
เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล ผลการสอบคัดกรอง หมายเหตุ
1 เด็กชายญาณพัฒน์  มละมาศ ผ่าน
2 เด็กชายจิรายุทธ  อิ่มทรัพย์ ผ่าน
3 เด็กชายปรเมศวร์  โสภาอินทร์ ผ่าน
5 เด็กชายณัฐพล  วรเมจกานนท์ ผ่าน
6 เด็กหญิงชลธิชา  นามวงษ์ ผ่าน
7 เด็กหญิงภคพร  นระแสน ผ่าน
8 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พัฒนิบลูย์ ผ่าน
9 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีหาภูธร ผ่าน
10 เด็กชายเกรียงไกร  ศรีตระการ ผ่าน
11 เด็กชายณัฐพล  มีนิตสม ผ่าน
12 เด็กชายบารมี  ศรีหาภูธร ผ่าน
13 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิทธิภัทร์สกุล ผ่าน
14 เด็กชายศุภชัย  ศรีทา ผ่าน
15 เด็กหญิงจิรดา  นกหนู ผ่าน
16 เด็กหญิงพัชรพร  ท าสาหา ผ่าน
17 เด็กชายชนาธิน  อ่อนน้อย ผ่าน
18 เด็กชายอนุวัฒน์  ภูแดนแผน ผ่าน
19 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเนตร ผ่าน
20 เด็กชายภัทรชนน  บวัหอม ผ่าน
21 เด็กชายศตนันท ์ ดลแม้น ผ่าน
22 เด็กหญิงอริสา  ค าหงษา ผ่าน
23 เด็กหญิงจุฑาทพิย์  ค าสนาม ผ่าน
24 เด็กหญิงฐติพร  โชติชัย ผ่าน
25 เด็กชายธนกฤต  แก้วขอนแก่น ผ่าน
26 เด็กหญิงพรสิริ  เดือนขาว ผ่าน
27 เด็กหญิงปรียาภัทร  ทองนู ผ่าน
28 เด็กชายภัทรศิน  กัลยาณมิตร ผ่าน
29 เด็กชายอัฏฐพล  แพงหา ผ่าน
30 เด็กหญิงสกุลรัตน์   ถิตย์หนองแวง ผ่าน
31 เด็กชายภัทรวิชญ์  ภูกิจนาค ผ่าน
32 เด็กหญิงพิชญาภัค  อารีเอื้อ ผ่าน
33 เด็กหญิงเมมิกา  สายส าอางค์ ผ่าน
34 เด็กชายณภัทร  สุวรรณดี ผ่าน
35 เด็กชายธนาดล เสนากูล ผ่าน
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36 เด็กชายสุชัจจ์  นันภักดี ผ่าน
37 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สมมิตร ผ่าน
38 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองค าปลิว ผ่าน
39 เด็กชายพฤทธ์ิ  ค้าขาย ผ่าน
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพูล ผ่าน
41 เด็กชายต้นตระกูล  อุ่นผ่อง ผ่าน
43 เด็กหญิงพัชริดา  สมภาร ผ่าน
44 เด็กชายทวิา ชมสีดา ผ่าน
45 เด็กหญิงอรจิรา  ภูทะวัง ผ่าน
46 เด็กชายธนกฤต  อินทรักษ์ ผ่าน
47 เด็กหญิงบวับชูา  อุ่นผ่อง ผ่าน
48 เด็กชายชนะพงศ์  บรรณสาร ผ่าน
49 เด็กหญิงภัทราพร  ภูเด่นใจ ผ่าน
50 เด็กชายปณัณวิชญ์  บวัอาจ ผ่าน
51 เด็กชายปรมัตถ์ จ าเริญสาย ผ่าน
52 เด็กหญิงพิมพ์หทยั  ภูเกิดพิมพ์ ผ่าน
53 เด็กชายธนาเดช  แซ่เถา ผ่าน
54 เด็กหญิงณัชชา  การรัศมี ผ่าน
55 เด็กหญิงศุภรัตน์  ภูชัยแสง ผ่าน
56 เด็กชายเจษดา  งอกงาม ผ่าน
57 เด็กหญิงศิรินารถ  อาจเทเวทย์ ผ่าน
58 เด็กชายวีรดนย์  เขียวโคตร ผ่าน
59 เด็กชายภาคิณ  สีสุทศั ผ่าน
60 เด็กชายอติชาติ  อุทยักุง ผ่าน
61 เด็กชายธนชาต  ฆารเสถียร ผ่าน
62 เด็กชายกษิด์ิเดช  สินโคกสี ผ่าน
63 เด็กชายธีรเดช  ภูกาบหนิ ผ่าน
64 เด็กหญิงธนพร สายมายา ผ่าน
65 เด็กชายเอกชัย  เฉิดสมบรูณ์ ผ่าน
66 เด็กหญิงเปรมสุดา  ไชยลา ผ่าน
67 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  พิเคราะหแ์น่ ผ่าน
68 เด็กชายธนาธิป  ภูเปว้ ผ่าน
69 เด็กชายวรกมล  ผลรักษา ผ่าน
70 เด็กหญิงไอยรินย์  ภูแดนแผน ผ่าน
71 เด็กหญิงอัยดา  สุดประเสริฐ ผ่าน
72 เด็กหญิงปวรรัตน์  พะนะสิทธ์ิ ผ่าน
73 เด็กหญิงกุรัตน์ธิดา  พรรณงาม ผ่าน
74 เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีนัก ผ่าน



75 เด็กชายชยพล  ชมสุข ผ่าน
76 เด็กชายจิรภัทร  จ าปารัตน์ ผ่าน
77 เด็กชายณัฐดนัย  ภูโปร่ง ผ่าน
78 เด็กหญิงปพิชญา  ดอนเหลือม ผ่าน
79 เด็กชายธีรภัทร  ขจรโมทย์ ผ่าน
81 เด็กหญิงภัณฑิรา  ส าราญพงษ์ ผ่าน
82 เด็กชายปรวีร์  ศรีจรัญ ผ่าน
83 เด็กชายมงคล  พิมพ์ไสย ผ่าน
84 เด็กชายชนกฤต  พรมพันธ์ุ ผ่าน
85 เด็กหญิงอริสรา  ศรีชัย ผ่าน
86 เด็กชายภัคพล  ส าราญร่ืน ผ่าน
87 เด็กหญิงณัฏฐนันท ์ ศรีชาติ ผ่าน
88 เด็กหญิงภคพร  พันธ์สุวรรณ ผ่าน
89 เด็กหญิงพาขวัญ  ส าราญมนต์ ผ่าน
90 เด็กชายวรุตพันธ์ุ  อุ่นรัตน์ ผ่าน
91 เด็กชายธนาดล  เสร็จกิจ ผ่าน
94 เด็กชายธนภัทร  บญุเสนาะ ผ่าน
95 เด็กหญิงนันทพร  ทกึทา ผ่าน
96 เด็กหญิงณัฐชา อิ่มพัฒน์ ผ่าน
97 เด็กหญิงสุพัตรา  โพธ์ิกลาง ผ่าน
98 เด็กชายชาติชาย  เฉิดวาสนา ผ่าน
99 เด็กหญิงอภิญญา  ถิตย์ผ่อง ผ่าน
100 เด็กชายปรเมศ  กุระอิ่ม ผ่าน
101 เด็กชายพิเชษฐ์  ร่ืนพิทกัษ์ ผ่าน
102 เด็กชายกิตติพัฒน์ ประเสนัง ผ่าน
103 เด็กชายสุรกุล  ดลสมบรูณ์ ผ่าน
104 เด็กหญิงปฐัมาภรณ์  ภูวงเรือง ผ่าน
105 เด็กหญิงมัลลิกา  แพรกปาน ผ่าน
106 เด็กหญิงชญานี  คระยาง ผ่าน
107 เด็กหญิงศุภ์ชัญญา  แดนนารัตน์ ผ่าน
108 เด็กหญิงพีรตรา  หรัิญ ผ่าน
109 เด็กชายทนิวุฒิ  วิเชียรชัย ผ่าน
110 เด็กชายจักรพัฒน์  ภูตะคาม ผ่าน
111 เด็กชายวรัทยา  สิงหาสาร ผ่าน
112 เด็กหญิงพิมพ์อร ภูหมั่นรู้ ผ่าน
113 เด็กชายประสิทธิชัย  ภูวงแหวน ผ่าน
114 เด็กหญิงลิตธิดา  โกฏิรักษ์ ผ่าน
115 เด็กหญิงปรียนันท ์ แสนโชติ ผ่าน



116 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาลวิไล ผ่าน
117 เด็กชายพีรภัทร  การเรียง ผ่าน
118 เด็กหญิงวรัญชลี  ภวภูตานนท์ ผ่าน
119 เด็กชายธนภัทร  ภูต้องใจ ผ่าน
120 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จ าเริญกุล ผ่าน
121 เด็กหญิงรมิตา  จ าเริญกุล ผ่าน
122 เด็กหญิงอินทรา  ภูชาบตุร ผ่าน
123  เด็กหญิงกุลจิรา  ภูนบทอง ผ่าน
124 เด็กชายอัศวิน  เกื้อวิทา ผ่าน
125 เด็กชายคุณัญญา  อุตส่าห์ ผ่าน
126 เด็กชายกฤตกานต์  ภูแสง ผ่าน
127 เด็กหญิงชญาดา  ภูผาเดียว ผ่าน
128 เด็กชายศักดินนท ์ บญุวงค์ ผ่าน
129 เด็กชายธีรพีชญ์  บญุจ าเนียร ผ่าน
130 เด็กชายสุวรรณ  ฤทธ์ิจ ารัส ผ่าน
131 เด็กชายภควรรษ  แสงการ ผ่าน
132 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โขมะพัฒน์ ผ่าน
134 เด็กชายสหพัฒน์  ฆารจ ารัส ผ่าน
135 เด็กหญิงวรรณวิสา  ดอนชมภู ผ่าน
136 เด็กชายเจษฎา  ภูยาดวง ผ่าน
138 เด็กชายเอกรินทร์  ภูสถิตย์ ผ่าน
140 เด็กชายจีระภัทร  บวัส าราญ ผ่าน
141 เด็กชายจิรายุทธ  จีระสมบติั ผ่าน
142 เด็กหญิงพรทวิา  ภิรมย์มาก ผ่าน
143 เด็กหญิงฟาริดา พุทธรัตน์ ผ่าน
144 เด็กหญิงนันทน์ภัส  สุดรัก ผ่าน
145 เด็กชายนิริศภูมิ  ภูคงสด ผ่าน
146 เด็กหญิงกีรตยา  ปทัมารังกูล ผ่าน
147 เด็กหญิงสุริภัทร์  ทา่ขาว ผ่าน
148 เด็กหญิงทกัษอร  ดูจันทร์ ผ่าน
149 เด็กหญิงเกวลิน  ฉายพล ผ่าน
150 เด็กชายชยานนท ์ พลานชัย ผ่าน
151 เด็กชายกันตพงษ์  ฉายจรุง ผ่าน
152 เด็กหญิงพรรษา  ยนพันธ์ ผ่าน
153 เด็กชายชนาธิน  ส าราญบญุ  ผ่าน
154 เด็กชายณัฐพล  หาญสมศักด์ิกุล ผ่าน
155 เด็กชายสิทธิชัย  เรืองสุข ผ่าน
156 เด็กชายสาริทธ์ิ  ภารเจิม ผ่าน



157 เด็กชายปยิะ เรียบชารี ผ่าน
158 เด็กหญิงชุติมา  มลาวรรณ ผ่าน
159 เด็กหญิงรมิตา  ผิวลา ผ่าน
160 เด็กชายกรวิชญ์  ชาญสินธพ ผ่าน
161 เด็กหญิงอรุณนภา เรืองศรี ผ่าน
162 เด็กชายภูวเดช  ศรีวรสาร ผ่าน
163 เด็กชายอภิชาติ  แสนกันยา ผ่าน
165 เด็กหญิงนิชาพร  ประเสริฐสังข์ ผ่าน
166 เด็กหญิงบณัฑิตา  วรรณเครือ ผ่าน
167 เด็กหญิงมาริสา  ศรีชัยชู ผ่าน
168 เด็กหญิงกรวิภา  หารประชุม ผ่าน
170 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงศรี ผ่าน
171 เด็กชายพรพิพัฒน์  มณีก้อน ผ่าน
172 เด็กหญิงพิมชนก  บญุไสว ผ่าน
173 เด็กชายสุทธิรักษ์  กุระสินธ์ุ ผ่าน
174 เด็กชายทกัษกร  พรมอานุรักษ์ ผ่าน
175 เด็กหญิงชุติมา  ไร่สงวน ผ่าน
177 เด็กชายธนกาญจน์   แสงพงษ์ ผ่าน
178 เด็กหญิงธัญญามาศ  ดีแปน้ ผ่าน
179 เด็กหญิงอินทอิร  ถาวรเลิศ ผ่าน
181 เด็กหญิงกนกกร  ตรันเจริญ ผ่าน
182 เด็กหญิงเยาวเรศ  กุลจะนุช ผ่าน
184 เด็กชายชานุเดช ภูทาดทอง ผ่าน
186 เด็กหญิงบณัฑิตา  สมจิตร ผ่าน
187 เด็กชายเดชา  วีระพันธ์ ผ่าน
188 เด็กหญิงดารินทร์  แก้วพิลา ผ่าน
189 เด็กชายเกียรติกูล  อ่อนส าอางค์ ผ่าน
190 เด็กหญิงนงนุช  หล้าบาง ผ่าน
191 เด็กหญิงปวรรัตน์  พลอยกันหา ผ่าน
192 เด็กหญิงชญานี  สายไสว ผ่าน
195 เด็กชายรชต  เบา้ช้างเผือก ผ่าน
197 เด็กชายจิรายุ  นันทะพา ผ่าน
198 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีเสนพิลา ผ่าน
199 เด็กชายปญัญากร  แสนสินธ์ุ ผ่าน
200 เด็กหญิงปวีณา  โคกโพธ์ิ ผ่าน
201 เด็กหญิงศศิธร  นิจจ านงค์ ผ่าน
202 เด็กหญิงสุนิดา  การศักด์ิ ผ่าน
203 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ  สุค าม่วง ผ่าน



204 เด็กหญิงสุกานดา  ไชยค านวน ผ่าน
205 เด็กชายภานุพงษ์  ปรัชญาวรวัฒน์ ผ่าน
206 เด็กชายฉัตรมงคล  เอมทรัพย์ ผ่าน
207 เด็กหญิงเขมจิรา  บญุจรัล ผ่าน
208 เด็กชายเดชบดินทร์  เขตบญุไสย ผ่าน
209 เด็กชายจรัญ  หร่ังแร่ ผ่าน
210 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปรีเลขา ผ่าน
211 เด็กชายวีระพงค์  ญานกาย ผ่าน
212 เด็กชายภูตะวัน  ภูเต้าเงิน ผ่าน
213 เด็กชายอภิสัณห ์ ยานสาร ผ่าน
214 เด็กชายธนพจน์  รอดรักษา ผ่าน
215 เด็กหญิงปนิตา  กองน้อย ผ่าน
216 เด็กชายเจษฎากร  ธนงค์ ผ่าน
217 เด็กชายฉัตรมงคล  ช่อพยอม ผ่าน
218 เด็กชายพีรกานต์  ขุนพลัง ผ่าน
219 เด็กชายวีรภัทร  พัฒนไชย ผ่าน
220 เด็กหญิงพิมาดา  วรามิตร ผ่าน
221 เด็กหญิงนันทกิานต์  ทรัพย์สมบติั ผ่าน
222 เด็กหญิงศิรินภา  ภูธงไชย ผ่าน
223 เด็กชายรัชชานนท ์ภูกิ่งเงิน ผ่าน
224 เด็กชายณัญพงษ์  สุทธิประภา ผ่าน
225 เด็กหญิงศลิษา  อิ่มภักดี ผ่าน


