
คนท่ี เลขท่ีสมัคร หมายเหตุ
1 11050 เด็กชาย กรกฎ สุขศีล
2 10131 เด็กชาย กฤษฎา เสนาลาด
3 10348 เด็กหญิง แก้วชารินทร์ จงสมชัย
4 10674 เด็กชาย คณุตม์ ภูมิภู
5 10903 เด็กชาย คุณานนต์ ลมงาม
6 10172 เด็กชาย จักรพรรด์ิ เนาวษา
7 10453 เด็กชาย ชนนันท์ ยะโส
8 10051 เด็กหญิง ชนัญฑิตา ค าเจริญ
9 10195 เด็กชาย ชยนนท์ ด่านประดิษฐ์
10 10342 เด็กชาย ชยุต สีบุญเรือง
11 10353 เด็กหญิง ชวิศา ชูก าแพง
12 11032 เด็กชาย ชอช้าง อรุณวรรธนะ
13 11499 เด็กชาย ชินภัทร งามสุทธิ
14 10575 เด็กหญิง ญาณิน อินศร
15 10123 เด็กชาย ฐิติพันธ์ บุตโรบล
16 10363 เด็กชาย ณฐกร อาจหาญ
17 10734 เด็กชาย ณฐพงศ์ สายประเสริฐ
18 11089 เด็กหญิง ณมน การสอาด
19 10189 เด็กชาย ณัฐธนัน วงศ์ศรีเผือก
20 10883 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จวงประโคน
21 10611 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ไตรศิริวาณิชย์
22 10861 เด็กหญิง ดีดนยา สุทธิศัย
23 10431 เด็กหญิง ทัตพิชา อุดชาชน
24 10252 เด็กหญิง ทิพย์จันทน์ จันทไทย
25 10705 เด็กชาย เทวิน โยชิดะ
26 11304 เด็กชาย ธนโชติ ชัยเล่ืองลือ
27 10079 เด็กหญิง ธนพร ประมวล
28 10149 เด็กหญิง ธนัญชนก บัวศรี
29 10377 เด็กชาย ธรรมรัฐ เวียงสมุทร
30 10594 เด็กชาย นเรนทร ราวะรินทร์
31 10279 เด็กหญิง ปภาวี ได้ผลมาก
32 10901 เด็กหญิง ประดิลักษณ์ เมย์
33 10451 เด็กชาย ประพันพงศ์ จีระเศรษฐ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทโควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เรียงตามตัวอักษร)

ช่ือ - สกุล
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คนท่ี เลขท่ีสมัคร หมายเหตุช่ือ - สกุล
34 10018 เด็กหญิง ปราณปริยา สุดจริง
35 10356 เด็กหญิง ปรีญานันท์ ช่ืนชม
36 10155 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สิทธิปกรณ์
37 10585 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ โพธ์ิมินทร์
38 10444 เด็กชาย พชรคม งามสุทธิ
39 10045 เด็กหญิง พรสวรรค์ ศรีสารคาม
40 10182 เด็กชาย พรหมภวิศวร์ ก้ัวสิทธ์ิ
41 10440 เด็กชาย พอดี เสง่ียมวิบูล
42 11522 เด็กชาย พัฒนพงษ์ วงษ์ทรัพย์
43 10199 เด็กชาย พัทธพล นามมนตรี
44 10161 เด็กชาย พาชัย หอมวุฒิวงศ์
45 10349 เด็กหญิง พิชญ์สินี อุดรไสว
46 11458 เด็กชาย พิชญุตม์ เกราะแก้ว
47 10086 เด็กหญิง ภัควลัญช์ เวชกามา
48 10604 เด็กชาย ภูบดินทร์ อินอุ่นโชติ
49 10910 เด็กชาย ภูมิรพี พูลเพ่ิม
50 10769 เด็กชาย ยสพิชชากร พันธะศรี
51 10157 เด็กชาย รฐารัชต์ นิธิรัฐพัฒน์
52 10438 เด็กชาย รุจิภาส พูลพุทธา
53 11203 เด็กหญิง วรรณษา ทรงอาจ
54 10368 เด็กชาย วีรวิชญ์ ศรีเอ่ียม
55 10361 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์
56 10139 เด็กหญิง ศุภาฤทัย วิริยะพงษ์
57 11018 เด็กหญิง สกุลกาญจน์ พร่ังพร้อมกุล
58 10310 เด็กชาย สรัล บัวขาว
59 10044 เด็กหญิง สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขย่ิง
60 11230 เด็กชาย สุรเสกข์ วิชาไชย
61 10684 เด็กชาย สุวพิชญ์ ศรีเวียงธนาธิป
62 10220 เด็กชาย สุวิจักขณ์ อุ่นจิตร
63 10866 เด็กหญิง อธิป์กัญญา เนืองเฉลิม
64 10217 เด็กหญิง อภิชญนันท์ บุญเท่ียง
65 10187 เด็กหญิง อัยย์ จันทร์ถิระติกุล
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