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ท่ี นามสกุล ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน จังหวัด คุณสมบัติ
1 เด็กหญิง วธูสิริ ล้ิมวัฒนา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
2 เด็กหญิง ธนพร โคตรบรรเทา สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
3 เด็กหญิง กรรวี ศิริขันธ์ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
4 เด็กหญิง สรัลชนา ปะละโท สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
5 เด็กหญิง พิชญ์อาภา งามบาง สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
6 เด็กหญิง รวิษฎา สมมุติ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ผ่าน
7 เด็กหญิง ปานฤทัย จันทรทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
8 เด็กหญิง แพทองธาร ผาอินทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
9 เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีโททุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
10 เด็กชาย พลภัทร มาลาวัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
11 เด็กหญิง ชนกชนม์ กรินรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
12 เด็กหญิง ศิรประภา สุริยะศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
13 เด็กชาย วรุตม์ ทองศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
14 นางสาว ธนาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
15 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุญสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
16 เด็กหญิง วานิชญา แสนมิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
17 นางสาว ชลันธรี รัตนวิชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
18 เด็กหญิง เกศรินทร์ญา แก้วศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
19 เด็กหญิง พรนัชชา แก้วมณีชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
20 เด็กหญิง ญนันทพร จันทิมา สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
21 เด็กชาย เสกสรรค์ แคนลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
22 เด็กชาย ปันสุข ภมรศุภกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
23 นาย ศิวกร เทพค าดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
24 เด็กชาย จิรัฐติชัย วันตะโพธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
25 เด็กชาย ปัณญาวิชญ์ เลขวรรธนกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
26 เด็กหญิง เมนกา ถิตย์กุล อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
27 เด็กหญิง ลลิตา ดวงมณีย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
28 นางสาว พิชญวรรณ เครือเทียร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
29 เด็กหญิง มนทกานติ ค ามุก จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
30 เด็กหญิง วริศรา รัตนโสภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
31 เด็กชาย ปุณยวัจน์ แสนโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน

ช่ือ
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 08.30 น.)

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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ท่ี นามสกุล ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน จังหวัด คุณสมบัติช่ือ
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 08.30 น.)

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

32 เด็กชาย ภูริภัทร ทบแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
33 เด็กหญิง ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุตรสาระ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
35 เด็กหญิง สลิลดา กมลตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
36 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ตร่ันวัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
37 นางสาว อัสมารีหรา สนิทพ่วง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
38 นางสาว ณัฐณี บุญหาญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
39 เด็กหญิง สุทัตตา ศรีทับไทย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
40 นางสาว พรชนก พนมสินรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
41 นางสาว พิมพ์พิศา สุขบัติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
42 เด็กหญิง ชลธิชา สมภูงา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
43 เด็กหญิง รุจิรดา ศรีโฉม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
44 นางสาว วิมลสิริ อภิบาลศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
45 เด็กหญิง สุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
46 เด็กหญิง ธนวรรณ พรรณรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
47 เด็กหญิง รสธร พุ่มกาหลง บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
48 นางสาว นิรินธน์ พนมวงศ์ตะวัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
49 นางสาว ภัทรพรรณ สุวรรณพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
50 เด็กหญิง ปาลิตา ปุระมาปัด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
51 นางสาว พรพรรณ ภูพาดแร่ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
52 เด็กหญิง ภัทรมน นามมุงคุณ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
53 นางสาว พิชญ์ญากุล มะลิรส บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
54 เด็กหญิง ชุติพร อนุพัตร์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
55 เด็กหญิง อติกานต์ วิเศษวิสัย ร่องค า กาฬสินธ์ุ ผ่าน
56 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ จันทะเพชร ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
57 เด็กหญิง พิชญา เชาว์สวัสดิกรกุล อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
58 เด็กชาย ปวเรศ พ่ออามาตย์ นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
59 นางสาว พิมพ์มาดา มาขุมเหล็ก โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
60 เด็กชาย รชฏ สุวรรณไตรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
61 เด็กชาย ภัทรพล วงศ์เทวราช จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
62 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ เผ้าอาจ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
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           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

63 นางสาว สุรีย์นิภา ไชยสีหา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
64 นางสาว ธนาภรณ์ เทพวงษา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
65 เด็กชาย ชนกชนม์ เนวะมาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
66 เด็กหญิง กมลชนก วัฒนาโยธิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
67 นางสาว วรัญญา บาคาล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
68 เด็กหญิง ป่ินประภา พันธ์จี อุเทนพัฒนา นครพนม ผ่าน
69 เด็กหญิง ฐิติมา ดงเย็น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
70 เด็กหญิง เกตสุดา จอมค าสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
71 เด็กหญิง บุญฑริตา หิมะคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
72 เด็กหญิง ภัทร์ริตา เสนารินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
73 นางสาว สุดารัตน์ คนใหญ่ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
74 เด็กหญิง นันทนัท รักชาติ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
75 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ อุทุมทอง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
76 เด็กหญิง อภิชญา พิศวงปราการ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
77 เด็กหญิง วรัมพร จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
78 เด็กหญิง ณิชาภัทร สะอาดย่ิง นารีนุกูล อุบลราชธานี ผ่าน
79 นางสาว พิมพ์บุญ บุญศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
80 เด็กชาย พีรพัฒน์ สุขย่ิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
81 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ยศไชยวิบูลณ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
82 เด็กหญิง ญาณิศา จิตรวิกรานต์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
83 นางสาว วรรณิดา ซามงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
84 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
85 เด็กชาย ธนันดร ปัญญาโส จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
86 เด็กหญิง แพรวพรรณ โฮมแพน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
87 เด็กหญิง รุจิรดา ผองแก้ว อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
88 นางสาว กัญญาภัทร เชตฐราช กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
89 นางสาว เพ็ชรพิชชา แสงเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
90 เด็กชาย จิรวัฒน์ ศรีษะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
91 เด็กหญิง ธัญวีร์ จิตอามาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
92 นางสาว ชนม์ชนก วงษ์ชมภู มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
93 เด็กหญิง ปาลิตา เทพพิทักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
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94 เด็กหญิง นริศรา จันทรา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
95 เด็กหญิง แพรวนิต มุกทองธนกฤต จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
96 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทองลือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
97 เด็กหญิง กนกพร โง่นค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
98 เด็กหญิง รัญชิดา แสงสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
99 เด็กหญิง ชนิกานต์ บุญมาศ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน

100 เด็กหญิง ฐิติวรดา กินรา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
101 เด็กหญิง จุฑารัตน์ หาญณรงค์ ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
102 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีหัวแฮ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
103 เด็กหญิง จิดาภา แพรไพศาล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
104 เด็กหญิง ณภัทร ภูเนตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
105 เด็กหญิง วิชญาดา วงศ์ค าจันทร์ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
106 เด็กชาย วรภัทร จงชูวณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
107 นาย ธนดล ภาระพงษ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
108 เด็กชาย สุภกริช ด้วงลา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
109 นางสาว กัญญาพัชร ศรีหาราช จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
110 เด็กชาย ธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
111 เด็กหญิง สุภัคพร โกศัลวัฒน์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
112 เด็กหญิง สุชานาถ อาจนิยม อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
113 เด็กหญิง วิลาสินี เครือเย็น ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
114 นางสาว วรรณภา ลาพิมพ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
115 เด็กชาย ตฤณภพ คติรัตนชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
116 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส าราญมล อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
117 เด็กหญิง คีรีวีร์ อนุชน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ผ่าน
118 เด็กหญิง ปิยะภรณ์ บุตตะนันท์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
119 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีเจริญ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
120 เด็กชาย ศุภชัย อุปัญญ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
121 นาย นฤเบศ ศรีวะรมย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
122 นาย ศุภวิชญ์ ปัททุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
123 นางสาว สุรางคณา นิลโคตร บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
124 เด็กหญิง ภัณฑิรา ลูกค า ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
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125 นาย เทอดภูมิ สุวรรณไขศรี มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
126 นางสาว ธนพร มุงคุณ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
127 นางสาว ชลธิชา ทิพย์เนตร กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
128 เด็กหญิง ธรีรัตน์ ศรีมันตะ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
129 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ศรีค าเเซง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
130 เด็กหญิง ณัฏช์วรดา ล ามะนา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
131 เด็กหญิง นันทิพร พรหมศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
132 นาย พชรพล ใจกล้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
133 นาย วัฒนพร วรชิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
134 เด็กชาย กิตตินันท์ พงประเสริฐ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
135 เด็กชาย ธนบูรณ์ นวลตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
136 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
137 เด็กชาย ธนภูมิ ลูกค า ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
138 นางสาว สุปราณี บุตรเฟ้ือย พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
139 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุธรรมวิจิตร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
140 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มาสู่ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
141 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ป้องศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
142 นาย ณัชภัค พวงสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
143 เด็กชาย น ามงคล แสงวงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
144 เด็กหญิง ภัทรภร นามบรรเทิง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
145 เด็กหญิง ขวัญชนก บุญเรือง บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
146 เด็กชาย ปรัตถกร สุขสุคนธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
147 เด็กชาย ม่ิงกมล แก้วพลงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
148 นาย ชยุตม์ ขอดเมชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
149 เด็กหญิง ชวิศา ศรีบุตรชิน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
150 เด็กหญิง พรนภา ระสีทา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
151 เด็กหญิง ลลิลทิพย์ ทองผา บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
152 นางสาว ญาราภรณ์ แก้วสะเทือน เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด ผ่าน
153 นาย รัชชานนท์ คนยืน นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
154 เด็กหญิง ตรีดาว แวงโสธรณ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
155 นางสาว อารียา ไชยะภา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
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156 นาย ษุภพ ปัญญาจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
157 เด็กหญิง เกษริน ทินคาม มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
158 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ มงคลเกตุ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
159 เด็กชาย หัฏฐกร จันทร์สว่าง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
160 เด็กหญิง ตริญาภรณ์ ปานโชติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
161 เด็กหญิง ชนิภรณ์ โพธ์ิงาม จินดาสินธวานนท์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
162 นางสาว พรไพลิน พลวงค์ จินดาสินธวานนท์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
163 นางสาว นรินธร ไชยสุข บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
164 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อินทร์จันทร์ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
165 นางสาว พัชราภรณ์ การิสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
166 นางสาว ทิวานันท์ จันทร์อิน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
167 เด็กชาย วิธวิทย์ จีนบุตร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
168 เด็กหญิง ภูริชญา สิงห์ศร มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
169 นางสาว ปรียาพร ศรีสุภา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
170 นาย พรหมวิวัฒน์ พลยา บ้านผ้ึงวิทยาคม นครพนม ผ่าน
171 นางสาว ปานตะวัน ถิตย์ฉาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
172 นาย ธีระพร สว่างเพราะ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
173 เด็กหญิง บุญญิสา ปัคมา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
174 นางสาว ธนาพร สุวรรณไตรย์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
175 เด็กหญิง สิริยากร เวชศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
176 เด็กหญิง นวรัตน์ วงษ์หมอก บ้านเเพงพิทยาคม นครพนม ผ่าน
177 เด็กชาย วีรยุทธ จักษุมา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
178 เด็กหญิง ขวัญมาดา ชาชมราษฎร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
179 นางสาว ภิญญดา คูสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
180 เด็กชาย วริทธ์ิธร จีนบุตร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
181 นางสาว ธัญญารัตน์ โทนสิมมา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
182 นางสาว วรัญญา บุญยอ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
183 เด็กชาย กิตติชาติ สุขรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
184 นาย สุวรรณชาด จุลศรี บ้านเเพงพิทยาคม นครพนม ผ่าน
185 เด็กชาย ประภาส โพนนาดี บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
186 เด็กหญิง นภัสนันท์ เช่ียวชาญ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
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187 เด็กชาย ภูมิรพี ศรีอ่อนจันทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
188 นางสาว สมจิตร วิชัยโย บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
189 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทร์แก้ว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
190 เด็กหญิง ระตินันท์ สืบศรี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
191 เด็กชาย ศิวศิษย์ แสงนิกุล อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
192 นาย พัสกร ขลิบบุรินทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
193 เด็กหญิง ลักษมี หินทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
194 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ สุขสันติชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
195 นางสาว ฐนิดา สีระมาตร บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
196 เด็กหญิง ปรีด์ิยาภัทร ปุณณขันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
197 เด็กหญิง สโรชา พรมหนองแสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
198 เด็กหญิง อัลติมา โชติบุญ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
199 เด็กหญิง น้ าเพชร คณาชอบ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
200 เด็กหญิง ญาณินท์ พนมอุปถัมภ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
201 เด็กหญิง พิมพิศา ปัททุม มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
202 เด็กหญิง ปุณยนุช อังกาบ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
203 นาย กิตติภพ กมลภากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
204 เด็กหญิง นภสพรรณ พันธ์ุออน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
205 นาย ตะวัน อุทโท บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
206 เด็กหญิง นุชจรินทร์ ป้องโต ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
207 นาย ธนกฤต ตาลพันธ์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
208 นางสาว จิตติมา เรืองชัย บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
209 นางสาว ชไมพร อรุณา สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
210 เด็กหญิง สกาวเดือน โคตรบุตรดา อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
211 เด็กหญิง สิริรักษ์ จรัสชัยพจน์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
212 เด็กหญิง กมลชนก ชูค าสัตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
213 เด็กหญิง พรกนก ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
214 เด็กหญิง ณัฐรดา ตรีทัศน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
215 นาย ฉลอง ภูแม่นเขียน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
216 นางสาว สโรชา บุตรกาล มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
217 เด็กหญิง พัชรพร คนหาญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
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218 เด็กหญิง วัชลาวลี วงษ์วาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
219 เด็กหญิง กรกมล วาระสิทธ์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
220 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณกูฏ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
221 เด็กหญิง ภูมิหทัย สุกใส บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
222 นางสาว พณิชา วิศรุตมัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
223 เด็กชาย ชยาพล สุริย์ นครพนมวิทยาคม นครพนม ผ่าน
224 เด็กหญิง พิชญธิดา ปราบพล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
225 เด็กหญิง พิมพกานต์ พลงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
226 นางสาว ธนัชพร มาลาหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
227 เด็กหญิง ชุติภา กรธนกิจ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
228 เด็กชาย ไตรลักษณ์ บุญโพธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
229 เด็กชาย ธนาคิม คณาดี มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
230 นางสาว นิจวรีย์ สมลับ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
231 เด็กชาย ภูวิศ วรรณประภา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
232 เด็กหญิง สุดารัตน์ ช่ืนบาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
233 เด็กหญิง อุมาพร ขันซ้าย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
234 นางสาว อภิสมัย แสงบุตร บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
235 เด็กหญิง จณิตา จันลาชัย บ้านโนนยาง ยโสธร ผ่าน
236 เด็กชาย มาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
237 นาย ธีระนัย เกษแก้ว ร่องค า กาฬสินธ์ุ ผ่าน
238 เด็กหญิง ปริยดา นามมีฤทธ์ิ อุเทนพัฒนา นครพนม ผ่าน
239 เด็กหญิง ชญาดา แสงแก้ว มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
240 เด็กหญิง พรนัชชา พลับบดี อุเทนพัฒนา นครพนม ผ่าน
241 นางสาว จุฑามาศ ไชยสุระ อุเทนพัฒนา นครพนม ผ่าน
242 นางสาว พันชนา เพ็ชรภา บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
243 เด็กชาย เทพพิทักษ์ ศรีสมโภชน์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
244 เด็กหญิง กมลศิริ ศิริวงษ์ชัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
245 เด็กหญิง บัณฑิตา อาจวิชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
246 นางสาว ธนัททิพย์ ศิริชัยวัฒนกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
247 เด็กหญิง นฤภร ผานิตกุลวัฒน์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
248 เด็กชาย บัญญพนต์ กองท า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
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249 เด็กหญิง ณิชาภัทร โพธิวรรณา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
250 เด็กหญิง ธัญธร วัฒนเรืองโกวิท ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
251 เด็กหญิง เปรมิกา จารุจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
252 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ถ่ินเซโปน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
253 เด็กหญิง นัฐลดา ศิริบูรณ์ หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
254 เด็กหญิง แพรวา ธนบูรณ์วาณิช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
255 เด็กชาย ปัญญพนต์ นีราณิชกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
256 เด็กหญิง อรอนงค์ ชูรา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
257 เด็กหญิง ฑิตยา จันทะคัด สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ผ่าน
258 เด็กหญิง วริษฐา สารธิมา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
259 นางสาว ภานุชนาถ โพธ์ิอ่อน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ผ่าน
260 นางสาว นภาพร ลายภูค า บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
261 เด็กหญิง กัญญาวีรื นุตตะโยธิน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
262 เด็กหญิง ศศิธร เรืองแสน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
263 เด็กชาย สุชาติ โคตท่าค้อ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
264 เด็กหญิง ธนพร ภูเล่ือน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
265 เด็กชาย ศุธนานิกร อินอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
266 นาย พุฒิพงษ์ ชิตวงศ์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
267 เด็กชาย ชัยพร ประสพม่ัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
268 นาย ณัชพล ร้อยศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
269 เด็กหญิง ฐปานีย์ บุญกอ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
270 นางสาว พิมพ์ชนก บุตรโท อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
271 เด็กชาย ปภรรศกรณ์ คร้อโนนแดง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
272 นางสาว นภัสสร นิติกิตเจริญวงศ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
273 เด็กชาย วชิรวิชญ์ คงศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
274 เด็กหญิง วริศรา เหระวัน สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
275 เด็กหญิง ณัฐพร วรรณพัฒน์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
276 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เหมแดง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
277 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นนเลาพล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
278 เด็กหญิง จีรณา เเสงสารพันธ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
279 เด็กหญิง จิราพัชร กุลวงศ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
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280 นางสาว อัจจิมา ศรีชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
281 นางสาว สุวรรณษา รองทอง ร่องค า กาฬสินธ์ุ ผ่าน
282 นางสาว กิตตยากร มานะพระ แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
283 นางสาว มินตรา เอ่ียมอ่ิม แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
284 เด็กชาย อนุรชา องอาจ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
285 นางสาว ชลธิชา โคตรสาลี บ้านข้ีเหล็ก อุบลราชธานี ผ่าน
286 เด็กชาย วีรวุฒิ วดีศิริศักด์ิ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
287 นาย กนต์ธีร์ พูลเกิด ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
288 เด็กหญิง จินดา ภูคงน้ า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
289 นางสาว ศิรินภา โภคานันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
290 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อุดมถ่ิน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
291 เด็กหญิง ระเบียบรัตน์ อนุรักษ์จินดา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
292 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อ่อนสนิท ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
293 เด็กชาย ต่อตระกูล พิมพะจันทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
294 นาย วุฒินันท์ แสบงบาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
295 เด็กหญิง ธัญวลัย วัยอุดมวุฒิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
296 นางสาว อริสา มูลวันดี กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
297 นาย นิติภูมิ สิทธิเสนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
298 เด็กหญิง ปาริชาติ อาจฤทธ์ิ อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
299 นางสาว ราชาวดี กิติศรีวรพันธ์ุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
300 เด็กหญิง รักษิตา ประมายะยัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
301 เด็กหญิง ศวัสพร เย็นวัฒนา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
302 เด็กหญิง นัฐวดี เขียวไกร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
303 เด็กชาย กันตินันท์ ไชยสัจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
304 นางสาว กฤตพร คุณพูล มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
305 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วงศ์ค าพา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
306 เด็กหญิง วชิราภรณ์ บุทธิจักร์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
307 เด็กชาย อุดมศักด์ิ โพธ์ิทรัพย์ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ผ่าน
308 เด็กชาย วรัญญู ม่ิงเจริญพาณิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
309 นางสาว กัญญาภัค เกตุกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
310 เด็กหญิง สุธิตา ศรีทองทา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน



             281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
             โทร. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com ,http://www.pccm.ac.th/2015/article_content.php?id=567

ท่ี นามสกุล ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน จังหวัด คุณสมบัติช่ือ
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 08.30 น.)

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

311 นางสาว ชนิดาภา เหลือศิริ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
312 นางสาว วิภาดา จันทร์เทพ ซ่งแย้ทิพยา ยโสธร ผ่าน
313 นางสาว ณิชากร อุค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
314 เด็กหญิง สุฑาสินีย์ นะคะจัด สหราษฏร์รังสฤษด์ิ นครพนม ผ่าน
315 เด็กหญิง เปรมภวิกา สวัสด์ิวงศ์ไชย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
316 เด็กหญิง ชัชชนิญ พลีจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
317 เด็กชาย ธนัทชัย สิเนหะวัฒนะ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
318 นางสาว ภัชราภรณ์ สมคะเณย์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
319 นางสาว จิตรานันท์ เพ่ิมข้ึน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
320 นางสาว ปรียาภรณ์ พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
321 เด็กหญิง เนตรชนนี ไกยกิจ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
322 เด็กชาย ณัฐธนาตย์ อ่ิมเต็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
323 เด็กชาย ธิติวุฒ นนทภา อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
324 นางสาว จิดาภา ขุนไทย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
325 นางสาว พัทธนันท์ แก่นสุวรรณ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
326 เด็กหญิง นวพร สืบสิงห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
327 นางสาว นีลพร ไกรพล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
328 เด็กชาย ณัท เสนามาตย์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
329 เด็กหญิง กันยกร เสิกภูเขียว มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
330 นาย อวิรุทธ์ สุริยะศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
331 เด็กชาย พรหมพิริยะ ทิพย์วงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
332 เด็กชาย รักษ์พงศ์ ศรีอาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
333 เด็กหญิง จินปตี อุปัญญ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
334 เด็กหญิง วชิรญา สมบูรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
335 เด็กหญิง สิรีธร จูมวงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
336 นางสาว สุทธิดา สุนทร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
337 นาย รพีภัทร ไชยคราม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
338 นางสาว นวลอนงค์ หงษ์ศรีเมือง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
339 นางสาว บงกช ท าทอง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
340 นางสาว ปานไพลิน หาญสิทธ์ิ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
341 นางสาว ปรัชญาพร หูตาชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน



             281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
             โทร. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com ,http://www.pccm.ac.th/2015/article_content.php?id=567

ท่ี นามสกุล ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน จังหวัด คุณสมบัติช่ือ
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 08.30 น.)

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

342 เด็กหญิง สุวพัชร์ ภูทองกรม อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
343 เด็กหญิง อนุธิดา การยะบุตร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
344 เด็กชาย พัฒนพงษ์ บุญรอด ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
345 เด็กหญิง สิเรียม สังข์ทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
346 เด็กชาย ณัฐดล ทองบุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
347 เด็กชาย สถาปัตย์ เข็มจริยา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
348 เด็กหญิง ณัฐนิชา สีเทา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
349 เด็กหญิง ภาวิณี จันทพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
350 เด็กหญิง นงนภา มูลป้อม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
351 เด็กหญิง ชลิตา อภิสกุลชาติ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
352 เด็กหญิง เอวิตรา เบญจรุญ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
353 เด็กหญิง ชาลิสา ปานาโต บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
354 เด็กหญิง จินดาหรา แสนโสม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
355 นางสาว ธิญาดา กุลสุทธ์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
356 เด็กหญิง สิรินาถ จิตจักร บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
357 เด็กหญิง สุกัญญา ธนโสม พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
358 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ดีชัย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
359 นางสาว วรลักษณ์ ทองมหา ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
360 เด็กหญิง จันทริกา ผลสวิง อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
361 เด็กหญิง อชิรญา กุลวงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
362 เด็กหญิง ชฎาพร สมพันธ์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
363 นางสาว ณัฐวรา หมุนค า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ผ่าน
364 เด็กหญิง นฤมล แก้วธานี อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
365 เด็กหญิง ฉัตรธรัตน์ พิกุลศรี อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
366 เด็กหญิง ปรารถนา โพธ์ิมิผล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
367 นางสาว นันทพร แผลงศร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
368 เด็กหญิง วิมลมาศ วงค์ศรีชา พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
369 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ป้อมสุวรรณ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
370 เด็กหญิง อภิญญา ถนัดทาง แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
371 เด็กหญิง ธันยพัตน์ สุวรรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
372 เด็กชาย ธีริทธ์ จ าปาแพง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
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373 เด็กหญิง อริสา ฝากา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
374 เด็กหญิง เจริญพร คนหาญ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
375 เด็กหญิง ณิชนันทน์ หงษ์อ่อน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
376 เด็กชาย พันณกร ภูงามเงิน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
377 นางสาว อารีรัตน์ ยอดสิงห์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
378 เด็กหญิง อภิชญา ลาภามาตย์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
379 เด็กหญิง ธัญญ์จิรา ลาล าโกน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
380 เด็กหญิง ณัฐธิดา นนเลาพล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
381 นาย ธนภูมิ โพธ์ิอามาตร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
382 เด็กหญิง ษิตาพร ดวงศรี ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ผ่าน
383 เด็กหญิง ธิดาวดี เวียงศรีประเสริฐ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
384 เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา โง้นแดง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานี ผ่าน
385 เด็กหญิง กชกร โลโห โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
386 เด็กหญิง เพชรมพู มุกดาประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
387 นางสาว วิไลวรรณ รัตนวงค์ ผ่ึงแดดวิทยาคาร มุกดาหาร ผ่าน
388 เด็กหญิง สุวิชญาน์ เวชกามา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานี ผ่าน
389 เด็กหญิง ณิชกานต์ รูปเหมาะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
390 เด็กหญิง บุญศิริ บุญศรี หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
391 เด็กหญิง อารีย์รักษ์ ไตรยสุทธ์ิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
392 นาย ธีรวัฒน์ โสภาอุทก โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
393 นางสาว นภกมล วงศ์ศรีชา พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
394 เด็กหญิง นภัสสรณ์ ปานทะผลิน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
395 เด็กชาย ชรินทร์ สุนธงศิริ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
396 เด็กหญิง จุฑาวรรณ สมจิตร พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
397 เด็กหญิง ศุภิสรา ภูกัณหา พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
398 นางสาว ณัฐธิยาภรณ์ นันรัศมี พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
399 นางสาว เบญจมาศ ศรีชาติ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ผ่าน
400 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ จันทวงศ์ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
401 นางสาว ลิลลดา หลักค า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ผ่าน
402 เด็กชาย ธัญเทพ หม่ันนันท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
403 นาย กิตติกร ศิลาอุดม ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
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404 นางสาว เมขลา โสภาพร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
405 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ส าเภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
406 เด็กหญิง อรณิชา โคตรแสนเมือง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
407 เด็กหญิง นลินนิภา ไชยเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
408 นางสาว อมรรัตน์ บุญเสริม นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
409 เด็กชาย ภูมิเพชร พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
410 นางสาว สุจาริณี ศรีชาหลวง นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
411 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีเดช อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
412 นางสาว วรรณาพร เหล่าศรีไชย อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
413 นางสาว วทันยา ทองอุดม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
414 นางสาว กัณฐิกา บุตรพรม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
415 เด็กชาย ศรุต ครองยุติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
416 เด็กหญิง กรกนก วรพิมพ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
417 นาย วัชรพงษ์ ถือสัตย์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
418 เด็กหญิง ชนิภรณ์ สายพิมพ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
419 เด็กหญิง ขัวญมา สว่างแก้ว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
420 นางสาว ธัญสุดา ศรีบ้านโพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ผ่าน
421 นางสาว พิชญธิดา บุตดา ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ผ่าน
422 นางสาว นนทญา มีฤทธ์ิ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ผ่าน
423 นางสาว กุลสตรี ชาภูมี ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ผ่าน
424 เด็กหญิง จิดาภา เจริญรบ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
425 เด็กชาย สิรวิชญ์ พรมกสิกร ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ผ่าน
426 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ หม่ืนขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
427 นางสาว อนุธิดา บุญรัตน์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ผ่าน
428 นาย ชัยนรินทร์ บุญฑล เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
429 นางสาว จิราภา ปัดนา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
430 เด็กหญิง กษมา ศรีเรือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
431 เด็กหญิง ธมลวรรณ สูตรสุวรรณ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
432 เด็กหญิง ปานระพี มูลหลวง เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
433 เด็กชาย ศิวะภูวดล ทองนาเมือง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
434 เด็กหญิง ชญานนท์ จิตติมาตย์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
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435 เด็กหญิง นิจนิภา ศรีวะรมย์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
436 เด็กชาย ภัทรพล ขาวฟ่อน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
437 นาย ธีรวัฒน์ โหน่งวัน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
438 นางสาว กณิกนันต์ จรไธสง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
439 เด็กหญิง ศิริกรณ์ ไชยสัจ เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
440 เด็กหญิง เพชรลดา ริตุ อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
441 นางสาว สิริลักษณ์ เลิศหล้า อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
442 เด็กหญิง จิดาภา เฟือยงาราช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
443 นางสาว จันทิมา ประวิทย์สิทธิกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
444 เด็กชาย วศิน สาระไชย ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
445 เด็กหญิง รสิตา ภูยอดผา อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
446 เด็กชาย ญาณพสิษฐ์ กุลวงค์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
447 เด็กหญิง โมไนย ปองไป นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
448 นางสาว ณิชาภัทธ แสนสุข หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
449 เด็กหญิง วรัชมน ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
450 เด็กหญิง พลอยชมพู ชูศรีเสริฐ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
451 นางสาว นิภาพร คูณดี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
452 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ตักโพธ์ิ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
453 เด็กชาย ชัยอนันต์ อุตวัฒน์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
454 นางสาว พลอยตะวัน ม่ิงขวัญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่าน
455 เด็กชาย ชนาธิป มุลิตา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
456 นาย ภูริณัฐ เลิศศิริรังสรรค์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
457 นางสาว นันท์ชญาน์ บรรเทา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
458 เด็กหญิง ปิยะมาศ สุระโคตร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
459 เด็กหญิง ฐาปราณี ทองผา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
460 นางสาว กัญญารัตน์ ค านนท์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร ผ่าน
461 เด็กหญิง บุชกร สรรธนากุล มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
462 นางสาว จิรสุตา นาโสก ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
463 เด็กหญิง ศศิกานต์ มะลาศรี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
464 นาย ชนาธิป มณีกระโทก มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
465 เด็กหญิง พุธิตา ขันส ารอง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
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466 เด็กหญิง เวณิก พันธ์ุพุทธ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
467 นาย ฤทธิกร รัตนถาวร เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ผ่าน
468 เด็กหญิง นันณิชา เบ้าทอง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
469 นาย จักรกรี มะโนลัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
470 เด็กหญิง ธนพร ภูจอมนาค กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
471 เด็กชาย บวรวิทย์ ธุระสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
472 นางสาว ขวัญฤดี เฉิดละออ อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
473 เด็กหญิง มนทกานต์ ค าปาน มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
474 เด็กหญิง รวิวรรณ โทนหงสา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
475 เด็กหญิง พลอยชมพู ส าเภาวมาลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
476 เด็กชาย วรวัช จินดามณีมาศ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
477 นาย ณัฐวุฒิ สุระเสียง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
478 นางสาว พรประภา ฆารจ ารัส สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
479 นางสาว ธันยพร วาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
480 นางสาว สริญญา เครือศรี เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
481 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ แสงอาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
482 เด็กชาย ศาสตราวุธ ปานอีเม้ง นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
483 เด็กชาย ญาณพัฒน์ นุชนิกร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
484 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ สอนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
485 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยันทะแย้ม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
486 นางสาว ณัฐธิดา เนตรวงศ์ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
487 เด็กหญิง พัชราภรณ์ กุลชาติ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
488 เด็กหญิง ปทิตตา ศรียอด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
489 เด็กชาย สหรัตน์ ปัตลา บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
490 เด็กหญิง พรธิดา เตรืองวัน นครพนมวิทยาคม นครพนม ผ่าน
491 เด็กหญิง ภัทรวดี โชติประเสริฐ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
492 นางสาว จันทรัตน์ เสนาวัง บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
493 เด็กหญิง ปิยมาศ ภูมิศักด์ิสิทธ์ิ เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
494 นางสาว สุกฤตยา อินทะชัย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ผ่าน
495 เด็กชาย พนธกร สุภักด์ิ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
496 เด็กหญิง พรทิพย์ เจริญชัยวัฒนโชติ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
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497 เด็กชาย ศิวราช เหลาพรม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
498 เด็กชาย พนมไพร บุญสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
499 นางสาว ขวัญชนก เช้ือวังค า นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
500 นาย อัสนี ด่านศักด์ิชัย บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
501 เด็กหญิง พรเพ็ญ เหล่าจันทร์อัน หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
502 เด็กหญิง สุชัญญา แสงโคตร หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
503 นางสาว อริสรา พรมจันทร์ ผาน้ าทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
504 นางสาว นันท์นภัส หม่ืนศรี ค าป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร ผ่าน
505 เด็กหญิง วรัญชลี เมืองโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
506 นางสาว สาริยา มังคะรัตน์ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ผ่าน
507 นางสาว ศิริลักษณ์ วรวิเศษ ค าป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร ผ่าน
508 นางสาว นิภัทรา สายสินธ์ุ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
509 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิชาทา อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
510 นางสาว ปฏิญญา ราชชมภู หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
511 เด็กหญิง ดาริกา ทระค าหาร อนุบาลชุลีพร กาฬสินธ์ุ ผ่าน
512 เด็กชาย ชนะวัฒน์ ถวิล สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
513 เด็กชาย ณัฐชนน บุญเรือง สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
514 นางสาว วิรมณ เตชะพิญชยะ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่าน
515 เด็กชาย รัฃพล วงค์จอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
516 เด็กหญิง ขวัญฤทัย กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
517 นาย ฉัตริน จิตรส่องแสง มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
518 เด็กหญิง วนฤมล บุรีรัตน์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ผ่าน
519 เด็กหญิง สุชาครีย์ วงค์ชา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
520 นาย ธราดล ศรีขันซ้าย บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
521 เด็กหญิง ฟ้าปภาทิพย์ คงธนชโยพิทย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
522 เด็กหญิง ศิริประภา สินทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
523 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรล้อม บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
524 เด็กชาย ศตภพ เช้ือสาวะถี มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
525 เด็กหญิง เปรมยุดา นนท์ศิลา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
526 เด็กหญิง ฐิติวรดา ทับทิมไสย์ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
527 นางสาว ประกายฟ้า กรรณิกา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
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528 นาย สุขวิทย์ ศรีไพรวรรณ บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
529 นางสาว ชนิสรา เลิศศิริรังสรรค์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
530 นางสาว อรจิรา แก้วศรีนวม ผาน้ าทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
531 นางสาว ภัทร์ลดา ปาวะรีย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
532 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บรรเทา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
533 นาย ศิวกร ทองเกษ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่าน
534 เด็กชาย อิสระภาพ ตรันเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
535 เด็กชาย ฐิติภัทร ศิริโรจนะทรัพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
536 เด็กหญิง ณัฐณิชา โสมเกษตรินทร์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
537 เด็กหญิง ปพัศชา แสงสว่าง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
538 เด็กชาย วิชญ์พล พรมลี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
539 เด็กหญิง พิชามญช์ วิชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
540 เด็กชาย ทัศน์ไท หฤทัยถาวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
541 เด็กหญิง นทสรวง ประทุมชนกกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
542 นาย ภูธเนศ อุปฮาต มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
543 เด็กชาย วิธวินท์ วงละคร มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
544 เด็กหญิง นภัทร เก้ือสุวรรณ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
545 เด็กหญิง ญาติมา ใต้เมืองปาก โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
546 นาย อภิวัฒน์ ลัดดา มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
547 เด็กหญิง อลิสา รอบคอบ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
548 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ โชติยเวชวัฒน์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
549 เด็กหญิง ศศิปรียา ถวิลมาตย์ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผ่าน
550 เด็กหญิง ชนัญธิดา คนหาญ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
551 เด็กชาย วชิร&#8203;วิทย์&#8203;กันยา&#8203;วรรณ&#8203;ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
552 นางสาว ชลธิชา ชลกิจ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
553 เด็กหญิง กนกพิชญ์ วันเพราพร้ิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
554 นาย ธีรภาพ จุลลี บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
555 นาย พีรพัฒน์ นามสง่า บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
556 เด็กชาย ณฐพงศ์ แสนดาหม่ืน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
557 เด็กหญิง ภูวษา กีรติศรีกุล กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
558 เด็กหญิง เมธาวี อักษรครบุรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
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559 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ค าผา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
560 เด็กหญิง พนมพร ปะวันเณย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
561 นาย จักรี ค ามุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
562 เด็กชาย ยุติธรรม นันทศิริ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
563 นาย ยุทธนา ไชยเพชร ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร ผ่าน
564 เด็กหญิง สุพรรษา กาลจักร กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
565 เด็กหญิง สายธาร โทบ้านโซ่ง มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร ผ่าน
566 เด็กชาย จิรัญชัย วิภูสิราทิพย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
567 นางสาว ประภาสิริ โพธ์ิสาร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
568 เด็กหญิง ชลกาญจน์ วงค์หลัง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
569 เด็กชาย ธนพัฒน์ อัศววุฒิโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
570 เด็กหญิง ฐิดาภา ส าราญจักร์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
571 เด็กหญิง มารินี สิงห์โคตร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
572 เด็กหญิง ปภาพิชญ์ สัมฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
573 นางสาว ภัทรภรณ์ คงได้ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ผ่าน
574 นางสาว ณัฐธยาน์ เผือดผุด เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ผ่าน
575 เด็กหญิง กนกอร ทองเจริญ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด ผ่าน
576 เด็กหญิง ศศิกานต์ บุญสด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
577 นาย ชลพัฒน์ ป่ินมุนี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่าน
578 นางสาว รอยพิมพ์ จันทร์เจริญ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
579 เด็กชาย ชิดชนก หาญมนตรี บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
580 เด็กหญิง ปภาวรินท์ การจะโนศรี อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
581 เด็กชาย ธณาวุฒิ ประทุมชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
582 เด็กชาย วรปรัชญ์ อุทสาร เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
583 เด็กชาย บุริศฐ์ โมระดา เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
584 นาย ศุภกฤต พลธรรม ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่าน
585 นาย ธีรภัทร์ นาตรีชน บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
586 เด็กหญิง ปวริศา กัลยาณลาภ มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
587 นางสาว กัลปังหา วาปี นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
588 นางสาว ศศิธร ท านุ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
589 เด็กหญิง กชพร พุ่มโพธ์ิ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
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590 เด็กหญิง กรชนก วุฒิรัญญกูล ค าชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร ผ่าน
591 นางสาว กฤติยา สีดาเลิศ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
592 เด็กหญิง กุลรดา พลอ านวย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
593 เด็กหญิง สิริวรรณ บุตรจันทร์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
594 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
595 เด็กหญิง ภานุมาศ พันธ์อ่อน อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
596 เด็กชาย ลัทธชัย วงศ์ค าพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
597 นางสาว อาทิตตยา จันทร์ศรี ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่าน
598 เด็กหญิง ชลดา ประชาโชติ ร่องค า กาฬสินธ์ุ ผ่าน
599 เด็กชาย อนันต์ โคตรสิน อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
600 เด็กหญิง กมลพร เนตยากร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ผ่าน
601 นาย ภานุเดช บุตรพรม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด ผ่าน
602 เด็กหญิง ธนภรณ์ ปราณี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
603 เด็กหญิง ชุติมา ลุนสาร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
604 เด็กชาย พิสิษฐ์ สนธิเจริญฤทธ์ิ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผ่าน
605 เด็กชาย อภิชิต ละคร ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
606 เด็กหญิง ปิยวรรณ โตวัฒนกิจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
607 เด็กหญิง พิชญ์นาฏ แก้วศิริ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่าน
608 เด็กหญิง รุจิรดา จันวิมล มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
609 นางสาว ชนิสา รักษา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
610 เด็กชาย เดชาธร หลวงพรหม มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
611 เด็กชาย อานนท์ เกิดแก้ว ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร ผ่าน
612 เด็กหญิง กัญญาพัชร บ ารุง มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
613 เด็กหญิง ปุณยรัตน์ ประทาน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
614 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริสาร เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด ผ่าน
615 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ไชยพันโท โพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี ผ่าน
616 เด็กหญิง พรลภัส เจริญพันธ์วุฒิกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
617 เด็กชาย ภูกริช อาจวิชัยด ารง มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
618 เด็กหญิง ธนันท์ภรณ์ คมจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
619 เด็กชาย รุจิกร ศิวประสิทธ์ิกุล เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
620 นาย สิทธิโชค ธรรมโรจน์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ผ่าน
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621 นางสาว ครองขวัญ อินทรวิชัย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
622 เด็กหญิง ณัชชา พันธ์เลิศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
623 นาย ปณิธิ ศรีธรรม เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
624 เด็กหญิง ธิษณา เหลาไผ่ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
625 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศรีสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
626 เด็กชาย วชิรปาณี วงค์ตาข่ี นาเเกสามัคคีวิทยา นครพนม ผ่าน
627 นาย พัฒนกิจ เช้ือเจ็ดตน เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
628 เด็กชาย ธนภัทร ภิรมย์มาก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
629 เด็กหญิง ธมลวรรณ พลยะเรศ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
630 นางสาว ศุภริยา สิงคิบุตร เลิงนกทา ยโสธร ผ่าน
631 นาย ธีรภัทร ธรรมวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
632 เด็กหญิง ดลกานต์ พลซ่ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
633 เด็กชาย สิปานน ศิริเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ผ่าน
634 นาย เอกรักษ์ พิมพ์เภา บัวขาว กาฬสินธ์ุ ผ่าน
635 เด็กหญิง บุษยมาศ สุขาวาปี พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ ผ่าน
636 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สินกังวาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
637 เด็กหญิง ศิรประภา ผิวนวล เดชอุดม อุบลราชธานี ผ่าน
638 นาย นวพัฒน์ แสงเนตร เดชอุดม อุบลราชธานี ผ่าน
639 เด็กหญิง ธนัญญา บุญสอด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่าน
640 นาย ชัยวัฒน์ การะภักดี กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ผ่าน
641 เด็กหญิง ญาณาธิป สุนโท ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
642 เด็กชาย ปวรุตม์ หงษ์ชุมแพ ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
643 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พันธ์หมุด มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่าน
644 เด็กหญิง พรพนม ปะวันเณย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่าน
645 เด็กหญิง สุณัชชญา สุนโท ธาตุพนม นครพนม ผ่าน
646 นาย ธนโชติ พ่อปัญญา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่าน
647 เด็กหญิง กนิฐนันท์ วรรณดี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ผ่าน


