
เลขทีนั่ง้สอบค ำน ำหนำ้ชือ่-สกลุ โรงเรยีน

MP001 นำย สันตชิยั สมหวัง สำรคำมพทิยำคม

MP002 นำงสำว เมธณีิ  คัณทักษ์ สำรคำมพทิยำคม

MP003 นำย นภกติติ ์ดวงทำ้วเศรษฐ ์ สำรคำมพทิยำคม

MP004 นำย ทักษ์ดนัย พรมสอน ค ำมว่ง

MP005 นำย สทิธพิล ตอเสนำ ค ำมว่ง

MP006 นำย ณรพัสด ์เทศำรนิทร์ ค ำมว่ง

MP007 นำงสำว ชญัญำ ฉำยฉันท์ ค ำมว่ง

MP008 นำย ชณิวัฒน ์  ธงวชิยั ชำนุมำนวทิยำคม

MP009 นำย สเุมธ  ด ำเพยีร ชำนุมำนวทิยำคม

MP010 นำย สรศักดิ ์ ยอดครีี ปำกคำดพทิยำคม

MP011 นำย อนุรักษ์   สขุสบำย ภกูระดงึวทิยำคม

MP012 นำงสำว ศริวิรรณ  ประธำน วำปีปทมุ

MP013 นำงสำว กริตกิำนต ์ ถิน่วลิัย โรงเรยีนรอ่งค ำ

MP014 นำย อภรัิกษ์  พันทกำล โรงเรยีนรอ่งค ำ

MP015 นำงสำว เรอืนแกว้  กองขนุทด ดำ่นขนุทด

MP016 นำย จักรพันธ ์พฒุศรี นำขำ่วทิยำคม

MP017 นำย ภริวัช แป้นสขุำ นำขำ่วทิยำคม



MP018 นำงสำว อรุศำ จขุะมะนะ นำขำ่วทิยำคม

MP019 นำงสำว กฤตยิำณี  สกุนิ ฟ้ำแดดสงูยำงวทิยำคำร

MP020 นำย นำยสมศักดิ ์ วเิศษกลำง โรงเรยีนภกูระดงึวทิยำคม

MP021 นำงสำว นภิำพร  ชำวนำแปน โรงเรยีนภกูระดงึวทิยำคม

MP022 นำย ชนนิทร ์ เงนิมำ โรงเรยีนภกูระดงึวทิยำคม

MP023 นำย ชลสทิธิ ์ โหลทอง โรงเรยีนภกูระดงึวทิยำคม

MP024 นำย กฤษฎำ  ทองหมืน่ เชยีงยนืพทิยำคม

MP025 นำงสำว สรรัีชญ ์ สมบัตมิี เชยีงยนืพทิยำคม

MP026 นำงสำว อำฐติยิำ  เทยีนพรมรำช เชยีงยนืพทิยำคม

MP027 นำงสำว ณัฐรกิำ  กภุำพันธ์ เชยีงยนืพทิยำคม

MP028 นำย ภมูนิทร ์ บษุบง นำโพธิพ์ทิยำสรรพ์

MP029 นำย สรุยิำ  สคุ ำภำ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MP030 นำงสำว พมิพพ์ำดำ ดำวกลำง เกล็ดลิน้วทิยำ

MP031 นำงสำว กลัยำกรณ์  จันทรฤ์ทธิ์ ปำกคำดพทิยำคม

MP032 นำงสำว ป่ินมณี  ขจร ปำกคำดพทิยำคม

MP033 นำย นครนิทร ์ กลำ้ใจ ดอนไทรงำมพทิยำคม

MP034 นำงสำว นรนิทร ์ ค ำทองสขุ ฟ้ำแดดสงูยำงวทิยำคำร  

MP035 นำย ชำญชยั  นำมนนท์ ยำงวทิยำคม



MP036 นำย พัทธพล  ชใูส นำดนูประชำสรรพ์

MP037 นำย พรีะพัฒน ์ จนิดำมณี สตรสีริเิกศ

MP038 นำย สรำวฒุ ิ ชำวนำ สตรสีริเิกศ

MP039 นำงสำว อำทติยำ  ชณิวงศ์ สตรสีริเิกศ

MP040 นำงสำว ยพุเรศ  รัตนวัน สตรสีริเิกศ

MP041 นำงสำว นมินต ์ฤกษ์มี เขำยอ้ยวทิยำ

MP042 นำย นันทวัฒน ์ศรสีวุงศ์ ประโคนชยัพทิยำคม

MP043 นำงสำว สภุำวด ี สำมลุ ค ำแสนวทิยำสรรค์

MP044 นำงสำว อรสิรำพร  วงษ์ชมพู ค ำแสนวทิยำสรรค์

MP045 นำย ธนกฤต  ปซสิขิัง ชมุพวงศกึษำ

MP046 นำย เทพอลงกรณ์  ครพนม ชมุพวงศกึษำ

MP047 นำงสำว พฤกษำ  ทองนุ่ม สรินิธรวทิยำนุสรณ์

MP048 นำย ศวิะมนิทร ์ พชืพันธ์ ทำ่ลำด

MP049 นำย เกยีรตศิักดิ.์ สคีณุ บรบอืวทิยำคำร

MP050 นำย ธรียทุธ ศัทธำคลัง วำปีปทมุ

MP051 นำงสำว ชนกิำ ตดิวงษำ วำปีปทมุ

MP052 นำย วรพจน ์สแีวงเขตร์ วำปีปทมุ

MP053 นำงสำว นรศิรำ อำสำเสนำ วำปีปทมุ



MP054 นำงสำว นรศิรำ อนัทะรนิ วำปีปทมุ

MP055 นำย จริำพงษ์ เมอืงเดช วำปีปทมุ

MP056 นำงสำว นันทชิำ สรอ้ยโพธิ์ ศรกีระนวนวทิยำคม 

MP057 นำย อรรถชยั ดรัีกษำ ศรกีระนวนวทิยำคม 

MP058 เด็กชำย ณภัทร  ศริโิสม บำ้นดงใหญ่

MP059 เด็กชำย พงศกร  นำเมอืง บำ้นดงใหญ่

MP060 นำงสำว พมิพชิญำ  มรัิตนไพร พนมไพรวทิยำคำร

MP061 นำย สรุเชษฐ ์ ศรพีลัง พนมไพรวทิยำคำร

MP062 นำงสำว พนูสขุ   เขยีวออ่น โกสมุวทิยำสรรค์

MP063 นำย ชยัอนันต ์ เหนิสวำ่ง โกสมุวทิยำสรรค์

MP064 นำย คณำวฒุ ิ นภำโชติ โกสมุวทิยำสรรค์

MP065 นำงสำว สใบทพิย ์ เพยีสรุะ โกสมุวทิยำสรรค์

MP066 นำย สทิธพิงษ์  ค ำดี โกสมุวทิยำสรรค์

MP067 นำงสำว ภควด ี ชำวไทย โกสมุวทิยำสรรค์

MP068 นำงสำว พศิมัย  ภัยพำรี โกสมุวทิยำสรรค์

MP069 นำย  นำยอ ำพล อปุมัย วำปีปทมุ

MP070 นำย นำยนรนิทร ์บญุทำ วำปีปทมุ

MP071 นำงสำว นำงสำวกญัญำรัตน ์วงศว์ศิษิฐ ์ วำปีปทมุ



MP072 นำงสำว นำงสำวเกวลนิ ลิม้วณชิชำกร วำปีปทมุ

MP073 นำงสำว นำงสำวปณำล ีกกึกอ้ง วำปีปทมุ

MP074 นำงสำว นำงสำวขวัญจริำ หันทยงุ วำปีปทมุ

MP075 นำย นำยยศพนธ ์สนุทรพสษิฐ์ วำปีปทมุ

MP076 นำงสำว นำยศภุกร ขอด ี วำปีปทมุ

MP077 นำงสำว ณัฐพร  ปะนัดถำ วำปีปทมุ

MP078 นำย กติตศิักดิ ์ ทพิยแ์สง วำปีปทมุ

MP079 นำงสำว พรปวญี ์ ประจวบสขุ เสงิสำง

MP080 นำงสำว ศศธิร  เหมกลุ เสงิสำง

MP081 นำงสำว นภัสวรรณ  ปิสันเทยีะ เสงิสำง

MP082 นำย นำยวรีะพล  อปัมะกำ มัธยมยำงสสีรุำช

MP083 นำงสำว สรินิญำ  ศรปัีตเนตร มัธยมยำงสสีรุำช

MP084 นำงสำว โชตรัิตน ์อปัมำเก นำดนูประชำสรรพ์

MP085 นำย ธัญเทพ เจรญิศรี พทุไธสง

MP086 นำย ทัพไท ไชยะเดชะ กนัทรลักษ์วทิยำ

MP087 นำงสำว อรปรียัำ  ผำยกลำง วำปีปทมุ

MP088 นำงสำว สภุำพร  ชำววำปี วำปีปทมุ

MP089 นำย ศภุโชค วรรณปโพธิ์ วำปีปทมุ



MP090 นำย ชนำเมธ  บตุรวชิำ วำปีปทมุ

MP091 นำย อภสิทิธิ ์ พนูลน้ วำปีปทมุ

MP092 นำย ภรีดล  มรุจัินทร์ วำปีปทมุ

MP093 นำงสำว เบญจมำศ   อดทน จันทรเุบกษำอนุสรณ์

MP094 นำย จริำยทุธ  สำรำงค ำ จันทรเุบกษำอนุสรณ์

MP095 นำงสำว นางสาว วรรณน์ภิา สาสี รร.ชำนุมำนวทิยำคม


