำย ปกรณ์ มีค ำ
2077 เด็กชำย นวพล เงินค ำ
2078 เด็กชำย ขัตติยะ พงษ์สวัสด์ิ
2079 เด็กชำย พัชร นุยัน
2080 เด็กหญิง กันติชำ วรรณสิงห์
2081 เด็กหญิง ภัทรวดี หงษ์เหิน
2082 เด็กชำย จิรกร ใจเย็น
2083 เด็กหญิง กัญชลิกำ สุวรรณพันธ์
2084 เด็กชำย รัชชำนนท์ เรียนทิพย์
2085 เด็กชำย สหพชร แสนผำบ
2086 เด็กหญิง พรนภำ สิงห์น้อย
2087 เด็กชำย ประภำวิน สีไพร
2088 เด็กหญิง อมรรัตน์ สอนจันทร์
2089 เด็กหญิง ณรัศฏิภรณ์ ปล่ังกลำง
2090 เด็กหญิง กัญญวรำ ภูผำศรี
2091 เด็กหญิง กุลปริยำ เวียงนท์
2092 เด็กหญิง อภิชญำ หงษ์เหิน
2093 เด็กหญิง ศิริภำภรณ์ พิมพำยัพ
2094 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ บูรภักด์ิ
2095 เด็กชำย เมธำวัฒน์ เรียงดี
2096 เด็กหญิง จิรำพร สุรมำตร
2097 เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์นวม
2098 เด็กหญิง สุภัสรำ ขำจ ำปำ
2099 เด็กหญิง ชีวำพร พันธะวงษ์
2100 เด็กชำย ปภำวิน แก้วสีบุตร
2101 เด็กชำย ภูชิสส์ นำถำดเงิน
2102 เด็กชำย อรรคพันธ์ ฝอดสูงเนิน
2103 เด็กหญิง วรำทิพย์ น  ำนิล
2104 เด็กชำย กฤษณกันต์ มุขรัตน์
2105 เด็กชำย กชวินทร์ เภำขันธ์
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2106 เด็กชำย ยศกร สีวงษ์
2107 เด็กชำย กฤษชพล ค ำแก้ว
2108 เด็กชำย ค ำแสน พันเหลำ
2109 เด็กหญิง พัทธนันท์ เคนโพธ์ิ
2110 เด็กหญิง ณัฐชำ สรรพอำสำ
2111 เด็กหญิง อริศรำ บุญปก
2112 เด็กหญิง อังคณำ เวียงแก้ว
2113 เด็กชำย ถนัดกิจ เรืองสุข
2114 เด็กหญิง ณิชำนันท์ แสงุทย
2115 เด็กชำย อัมรินทร์ รักษำโฉม
2116 เด็กหญิง สุวรรณภำ นำโพธ์ิ
2117 เด็กชำย อิสรำ ศิริเทพทรงกลด
2118 เด็กหญิง บุณฑริกำ พวงเกตุ
2119 เด็กชำย ธัชพล โคโตศรี
2120 เด็กชำย วนิชย์ ม่ังมำ
2121 เด็กชำย กิตติพงษ์ เขตเขำเม็ง
2122 เด็กหญิง อำภัสรำ โสทอง
2123 เด็กหญิง ชัชฎำภรณ์ คำมะนำ
2124 เด็กชำย รัชชำนนท์ กำภูค ำ
2125 เด็กชำย พงศธร กองกะมุด
2126 เด็กหญิง ฐำนิสร อินทรก ำแหง
2127 เด็กชำย ณรงค์กร เรียงหำ 
2128 เด็กชำย ภำนุพงษ์ ชำยทวีป
2129 เด็กหญิง อภิสรำ น้อยหำ
2130 เด็กชำย ปพนธีร์ งำมรั ว
2131 เด็กหญิง กุลณัฐธิดำ ฤทธิแผลง
2132 เด็กหญิง ปิยำพัชร เบี ยไธสงค์
2133 เด็กหญิง มิษฎำ ศิริ
2134 เด็กหญิง จิรำวรรณ เป๊ะชำญ
2135 เด็กหญิง นิพำดำ เบ้ำจรรยำ
2136 เด็กหญิง อชิรญำณ์ มูลอ ำคำ
2137 เด็กชำย บรรเจิด ศรีสุรำษฎร์
2138 เด็กชำย กฤติธี ธุระตำ
2139 เด็กชำย พีรภัทร สุวงษ์
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