
ท่ี เลขท่ีสมัครออไลน์ ช่ือผู้สมัคร โรงเรียนปัจจุบัน จังหวัด โรงรียน/โครงการ วันท่ีสมัคร การช าระเงิน การอนุมัติ

1 630102566 เด็กหญิง พิชญา เช้ืองาม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

2 630200325 นางสาว พิริยากร วิเวก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย1/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

3 630200349 เด็กหญิง ธันยาภัทร์ แสนศรีมหาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

4 630200377 เด็กหญิง ธนพร วรรณพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

5 630200591 เด็กชาย ธนกฤต ซุนเฟ่ือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

6 630200737 เด็กหญิง ศศิรัศม์ิ ยศเรืองสา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

7 630200760 เด็กหญิง กอบกาญจน์ ถาวรโภคทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

8 630200839 นางสาว พุทธิมน ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

9 630201008 เด็กชาย กฤตยชญ์ หอมอ่อน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

10 630201075 เด็กหญิง นัชชา ไชยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

11 630201118 เด็กชาย ปวริศ มุ่งทวีพงษา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

12 630201119 เด็กชาย ปวริศ ค าสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

13 630201171 เด็กหญิง ศรัณย์พัทธ์ พรหมป้อง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

14 630201351 เด็กหญิง ภาณิชา วุฒิจ านงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

15 630201507 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เพียรหัตถ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

16 630201654 เด็กหญิง ปริญากร นันโท ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

17 630201668 เด็กหญิง เสาวคล ส่งคุณธรรม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

18 630201765 เด็กชาย วรเมศร์ หม่ันนันท์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

19 630201854 นาย พัชรพล หลาซุน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

                                  ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 08.30 น.)
                                   โทร. 042-660445 , 081-0539066  Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th
                                   281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร



ท่ี เลขท่ีสมัครออไลน์ ช่ือผู้สมัคร โรงเรียนปัจจุบัน จังหวัด โรงรียน/โครงการ วันท่ีสมัคร การช าระเงิน การอนุมัติ

                                  ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 08.30 น.)
                                   โทร. 042-660445 , 081-0539066  Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th
                                   281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

20 630201902 เด็กหญิง พรชนัน ชัยด า โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

21 630201941 เด็กหญิง สร้อยมุก พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

22 630201947 เด็กชาย ศตวรรษ เช้ือหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

23 630202183 เด็กชาย วรากร สารโพคา บ้านเเพงพิทยาคม นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

24 630202299 นางสาว ชลมาศ หลักทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

25 630202430 เด็กชาย อดุลวิทย์ คุณะสิทธ์ิศิริ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

26 630202455 เด็กหญิง เบญญาภา เรืองวีระยุทธ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

27 630202476 เด็กชาย จารุบุตร เวียงพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

28 630202569 เด็กหญิง ญาณิศา สมยา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

29 630202778 เด็กชาย ธีทัต ค าพระรัตนตรัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

30 630203167 เด็กหญิง ปภาดา ถิตย์รัศมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

31 630203210 เด็กชาย ชนมวัต คูณเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

32 630203307 เด็กหญิง ภาสินี อยู่ยงวัฒนา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

33 630203350 เด็กหญิง สวภัทร ไชยช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

34 630203527 เด็กชาย สิรวิชญ์ ไชยวิเศษ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

35 630203709 เด็กหญิง บุญนิษา สมตน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

36 630203776 เด็กหญิง ลักษนพร จํ้าสีชา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย1/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

37 630203820 นางสาว อรียาภัทร กาฬหว้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

38 630203848 นางสาว อารียา สมจิตร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน



ท่ี เลขท่ีสมัครออไลน์ ช่ือผู้สมัคร โรงเรียนปัจจุบัน จังหวัด โรงรียน/โครงการ วันท่ีสมัคร การช าระเงิน การอนุมัติ

                                  ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 08.30 น.)
                                   โทร. 042-660445 , 081-0539066  Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th
                                   281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

39 630203920 เด็กชาย ปรัตถกร ตะวังทัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

40 630203977 เด็กหญิง ปภาวี โรจน์กิจวิมล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

41 630204159 เด็กหญิง กฤติมา ชายสวัสด์ิ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

42 630204214 เด็กหญิง ทิพย์ประภา พงษ์สุภาธนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

43 630204262 เด็กหญิง ศุภากร เจริญกัลยากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

44 630204263 เด็กชาย พีรพัฒน์ มาตรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

45 630204267 เด็กหญิง ธัญดา มาตย์วิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย1/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

46 630204270 นางสาว พิชชาพร จารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

47 630204299 เด็กหญิง เพลงพิณ บริบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

48 630204525 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ดีดวงพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

49 630204637 เด็กหญิง สิริวัฒนา สุทธะมา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

50 630204718 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภูติโส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

51 630204725 เด็กชาย ฐิติฉัตร เช้ือเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

52 630204995 นางสาว กมลวรรณ แว่นทองค า นครพนมวิทยาคม นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

53 630205051 เด็กหญิง ณิชารีย์ พานเทียนทอง สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

54 630205096 นาย อภิวัต พิชญธาดานนท์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

55 630205290 เด็กชาย ภาณุวัตร บุรีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

56 630205327 นางสาว ธัญญลักษณ์ แสนสุภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

57 630205779 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ งามอุไร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

58 630205827 เด็กหญิง สิริวิมล พนมสินรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

59 630206006 นางสาว กรเกศ จิรัปปภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

60 630206184 นาย ณฐนนท์ วงค์แสงน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

61 630206240 นางสาว สรัลพร จันทร์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

62 630206550 นาย ธราธร จันค า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

63 630206659 เด็กหญิง ชัญญานุช ยอแสง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

64 630206668 เด็กหญิง ณธิดา ภัทรศาตนันทน์ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

65 630206823 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

66 630206900 เด็กหญิง ธัญญภัทร สุนทรา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

67 630207305 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิลัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

68 630207539 นางสาว วันวิสาข์ เบ้ืองบน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

69 630207825 เด็กหญิง ภพศิริ พันธ์จี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

70 630207845 เด็กชาย ปรเมศร์ เกตุศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

71 630207860 นางสาว กณิศา ถิตย์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

72 630207866 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ กุลวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

73 630208075 นางสาว อมรรัตน์ โชติมุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

74 630208150 เด็กหญิง ฉัตรชนก สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

75 630208175 เด็กหญิง ฉัตรฑริกา สายอุราช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

76 630208373 เด็กหญิง กันตพร ศรศรี ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

77 630208449 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ นามศรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

78 630208492 เด็กชาย จักรนฤทธ์ิ สุดาเดช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

79 630208622 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

80 630208849 เด็กชาย สิรภพ วรแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

81 630208957 เด็กหญิง กุลธิดา ยะโส ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

82 630208972 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาค ามูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

83 630208990 เด็กชาย กฤต สิงหศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

84 630208996 เด็กหญิง กัญญณัฐ ค าภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

85 630209117 เด็กหญิง ญาณิศา แว่นระเว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

86 630209332 เด็กหญิง สุพิชญา มันทะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

87 630209583 นาย ภูชิสส์ ภูชิตร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

88 630209601 เด็กชาย อนันต์ยศ พลสุวรรณ บัวขาว กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

89 630209694 เด็กชาย วัชริน อุดมศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

90 630209772 นาย วศิน จิตมานะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

91 630209818 เด็กหญิง อริสา โพธ์ิสาราช ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

92 630209819 เด็กหญิง นภัสวรรณ ธงวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

93 630209834 นาย ณภัทร แสนพันดร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

94 630209864 เด็กชาย ปาณนันท์ พันธะศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

95 630209971 เด็กชาย ศุภวัฒน์ เมืองซอง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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96 630210161 เด็กชาย ศศิศเมธ แสงสุมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

97 630210166 เด็กหญิง แพรวิภา ทองปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

98 630210182 เด็กหญิง พรนัชชา ก้อนกล่ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

99 630210814 เด็กชาย ภูเบศร์ ปราบหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

100 630210841 เด็กหญิง มุทิตา เช้ือโชติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

101 630211151 นาย สุชาติ ชาญกว้าง บัวขาว กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

102 630211161 เด็กหญิง ญาณิศา วงศ์เสน่ห์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

103 630211196 เด็กหญิง ชวิศา วังคะฮาต มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

104 630211225 เด็กหญิง พรชนก โทนสิมมา มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

105 630211286 เด็กชาย ปราชญาการ มาตบุรมย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

106 630211478 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร จันทร์เพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

107 630211663 เด็กหญิง สิรภัทร พิริยะประสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

108 630211854 เด็กหญิง พัชริดา เเคนสี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

109 630211930 เด็กหญิง เด็กหญิงกัลยาณี ไกยวรรณ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

110 630211987 เด็กชาย พุทธรัก กล่ินจ าปา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

111 630212175 นาย ฤทธิชัย แก้วค า กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

112 630212324 เด็กหญิง ธีราภรณ์ ทิศเนตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

113 630212327 นาย ณธีพัฒน์ ค ากอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

114 630212352 นาย คมสัน สาสอน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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115 630212408 นาย ธนวัฒน์ ลาสนาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

116 630212414 เด็กหญิง บุณฑริก ภูสีเขียว กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

117 630212448 เด็กหญิง ประทานพร ทิพย์อาสน์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

118 630212461 เด็กหญิง ยลรดี ภูคงน้ า ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

119 630212608 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศรีเมือง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

120 630212612 เด็กหญิง สุชานาฎ พันธ์วงค์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

121 630212778 เด็กหญิง ป่ินอนงค์ วงษ์ชารี เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

122 630212794 เด็กหญิง พรนิภา หันธิรัง เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

123 630212839 เด็กหญิง นัชชา เทวิญญา เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

124 630212868 เด็กหญิง ลักษณพร โฉมห่วง เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

125 630212895 เด็กหญิง ศิริอ าพร แสงวงศ์ เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

126 630212971 นาย โกสิทชภัฏ สิงห์ไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

127 630213027 เด็กหญิง กรกมล ปัทมภาสสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

128 630213182 เด็กหญิง พชรพรรณ บุตรโท เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

129 630213196 เด็กหญิง ธมลวรรณ แนนดี มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

130 630213198 เด็กชาย กิตติชัย วรรณพฤกษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

131 630213448 นางสาว ขวัญจิรา รวมวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

132 630213560 เด็กหญิง อนันดา อินทกสิกร มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

133 630214201 นางสาว อภิรดา ไชยสิทธ์ิ เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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134 630214376 นางสาว นันทิยา สมรฤทธ์ิ หนองแวงวิทยานุกูล นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

135 630214815 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ พรมวันนา เดชอุดม อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

136 630215185 เด็กชาย มโนวิสุทธ์ิ อ้ึงปิติกรกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

137 630215365 เด็กชาย พีมณพัฒน์ แก้วสิมมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

138 630215597 นางสาว พีรยา หล่อศิวาวชิรสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

139 630215745 เด็กชาย วุฒิไชย ไชยทุม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

140 630215798 เด็กหญิง อภิษฐา วิลามาศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

141 630216048 นาย พลวิชช์ สิงหา ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

142 630216110 เด็กหญิง ภัทรวรรณ เหล็กกล้า ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

143 630216193 เด็กหญิง วันวิสาข์ ศรีสุข มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

144 630216321 เด็กชาย วิริยะ ค าสุข อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

145 630216521 นางสาว ฐติยา ค าทวี เดชอุดม อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

146 630216623 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ศรีวัฒนา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

147 630216841 นาย วัฒนา ทองหล่อ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

148 630216866 เด็กหญิง ไปรยา เตชะพิญชยะ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

149 630217062 เด็กชาย กิตติพงษ์ ภูมาตย์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

150 630217180 เด็กหญิง นันทักษพร ยอดดี ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

151 630217206 เด็กหญิง ชุติมา เงางาม ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

152 630217230 เด็กหญิง ศุนารัตน์ วิมานไพจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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153 630217286 เด็กหญิง กุลปริยา ไชยสัจ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

154 630217295 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พลเย่ียม ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

155 630217344 เด็กหญิง วรดา ศิริรักษ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

156 630217345 เด็กหญิง มนัสนันท์ นรทีทาน ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

157 630217508 เด็กหญิง ปภาวรินท์ พิกุลศรี มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

158 630217586 เด็กหญิง ปพิชญา โฆษิตพาณิชย์ ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

159 630217798 นางสาว นุจรินทร์ รุ่งเรือง ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

160 630218389 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เมืองแวง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

161 630218477 เด็กชาย ปภินวิช อ่อนพุทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

162 630218549 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ นันต์ธนะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

163 630218863 เด็กหญิง กัญญาภัค รัตนวัน ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

164 630219068 เด็กชาย กรี กรีรัมย์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

165 630219164 เด็กชาย ณัฐภัทร พุทธปัญโญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

166 630219362 นางสาว ชมภูนุช แพงเห็ม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย30/08/2562 ช าระเงิน รอการตรวจสอบ

167 630219658 เด็กชาย พิรภพ ขุนศร มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

168 630219670 นาย กนกพล สุดาชม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

169 630220013 เด็กหญิง พิชามญช์ุ แก้วมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

170 630220385 นางสาว ขวัญชนก ใจกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

171 630220412 เด็กหญิง บุษราคัม รอดเย็น ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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172 630220453 เด็กหญิง ศศิญา สุค าภา ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

173 630220552 เด็กหญิง ทิพย์รดา ปุริตัง ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

174 632101368 นาย พุฒิเมธ โพธ์ิสาขา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

175 632113038 เด็กหญิง ทิพย์ประภา พันธุนัน ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

176 632115528 เด็กชาย ชนสิษฎ์ โชคกาญจนวัฒน์ เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

177 632119039 เด็กหญิง ประวิชญา ไพรวัลย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

178 632120472 นางสาว ปณัฐชญา วงษ์แฉ่ง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

179 630700551 เด็กชาย ญาณภัทร ถาวรศิริภัทร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

180 630701442 เด็กหญิง กชกร คล่องเเคล่ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

181 630701610 เด็กหญิง พีมพิชญา ปทุมวัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

182 630701611 เด็กหญิง เมธาพร ญานสังวรชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

183 630702167 เด็กหญิง วรัชยา พวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

184 630703250 เด็กชาย จิรันธนิน เกษียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

185 630703309 เด็กหญิง จิดาภา จันทะรัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

186 630703855 เด็กหญิง ปราถนา เล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

187 630703889 เด็กชาย ถิรายุ ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

188 630703941 เด็กหญิง เด็กหญิงพัชราภรณ์ สนิทนวล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

189 630703980 เด็กหญิง พร้อมพักตร์ ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

190 630704297 นางสาว พิรวิชญา ผิวผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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191 630704442 เด็กหญิง นิยนันท์ เรืองรองวรรษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

192 630704802 เด็กชาย พิสิษฐ์ ธ ารงวิไลเนตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

193 630705092 เด็กชาย อีริค ตัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

194 630705152 เด็กหญิง ชลลนันท์ ศรีสน่ัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

195 630705581 เด็กชาย ปริญ อินทร์ทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

196 630706137 เด็กหญิง พิมพ์ดารณี เสง่ียมวิบูล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

197 630706203 เด็กหญิง ศิรประภา โยธานันท์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

198 630706667 นางสาว ญาดา พลเย่ียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

199 630707214 นาย อนุชา ทัศบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

200 630707789 เด็กชาย ศิรชัช พรมภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

201 630707944 นางสาว อภิสรา ยะประโม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

202 630708064 นาย กษิดิศ อาจวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

203 630708174 เด็กชาย ภัควัฒน์ เก้าล้ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

204 630708186 เด็กหญิง กิตติยาพร กิจสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

205 630708218 เด็กหญิง นันท์นภัส ดลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

206 630708503 นางสาว ญนันทพร จันทิมา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

207 630708775 เด็กหญิง สุชัญญา ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

208 630708792 เด็กชาย วรเมท ดอกบัว อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

209 630709561 เด็กหญิง อาภัสรา หนูห่วง ธาตุพนม นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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210 630709865 เด็กชาย พีรพัฒ อินพรมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

211 630709926 เด็กชาย ธัญนพ ศรีวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

212 630709951 นาย Siwakorn Chutiporn วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

213 630711143 เด็กชาย ณัฐนัย เหล่าออง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

214 630711213 เด็กชาย มนพัทธ์ กัลยา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

215 630711319 เด็กหญิง พรพิมล วงศรีเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

216 630711433 นาย สรวิชญ์ บุษดี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

217 630711673 เด็กชาย นพณัฐ ขันธุแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

218 630711950 เด็กหญิง อักษราภัค วงศ์สุรเกียรติ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

219 630712137 นางสาว ปาริตา นาถ้ านาค กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

220 630712984 เด็กหญิง กาญจน์วิภา แสงประจักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

221 630713818 เด็กชาย รฐพงศ์ จันโทมุข อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

222 630714333 เด็กหญิง นันทวดี ไชเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

223 630714336 เด็กหญิง ปณพร สกุลซ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

224 630714494 เด็กชาย พลภัทร องอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

225 630714632 นาย ธนาธิป สิงห์เช้ือ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

226 630714757 เด็กหญิง พัทธมน คุรุศาสตรา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

227 630715458 นาย ภคินทร์ ทรงสมบูรณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

228 630715506 เด็กหญิง นภาพร อ่อนโคกสูง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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229 630715905 นาย ธชาดล วงค์พนิตกฤต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

230 630716109 เด็กหญิง ปิยากร ปิยะนารถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

231 630716362 เด็กหญิง ปนัดดา มหาพรม อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

232 630717226 เด็กหญิง วรรณพร กุมลา ธาตุพนม นครพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน

233 630805816 เด็กหญิง ชัญญา พงศ์จรรยานุกูล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

234 630806528 เด็กหญิง รัตติกาล เฉิดรักษา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

235 630807948 นางสาว ขวัญชีวา ลาโกน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

236 630808597 นาย อาร์โน ปรมิน เชิลเซล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

237 630809172 เด็กหญิง ธัญชนก ภาคมฤค กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

238 630811129 นางสาว จิตดาภา สุขวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

239 630811923 เด็กชาย พิทวัส บุญสวน อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

240 630811948 เด็กชาย ชัชชนม์ บุญสุภาพ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

241 630811975 นาย เจษฎาบดินทร์ ธรรมสัตย์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

242 630812365 เด็กหญิง ชญานิศ ไกรษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

243 630815609 เด็กชาย วรายุทธ วุฒิพรหม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

244 630815635 เด็กชาย พลัฏฐ์พงศ์ ศรีประไหม บัวขาว กาฬสินธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

245 630817366 เด็กหญิง ไปรยา พานชัยพิบูล มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

246 630817527 เด็กหญิง กมลชนก ด ารงดาลัยพงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

247 630817758 เด็กหญิง วิชญาดา กลางประพันธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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248 630819271 เด็กหญิง กฤษณา พูลศิลป์ เดชอุดม อุบลราชธานี มหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็น มจธ. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

249 630204229 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ นามชู โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

250 630206695 เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีวรขาน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

251 632100615 เด็กชาย ชินชร พงษ์เพชร พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

252 632100876 เด็กหญิง ธนพร ศรีช่ืน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

253 632100932 เด็กชาย ธนศักด์ิ เเต้ศิริ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

254 632100971 เด็กหญิง ศศินิพา กุลวงค์ ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

255 632101044 นางสาว ปัณณพร ศรีสิงหเดช เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

256 632101532 เด็กชาย นฤสรณ์ อ้ึงอุปละชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

257 632101615 เด็กหญิง  ้ด็กหญิงกานต์พิชชา เศรษโฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

258 632101691 เด็กหญิง วัลลี สงวนหมู่ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

259 632101761 เด็กชาย ถิรภัทร อุทัยสาร์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

260 632101769 เด็กชาย สหฤทธ์ิ สายเนตร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

261 632101881 เด็กหญิง ณัชชนม์ ระวังดี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

262 632102049 เด็กหญิง กุลภัสสร์ ภูมาลา มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

263 632102057 เด็กหญิง ปาริฉัตร โคตะนนท์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

264 632102115 เด็กหญิง ปิยาพัชร โคตะนนท์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

265 632102181 เด็กหญิง ศิรินธร ภูค า ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

266 632102424 เด็กชาย ถิรวุฒิ สิมตะมะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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267 632102683 เด็กชาย กฤตภาส ศิริปะกะ นาแกพิทยาคม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

268 632102696 เด็กหญิง นริลทิพย์ ศรีโสภา ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

269 632103093 เด็กหญิง พัชรพร อาจวิชัย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

270 632103119 เด็กหญิง จิรประภา ก าหอม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

271 632103161 เด็กชาย ปกรณ์ชัย เช้ือกิตติศักด์ิ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

272 632103194 เด็กชาย กฤชณัท สุทธิประภา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

273 632103248 เด็กหญิง ภัทรธิดา ภักดีแก้ว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

274 632103304 เด็กชาย วราเมศ นิสา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

275 632103378 เด็กหญิง รุจิกาญจน์ ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

276 632103401 นางสาว กฤษติกา เกล้ียงรส บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

277 632103465 เด็กชาย วศินระพี วิวรรณพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

278 632103506 เด็กชาย ปัณณธร โยไทธะแสง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

279 632103571 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ อุดมมาลี ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

280 632103577 นาย ณัฐวัฒน์ จันทอก เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

281 632103604 เด็กหญิง ธัญชนก กินรา ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

282 632103616 เด็กหญิง นพมาศ สาดมะเริง ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

283 632103623 เด็กหญิง อมลธิรา เขาวงษ์ ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

284 632103682 เด็กหญิง รุ้งทิวา ภูกองไชย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

285 632103729 เด็กหญิง ณัฐวรา นาทองค า โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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286 632104019 เด็กหญิง ภัทรศยา โพธ์ิอามาตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

287 632104062 เด็กหญิง ณัฐธิดา สาระโวหาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

288 632104064 นางสาว มนัสนันท์ ตันกรรมสิทธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

289 632104106 เด็กชาย กิตติพงษ์ พุฒทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

290 632104223 เด็กหญิง สุทธิดา ดวงดูสัน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

291 632104399 นางสาว ณัฐนิชา เนินทราย อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

292 632104424 เด็กหญิง เด็กหญิงวิสิฐพร ภูดอกไม้ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

293 632104463 นาย ปฏิภาณ จันทรภูมี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

294 632104472 เด็กหญิง กนกภรณ์ เชิญไชย อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

295 632104512 เด็กชาย นภสินธํ์ อาษาวัง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

296 632104539 เด็กหญิง ศุภรดา บรรเรืองทอง เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

297 632104543 เด็กหญิง กัลยกร กฤษณะสุคนธ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

298 632104563 นาย ธนบดี ทาจันทร์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

299 632104680 เด็กหญิง ชนม์นิภา ตุยาใส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

300 632104724 เด็กหญิง อภิญญา สังจตุรัส ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

301 632104851 เด็กหญิง เด็กหญิง ศิริตุลา หอมจ าปา ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

302 632104852 เด็กหญิง เด็กหญิง นันท์นภัส อารยสมโพธ์ิ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

303 632104916 เด็กชาย เป็นโชค บุญศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

304 632105035 เด็กหญิง เด็กหญิงณิชาภัทร พรมวงค์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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305 632105139 เด็กหญิง ชนกวนันท์ นิลารัตน์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

306 632105293 เด็กหญิง ปริยากร วรรณสุทธะ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

307 632105297 เด็กหญิง นิชาภัทร บุตดา ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

308 632105301 เด็กหญิง ศุภวดี ชัยสาลี ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

309 632105363 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไชยด า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

310 632105411 นาย พชร นึกชม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

311 632105550 เด็กหญิง พจมาน ทานุมา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

312 632105557 เด็กชาย ธนภูมิ ร่วมสุข อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

313 632105603 เด็กหญิง อรุณวิภา หงษ์ศรี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

314 632105628 เด็กชาย กฤตยชญ์ แสงโชติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

315 632105672 เด็กหญิง นวพรรษ ค าลี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

316 632105726 เด็กหญิง เพชรสุดา ภูหวล กมลาไสย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

317 632105774 เด็กชาย พีรัทัต จันทคัต โพธ์ิแก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

318 632105834 เด็กชาย ธนกฤต ลีลาด ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

319 632105987 เด็กชาย พงศ์กฤษ สาระด า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

320 632106117 นางสาว ศิริจิรัศยา ชมศรีหาราช ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

321 632106142 นางสาว นิรมิตรา เพชรไพฑูรย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

322 632106269 เด็กชาย เมธัส อัครประชะ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

323 632106270 เด็กชาย ภัคพล อุค า มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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324 632106323 เด็กหญิง สู่ขวัญ บุญแปลง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

325 632106461 เด็กหญิง อลิสรา นพคุณ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

326 632106582 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

327 632106615 เด็กชาย ดช.ตรรกวุฒิ สุวรรณศรี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

328 632106874 เด็กชาย ปัณณทัต อยู่ยงวัฒนา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

329 632106935 เด็กชาย พรพิศิษฐ์ กลางประพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

330 632107008 เด็กชาย ภาณุภัทร ภู่กันงาม อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

331 632107036 เด็กชาย รุ่งวิทย์ จุฬุพงศ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

332 632107039 เด็กหญิง สิตานันท์ พิมพ์พงษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

333 632107171 เด็กหญิง ณภาภัช นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

334 632107196 นาย ธนากร สัตนาโค พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

335 632107244 เด็กหญิง อรจิรา เขียวข า ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

336 632107329 เด็กหญิง ณัฐธิดา โยวะราช โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

337 632107381 นางสาว กาญจนา เยาวกรณ์ ร่องค า กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

338 632107446 เด็กหญิง อรกนก ทุมพร ธารน้ าใจ นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

339 632107456 เด็กหญิง ภัณฑิรา สารรัตน์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

340 632107460 เด็กหญิง จีระนันท์ โคตรสุวรรณ์ ธารน้ าใจ นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

341 632107490 เด็กชาย พิชัยภูษิต บัวมาตย์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

342 632107556 เด็กหญิง จีรณา คติอุดมพร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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343 632107672 นาย ธรรมทัต เจริญสุข ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

344 632107809 เด็กชาย พีรพัฒน์ มงคลแก้ว โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

345 632108046 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ปะวา น้ ายืนวิทยา อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

346 632108058 เด็กหญิง สุวานิตตย์ กมลช่วง ร่องค า กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

347 632108153 เด็กชาย ดช.โพธิกร รุ่งสว่าง อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

348 632108157 เด็กชาย วรกานต์ โคตรรักษา นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

349 632108178 เด็กหญิง โยษิตา นันทดิลก ร่องค า กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

350 632108198 เด็กหญิง อาทิตยา สุทธิประภา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

351 632108207 เด็กหญิง ศศิประภา ศรีวิเศษ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

352 632108221 นางสาว ฐิตา ฝ่ายดี ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

353 632108226 เด็กหญิง จิรัชญา กอมะณี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

354 632108250 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เปล่ียนสี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

355 632108301 เด็กหญิง เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มจันทร์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

356 632108378 นางสาว เด็กหญิงสุพิชญา แก้วชารี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

357 632108381 นาย ศิวโรจน์ บุญพันธ์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

358 632108394 นางสาว อารียา ภูมิภาค โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

359 632108416 เด็กหญิง ชมพูนุช ทองค า อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

360 632108431 เด็กหญิง สุภมาศ เกิดผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

361 632108491 เด็กหญิง อินทิรา ป่าไม้ทอง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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362 632108869 เด็กหญิง กชวรรณ บุญสูง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

363 632108903 เด็กชาย ธีรดนย์ สายดวง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

364 632108982 เด็กหญิง ปิยธิดา ทับทิมทอง โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

365 632109103 นางสาว วรรณิษา แก้วดี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

366 632109112 นาย ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

367 632109144 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อัครโคตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

368 632109189 นางสาว วรรณวิภา สีลาดเลา บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

369 632109209 นางสาว ณัฏฐกาล พลนาคู บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

370 632109224 นางสาว บังอร โยชน์เมืองไพร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

371 632109229 เด็กหญิง ชญาดา งาดี บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

372 632109250 เด็กหญิง เนตรชนก ปะตังพะลัง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

373 632109251 เด็กหญิง ณพรรษ ใจแข็ง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

374 632109254 เด็กหญิง ปวริศา จันทนาม นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

375 632109272 เด็กหญิง ทิฆัมพร ถวิลไพร พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

376 632109341 เด็กหญิง นิรัชพร เหล่านายอ บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

377 632109367 นางสาว ธันยพร หนองขุ่นสาร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

378 632109429 เด็กชาย ศาศวัฒน์ ศิริธรรมจักร ร่องค า กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

379 632109455 เด็กหญิง รัตญา โพธิสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

380 632109465 เด็กหญิง ศุภัชญา สงวนวงค์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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381 632109507 นาย วิชญ์พล สายโสม ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

382 632109736 นาย ณัฐชนนท์ พรมจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

383 632109758 นางสาว โศภิษฐ์ ปารดิษฐ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

384 632109777 เด็กหญิง ญาตา สัตย์นาโค กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

385 632109787 เด็กหญิง สิริกัลยา วิชัยโย กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

386 632109859 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ภูดวงดาษ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

387 632109860 นาย ไกรวิชญ์ เถาชารี ค าม่วง กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

388 632109959 เด็กหญิง พิมพ์พิตรา ศิลปสิทธ์ิ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

389 632110051 เด็กหญิง กาญจนาพร ทะวะลี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

390 632110333 เด็กหญิง พุทธิดา วิศรุตมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

391 632110435 นางสาว ณัฐณิชา จ าเริญสาร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

392 632110644 นางสาว ชนกนินาถ ภูหงษ์ทอง ร่องค า กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 8/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

393 632110741 เด็กชาย สุร วุฒิ  วันเมืองเก่า ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

394 632110767 นาย พงศกร ทองตาม อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

395 632110773 เด็กหญิง กนกทิพย์ วิไลลักษณ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

396 632110826 นางสาว อภิชญา คุ้มกุดลิง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

397 632110862 นางสาว ปรีญาพร ปานทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

398 632110880 นางสาว เพชรลดา โยธา มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

399 632110945 เด็กหญิง ศศิกมนต์ ทองอ้ม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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400 632110986 เด็กหญิง พิริษา เย็นวัฒนา โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

401 632111000 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทริรัมย์  โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

402 632111027 เด็กชาย วสันต์ กุลสุทธ์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

403 632111055 เด็กชาย สรศักด์ิ รัตนวงษ์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

404 632111061 เด็กหญิง ตะวันนา ประชาชู เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

405 632111130 เด็กหญิง นฤดี รัตนวงษ์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

406 632111140 เด็กชาย บูชิต คนคล่อง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

407 632111146 เด็กหญิง ณัฐธิศา ราชนาแพง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

408 632111152 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ข่าขันมะลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

409 632111216 เด็กชาย กฤษณะ หงษ์สาชุม มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

410 632111223 เด็กหญิง พรทิภา ค ามุงคุล ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

411 632111309 เด็กชาย ฐานิศร์ หล้าสุดตา มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

412 632111392 นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์ใด เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

413 632111500 นางสาว มุทิตา ปามีชัย บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

414 632111515 เด็กชาย กฤษณ ท านาสุข บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

415 632111525 เด็กชาย จุลจักร พุทธวงศ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

416 632111534 เด็กหญิง กรกนก บุ้งทอง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

417 632111601 นางสาว ขวัญใจ วงค์เเก้ว ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

418 632111607 เด็กชาย ธีรภัทร หินเนาว์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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419 632111611 นางสาว สุภัณชนก พรมจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

420 632111612 เด็กหญิง สุธินันท์ เต็มอุดม ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

421 632111625 เด็กหญิง วิชญาพร สุนนท์ชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

422 632111655 นาย ภาสณุพงษ์ จันทร์ค าลอย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

423 632111730 เด็กหญิง มนฤทัย ศึกขยาด บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

424 632111741 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ดอกจันทร์ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

425 632111815 เด็กหญิง เด็กหญิงธมนวรรณ บุญประคอง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

426 632111829 เด็กหญิง แพรวา โชติบุญ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

427 632111855 นางสาว เมทิกา วราทวีธ ารง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

428 632111926 นางสาว รวิสรา ศรีมันตะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

429 632111945 เด็กหญิง วริศรา จิตจักร์ พรชัยวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

430 632111953 เด็กชาย กฤตกร กลางประพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

431 632111984 เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีสวัสด์ิ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

432 632111990 เด็กหญิง พรไพลิน สิทธิพรม ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

433 632112002 เด็กหญิง อรปภา วิชชากรทิพากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

434 632112079 เด็กหญิง อรรชนา ศรีประทุม พรชัยวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

435 632112092 เด็กหญิง อรชพร จิตรจักร ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

436 632112196 เด็กหญิง สุเมธินี มีฉายี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

437 632112241 นางสาว พัชราภรณ์ กลมเกล้ียง ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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438 632112482 เด็กหญิง แพรวา อินลุเพท น้ าปลีกศึกษา อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

439 632112555 เด็กหญิง มณีรัตน์ นนทะแสน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

440 632112562 นางสาว นันทิชา พรมกุง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

441 632112565 นาย ธนวิชญ์ บุญอาจ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

442 632112685 เด็กชาย วิสิษฎ์ ศรีอดิศักด์ิ บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

443 632112706 นางสาว เบญจมาศ ศรีสมบูรณ์พงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

444 632112816 นางสาว วรรนิภา รักษาศีล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

445 632112909 นาย ธีรภพ พรหมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

446 632113006 เด็กชาย สมกมล นิลพันธ์ุ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

447 632113018 นาย ธารณ์ วงศ์ประทุม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

448 632113151 เด็กชาย ณัทพงศ์ แสนอุบล อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

449 632113155 เด็กหญิง ญาณัจฉรา มาตย์วิเศษ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

450 632113202 เด็กหญิง ปานตะวัน โสเสมอ โรงเรียนเสนางคนิคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

451 632113332 เด็กหญิง วนมน ไชยโสดา บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

452 632113364 นางสาว ณัฐธิดา สวัสดี มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

453 632113481 นาย ชัชพงศ์ ปรีพูล มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

454 632113522 เด็กหญิง ศศิกร สัพโส พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

455 632113539 เด็กหญิง จิดาภา แสงกระจ่าง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

456 632113549 เด็กหญิง ณิชนันทน์ นุ่นเส้ง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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457 632113596 นาย สุวิศิษฏ์ิ ไตรยวงค์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

458 632113705 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุวรรณโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

459 632113751 เด็กหญิง คณิตา แก้วโมลี เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

460 632113756 นางสาว กนกวรรณ ใบศรี เดชอุดม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

461 632113777 เด็กชาย นที วังคะฮาต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

462 632113784 เด็กหญิง ประพิชญา ยอดมงคล ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

463 632113785 เด็กหญิง พันไมล์ พันธะโคตร อาเวมารีอา อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

464 632113801 เด็กหญิง จิรภิญญา ปากน้ า รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 15/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

465 632113884 นางสาว ฑิตฐิตา วันคล่ี มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

466 632114008 เด็กหญิง ไปรมา แก้วลา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

467 632114163 เด็กชาย Rattapoom Mahawong ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

468 632114190 นางสาว ฟ้ารุ่ง ผลเจริญงาม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

469 632114196 เด็กหญิง จิดาภา ครองบุญ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

470 632114214 นางสาว สิริยากร พะวัง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

471 632114218 นางสาว ขวัญเมือง บุญอินทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

472 632114231 นางสาว จตุพร ปิตะฝ่าย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

473 632114265 เด็กหญิง เด็กหญิง กฤติมา ยนยุบล ค าม่วง กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

474 632114330 เด็กหญิง กุลภัสสร์ บุญโสม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

475 632114349 นาย ถิรวิทย์ จันทะพา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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476 632114356 นางสาว ด.ญ ณัฐ ลิ กา ค าภานุช นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

477 632114357 นางสาว จารุภา บุตรมาศ โรงเรียนเสนางคนิคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

478 632114437 เด็กหญิง ภัทราวดี หมุนลี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

479 632114445 เด็กหญิง เพชรมุกดา ชัยบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

480 632114480 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คนใจบุญ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

481 632114580 เด็กหญิง ณปภัช ลีลาอาภากูร มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

482 632114755 นาย ธนพล นนท์ชี มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

483 632114773 นางสาว นลินนิภา โมลา ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

484 632114814 เด็กหญิง พนิดา ทองโบราณ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

485 632114841 นางสาว ฐิติญา มูลพันธ์ุ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

486 632114847 เด็กหญิง วันวิสาข์ ยาวะโนภาส ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

487 632114985 เด็กชาย ธีรชัย มังคละคีรี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

488 632115113 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ บุตรวงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

489 632115125 เด็กชาย รัฐชา มะหะหมัด มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

490 632115174 เด็กหญิง อัญชญา สร้อยค าหลา นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 14/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

491 632115324 เด็กชาย ธนกฤต เจริญรัตน์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

492 632115373 เด็กชาย เด็ก ชาย  ณัฐ ภัทร เขียวอ่อน ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

493 632115431 เด็กชาย บวรภัค เตชะจันตะ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

494 632115462 เด็กชาย สัญญาบัตร สุระมุล มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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495 632115512 เด็กชาย ขจรยศ ทองสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

496 632115568 เด็กหญิง วรินธร พูลเพ่ิม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

497 632115656 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุทธิประภา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

498 632115712 เด็กหญิง จารวี คงอยู่ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

499 632115732 เด็กหญิง ชัญญา ปลายด่วน มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

500 632115758 เด็กหญิง วิลาสินี  ธูปพนม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

501 632115785 เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีเมือง ห้วยผ้ึงพิทยา กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

502 632115794 นางสาว วิภาวี สาขา บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

503 632115804 เด็กชาย นันทกร วิสิฐเรืองสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

504 632115811 เด็กชาย คริสต์มาส ไพบูลย์วิศรุตกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

505 632115815 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุตาสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

506 632115830 เด็กหญิง กมลชนก มะโนขันธ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

507 632115840 นาย พสธรณ์ ประสมศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

508 632115868 นางสาว กัญญารัตน์ ทุมอนันต์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

509 632115890 นาย คุณาสิน สลับศรี ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

510 632115927 เด็กหญิง จริยาภรณ์ นุริตมนต์ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

511 632115947 เด็กชาย ปัณณธร กุลวงค์ ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

512 632115988 เด็กหญิง จิราภรณ์ เอมอ่อน ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

513 632116009 เด็กชาย ภัทรดนัย ยศบุญ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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514 632116020 นางสาว ณัฐริกา เสนาชัย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

515 632116031 เด็กชาย ฉัตรฟ้า เคนสุวรรณ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 25/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

516 632116134 เด็กหญิง สกุนต์ธิดา แสนภูวา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

517 632116173 เด็กหญิง พชรพร พุทธาผา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

518 632116353 นางสาว กรกนกพรรณ เจริญวงศ์ ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

519 632116402 เด็กหญิง ณัชชา มะเจ่ียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

520 632116440 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สุวรรณไตรย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

521 632116469 เด็กชาย นฤบดินทร์ เนินสนิท นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

522 632116489 นาย สิรภัทร ศิริรักษ์ บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

523 632116514 เด็กหญิง พัชราพร แสนค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

524 632116543 นาย รณภพ มาตย์ค าจันทร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

525 632116545 เด็กหญิง ชลณภัทรา ทิพย์วงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

526 632116586 เด็กชาย ภัทรดนัย อาจวิชัย โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

527 632116844 นาย พีระพัฒน์ เนานวน บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

528 632116895 เด็กหญิง ภัทรจาริน ค าศรีทา มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

529 632116954 เด็กหญิง ปุญญิศา ชมภูพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

530 632116991 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เจียมทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

531 632117079 เด็กหญิง ชนิตรา ศรีเสน เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

532 632117142 เด็กชาย ศุภกิจ ทีฆะพันธ์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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533 632117164 เด็กชาย อัครพล สีแก้วก่ า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

534 632117165 นางสาว ภัทราวรรณ ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

535 632117168 นาย อิสรภาพ วงศ์จอม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

536 632117184 นางสาว เบญญาภา ใจอ่อน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

537 632117205 นาย ศดิศ ยานุวงษ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

538 632117207 นาย เกียรติกมล คล่องการ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

539 632117338 นางสาว ขวัญเนตร โสมณวัตร์ จินดาสินธวานนท์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

540 632117343 นางสาว อัจจิมา ผิวข า ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

541 632117382 นาย รัชศักด์ิ หวังสิน อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

542 632117392 เด็กหญิง อริศรา สีจัด จินดาสินธวานนท์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

543 632117403 เด็กชาย พัชรพล เนตรพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

544 632117485 เด็กหญิง นิธินันท์ สุวรรณสิงห์ น้ ายืนวิทยา อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

545 632117513 นางสาว ลลินันต์ จันทรนิธิพงศ์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 24/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

546 632117523 เด็กหญิง ธนภรณ์ โคตรสุวรรณ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

547 632117544 เด็กหญิง โยษิตา ไชยเลิศ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

548 632117625 เด็กหญิง สิริพรรณ หาระ บัวขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

549 632117692 เด็กหญิง วาสนา สุวะชาติ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

550 632117736 เด็กหญิง ศุภดา เลิศพันธ์ุ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

551 632117739 เด็กหญิง ณิชาดา ไชยบัง อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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552 632117747 เด็กหญิง มนัสรา โมลา ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 7/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

553 632117763 นางสาว ปภาวรินทร์ สารไชย เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

554 632117766 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ เฉลยกุล กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

555 632117842 นางสาว จันทร์จิราพร เฟ่ืองศรีไหม ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

556 632117846 เด็กหญิง ณัฐสุดา ทองมหา ชุมชนบ้านหนองบัว มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

557 632117857 เด็กหญิง ณิชา แสงศรี เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

558 632117861 เด็กหญิง ชญาดา พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

559 632117898 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สารีรัตน์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

560 632117953 เด็กชาย อัศวิน อุปัญญ์ ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

561 632117965 เด็กหญิง อริยธิดา ยังคง เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

562 632117967 เด็กหญิง ทัชชกร รุ่งเรือง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

563 632117972 นางสาว นงลักษณ์ ประดากรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

564 632118043 เด็กชาย ชลกร เรืองวชิรปัญญา อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

565 632118088 นางสาว ธิติพร พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

566 632118123 นาย ณัฐกิตต์ิ สุรินทร์ เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

567 632118375 เด็กหญิง ทิฆัมพร สวัสด์ิ เดชอุดม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

568 632118404 นางสาว พรรณจินันท์ ภูผาดาว อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

569 632118483 เด็กหญิง จิตร์อนงค์ ประทุมลี ชุมชนบ้านหนองบัว มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

570 632118484 นางสาว สิริวิมล ธัญญะภู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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571 632118490 นางสาว พลอยกัลยา ณรงค์พันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

572 632118494 นางสาว ปิยธิดา ค ามุงคุณ ชุมชนบ้านหนองบัว มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

573 632118541 เด็กหญิง วริศรา สิงนิสัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

574 632118547 เด็กชาย ศิวกร ไทยโสภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

575 632118548 นางสาว นิติธรณ์ จ าลองเพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

576 632118551 เด็กชาย กิติพงษ์ แต่งประกอบ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

577 632118559 นางสาว ธารนที เหมวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

578 632118567 เด็กหญิง ณัฐธิฌา ปรินทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

579 632118570 เด็กชาย จิรภัทร ศรีโต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

580 632118581 นาย ชยพล บุญไชยโย กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

581 632118596 เด็กหญิง พัชลิดา นราวัง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

582 632118610 เด็กชาย ภูมิรักข์ ช่ืนชม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

583 632118611 เด็กชาย ภคิณ ยงกิจถาวร โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

584 632118620 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ไชยศิรินทร์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

585 632118670 เด็กหญิง วรินทร ศรีสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

586 632118678 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทศวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

587 632118727 เด็กหญิง ปภาวี อัครพินท์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

588 632118742 เด็กหญิง ปฑิตตา แสงศักด์ิสิทธารถ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

589 632119035 นาย คมชาญณ์ เช้ือสิงห์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน



ท่ี เลขท่ีสมัครออไลน์ ช่ือผู้สมัคร โรงเรียนปัจจุบัน จังหวัด โรงรียน/โครงการ วันท่ีสมัคร การช าระเงิน การอนุมัติ

                                  ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 08.30 น.)
                                   โทร. 042-660445 , 081-0539066  Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th
                                   281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

590 632119046 เด็กหญิง กุลจิรา ศรีทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

591 632119069 เด็กหญิง สุภาวดี มธุรส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

592 632119213 เด็กหญิง อรัญญา พ่อบ ารุง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

593 632119225 นาย สัมพันธ์ คงทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

594 632119294 นางสาว ธนพร เเก้วศรีนวม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

595 632119344 นางสาว ภาวนา ก าแหงพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

596 632119409 นางสาว ศุภัชญา มุ่งไธสง นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

597 632119476 เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุญวัน เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

598 632119482 นาย กันต์ธีร์ พระเขียนทอง โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

599 632119574 เด็กหญิง จิรัชญา สุดาทิพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

600 632119584 เด็กหญิง สุภัทรตา พิมพะสอน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

601 632119718 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีทะโร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 20/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

602 632119938 เด็กชาย พัลลภ บุญขัน นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

603 632120003 เด็กหญิง ม่ิงขวัญ อรัญม่ิง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

604 632120012 นาย ปยุต พิลาทอง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

605 632120036 เด็กชาย สุคณเชษฐ์ ใยวัน เลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

606 632120037 นางสาว กานต์ธีรา นามเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

607 632120044 เด็กหญิง แพรวพรรณ ไชยมาตย์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

608 632120103 นางสาว ณัฏฐนิช บุญรัตน์ พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน



ท่ี เลขท่ีสมัครออไลน์ ช่ือผู้สมัคร โรงเรียนปัจจุบัน จังหวัด โรงรียน/โครงการ วันท่ีสมัคร การช าระเงิน การอนุมัติ

                                  ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 08.30 น.)
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                                   281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

609 632120183 เด็กหญิง สวนีย์ ฤทธ์ิจ ารัส เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 5/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

610 632120279 เด็กหญิง ชลธ์ชนก พาสุข โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

611 632120331 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พระสุรัตน์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

612 632120378 นางสาว มัลลิกา สุวรรณไตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

613 632120381 เด็กหญิง ชลธิชา นาสพัฒน์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

614 632120579 นางสาว วิภาดา เติมจิตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

615 632120600 เด็กหญิง พริมาพร ลครชัย กุดชุมวิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

616 632120605 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ สวัสดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน รอการตรวจสอบ

617 632120656 เด็กชาย เวสสุวัณ บุญแสง โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ไม่ผ่าน

618 632120749 เด็กหญิง ปวิชญา ไปใกล้ กุดชุมวิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

619 632120780 นางสาว ฐิตาภา ชมชิด เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

620 632120836 เด็กหญิง ศุภัชญา บุญพา ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

621 632120905 เด็กหญิง หทัยรัตน์ แก้วมงคล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 31/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

622 632120907 นางสาว สตรีรัตน์  อ่อนจันทร์ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

623 632120990 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ ไตรยสุทธ์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

624 632121088 เด็กหญิง กุลณัฎฐ์ ถิรรัฐเศรษฐ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 10/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

625 632121092 เด็กหญิง วริษฐา พิรมแหยม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 30/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

626 632121100 นางสาว ชุติกาญจน์ พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 19/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

627 632121123 เด็กหญิง ศุกลภัทร โพธิวรรณา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 17/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน
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                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

628 632121124 นางสาว น.ส.ฉัทชนัน ศรีรัตนพันธ์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 13/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

629 634205799 เด็กชาย ภาณุวัชร์ ไชยสีหา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย16/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

630 634208826 เด็กชาย นพกร ช่างถม นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย4/8/2562 ช าระเงิน ผ่าน

631 634220356 เด็กหญิง สิตานันท์ วรรณโสภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย27/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน

632 634220489 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ค ามุงคุณ ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร สถาบันโคเซ็น สจล. และ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย23/08/2562 ช าระเงิน ผ่าน


