
คนท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียน
1 10639 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะเพโส มหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่
2 10598 เด็กหญิง กมลชนก รักษาสงฆ์ บ้านส่ีแยกสมเด็จ
3 10267 เด็กชาย กรกฤช เพชรสังฆาต เมืองอาจสามารถ
4 10541 เด็กหญิง กรุณา สุปะต า อนุบาลวาปีปทุม
5 11031 เด็กชาย กฤติน อาวรณ์ ไพโรจน์วิชชาลัย
6 11006 เด็กชาย ก่อเกียรติ ภูครองหิน เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ
7 10145 เด็กหญิง กันติยา เเก้วเกตุ ประถมปรีดาภรณ์
8 10338 เด็กหญิง กันยกาญจน์ พลไชย อนุบาลยโสธร
9 11288 เด็กหญิง กุลปรียา งามข า อนุบาลกาฬสินธ์ุ
10 11357 เด็กหญิง ขวัญข้าว ชินบุตร อนุบาลจันทรัตน์
11 10690 เด็กหญิง ขวัญฤดี ภูผันผิน พิพัฒน์ราษฏร์บ ารุง
12 10269 เด็กหญิง ข้าวขวัญ แสงทวี เมืองอาจสามารถ
13 10954 เด็กหญิง จิตปุณ อุ่นใจ อนุบาลเอ่ียมสุข
14 10056 เด็กหญิง จินดาพร ดอกไม้ พระกุมารมหาสารคาม
15 10272 เด็กหญิง ชนกเนตร การเกษ สหมิตรพิทยา
16 10646 เด็กหญิง ชนัญชิดา เทาศิริ อนุบาลมหาสารคาม
17 11066 เด็กหญิง ชมพูนุท แก่นดี ทศพรวิทยา
18 10714 เด็กชาย ชัยยันต์ พลูอ่อน เกียรติขจรวิทยา
19 10227 เด็กหญิง ชามาวีร์ บุญเศษ พระกุมารศึกษา
20 11165 เด็กหญิง ชิดชนก สุขก าเนิด มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
21 11084 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เชียงแสน บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
22 11035 เด็กชาย ไชยสิทธินันท์ มลาขันธ์ ภัทรดล
23 10912 เด็กหญิง ญานิศา เจ๊ะเถาะ เทศบาล2สามัคคีวัฒนา
24 10005 เด็กหญิง ณชญาดา เจริญวานิชย์ อนุบาลเอ่ียมสุข
25 10200 เด็กหญิง ณัฏฐ์นภัส วิเชียรชัย กาฬสินธ์ุพิทยาสัย
26 10091 เด็กชาย ณัฐธเนศ ดอนเส อนุบาลกาฬสินธ์ุ
27 10605 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สะภา พรชัยวิชชาลัย
28 11077 เด็กชาย ณาศิส ปัดเกษม เทศบาล ๑ สุขวิทยากร ต้ังตรงจิตร ๑๕
29 10415 เด็กหญิง ณิชารีย์ บุญมาศ เมืองวาปีปทุม
30 10383 เด็กชาย ธนโชติ ธรรมมุลตรี ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี209
31 10797 เด็กหญิง ธรัญญา เศษแสงศรี พระกุมารร้อยเอ็ด
32 10271 เด็กชาย ธฤษณุ ไสยกิจ มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
33 10644 เด็กหญิง ธันยพร เก่งกว่าสิงห์ เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทโควตาเรียนดีโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือก (เรียงตามตัวอักษร)

ช่ือ - สกุล
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คนท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนช่ือ - สกุล
34 11053 เด็กชาย นพรุจ เลไธสง อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
35 10987 เด็กหญิง บุษยพรรณ ศรีผุดผ่อง ทศพรวิทยา
36 10071 เด็กหญิง ใบข้าว ดอนไสว อนุบาลร้อยเอ็ด
37 10783 เด็กหญิง ปนัสยา พฤฒามาตย์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209
38 11030 เด็กหญิง ปพิชาญาณ์ จ าปาฉวี ไพโรจน์วิชชาลัย
39 10983 เด็กหญิง ประกายแก้ว หันแถลง อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
40 10427 เด็กหญิง ปริญชญา จันทร์หอม เอกปัญญา
41 10628 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ เพียรสร้าง พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง
42 10540 เด็กหญิง ปุณยกร ประทุมชาติ อนุบาลโพนทอง
43 11064 เด็กหญิง พัฒน์นรี ธงสันเทียะ อนุบาลพุทไธสง
44 10943 เด็กหญิง พิชชากาญจน์ เกษโข อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
45 10408 เด็กหญิง พิชญธิดา พลขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม
46 10454 เด็กหญิง พิมพ์พิศา รักษาพราหมณ์ อนุบาลกันทรวิชัย
47 10664 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส โพธิสิงห์ อนุบาลยโสธร
48 10870 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์ ทพลนุสิทธิ อนุบาลปรีดี
49 10432 เด็กหญิง พุทธธิดา เพ็งจางค์ โรงเรีศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
50 10837 เด็กชาย ภัทรพล แพงบุดดี เทศบาล1สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร15
51 10457 เด็กชาย ภาคิน ศรีประทุม อนุบาลกันทรวิชัย
52 10687 เด็กชาย ภูริวัฒน์ สุครีพ เกียรติขจรวิทยา
53 11036 เด็กหญิง มัณฑิตา เหมทอง ภัทรดล
54 11436 เด็กชาย รชต บุตรบ้านเขวา อนุบาลขอนแก่น
55 11254 เด็กหญิง รดา วิเศษลา ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
56 10876 เด็กชาย รัชพงศ์ ศรียางค์ อนุบาลปรีดี
57 11256 เด็กหญิง ลักษณ์พร พิลาโท เมืองวาปีปทุม
58 10173 เด็กหญิง ลัทธพร ไชยนัด กาฬสินธ์ุพิทยาสัย
59 10268 เด็กหญิง วชิรญาณ์ สุริวาล สหมิตรพิทยา
60 10829 เด็กหญิง วรินทร์ดา อุทปา พระกุมารร้อยเอ็ด
61 11028 เด็กชาย วีรพัฒน์ แฉล้มรักษ์ มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
62 11083 เด็กชาย ศตรรฆ สาระลัย อนุบาลมหาสารคาม
63 11014 เด็กชาย ศรัณย์ ดุลยะลา ค าม่วงจรัสวิทย์
64 11127 เด็กหญิง ศรุดา วรรณทอง เอกปัญญา
65 10345 เด็กหญิง สวรส คชสาร พระกุมารมหาสารคาม
66 10867 เด็กชาย สิรภัส โรจนะ เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
67 10599 เด็กชาย สืบสกุล สานุจิต บ้านส่ีแยกสมเด็จ
68 10083 เด็กหญิง สุจิราภรณ์ โพธิพิบูลย์ อนุบาลร้อยเอ็ด
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คนท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนช่ือ - สกุล
69 10887 เด็กหญิง อชิรญา ศรีฤทธ์ิ พรชัยวิชชาลัย
70 10358 เด็กหญิง อรอุรินทร์ ภูตรี อนุบาลจันทรัตน์
71 10231 เด็กชาย อัครพนธ์ ยนยุบล ค าม่วงจรัสวิทย์
72 10722 เด็กหญิง อาทิตยา ยศค าลือ ประถมปรีดาภรณ์
73 10259 เด็กชาย อินทรเดช เดอะ พระกุมารศึกษา

หนา้ที ่3 จาก 6



เทศบาล ๑ สุขวิทยากร ต้ังตรงจิตร ๑๕
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