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946 เด็กหญิง กชพรรณ โสภาคะยัง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 1 342 รวมราชวิทย์
947 เด็กชาย กณวรรธน์ สมดี ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
948 เด็กหญิง กณิศา ถิตย์ประเสริฐ ป.5 พรชัยวิชชาลัย 1 342 รวมราชวิทย์
949 เด็กชาย กนกพล สุดาชม ป.5 เจริญวิทยา 1 342 รวมราชวิทย์
950 เด็กหญิง กนกพชิญ์ วันเพราพร้ิง ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 1 342 รวมราชวิทย์
951 เด็กหญิง กนกภรณ์  พงษ์เสือ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
952 เด็กหญิง กนกรส พวงพลิา ป.5 เจริญวิทยา 1 342 รวมราชวิทย์
953 เด็กหญิง กนกลักษณ์    ชุมนมุ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  1 342 รวมราชวิทย์
954 เด็กหญิง กนกวรรณ หลอดแก้ว ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 1 342 รวมราชวิทย์
955 เด็กหญิง กนกวรรณ โยริพนัธ์ ป.6 เจริญวิทยา 1 342 รวมราชวิทย์
956 เด็กหญิง กนกวรรณ แสงงาม ป.6 เทศบาลบ้านสุขส าราญ 1 342 รวมราชวิทย์
957 เด็กหญิง กนกวรรณ โสวะภาสน์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
958 เด็กหญิง กนกอร    สุขารมย์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  1 342 รวมราชวิทย์
959 เด็กหญิง กมลชนก วัฒนาโยธิน ป.6 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 1 342 รวมราชวิทย์
960 เด็กหญิง กมลเนตร แก้วโรจน์ ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 1 342 รวมราชวิทย์
961 เด็กหญิง กมลรัตน์ เบา้ทอง ป.6 เมืองอ านาเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
962 เด็กหญิง กรกนก เชื้อสิงห์ ป.6 เจริญวิทยา 1 342 รวมราชวิทย์
963 เด็กหญิง กรกนก วรพมิพรั์ตน์ ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 1 342 รวมราชวิทย์
964 เด็กหญิง กรณิศ จันทร์แดง ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
965 เด็กหญิง กรรณิกา สายาพฒัน์ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 1 342 รวมราชวิทย์
966 เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีโททมุ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 1 342 รวมราชวิทย์
967 เด็กชาย กฤตภาส ร่ืนนสุาน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 1 342 รวมราชวิทย์
968 เด็กชาย กฤตเมธ จิตรมั่น ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 1 342 รวมราชวิทย์
969 เด็กชาย กฤติกร สิงหสถิต ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี 1 342 รวมราชวิทย์
970 เด็กหญิง กฤติกา รัตนนท์ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 1 342 รวมราชวิทย์
971 เด็กหญิง กฤติยา เพิม่พลู ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 1 342 รวมราชวิทย์
972 เด็กหญิง กฤติยาณี นนทะวงสา ป.6 สันตยานันท์ 1 342 รวมราชวิทย์
973 เด็กหญิง กฤติยานี ทองเกล้ียง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 1 342 รวมราชวิทย์
974 เด็กชาย กฤษฎา โสดาพมิพ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 342 รวมราชวิทย์
975 เด็กชาย กฤษณ ท านาสุข ป.5 พรชัยวิชชาลัย 1 342 รวมราชวิทย์
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976 เด็กหญิง กลยา ต้ังกีรติชัย ป.4 พรชัยวิชชาลัย 2 343 รวมราชวิทย์
977 เด็กชาย ก้องสกุล ไชยศรีษะ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 2 343 รวมราชวิทย์
978 เด็กชาย ก่อโชค ศรีโคตร ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 2 343 รวมราชวิทย์
979 เด็กหญิง กัญญนา ต่อมกระโทก ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 2 343 รวมราชวิทย์
980  เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิลัยรัตน์ ป.5 เจริญวิทยา 2 343 รวมราชวิทย์
981 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จุระยา ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2 343 รวมราชวิทย์
982 เด็กหญิง กัญญาภัค เกตุกุล ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 2 343 รวมราชวิทย์
983 เด็กหญิง กัญญาภัทร ศรีสูงเนนิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 2 343 รวมราชวิทย์
984 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ต่อมกระโทก ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 2 343 รวมราชวิทย์
985 เด็กหญิง กัณทรวิชา จูมสิมา ป.2 ฮ้ัวเฉียวอบุลราชธานี 2 343 รวมราชวิทย์
986 เด็กหญิง กันต์กนษิฐ์ แสงสาร ป.6 พรชัยวิชชาลัย 2 343 รวมราชวิทย์
987 เด็กชาย กันติทตั บญุชุ่ม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 2 343 รวมราชวิทย์
988 เด็กชาย กันตินนัท์ ไชยสัจ ป.6 เจริญวิทยา 2 343 รวมราชวิทย์
989  เด็กชาย กานต์ คณารักษ์ ป.5 เจริญวิทยา 2 343 รวมราชวิทย์
990 เด็กหญิง กานต์ธิดา หว้ยทราย ป.6 พรชัยวิชชาลัย 2 343 รวมราชวิทย์
991 เด็กหญิง กานต์ธิดา เจนศิริศักด์ิ ป.6 ยุวทูตศึกษา2 2 343 รวมราชวิทย์
992 เด็กหญิง กิตติญาณี ศาลางาม ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 2 343 รวมราชวิทย์
993 เด็กชาย กิตตินนัท์ พงประเสริฐ ป.6 อนุบาลยโสธร 2 343 รวมราชวิทย์
994  เด็กชาย กิตติภูมิ ยุบล ป.4 เจริญวิทยา 2 343 รวมราชวิทย์
995 เด็กชาย กิตติภูมิ บญุหลาย ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 2 343 รวมราชวิทย์
996 เด็กหญิง กิติยา ม่านทอง ป.6 เตรียมบัณฑิต 2 343 รวมราชวิทย์
997 เด็กหญิง กิรณา ชาตวิทยบตุร ป.6 อนุบาลยโสธร 2 343 รวมราชวิทย์
998 เด็กหญิง กุลนษิฐ์ บตุรอุดม ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 2 343 รวมราชวิทย์
999 เด็กชาย เก็บตะวัน พลับลัดโพธ์ิ ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 2 343 รวมราชวิทย์
1000 เด็กชาย เกริกฤทธ์ิ เอื้อนไธสง ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 2 343 รวมราชวิทย์
1001 เด็กหญิง เกศรินทร์ญาแก้วศรี ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 2 343 รวมราชวิทย์
1002 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บญุเทีย่ง ป.4 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2 343 รวมราชวิทย์
1003 เด็กชาย ขจรยศ ทองสุข ป.5 พรชัยวิชชาลัย 2 343 รวมราชวิทย์
1004 เด็กหญิง ขวัญจิรา ทรุาช ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 2 343 รวมราชวิทย์
1005 เด็กหญิง ขวัญจิรา วรรณหอม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 2 343 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558
สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร



ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1006 เด็กหญิง ขวัญจิรา นามโยธา ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 3 344 รวมราชวิทย์
1007 เด็กหญิง ขวัญชนก วงศ์กาฬสินธ์ุ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 3 344 รวมราชวิทย์
1008 เด็กหญิง ขวัญชีวา ลาโกน ป.5 บ้านตาด 3 344 รวมราชวิทย์
1009 เด็กหญิง ขวัญฤดี เพิม่ขึน้ ป.5 ดงเหนือประชาสรรค์ 3 344 รวมราชวิทย์
1010 เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ วันดึก ป.6 เมืองอ านาเจริญ 3 344 รวมราชวิทย์
1011 เด็กชาย คชวิน ชัยจิตร ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 3 344 รวมราชวิทย์
1012 เด็กชาย คณุตม์ สามัคคี ป.6 อนุบาลน้องหญิง 3 344 รวมราชวิทย์
1013 เด็กหญิง ครองขวัญ    อินทรวิชัย ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  3 344 รวมราชวิทย์
1014 เด็กชาย ฆรบดินทร์ พลราชม ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 3 344 รวมราชวิทย์
1015 เด็กหญิง งามพศิ ศรีธัญ ป.6 บ้านหนองผือ 3 344 รวมราชวิทย์
1016 เด็กหญิง จรีภรณ์ สมพมิตร ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 3 344 รวมราชวิทย์
1017 เด็กหญิง จันทร์จิรา วิชัย ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 3 344 รวมราชวิทย์
1018 เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีเจริญวนชิ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 3 344 รวมราชวิทย์
1019 เด็กหญิง จันทมิา พืน้สุนทร ป.6 พรชัยวิชชาลัย 3 344 รวมราชวิทย์
1020 เด็กหญิง จันทมิา ประวิทย์สิทธิกุลป.6 สันตยานันท์ 3 344 รวมราชวิทย์
1021 เด็กหญิง จันทมิา เกษม ป.6 เตรียมบัณฑิต 3 344 รวมราชวิทย์
1022 เด็กหญิง จามจุรี ปอ้มหนิ ป.6 บ้านตาด 3 344 รวมราชวิทย์
1023 เด็กหญิง จารุภา บตุรมาศ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 3 344 รวมราชวิทย์
1024 เด็กหญิง จารุวรรณ พืน้สุนทร ป.6 พรชัยวิชชาลัย 3 344 รวมราชวิทย์
1025 เด็กหญิง จิณฑ์จุมาศภ์จันทมงคล ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 3 344 รวมราชวิทย์
1026 เด็กหญิง จิดาภา โลแก้ว ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร 3 344 รวมราชวิทย์
1027 เด็กหญิง จิตดาภา สุขวัน ป.5 สันตยานันท์ 3 344 รวมราชวิทย์
1028 เด็กหญิง จิตติมา เรืองชัย ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 3 344 รวมราชวิทย์
1029 เด็กหญิง จิตติมา ชินโน ป.6 พรชัยวิชชาลัย 3 344 รวมราชวิทย์
1030 เด็กหญิง จิตพสุิทธ์ิ จิตจักร ป.4 พรชัยวิชชาลัย 3 344 รวมราชวิทย์
1031 เด็กชาย จิตภาณุ วงค์กระสันต์ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 3 344 รวมราชวิทย์
1032 เด็กหญิง จิตรเทพ เพชรฤทธ์ิ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 3 344 รวมราชวิทย์
1033 เด็กหญิง จิตรลดา กันทะขะยอม ป.5 เจริญวิทยา 3 344 รวมราชวิทย์
1034 เด็กหญิง จิตรวรรณ ตันติปญัจพร ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 3 344 รวมราชวิทย์
1035 เด็กหญิง จิตรานนัท์ เพิม่ขึน้ ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 3 344 รวมราชวิทย์
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1036 เด็กหญิง จินต์จุฑา  ปริปรุณะ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 4 345 รวมราชวิทย์
1037 เด็กหญิง จิรนนัท์ นนทสิาร ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 4 345 รวมราชวิทย์
1038 เด็กชาย จิรพฒัน์ พลศรี ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 4 345 รวมราชวิทย์
1039 เด็กชาย จิรภัทร ชาวไร่ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 4 345 รวมราชวิทย์
1040 เด็กหญิง จิรภิญญา เขจรจักร ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 4 345 รวมราชวิทย์
1041 เด็กหญิง จิรภิญญา ศรีสวัสด์ิ ป.6 สันตยานันท์ 4 345 รวมราชวิทย์
1042 เด็กหญิง จิรวดี ลือฉาย ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 4 345 รวมราชวิทย์
1043 เด็กหญิง จิรสุตา นาโสก ป.6 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 4 345 รวมราชวิทย์
1044 เด็กหญิง จิรัชญา สวัสด์ิพนัธ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 4 345 รวมราชวิทย์
1045 เด็กหญิง จิรัชญา      ชูรัตน์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  4 345 รวมราชวิทย์
1046 เด็กชาย จิรันธนนิ เกษียร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 4 345 รวมราชวิทย์
1047 เด็กหญิง จิราภรณ์ ถิตย์ฤทธ์ิ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 4 345 รวมราชวิทย์
1048 เด็กหญิง จีรณา แสงสารพนัธ์ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาลัย 4 345 รวมราชวิทย์
1049 เด็กหญิง จุฑาทพิย์ จันทร์ชีวา ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 4 345 รวมราชวิทย์
1050 เด็กหญิง จุฑาภัทร ศรีอุบล ป.6 สมนึกพิทยา 4 345 รวมราชวิทย์
1051 เด็กหญิง จุฑามณี จิตปรีดา ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 4 345 รวมราชวิทย์
1052 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงประเสริฐ ป.6 อนุบาลยโสธร 4 345 รวมราชวิทย์
1053 เด็กชาย เจตนส์ฤษฏ์ิ อุทมุทอง ป.6 สันตยานันท์ 4 345 รวมราชวิทย์
1054 เด็กชาย เจตนพิทัธ์ ภูนลิา ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 4 345 รวมราชวิทย์
1055 เด็กชาย เจษฎาบดินทร์แหวนวงษ์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 4 345 รวมราชวิทย์
1056 เด็กชาย เจ้าใจ เหล่าลุมพกุ ป.4 เอกปัญญา 4 345 รวมราชวิทย์
1057 เด็กหญิง เจียระไน เคร่ืองพาที ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 4 345 รวมราชวิทย์
1058 เด็กชาย ฉลาดิธร มูลหลวง ป.6 อนุบาลยโสธร 4 345 รวมราชวิทย์
1059 เด็กหญิง ฉัตรชนก สิมาพนัธ์ ป.5 เขมราฐ 4 345 รวมราชวิทย์
1060 เด็กหญิง ฉัตรดาว วรชัย ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 4 345 รวมราชวิทย์
1061 เด็กหญิง ชญาดา แสงแก้ว ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 4 345 รวมราชวิทย์
1062 เด็กหญิง ชญาดา สีเสมอ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 4 345 รวมราชวิทย์
1063 เด็กหญิง ชญาดา พลเจริญ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 4 345 รวมราชวิทย์
1064 เด็กหญิง ชฎาพร ภูลายยาว ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 4 345 รวมราชวิทย์
1065 เด็กหญิง ชนกชนม์ กรินรักษ์ ป.6 อนุบาลน้องหญิง 4 345 รวมราชวิทย์

ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)
วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558
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1066 เด็กหญิง ชนกนนัท์ นนทะใส ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 5 346 รวมราชวิทย์
1067 เด็กหญิง ชนกพร หสัระสา ป.4 ธาตุพนม 5 346 รวมราชวิทย์
1068 เด็กหญิง ชนกวนนัท์ โคตะนนท์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 5 346 รวมราชวิทย์
1069 เด็กหญิง ชนกานต์ ประจิตร ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 5 346 รวมราชวิทย์
1070 เด็กชาย ชนมวัต คูณเมือง ป.5 อนุบาลทองสตา 5 346 รวมราชวิทย์
1071 เด็กชาย ชนสรณ์ อู๊ดเจริญ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 5 346 รวมราชวิทย์
1072 เด็กชาย ชนกิานต์ ทองแทง่ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 5 346 รวมราชวิทย์
1073 เด็กหญิง ชนดิาภา  ชัยภารา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  5 346 รวมราชวิทย์
1074 เด็กหญิง ชนติา มาลัย ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 5 346 รวมราชวิทย์
1075 เด็กหญิง ชนปิรียา    ใจธรรม ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  5 346 รวมราชวิทย์
1076 เด็กชาย ชยณัฏฐ์ พมิพโ์คตร ป.6 สันตยานันท์ 5 346 รวมราชวิทย์
1077 เด็กชาย ชยธร สุวรรณพไิชยศรี ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 5 346 รวมราชวิทย์
1078 เด็กชาย ชยากร มงคล ป.5 เจริญวิทยา 5 346 รวมราชวิทย์
1079 เด็กหญิง ชยาภรณ์ สิงหไ์ชย ป.4 เจริญวิทยา 5 346 รวมราชวิทย์
1080 เด็กชาย ชยุตม์ ขอดเมชัย ป.6 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 5 346 รวมราชวิทย์
1081 เด็กหญิง ชรพร ลัทธิวรรณ ป.6 เจริญวิทยา 5 346 รวมราชวิทย์
1082 เด็กชาย ชลชาติ ศรีวังสุ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 5 346 รวมราชวิทย์
1083 เด็กหญิง ชลธาร อุทรักษ์ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 5 346 รวมราชวิทย์
1084 เด็กหญิง ชลธิชา คงด้วง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 5 346 รวมราชวิทย์
1085 เด็กหญิง ชลลดา พละไกร ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 5 346 รวมราชวิทย์
1086 เด็กหญิง ชลิดา อะสุชีวะ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 5 346 รวมราชวิทย์
1087 เด็กชาย ชวิศ พนัธ์นกิุล ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 5 346 รวมราชวิทย์
1088 เด็กชาย ชวิศ วัชญากาญจน์ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 5 346 รวมราชวิทย์
1089 เด็กหญิง ช่อชมพู วีสเพญ็ ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 5 346 รวมราชวิทย์
1090 เด็กหญิง ชัชชาพร ลายทอง ป.5 อนุบาลยโสธร 5 346 รวมราชวิทย์
1091 เด็กหญิง ชัชษมล นามศรี ป.5 บ้านด่าน 5 346 รวมราชวิทย์
1092 เด็กหญิง ชัญญานชุ ชมภูวิเศษ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 5 346 รวมราชวิทย์
1093 เด็กหญิง ชัญญานชุ แสงสว่าง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 5 346 รวมราชวิทย์
1094 เด็กชาย ชัยณรินทร์ บญุฑล ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 5 346 รวมราชวิทย์
1095 เด็กชาย ชัยวัฒน์ การะภักดี ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 5 346 รวมราชวิทย์
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1096 เด็กชาย ชัยอนนัต์ เผ่าโยธิน ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 6 347 รวมราชวิทย์
1097 เด็กชาย ชาคริต สันติวิชัยกุล ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 6 347 รวมราชวิทย์
1098 เด็กชาย ชาญชัย ยุวะบตุร ป.6 เจริญวิทยา 6 347 รวมราชวิทย์
1099 เด็กชาย ชาณณ ปสัสามั่น ป.6 บ้านธาตุ 6 347 รวมราชวิทย์
1100 เด็กหญิง ชามา จารุมาลัย ป.4 เทศบาลเลิงนกทา 6 347 รวมราชวิทย์
1101 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีพลอย ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 6 347 รวมราชวิทย์
1102 เด็กหญิง ชาลิสา ปานาโต ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 6 347 รวมราชวิทย์
1103 เด็กหญิง ชิดชนก หาญมนตรี ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 6 347 รวมราชวิทย์
1104 เด็กชาย ชินภัทร อุ่นจรัส ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 6 347 รวมราชวิทย์
1105 เด็กชาย ชินวัตร สายหอม ป.6 เทศบาลเลิงนกทา 6 347 รวมราชวิทย์
1106 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปากแข็ง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 6 347 รวมราชวิทย์
1107 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ จารัตน์ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 6 347 รวมราชวิทย์
1108 เด็กหญิง ชื่นนภา วงษ์ปรีชา ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 6 347 รวมราชวิทย์
1109 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลีลาอุดมลิปิ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 6 347 รวมราชวิทย์
1110 เด็กหญิง ชุติมา ลุนสาร ป.6 เจริญวิทยา 6 347 รวมราชวิทย์
1111 เด็กหญิง โชติกา สุดนอ้ย ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 6 347 รวมราชวิทย์
1112 เด็กหญิง โชตินนัท ์ ช่วงโชติ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 6 347 รวมราชวิทย์
1113 เด็กชาย ญาณภัทร มณีแผลง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 6 347 รวมราชวิทย์
1114 เด็กชาย ญาณภัทรฆ์ วงศ์ประเสริฐ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 6 347 รวมราชวิทย์
1115 เด็กหญิง ญาณิกา ไชยเลิศ ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 6 347 รวมราชวิทย์
1116 เด็กหญิง ญาณิศา อันทะปญัญา ป.5 พรชัยวิชชาลัย 6 347 รวมราชวิทย์
1117 เด็กหญิง ญานชิศา พพิฒันโ์รจนกมลป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 6 347 รวมราชวิทย์
1118 เด็กหญิง ฐนดิา    ธงชัย ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  6 347 รวมราชวิทย์
1119 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ นนัทการ ป.4 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 6 347 รวมราชวิทย์
1120 เด็กชาย ฐากูร เอ็นสาร ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 6 347 รวมราชวิทย์
1121 เด็กหญิง ฐาปณี  จันทบิตุร ป.4 อนุบาลเลิงนกทา 6 347 รวมราชวิทย์
1122 เด็กหญิง ฐาปนย์ี โคตรสมบติั ป.6 บ้านห้องแซง 6 347 รวมราชวิทย์
1123 เด็กหญิง ฐิตินนัท์ ประจญ บ้านกดุแห่ 6 347 รวมราชวิทย์
1124 เด็กหญิง ฐิติมา มิลยะมาตย์ ป.4 เจริญวิทยา 6 347 รวมราชวิทย์
1125 เด็กชาย ฐิรพรรษ เขตชมภู ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 6 347 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558
สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร



ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1126 เด็กหญิง ฑิตฐิตา ลาลู่ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 7 348 รวมราชวิทย์
1127 เด็กหญิง ณฐพร  กล้าขยัน ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 7 348 รวมราชวิทย์
1128 เด็กชาย ณพนนัท์ พนัธ์ุสุวรรณ ป.6 อนุบาลน้องหญิง 7 348 รวมราชวิทย์
1129 เด็กหญิง ณภัทร ธนาคม ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 7 348 รวมราชวิทย์
1130 เด็กชาย ณรงค์ พสุมาตร ป.6 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 7 348 รวมราชวิทย์
1131 เด็กหญิง ณัชชา เรืองมะเริง ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 7 348 รวมราชวิทย์
1132 เด็กชาย ณัฏฐชัย อุทค ากอง ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 7 348 รวมราชวิทย์
1133 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทวีพนัธ์ ป.6 เมืองอ านาเจริญ 7 348 รวมราชวิทย์
1134 เด็กหญิง ณัฏฐนชิา เกษเจริญคุณ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 7 348 รวมราชวิทย์
1135 เด็กชาย ณัฏฐ์ปรียา วงศ์สุริยา ป.5 เจริญวิทยา 7 348 รวมราชวิทย์
1136 เด็กชาย ณัฏฐพงษ์ ภอินนา ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 7 348 รวมราชวิทย์
1137 เด็กหญิง ณัฐกานต์ สิทธิสวัสด์ิ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 7 348 รวมราชวิทย์
1138 เด็กชาย ณัฐชนน วรวัชรพงศ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 7 348 รวมราชวิทย์
1139 เด็กหญิง ณัฐชวดา ล ามะนา ป.6 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 7 348 รวมราชวิทย์
1140 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพยีนภายลุน ป.6 พรชัยวิชชาลัย 7 348 รวมราชวิทย์
1141 เด็กหญิง ณัฐณิชา เสนาะเสียง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 7 348 รวมราชวิทย์
1142 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผุดผ่อง ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 7 348 รวมราชวิทย์
1143 เด็กหญิง ณัฐณิชา บญุนาน ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 7 348 รวมราชวิทย์
1144 เด็กชาย ณัฐดล ทองบุ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 7 348 รวมราชวิทย์
1145 เด็กหญิง ณัฐติยา ธนานนัต์ บ้านกดุแห่ 7 348 รวมราชวิทย์
1146 เด็กหญิง ณัฐธณิชาวรรณสุทธิประภา ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 7 348 รวมราชวิทย์
1147 เด็กชาย ณัฐธัญ มารักษ์ ป.6 เจริญวิทยา 7 348 รวมราชวิทย์
1148 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วพกิุล ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 7 348 รวมราชวิทย์
1149 เด็กหญิง ณัฐธิดา โสดาภักด์ิ ป.6 พระกมุารอบุล 7 348 รวมราชวิทย์
1150 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูสีสิทธ์ิ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 7 348 รวมราชวิทย์
1151 เด็กหญิง ณัฐนชิา ขาวอ่อน ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 7 348 รวมราชวิทย์
1152  เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิ ป.5 เจริญวิทยา 7 348 รวมราชวิทย์
1153 เด็กชาย ณัฐพล เมืองบาล ป.6 สันตยานันท์ 7 348 รวมราชวิทย์
1154 เด็กชาย ณัฐพสิษฐ์ บุง่อุทมุ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 7 348 รวมราชวิทย์
1155 เด็กชาย ณัฐพชัร์ ประทมุพทิกัษ์ ป.6 เจริญวิทยา 7 348 รวมราชวิทย์
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1156 เด็กชาย ณัฐภัทร ฉายผาด ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 8 331 รวมราชวิทย์
1157 เด็กชาย ณัฐภูมิ  มาสขาว ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 8 331 รวมราชวิทย์
1158 เด็กหญิง ณัฐรดา ตรีทศัน์ ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 8 331 รวมราชวิทย์
1159 เด็กหญิง ณัฐวดี มุมมาลา ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 8 331 รวมราชวิทย์
1160 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรล้อม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 8 331 รวมราชวิทย์
1161 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ภูโอบ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 8 331 รวมราชวิทย์
1162  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อุดไชยา ป.5 เจริญวิทยา 8 331 รวมราชวิทย์
1163 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์ ดีล้อม ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  8 331 รวมราชวิทย์
1164 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คุณวัฒนบ์ณัฑิต ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 8 331 รวมราชวิทย์
1165 เด็กชาย ณัทภัค พลเขตต์ ป.6 อนุบาลอบลราชธานี 8 331 รวมราชวิทย์
1166 เด็กหญิง ณิชกานต์ เอกพมิพ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 8 331 รวมราชวิทย์
1167 เด็กหญิง ณิชา แสงศรี ป.5 เทศบาลเลิงนกทา 8 331 รวมราชวิทย์
1168 เด็กหญิง ณิชาภัทร แสนสุข ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 8 331 รวมราชวิทย์
1169 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาคสุข ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 8 331 รวมราชวิทย์
1170 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรมวงค์ ป.5 เจริญวิทยา 8 331 รวมราชวิทย์
1171 เด็กหญิง ณิชาภัทร โพธิวรรณา ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 8 331 รวมราชวิทย์
1172 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีจุลฮาต ป.6 อนุบาลร้อยเอด็ 8 331 รวมราชวิทย์
1173 เด็กหญิง ณิชาภัทร  จันทร์แก้ว ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  8 331 รวมราชวิทย์
1174 เด็กหญิง ณิชาภา สุดประโคน ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 8 331 รวมราชวิทย์
1175 เด็กหญิง ดรุโณทยั ไชยเดช ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 8 331 รวมราชวิทย์
1176 เด็กหญิง ดานสิา ฉายพลู ป.4 พรชัยวิชชาลัย 8 331 รวมราชวิทย์
1177 เด็กหญิง ดารารัตน์ มงคลศิลป์ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 8 331 รวมราชวิทย์
1178 เด็กหญิง ดาริกา ไชยสวาสด์ิ ป.5 ดงเหนือประชาสรรค์ 8 331 รวมราชวิทย์
1179 เด็กหญิง ดาริกา หารโสภา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 8 331 รวมราชวิทย์
1180 เด็กชาย ดีดี ประดิษฐกุล ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 8 331 รวมราชวิทย์
1181 เด็กหญิง เด็กหญิงสุชาวดีปัน้ทอง ป.6 เจริญวิทยา 8 331 รวมราชวิทย์
1182 เด็กชาย แดนเนีย่ว เศรษฐวุฒิ เลย์ค๊อค เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 8 331 รวมราชวิทย์
1183 เด็กชาย ตติยะ ล้ าเลิศ ป.5 พรชัยวิชชาลัย 8 331 รวมราชวิทย์
1184 เด็กหญิง ตรีดาว อนบุาลกาฬสินธ์ุป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 8 331 รวมราชวิทย์
1185 เด็กชาย ตฤณภพ คติรัตนชัย ป.6 เจริญวิทยา 8 331 รวมราชวิทย์
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1186 เด็กชาย ตะวัน  ภูวิจิตร ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 9 332 รวมราชวิทย์
1187 เด็กชาย ตะวัน    มาทเนตร ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  9 332 รวมราชวิทย์
1188 เด็กชาย ติณณภพ บรุาญรมย์ ป.6 นันตาศึกษา 9 332 รวมราชวิทย์
1189 เด็กชาย เตชพฒัน์ พรมรัตน์ ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 9 332 รวมราชวิทย์
1190 เด็กชาย ไตรสิทธา ชาค ารอด ป.4 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
1191 เด็กชาย ถิระวิทย์ จันทพา ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 9 332 รวมราชวิทย์
1192 เด็กชาย ถิรายุ ศรีแก้ว ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 9 332 รวมราชวิทย์
1193 เด็กชาย ทศพร พรมานเมธี ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 9 332 รวมราชวิทย์
1194 เด็กชาย ทตัเทพ ทองรุ่ง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 9 332 รวมราชวิทย์
1195 เด็กชาย ทตัเทพ  จันทพนัธ์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 9 332 รวมราชวิทย์
1196 เด็กหญิง ทพิย์ประภา พงษ์สุภาธนานนทป์.5 อนุบาลอบุลราชธานี 9 332 รวมราชวิทย์
1197  เด็กหญิง ทพิาวดี โภคทรัพย์เขียวข าป.4 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
1198 เด็กหญิง เทยีนหอม ศิลาแยง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 9 332 รวมราชวิทย์
1199 เด็กชาย แทนไทย ภูชื่นชม ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 9 332 รวมราชวิทย์
1200 เด็กชาย ธณภัทร ภูคงเดือน ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 9 332 รวมราชวิทย์
1201 เด็กชาย ธนกฤต หลักรัตน์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 9 332 รวมราชวิทย์
1202 เด็กชาย ธนกฤต โชติประเสริฐ ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 9 332 รวมราชวิทย์
1203 เด็กชาย ธนกฤต แสบงบาลเจริญชัยป.5 พระกมุารมหาสารคาม 9 332 รวมราชวิทย์
1204 เด็กชาย ธนกฤต ตาลพนัธ์ ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 9 332 รวมราชวิทย์
1205 เด็กชาย ธนกฤต เจริญรัตน์ ป.5 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
1206 เด็กชาย ธนกฤต หลบคเนตร ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 9 332 รวมราชวิทย์
1207 เด็กชาย ธนกฤต ตาลพนัธ์ ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 9 332 รวมราชวิทย์
1208  เด็กชาย ธนโชติ ประชุมฉลาด ป.5 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
1209 เด็กชาย ธนโชติ พนัธ์โพธ์ิคา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 9 332 รวมราชวิทย์
1210 เด็กชาย ธนดล ไชยมาตย์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 9 332 รวมราชวิทย์
1211 เด็กชาย ธนดล    กุดหอม ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  9 332 รวมราชวิทย์
1212 เด็กชาย ธนธรณ์ ต้นวงศ์ ป.5 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
1213 เด็กชาย ธนบดี ก าลังงาม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 9 332 รวมราชวิทย์
1214 เด็กหญิง ธนพร ภูเล่ือน ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 9 332 รวมราชวิทย์
1215 เด็กหญิง ธนภรณ์ ปราณี ป.6 เจริญวิทยา 9 332 รวมราชวิทย์
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1216 เด็กหญิง ธนภรณ์ ดาษถนมิ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 10 333 รวมราชวิทย์
1217 เด็กหญิง ธนภรณ์ กากแก้ว ป.6 บ้านห้องแซง 10 333 รวมราชวิทย์
1218 เด็กชาย ธนภัทร อุทรักษ์ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 10 333 รวมราชวิทย์
1219 เด็กชาย ธนภัทร    ภูสุวรรณ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  10 333 รวมราชวิทย์
1220 เด็กชาย ธนภูมิ แสนบญุ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 10 333 รวมราชวิทย์
1221 เด็กหญิง ธนวรรณ พรรณรัตน์ ป.6 เจริญวิทยา 10 333 รวมราชวิทย์
1222 เด็กชาย ธนวรรษ รัศมีทอง ป.6 อนุบาลยโสธร 10 333 รวมราชวิทย์
1223 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันทศรี ป.6 เจริญวิทยา 10 333 รวมราชวิทย์
1224 เด็กชาย ธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัยป.6 พระกมุารมหาสารคาม 10 333 รวมราชวิทย์
1225 เด็กชาย ธนศักด์ิ ศรีวรรณา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 10 333 รวมราชวิทย์
1226 เด็กชาย ธนะรัชต์ แสนทวีสุข ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 10 333 รวมราชวิทย์
1227 เด็กหญิง ธนชัพร มาลาหอม ป.6 อนุบาลน้องหญิง 10 333 รวมราชวิทย์
1228 เด็กหญิง ธนชัพร อ่อนทา ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 10 333 รวมราชวิทย์
1229 เด็กหญิง ธนทัทพิย์ ศิริชัยวัฒนกุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 10 333 รวมราชวิทย์
1230 เด็กชาย ธนสัสร อุ่นชิม ป.6 เทศบาลวารินวิชาชาติ 10 333 รวมราชวิทย์
1231 เด็กชาย ธนาธิป ไชยวงศ์คต ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 10 333 รวมราชวิทย์
1232 เด็กหญิง ธมนวรรณ    หา้มภัย ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  10 333 รวมราชวิทย์
1233 เด็กหญิง ธมล ภูกันดาร ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 10 333 รวมราชวิทย์
1234 เด็กหญิง ธมลวรรณ นนตะพนัธ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 10 333 รวมราชวิทย์
1235 เด็กหญิง ธมลวรรณ   ขาวเงินยวง ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  10 333 รวมราชวิทย์
1236 เด็กชาย ธรรมรักษ์ สีลามน ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 10 333 รวมราชวิทย์
1237 เด็กชาย ธราดล นาคบตุรตรี ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 10 333 รวมราชวิทย์
1238 เด็กชาย ธราธร จันค า ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 10 333 รวมราชวิทย์
1239 เด็กชาย ธวัชชัย ค าเสมอ ป.6 บ้านโนนเกษม 10 333 รวมราชวิทย์
1240 เด็กหญิง ธวัลรัตน์  จุฑาศรี ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 10 333 รวมราชวิทย์
1241 เด็กชาย ธัชชัย บุง่อุทมุ ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 10 333 รวมราชวิทย์
1242 เด็กหญิง ธัญชนก พลขยัน ป.4 พรชัยวิชชาลัย 10 333 รวมราชวิทย์
1243 เด็กหญิง ธัญชนก หลอดแก้ว ป.4 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 10 333 รวมราชวิทย์
1244 เด็กหญิง ธัญญภัทร สุนทรา ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 10 333 รวมราชวิทย์
1245 เด็กหญิง ธัญญา บญุทวี ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 10 333 รวมราชวิทย์
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1246 เด็กหญิง ธัญธร วัฒนเรืองโกวิท ป.6 อนุบาลยโสธร 11 334 รวมราชวิทย์
1247 เด็กหญิง ธัญพร พทาเพชร ป.6 เมืองอ านาเจริญ 11 334 รวมราชวิทย์
1248 เด็กหญิง ธัญยภรณ์ รองจัตุ ป.4 พรชัยวิชชาลัย 11 334 รวมราชวิทย์
1249 เด็กหญิง ธัญรดา แสงพศิาล ป.4 พรชัยวิชชาลัย 11 334 รวมราชวิทย์
1250 เด็กหญิง ธัญรัศม์ สุดจันทร์ฮาม ป.4 พรชัยวิชชาลัย 11 334 รวมราชวิทย์
1251 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันฤาไชย ป.6 สันตยานันท์ 11 334 รวมราชวิทย์
1252 เด็กหญิง ธันย์ชนก สระสีโสม ป.5 สันตยานันท์ 11 334 รวมราชวิทย์
1253 เด็กหญิง ธัลวลัย วัยอุดมวุฒิ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 11 334 รวมราชวิทย์
1254 เด็กหญิง ธัศชนกพ์ เค้าหอม ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 11 334 รวมราชวิทย์
1255 เด็กหญิง ธาราทพิย์ วงศ์ค าชาว ป.6 เมืองอ านาเจริญ 11 334 รวมราชวิทย์
1256 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ผ่องกลาง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 11 334 รวมราชวิทย์
1257 เด็กหญิง ธิดารัตน์ มณีสุข ป.6 เทศบาลวารินวิชาชาติ 11 334 รวมราชวิทย์
1258 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ผลจันทร์ บ้านกดุแห่ 11 334 รวมราชวิทย์
1259 เด็กหญิง ธิติมา สังครักษ์ ป.5 เจริญวิทยา 11 334 รวมราชวิทย์
1260 เด็กชาย ธีมาธร แสวงดี ป.6 เจริญวิทยา 11 334 รวมราชวิทย์
1261 เด็กหญิง ธีรนาฏ สายบตุร ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 11 334 รวมราชวิทย์
1262 เด็กหญิง ธีรนาฏ โฉมเฉิด ป.6 สันตยานันท์ 11 334 รวมราชวิทย์
1263 เด็กชาย ธีรภัทร แก้วค าแสน ป.6 พรชัยวิชชาลัย 11 334 รวมราชวิทย์
1264 เด็กชาย ธีรภัทร บญุสร้าง ป.6 เตรียมบัณฑิต 11 334 รวมราชวิทย์
1265 เด็กชาย ธีรภัทร สุธรรม ป.6 เตรียมบัณฑิต 11 334 รวมราชวิทย์
1266 เด็กชาย ธีรภัทร แสงกุดเรือ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 11 334 รวมราชวิทย์
1267 เด็กชาย ธีรภาพ พาโคกทม ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 11 334 รวมราชวิทย์
1268 เด็กชาย ธีรเมธ บญุศรี ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 11 334 รวมราชวิทย์
1269 เด็กชาย ธีระเดช     เนาวะราช ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  11 334 รวมราชวิทย์
1270 เด็กชาย ธีระพร สว่างเพราะ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 11 334 รวมราชวิทย์
1271 เด็กหญิง ธีรัตม์ บญุทา ป.6 อนุบาลทองสตา 11 334 รวมราชวิทย์
1272 เด็กชาย ธีรัตม์ ประเสริฐถาวรศิรป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 11 334 รวมราชวิทย์
1273 เด็กชาย ธีริทธ์ จ าปาแพง ป.6 เทศบาลเลิงนกทา 11 334 รวมราชวิทย์
1274 เด็กหญิง นพรดา   มหพินัธ์ุ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 11 334 รวมราชวิทย์
1275 เด็กชาย นภัสกร ไชยโอชะ ป.6 สันตยานันท์ 11 334 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558
สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร



ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1276 เด็กชาย นภัสรพี พาหา ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1277 เด็กหญิง นภัสสร ต้ังตระกูลมีสุข ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 12 335 รวมราชวิทย์
1278 เด็กหญิง นภาพร ลายภูค า ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 12 335 รวมราชวิทย์
1279 เด็กชาย นรเศรษฐ์ ดวงวงษา ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 12 335 รวมราชวิทย์
1280 เด็กชาย นรเศรษฐ์ บญุเสริม ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1281 เด็กชาย นราธิป จันทร์มาลา ป.6 เจริญวิทยา 12 335 รวมราชวิทย์
1282 เด็กหญิง นราภัทร ชมชายผล ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 12 335 รวมราชวิทย์
1283 เด็กหญิง นรีรัตน์ ค าสอนจิก ป.6 พรชัยวิชชาลัย 12 335 รวมราชวิทย์
1284 เด็กหญิง นฤมล  แก้วธานี ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 12 335 รวมราชวิทย์
1285 เด็กหญิง นลินรัตน์ บญุเลิศ ป.4 เจริญวิทยา 12 335 รวมราชวิทย์
1286 เด็กหญิง นฐักาญจน์ สุราช ป.6 พรชัยวิชชาลัย 12 335 รวมราชวิทย์
1287 เด็กหญิง นฐันรี     สุวพานชิย์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  12 335 รวมราชวิทย์
1288 เด็กหญิง นทัธมน กุลบญุญา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 12 335 รวมราชวิทย์
1289 เด็กหญิง นนัณิชา   เบา้ทอง ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1290 เด็กหญิง นนัทน์ลิน ลาผ่าน ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1291 เด็กหญิง นาราดา เสนาค า ป.5 สันตยานันท์ 12 335 รวมราชวิทย์
1292 เด็กชาย น้ าพุ รูปหล่อ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1293 เด็กชาย น ามงคล แสงวงค์ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 12 335 รวมราชวิทย์
1294 เด็กหญิง นติยาพร โกมาร ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 12 335 รวมราชวิทย์
1295 เด็กชาย นติิกร จังโกฏิ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 12 335 รวมราชวิทย์
1296 เด็กชาย นธิิศ พลเขต ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 12 335 รวมราชวิทย์
1297 เด็กหญิง นริินธนา อึ้งอุดรภักดี ป.3 Home  school 12 335 รวมราชวิทย์
1298 เด็กหญิง นลิยา แสงโสภาพรรณ ป.3 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 12 335 รวมราชวิทย์
1299 เด็กหญิง นศิารัตน์ พรชัย ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 12 335 รวมราชวิทย์
1300 เด็กหญิง นศิารัตน์ ปลุกใจ ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 12 335 รวมราชวิทย์
1301 เด็กหญิง นชุจรินทร์    ปอ้งโต ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  12 335 รวมราชวิทย์
1302 เด็กชาย เนติธร วัฒนะ ป.6 เจริญวิทยา 12 335 รวมราชวิทย์
1303 เด็กหญิง บงกช ท าทอง ป.6 เมืองอ านาเจริญ 12 335 รวมราชวิทย์
1304 เด็กชาย บดินทร์ พมิพสัิย ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 12 335 รวมราชวิทย์
1305 เด็กชาย บรรณวิชญ์ สร้อยจักร ป.6 อนุบาลยโสธร 12 335 รวมราชวิทย์
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1306 เด็กชาย บวร บกุธวัตร บ้านกดุแห่ 13 336 รวมราชวิทย์
1307 เด็กหญิง บญัจรัตน์ ไชยจันทร์ ป.6 เจริญวิทยา 13 336 รวมราชวิทย์
1308 เด็กหญิง บณัฑิต ทองวัสด์ิ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 13 336 รวมราชวิทย์
1309 เด็กหญิง บณัฑิตา นา่บณัฑิต ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 13 336 รวมราชวิทย์
1310 เด็กหญิง บณัฑิตา พดักุดเรือ บ้านกดุแห่ 13 336 รวมราชวิทย์
1311 เด็กหญิง บญุญานนัท์ อยู่เย็น ป.5 สันติธรรมวิทยาคม 13 336 รวมราชวิทย์
1312 เด็กหญิง บญุญิสา สุวะนาม ป.4 เจริญวิทยา 13 336 รวมราชวิทย์
1313 เด็กหญิง บญุทวิตา หมิะคุณ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 13 336 รวมราชวิทย์
1314 เด็กหญิง บณุรดา โคตรอาษา ป.6 เจริญวิทยา 13 336 รวมราชวิทย์
1315 เด็กหญิง เบญจพร เชิญนยิม ป.4 เจริญวิทยา 13 336 รวมราชวิทย์
1316 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์จงมีเดช ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 13 336 รวมราชวิทย์
1317 เด็กหญิง เบญ็จวรรณ  แฝงเพชร ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  13 336 รวมราชวิทย์
1318 เด็กหญิง เบญญาภา อาจอุดม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 13 336 รวมราชวิทย์
1319 เด็กหญิง เบญญาภา โสกันทตั ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 13 336 รวมราชวิทย์
1320 เด็กหญิง เบญญาภา พวงอินทร์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 13 336 รวมราชวิทย์
1321 เด็กชาย ปฏิพทัธ์ ศรีเดช ป.6 ชุมชนบ้านน้ าปลีก 13 336 รวมราชวิทย์
1322 เด็กชาย ปฐมพงค์ ตังควัฒนา ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 13 336 รวมราชวิทย์
1323 เด็กหญิง ปฑิตตา สุภัทธร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 13 336 รวมราชวิทย์
1324 เด็กหญิง ปณัฐฌาย์    บญุขจร ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  13 336 รวมราชวิทย์
1325 เด็กหญิง ปณัฐสุดา จีนวัง ป.6 อนุบาลสุนันทา 13 336 รวมราชวิทย์
1326 เด็กหญิง ปณิตา กองสิน ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 13 336 รวมราชวิทย์
1327 เด็กหญิง ปณิตา อุ่นมีศรี ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 13 336 รวมราชวิทย์
1328 เด็กชาย ปณิธาน น าโชคดี ป.6 พรชัยวิชชาลัย 13 336 รวมราชวิทย์
1329 เด็กชาย ปณิธิ ศรีธรรม ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 13 336 รวมราชวิทย์
1330 เด็กหญิง ปพชิญา แก้วกิ่ง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 13 336 รวมราชวิทย์
1331 เด็กหญิง ปภาดา ถิตย์รัศมี ป.5 สามชัยอดุมวิทย์ 13 336 รวมราชวิทย์
1332 เด็กหญิง ปภาวดี จุฑาสงฆ์ ป.5 สันติธรรม 13 336 รวมราชวิทย์
1333 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โหตระไวศยะ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 13 336 รวมราชวิทย์
1334 เด็กชาย ปภาวิน ละราคี ป.6 พรชัยวิชชาลัย 13 336 รวมราชวิทย์
1335 เด็กหญิง ปภาวี ไทท้อง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 13 336 รวมราชวิทย์
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1336 เด็กหญิง ปมาวตี รัตนวรรณี ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 14 337 รวมราชวิทย์
1337 เด็กชาย ปรเมศร์ เกตุศิริ ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 14 337 รวมราชวิทย์
1338 เด็กชาย ปรวิชญ์   ถวิลการ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 14 337 รวมราชวิทย์
1339 เด็กหญิง ประพชัญา  สิงหพ์นัธ์ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 14 337 รวมราชวิทย์
1340 เด็กหญิง ประภาสิริ ประยูรยวง ป.5 อนุบาลยโสธร 14 337 รวมราชวิทย์
1341 เด็กชาย ประวิทย์ วงษ์นาค ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 14 337 รวมราชวิทย์
1342 เด็กหญิง ประวีร์นชุ โคตรมงคล ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 14 337 รวมราชวิทย์
1343 เด็กชาย ปรัชญา ร่มโพธ์ิ ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 14 337 รวมราชวิทย์
1344 เด็กหญิง ปรารถนา โพธ์ิมิผล ป.6 ซงแย้ทิพยา 14 337 รวมราชวิทย์
1345  เด็กหญิง ปริชญา ปรือทอง ป.4 เจริญวิทยา 14 337 รวมราชวิทย์
1346 เด็กหญิง ปริญญดา   การินทร์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  14 337 รวมราชวิทย์
1347 เด็กหญิง ปริด์ิยาภัทร ปณุณขันธ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 14 337 รวมราชวิทย์
1348 เด็กหญิง ปรินทร์ ไพรพงษ์ ป.5 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 14 337 รวมราชวิทย์
1349 เด็กหญิง ปลิดา โกศัลวัฒน์ ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 14 337 รวมราชวิทย์
1350 เด็กหญิง ปลิดา ใหม่คามิ ป.4 สันติธรรมวิทยาคม 14 337 รวมราชวิทย์
1351 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ แสงเขียว ป.6 สันตยานันท์ 14 337 รวมราชวิทย์
1352 เด็กชาย ปวริศร์ ปิน่แก้ว ป.4 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 14 337 รวมราชวิทย์
1353 เด็กชาย ปวริศร์ ศิริโท ป.6 เตรียมบัณฑิต 14 337 รวมราชวิทย์
1354 เด็กหญิง ปวันรัตน ์  เหนอืโชติ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 14 337 รวมราชวิทย์
1355 เด็กหญิง ปวีณ์พร บวัอร่ามวิไล ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาลัย 14 337 รวมราชวิทย์
1356 เด็กหญิง ปอกานฑ์ จันทร์เพญ็ ป.5 ซ่งแย้ทิพยา 14 337 รวมราชวิทย์
1357 เด็กชาย ปญัญ์ค า พทัธกุลพงษ์ ป.6 อนุบาลยโสธร 14 337 รวมราชวิทย์
1358 เด็กหญิง ปณัณพฒัน์ จันทะวงศ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 14 337 รวมราชวิทย์
1359 เด็กชาย ปณัณวิชญ์ สอนแพง ป.6 สันตยานันท์ 14 337 รวมราชวิทย์
1360 เด็กหญิง ปนัณพร ณ ตาก ป.5 สันตยานันท์ 14 337 รวมราชวิทย์
1361 เด็กหญิง ปา่ณแก้ว จูมดอก ป.6 เจริญวิทยา 14 337 รวมราชวิทย์
1362 เด็กหญิง ปานดวงใจ ราชอุดม ป.6 เทพพิทักษ์พิทยา 14 337 รวมราชวิทย์
1363 เด็กหญิง ปานระพี มูลหลวง ป.6 สมนึกพิทยา 14 337 รวมราชวิทย์
1364 เด็กหญิง ปานฤทยั จันทรทพิย์ ป.6 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 14 337 รวมราชวิทย์
1365 เด็กหญิง ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี ป.6 Home  school 14 337 รวมราชวิทย์
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1366 เด็กหญิง ปาริฉัตร    สืบญาติ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  15 338 รวมราชวิทย์
1367 เด็กหญิง ปาริชาติ แว่นเรืองรอง ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 15 338 รวมราชวิทย์
1368 เด็กหญิง ปารีณา วงษ์ค า ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 15 338 รวมราชวิทย์
1369 เด็กหญิง ปาลิดา นวลมา ป.5 พรชัยวิชชาลัย 15 338 รวมราชวิทย์
1370 เด็กหญิง ปยิธิดา ธนาพรพาณิชย์กุลป.6 อนุบาลอบลราชธานี 15 338 รวมราชวิทย์
1371 เด็กชาย ปยิวัฒน์ ราตรี ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 15 338 รวมราชวิทย์
1372 เด็กหญิง ปยิอร ธรรมษา ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 15 338 รวมราชวิทย์
1373 เด็กหญิง ปยิะพร ถิน่มาบแค ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 15 338 รวมราชวิทย์
1374 เด็กชาย ปยิะศักด์ิ พาชอบ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 15 338 รวมราชวิทย์
1375 เด็กหญิง ปญุญิกา บญุพบ ป.5 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 15 338 รวมราชวิทย์
1376 เด็กหญิง ปณุณภา พรมรักษ์ ป.6 เมืองอ านาเจริญ 15 338 รวมราชวิทย์
1377 เด็กหญิง ปณุณมาส ผิวข า ป.6 เมืองอ านาเจริญ 15 338 รวมราชวิทย์
1378 เด็กชาย ปณุณารมณ์ เพริดพราว ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 15 338 รวมราชวิทย์
1379 เด็กหญิง ปณุย์พภิพ กัลยาณธีร์ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 15 338 รวมราชวิทย์
1380 เด็กหญิง ปณุยภา จันทรพเนาว์ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 15 338 รวมราชวิทย์
1381 เด็กชาย ปรุเชษฐ์ ลากวงษ์ ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 15 338 รวมราชวิทย์
1382 เด็กหญิง เปรมฤทยั ทองจ ารัส ป.6 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 15 338 รวมราชวิทย์
1383 เด็กหญิง เปรมิกา จารุจิตร ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 15 338 รวมราชวิทย์
1384 เด็กหญิง ไปรยา จันทมงคล ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 15 338 รวมราชวิทย์
1385 เด็กชาย พงศกร แสงแก้ว ป.3 อนุบาลเลิงนกทา 15 338 รวมราชวิทย์
1386 เด็กชาย พงศกร พมิพห์าร ป.6 เจริญวิทยา 15 338 รวมราชวิทย์
1387 เด็กชาย พงศ์กฤษ สาระค า ป.5 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 15 338 รวมราชวิทย์
1388 เด็กชาย พงษ์ศธร อุ่นเจริญ ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 15 338 รวมราชวิทย์
1389 เด็กชาย พงษ์ศพทัธ์ อุ่นเจริญ ป.5 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 15 338 รวมราชวิทย์
1390 เด็กชาย พชรพล ใจกล้า ป.6 พรชัยวิชชาลัย 15 338 รวมราชวิทย์
1391 เด็กชาย พนมไพร บญุสุข ป.6 เจริญวิทยา 15 338 รวมราชวิทย์
1392 เด็กหญิง พรทพิย์ ไชยพล ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาลัย 15 338 รวมราชวิทย์
1393 เด็กหญิง พรธีรา ประภาถะโร ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 15 338 รวมราชวิทย์
1394 เด็กหญิง พรประภา ฆารจ ารัส ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 15 338 รวมราชวิทย์
1395 เด็กชาย พรประเสริฐชินโสม ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 15 338 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558
สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร



ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1396 เด็กหญิง พรปวีณ์ บวัอร่ามวิไล ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1397 เด็กหญิง พรพรรณ พลศรีพมิพ์ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 16 321 รวมราชวิทย์
1398 เด็กหญิง พรไพลิน  พนัธ์ุวรรณ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 16 321 รวมราชวิทย์
1399 เด็กหญิง พรรณภัค พลเย่ียม ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 16 321 รวมราชวิทย์
1400 เด็กหญิง พรรณภัทร ค าด้วง ป.6 เทพพิทักษ์พิทยา 16 321 รวมราชวิทย์
1401 เด็กหญิง พรรณวดี บรรพตะธิ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 16 321 รวมราชวิทย์
1402  เด็กหญิง พร้อมพกัตร์ ฤกษ์ใหญ่ ป.5 เจริญวิทยา 16 321 รวมราชวิทย์
1403 เด็กหญิง พฤติยาพนัธ์ุ แสงจันทร์ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 16 321 รวมราชวิทย์
1404 เด็กชาย พฤทธ์ิ  โสภาภาร ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 16 321 รวมราชวิทย์
1405 เด็กหญิง พลอยพรรณ  ชุมนมุ ป.5 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  16 321 รวมราชวิทย์
1406 เด็กชาย พลัฏฐ์พงศ์ ศรีประไหม ป.5 พรชัยวิชชาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1407 เด็กชาย พลากร ตะนะคี ป.6 สันตยานันท์ 16 321 รวมราชวิทย์
1408 เด็กชาย พศวีณ์ บวัอร่ามวิไล ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1409 เด็กหญิง พชันดิา ปรุะมาปดั ป.4 เจริญวิทยา 16 321 รวมราชวิทย์
1410 เด็กหญิง พชัรพร บญุถูก ป.5 อนุบาลยโสธร 16 321 รวมราชวิทย์
1411 เด็กหญิง พชัรพร ไพรดี ป.6 พรชัยวิชชาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1412 เด็กชาย พชัรพล ภูมิเรศสุนทร ป.6 อนุบาลยโสธร 16 321 รวมราชวิทย์
1413 เด็กหญิง พชัรศรี บญุธรรม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1414 เด็กชาย พชัระพงศ์ วรรณภักดี ป.6 เทศบาลวารินวิชาชาติ 16 321 รวมราชวิทย์
1415 เด็กหญิง พชัราภรณ์ กุลชาติ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 16 321 รวมราชวิทย์
1416  เด็กหญิง พชัราภรณ์ สนทินวล ป.5 เจริญวิทยา 16 321 รวมราชวิทย์
1417 เด็กหญิง พชัริดา นวนสดี ป.6 บ้านดงบาก 16 321 รวมราชวิทย์
1418 เด็กหญิง พณัณิตา บญุหลง ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 16 321 รวมราชวิทย์
1419 เด็กหญิง พทัธนนัท์ ธรรมรัตน์ ป.6 อนุบาลยโสธร 16 321 รวมราชวิทย์
1420 เด็กหญิง พทัร์ธีรา เพยีรหตัถ์ ป.5 อนุบาลยโสธร 16 321 รวมราชวิทย์
1421 เด็กหญิง พนัชนา เพช็รภา ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 16 321 รวมราชวิทย์
1422 เด็กหญิง พนัธิตา นาใจคง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 16 321 รวมราชวิทย์
1423 เด็กหญิง พสัธิยา  วงษ์ศรีแก้ว ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  16 321 รวมราชวิทย์
1424 เด็กหญิง พาขวัญ ปลุกเจริญ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 16 321 รวมราชวิทย์
1425 เด็กหญิง พชิชาพร ปสิายะสา ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 16 321 รวมราชวิทย์

ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)
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1426 เด็กหญิง พชิญ์ญากุล มะลิรส ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1427 เด็กหญิง พชิญธิดา     ปราบพล ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  17 324 รวมราชวิทย์
1428 เด็กหญิง พชิญวรรณ เครือเทยีร ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 17 324 รวมราชวิทย์
1429 เด็กหญิง พชิญ์สินี บตุรแสนคม ป.4 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1430 เด็กหญิง พชิญ์สินี มาลา ป.6 อบุลวิทยาคม 17 324 รวมราชวิทย์
1431 เด็กหญิง พชิญ์สุนี อัครมหาชัยกุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 17 324 รวมราชวิทย์
1432 เด็กหญิง พชิญา จอกทอง ป.5 สันตยานันท์ 17 324 รวมราชวิทย์
1433 เด็กหญิง พชิญาภรณ์ กุลเกล้ียง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1434 เด็กหญิง พชิยาดา บวัทอง ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1435  เด็กชาย พทิวัส บญุสวน ป.5 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1436 เด็กชาย พพิฒัน์ ทรัพย์ประเสริฐ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 17 324 รวมราชวิทย์
1437 เด็กหญิง พมิกมล เสมอสิน ป.6 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1438 เด็กหญิง พมิพกานต์ พลงาม ป.6 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1439 เด็กหญิง พมิพช์นก ปอ้มสุวรรณ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 17 324 รวมราชวิทย์
1440 เด็กหญิง พมิพช์นก แสงจันทร์ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1441 เด็กหญิง พมิพช์นก บตุรโท ป.6 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1442 เด็กหญิง พมิพช์นก มายาดี ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 17 324 รวมราชวิทย์
1443 เด็กหญิง พมิพช์นก หลักหาญ บ้านกดุแห่ 17 324 รวมราชวิทย์
1444 เด็กหญิง พมิพช์นก ผ่านเมือง บ้านกดุแห่ 17 324 รวมราชวิทย์
1445 เด็กหญิง พมิพด์ารณี เสง่ียมวิบลูย์ ป.5 เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา 17 324 รวมราชวิทย์
1446 เด็กหญิง พมิพพ์ศิา สุขบติั ป.6 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1447 เด็กหญิง พมิพล์ภัส บญุสุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 17 324 รวมราชวิทย์
1448 เด็กหญิง พริดา สมมาตย์ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 17 324 รวมราชวิทย์
1449 เด็กชาย พริิยากร วรชิน ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1450 เด็กหญิง พรุิณพร วรรณจันทร์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 17 324 รวมราชวิทย์
1451 เด็กชาย พสิิษฐ์ ธ ารงวิไลเนตร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 17 324 รวมราชวิทย์
1452 เด็กหญิง พรีกานต์ อยู่สุข ป.4 เจริญวิทยา 17 324 รวมราชวิทย์
1453 เด็กชาย พรีณัฐ ยืนสุข ป.6 เมืองอ านาเจริญ 17 324 รวมราชวิทย์
1454 เด็กชาย พรีภัทร ศรีชมภู ป.6 พรชัยวิชชาลัย 17 324 รวมราชวิทย์
1455 เด็กชาย พรีวิชญ์   ทองนอ้ย ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  17 324 รวมราชวิทย์
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ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1456 เด็กชาย พรีะพฒัน์ สองศรี ป.6 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 18 325 รวมราชวิทย์
1457 เด็กหญิง พรีะพฒัน์ เนานวน ป.5 พรชัยวิชชาลัย 18 325 รวมราชวิทย์
1458 เด็กชาย พฒิุพงศ์ นาชัยเวียง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 18 325 รวมราชวิทย์
1459 เด็กชาย พฒิุเมธ นยิกิจ ป.6 ยุวทูตศึกษา3 18 325 รวมราชวิทย์
1460 เด็กชาย พทุธคุณ พทิกัษา ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 18 325 รวมราชวิทย์
1461 เด็กหญิง พทุธรักษา     ทพินงค์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  18 325 รวมราชวิทย์
1462 เด็กชาย พทุธรินทร์ ถนดัทาง ป.4 สมนึกพิทยา 18 325 รวมราชวิทย์
1463 เด็กชาย พทุธิพงศ์ อุพร ป.6 อนุบาลประยูรศรี 18 325 รวมราชวิทย์
1464 เด็กชาย พทุธิพงศ์ ปริปณุนะ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 18 325 รวมราชวิทย์
1465  เด็กหญิง เพชรพนัธิตราสุระเกษ ป.5 เจริญวิทยา 18 325 รวมราชวิทย์
1466 เด็กหญิง เพชรไพลิน ทองดี ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 18 325 รวมราชวิทย์
1467 เด็กหญิง เพชรมณี ศรีสมพร ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 18 325 รวมราชวิทย์
1468 เด็กหญิง เพชรลดา ประสาทชัย ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 18 325 รวมราชวิทย์
1469 เด็กชาย เพราพงษ์พนัธ์ุนาโสก ป.5 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 18 325 รวมราชวิทย์
1470 เด็กหญิง เพลงพณิ บริบรูณ์ ป.5 สันตยานันท์ 18 325 รวมราชวิทย์
1471 เด็กหญิง แพรวา นอ้ยสมบติั ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 18 325 รวมราชวิทย์
1472  เด็กหญิง ภคพร มีชัย ป.4 เจริญวิทยา 18 325 รวมราชวิทย์
1473 เด็กชาย ภคินทร์ ทรงสมบรูณ์ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 18 325 รวมราชวิทย์
1474 เด็กหญิง ภทรพร มีดี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 18 325 รวมราชวิทย์
1475 เด็กหญิง ภทรพรรณ ปตีาภา ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 18 325 รวมราชวิทย์
1476 เด็กหญิง ภัคจิรา นาคูณ ป.6 เตรียมบัณฑิต 18 325 รวมราชวิทย์
1477 เด็กหญิง ภัคจิรา เรืองบตุร ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 18 325 รวมราชวิทย์
1478 เด็กชาย ภัคพล ทองใบ ป.6 เตรียมบัณฑิต 18 325 รวมราชวิทย์
1479 เด็กหญิง ภัคภร กีรติศรีกุล ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 18 325 รวมราชวิทย์
1480 เด็กชาย ภัครพงษ์ ภูจริต ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 18 325 รวมราชวิทย์
1481 เด็กชาย ภัควรันย์ กุสุมาลย์นกุูล ป.2 เซนต์ยอแซฟท่าแร่ 18 325 รวมราชวิทย์
1482 เด็กชาย ภัควัฒน์ เก้าล้ิม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 18 325 รวมราชวิทย์
1483 เด็กหญิง ภัชราพร ม่วงเกิน ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 18 325 รวมราชวิทย์
1484 เด็กชาย ภัทรโชค ค าศรี ป.6 เจริญวิทยา 18 325 รวมราชวิทย์
1485 เด็กหญิง ภัทรนนัท์ นาคราชา ป.6 สันตยานันท์ 18 325 รวมราชวิทย์
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ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1486 เด็กหญิง ภัทรนษิฐ์ งันลาโสม ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 19 326 รวมราชวิทย์
1487 เด็กชาย ภัทรพล แสนบญุศิริ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 19 326 รวมราชวิทย์
1488 เด็กหญิง ภัทรภร เจริญแสน ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 19 326 รวมราชวิทย์
1489 เด็กหญิง ภัทรภร    นามบรรเทงิ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  19 326 รวมราชวิทย์
1490 เด็กหญิง ภัทรภาร สุวรรณหาร ป.6 พรชัยวิชชาลัย 19 326 รวมราชวิทย์
1491 เด็กหญิง ภัทรมน นามมุงคุณ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 19 326 รวมราชวิทย์
1492 เด็กหญิง ภัทรลดา แก้วพมิพ์ ป.6 เจริญวิทยา 19 326 รวมราชวิทย์
1493 เด็กหญิง ภัทรวดี โชติประเสริฐ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 19 326 รวมราชวิทย์
1494 เด็กหญิง ภัทรวดี ภูนะยา ป.6 ฮ้ัวเฉียวกงฮัก อบุลฯ 19 326 รวมราชวิทย์
1495 เด็กหญิง ภัทราพร ผาลา ป.6 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 19 326 รวมราชวิทย์
1496 เด็กหญิง ภัทราวดี แสงทา้ว ป.4 พรชัยวิชชาลัย 19 326 รวมราชวิทย์
1497 เด็กหญิง ภัทรียา จิตปรีดา ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 19 326 รวมราชวิทย์
1498 เด็กชาย ภาณุภัทร บรุาญรมย์ ป.3 นันตาศึกษา 19 326 รวมราชวิทย์
1499 เด็กหญิง ภานรินทร์ ไฝ่โคกสูง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 19 326 รวมราชวิทย์
1500 เด็กชาย ภานภัุท เพชรโคตร ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 19 326 รวมราชวิทย์
1501 เด็กหญิง ภานมุาศ พนัธ์อ่อน ป.6 เจริญวิทยา 19 326 รวมราชวิทย์
1502 เด็กชาย ภาพตะวัน  นยัจิตร ป.3 สมนึกพิทยา 19 326 รวมราชวิทย์
1503 เด็กหญิง ภิรดา พมิพะสุทธ์ิ ป.6 เมืองอ านาเจริญ 19 326 รวมราชวิทย์
1504 เด็กชาย ภูเบศ อภิวันทร์ ป.4 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 19 326 รวมราชวิทย์
1505 เด็กชาย ภูมรินทร์ พมิพสิ์น ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 19 326 รวมราชวิทย์
1506 เด็กชาย ภูมิพนัท์ แสงสุขวาว ป.6 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 19 326 รวมราชวิทย์
1507 เด็กชาย ภูมิภัทร พยัคฆศิรินาวิน ป.4 เจริญวิทยา 19 326 รวมราชวิทย์
1508  เด็กชาย ภูมิภัทร รักจันทร์ ป.4 เจริญวิทยา 19 326 รวมราชวิทย์
1509 เด็กชาย ภูมิรพี ทองพนัธ์ ป.5 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 19 326 รวมราชวิทย์
1510 เด็กชาย ภูมิรพี ศรีอ่อนจันทร์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 19 326 รวมราชวิทย์
1511 เด็กหญิง ภูริชญา โมรา ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 19 326 รวมราชวิทย์
1512 เด็กชาย ภูรินทร์ สายเชื้อ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 19 326 รวมราชวิทย์
1513 เด็กชาย มงคล พนาจันทร์ ป.6 อนุบาลประยูรศรี 19 326 รวมราชวิทย์
1514 เด็กหญิง มนฤทยั ศึกขยาด ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 19 326 รวมราชวิทย์
1515 เด็กชาย มนสัวิน สังข์เอียด ป.6 อนุบาลยโสธร 19 326 รวมราชวิทย์
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1516 เด็กหญิง มัณฑนา จู้อี้ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 20 327 รวมราชวิทย์
1517 เด็กหญิง มันตรินี แก้วโรจน์ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 20 327 รวมราชวิทย์
1518 เด็กหญิง มัลลิกา พนัธุโพธ์ิ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 20 327 รวมราชวิทย์
1519 เด็กหญิง มัลลิกา สายพรหม ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 20 327 รวมราชวิทย์
1520 เด็กหญิง มัลลิกา พนันารัตน์ ป.6 เจริญวิทยา 20 327 รวมราชวิทย์
1521 เด็กหญิง มัศยามาส ทายสงค์ ป.6 อบุลวิทยาคม 20 327 รวมราชวิทย์
1522 เด็กหญิง มาลินี ศิริโส ป.4 สันติธรรมวิทยาคม 20 327 รวมราชวิทย์
1523 เด็กชาย มิ่งกมล แก้วพลงาม ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 20 327 รวมราชวิทย์
1524 เด็กหญิง มิ่งหทยั วรพฒุ ป.5 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 20 327 รวมราชวิทย์
1525 เด็กหญิง มินตรา คติรัตนชัย ป.4 เจริญวิทยา 20 327 รวมราชวิทย์
1526 เด็กหญิง มุกดามณี เสวียววงษ์ ป.5 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 20 327 รวมราชวิทย์
1527 เด็กหญิง มุฑิตา แสบงบาล ป.4 พรชัยวิชชาลัย 20 327 รวมราชวิทย์
1528 เด็กหญิง เมนภา  ถิตย์กุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 20 327 รวมราชวิทย์
1529 เด็กหญิง เมย์ฐตา ศรีหล่ิง ป.4 พรชัยวิชชาลัย 20 327 รวมราชวิทย์
1530 เด็กหญิง ยุพา คนขยัน ป.5 บ้านแมด 20 327 รวมราชวิทย์
1531 เด็กหญิง โยษิตา ไชยเลิศ ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 20 327 รวมราชวิทย์
1532 เด็กหญิง รตา คาดพนัโน ป.5 อนุบาลยโสธร 20 327 รวมราชวิทย์
1533 เด็กชาย รพภัีทร ไชยคราม ป.6 สันตยานันท์ 20 327 รวมราชวิทย์
1534 เด็กหญิง รวินทน์ภิา นติิภิรมย์ชัย ป.6 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 20 327 รวมราชวิทย์
1535 เด็กหญิง รสิตา ยืนยืดวงศ์ ป.3 อนุบาลเลิงนกทา 20 327 รวมราชวิทย์
1536 เด็กหญิง รักษิณา โชติเนตร ป.6 เมืองอ านาเจริญ 20 327 รวมราชวิทย์
1537 เด็กหญิง รัชฎากร บตุรราช ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 20 327 รวมราชวิทย์
1538 เด็กชาย รัชพล ภูมิแสน ป.4 สุขวิทยากรต้ังตรงจติร15 20 327 รวมราชวิทย์
1539  เด็กชาย รัชพล ค าผาลา ป.4 เจริญวิทยา 20 327 รวมราชวิทย์
1540 เด็กหญิง รัฐนนัท ์    ประสมศรี ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  20 327 รวมราชวิทย์
1541 เด็กชาย รัฐภูมิ กิจพร้อมธรรม ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 20 327 รวมราชวิทย์
1542 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เลิศสงคราม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 20 327 รวมราชวิทย์
1543 เด็กหญิง รัตนาวดี จิตปรีดา ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 20 327 รวมราชวิทย์
1544 เด็กชาย ราชันย์ ไชยบรุมย์ ป.6 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 20 327 รวมราชวิทย์
1545 เด็กหญิง ราชาวดี กิติศรีวรพนัธ์ุ ป.6 สันตยานันท์ 20 327 รวมราชวิทย์
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1546 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ วิชัยโย ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 21 328 รวมราชวิทย์
1547 เด็กชาย รุจณภัทร จิระบลกิจ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 21 328 รวมราชวิทย์
1548 เด็กหญิง รุจิภา มองเพชร ป.5 พรชัยวิชชาลัย 21 328 รวมราชวิทย์
1549 เด็กหญิง รุจิรดา ศรีโฉม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 21 328 รวมราชวิทย์
1550 เด็กชาย โรจนวิ์ศิษฐ์ แสนสุข ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 21 328 รวมราชวิทย์
1551 เด็กหญิง ลลิตา ดวงมณี ป.6 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 21 328 รวมราชวิทย์
1552 เด็กหญิง ลลิลทพิย์ ทองผา ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 21 328 รวมราชวิทย์
1553 เด็กหญิง ลักษมี หนิทอง ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 21 328 รวมราชวิทย์
1554 เด็กหญิง ลักษีกา บณุยโพธ์ิ ป.6 อนุบาลเลิงนกทา 21 328 รวมราชวิทย์
1555 เด็กหญิง วชิรญา สมบรูณ์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 21 328 รวมราชวิทย์
1556 เด็กหญิง วชิรญาร์ ศรีสุข ป.6 พรชัยวิชชาลัย 21 328 รวมราชวิทย์
1557 เด็กชาย วชิรวิทย์ กันยาวรรณ ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 21 328 รวมราชวิทย์
1558 เด็กหญิง วณิชชา ตันนกิร ป.5 เมืองวาปีปทุม 21 328 รวมราชวิทย์
1559 เด็กหญิง วนมน ไชยโสดา ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 21 328 รวมราชวิทย์
1560 เด็กหญิง วนชัพร  ฉายบญุครอง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 21 328 รวมราชวิทย์
1561 เด็กหญิง วนสันนัท์ จันทร์สาม ป.6 อนุบาลยโสธร 21 328 รวมราชวิทย์
1562 เด็กหญิง วรกัญญา บุง่วิเศษ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 21 328 รวมราชวิทย์
1563 เด็กชาย วรชิต ไชยสุข ป.6 นาโกวิทยาสูง 21 328 รวมราชวิทย์
1564 เด็กหญิง วรณัฏฐ์   เผ่าผา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  21 328 รวมราชวิทย์
1565 เด็กหญิง วรนนัท ์ บญุพา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  21 328 รวมราชวิทย์
1566 เด็กหญิง วรนษิฐา แซ่จึง ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 21 328 รวมราชวิทย์
1567 เด็กชาย วรปรัชญ์ อุทสาร ป.6 ซ่งแย้ทิพยา 21 328 รวมราชวิทย์
1568 เด็กชาย วรเมท ดอกบวั ป.5 เจริญวิทยา 21 328 รวมราชวิทย์
1569 เด็กหญิง วรรณเกสร แซ่ต๊ัน ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 21 328 รวมราชวิทย์
1570 เด็กหญิง วรรณศิริ สุรพนิ บ้านกดุแห่ 21 328 รวมราชวิทย์
1571 เด็กหญิง วรรณิศา ศรีโททมุ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 21 328 รวมราชวิทย์
1572 เด็กชาย วรัญชลี สารีแผลง ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 21 328 รวมราชวิทย์
1573 เด็กชาย วรัญธร นนัช่วง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 21 328 รวมราชวิทย์
1574 เด็กชาย วรากร นาคะวงค์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 21 328 รวมราชวิทย์
1575 เด็กหญิง วรางคณา ไชยกุล ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 21 328 รวมราชวิทย์
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1576 เด็กชาย วรายุทธ วุฒิพรหม ป.5 เจริญวิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1577 เด็กหญิง วริญดา ภูละมุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 22 311 รวมราชวิทย์
1578 เด็กหญิง วรินทร ดิเรกโภค ป.6 เจริญวิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1579 เด็กหญิง วริศรา    ไชยสัจ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  22 311 รวมราชวิทย์
1580 เด็กหญิง วริษฐา    สารธิมา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  22 311 รวมราชวิทย์
1581 เด็กหญิง วริษา สุขเลิศ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 22 311 รวมราชวิทย์
1582 เด็กชาย วศิน จิตมานะ ป.5 เจริญวิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1583 เด็กชาย วศิน สาระไชย ป.6 บ้านโนนเกษม 22 311 รวมราชวิทย์
1584 เด็กหญิง วสุธิดา พงษ์รัชตะ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 22 311 รวมราชวิทย์
1585 เด็กชาย วัชระ ภัทราวิวัฒน์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 22 311 รวมราชวิทย์
1586 เด็กชาย วัชริศ  มาลา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 22 311 รวมราชวิทย์
1587 เด็กชาย วัฒธวุฒิ สายบุง่คล้า ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 22 311 รวมราชวิทย์
1588  เด็กชาย วันฉัตร อุดมฤกษ์ ป.5 เจริญวิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1589 เด็กหญิง วันวิสาข์ มาตรา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 22 311 รวมราชวิทย์
1590 เด็กชาย วิชชา เจตบตุร ป.4 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 22 311 รวมราชวิทย์
1591  เด็กหญิง วิชญาดา บวัภาเรือง ป.4 เจริญวิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1592 เด็กชาย วินทกานต์ นามประกาย ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 22 311 รวมราชวิทย์
1593 เด็กหญิง วิภาดา จันทร์เทพ ป.6 บ้านศรีแกว้ 22 311 รวมราชวิทย์
1594 เด็กหญิง วิภาดา บนูณะภูมิ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 22 311 รวมราชวิทย์
1595 เด็กหญิง วิภาดา จิตเหล่ือม ป.6 พรชัยวิชชาลัย 22 311 รวมราชวิทย์
1596 เด็กหญิง วิมลวรรณ ศรีแนน ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 22 311 รวมราชวิทย์
1597 เด็กหญิง วีรดา    ทองชัย ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  22 311 รวมราชวิทย์
1598 เด็กหญิง วีรภัทร อุ่นรัตนะ ป.6 ซงแย้ทิพยา 22 311 รวมราชวิทย์
1599 เด็กชาย วุฒินนัท์ แสบงบาล ป.6 พรชัยวิชชาลัย 22 311 รวมราชวิทย์
1600 เด็กหญิง ศกุนชิญ์ นนทะวิชัย ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 22 311 รวมราชวิทย์
1601 เด็กหญิง ศจีมาศ แจ้งสุข ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 22 311 รวมราชวิทย์
1602 เด็กชาย ศรศิลป ์ จากผา ป.6 สมนึกพิทยา 22 311 รวมราชวิทย์
1603 เด็กหญิง ศรัญญา นามวงษ์ ป.4 พรชัยวิชชาลัย 22 311 รวมราชวิทย์
1604 เด็กหญิง ศรัญญา  แก้ววิเศษ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 22 311 รวมราชวิทย์
1605 เด็กหญิง ศรัณย์พร เหง้าแก้ว ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 22 311 รวมราชวิทย์
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1606 เด็กหญิง ศรันย์พร ศักขินาดี ป.6 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1607 เด็กหญิง ศรีสุดา  วงศ์ศรีทา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  23 312 รวมราชวิทย์
1608 เด็กหญิง ศรุดา นะรินยา ป.4 พรชัยวิชชาลัย 23 312 รวมราชวิทย์
1609 เด็กชาย ศรุต  ครองยุติ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  23 312 รวมราชวิทย์
1610  เด็กหญิง ศรุตา ศรีโชค ป.4 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1611 เด็กหญิง ศวรรยา วิลาศรี ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 23 312 รวมราชวิทย์
1612 เด็กหญิง ศวรรยา สุขส าราญ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 23 312 รวมราชวิทย์
1613 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุ่มมาตย์ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 23 312 รวมราชวิทย์
1614 เด็กหญิง ศศิธร ยะสะกะ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 23 312 รวมราชวิทย์
1615 เด็กหญิง ศศิธร ปณุะตุง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 23 312 รวมราชวิทย์
1616  เด็กหญิง ศศิธารา นรารักษ์ ป.4 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1617 เด็กหญิง ศศินนัท์ หมื่นหาวงค์ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 23 312 รวมราชวิทย์
1618 เด็กหญิง ศศินภิา สกุลพงษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 23 312 รวมราชวิทย์
1619 เด็กหญิง ศศิประภา คืนดี ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 23 312 รวมราชวิทย์
1620 เด็กหญิง ศศิรดา ชาววัง ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 23 312 รวมราชวิทย์
1621 เด็กหญิง ศศิรัศมิ์ ยศเรืองสา ป.5 อนุบาลยโสธร 23 312 รวมราชวิทย์
1622 เด็กหญิง ศศิวิมล จุลลี ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 23 312 รวมราชวิทย์
1623 เด็กหญิง ศศิวิมล สงกันหา ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 23 312 รวมราชวิทย์
1624 เด็กชาย ศักรินทร์ บญุเทีย่ง ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 23 312 รวมราชวิทย์
1625 เด็กหญิง ศิรประภา สุริยะศรี ป.6 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1626 เด็กหญิง ศิรภัสสร รังกล่ิน ป.4 พรชัยวิชชาลัย 23 312 รวมราชวิทย์
1627  เด็กหญิง ศิรภัสสร แสวงดี ป.4 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1628 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชาผู ป.5 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
1629 เด็กชาย ศิระณัฐ ฉวีรักษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 23 312 รวมราชวิทย์
1630 เด็กหญิง ศิริกัลยา ปราบพล ป.6 เตรียมบัณฑิต 23 312 รวมราชวิทย์
1631 เด็กหญิง ศิริกานต์ ขานอัน ป.6 เตรียมบัณฑิต 23 312 รวมราชวิทย์
1632 เด็กหญิง ศิรินภา สมหมาย ป.6 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 23 312 รวมราชวิทย์
1633 เด็กชาย ศิริภพ ว่องไว ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 23 312 รวมราชวิทย์
1634 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เพยีรภายลุน ป.6 พรชัยวิชชาลัย 23 312 รวมราชวิทย์
1635 เด็กหญิง ศิริวลี จันทร์ศรีเมือง ป.5 เจริญวิทยา 23 312 รวมราชวิทย์
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1636 เด็กชาย ศิวกร อ่อนค า ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 24 314 รวมราชวิทย์
1637 เด็กชาย ศิวกร  อุ่นชิน ป.3 สมนึกพิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
1638 เด็กชาย ศิวนาถ ไชยสุข ป.6 นาโกวิทยาสูง 24 314 รวมราชวิทย์
1639 เด็กชาย ศิวศิษย์  แสงนกิุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 24 314 รวมราชวิทย์
1640 เด็กหญิง ศุกลภัทร โพธิวรรณา ป.5 สันติธรรมวิทยาคม 24 314 รวมราชวิทย์
1641 เด็กหญิง ศุนารัตน์ วิมานไพจิตร ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 24 314 รวมราชวิทย์
1642 เด็กชาย ศุภกร ศรีหร่ิง ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 24 314 รวมราชวิทย์
1643 เด็กชาย ศุภกฤต อุ่นสากล ป.5 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 24 314 รวมราชวิทย์
1644 เด็กหญิง ศุภจิรา เจริญนาวี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 24 314 รวมราชวิทย์
1645 เด็กหญิง ศุภชยา พรหมลา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 24 314 รวมราชวิทย์
1646 เด็กชาย ศุภชัย ชัยคณารักษ์กุล ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 24 314 รวมราชวิทย์
1647 เด็กชาย ศุภณัฐ ถาวร ป.6 ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 24 314 รวมราชวิทย์
1648 เด็กหญิง ศุภรัตน์ สุวรรณไตรย์ ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 24 314 รวมราชวิทย์
1649 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ทมุพลา ป.6 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1650 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พรหมโคตร ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 24 314 รวมราชวิทย์
1651 เด็กหญิง ศุภาพชัญ์ พฒันาพสุิทธ์ิพงศ์ป.6 อนุบาลยโสธร 24 314 รวมราชวิทย์
1652 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ วงษ์สว่าง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1653 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ ค าแก้ว ป.5 สันตยานันท์ 24 314 รวมราชวิทย์
1654 เด็กหญิง ศุภิสรา ภูกัณหา ป.6 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1655  เด็กหญิง ศุภิสรา แสงจันทร์นวล ป.5 เจริญวิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
1656 เด็กหญิง ศุภิสรา    จันทรสาขา ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  24 314 รวมราชวิทย์
1657 เด็กหญิง โศภิษฐ์ ปารดิษฐ ป.5 เจริญวิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
1658 เด็กชาย สมชาย ธรรมประชา ป.6 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1659 เด็กหญิง สมปราถนา แสนศรี ป.6 สมนึกพิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
1660 เด็กหญิง สรัลชนก นาสงวน ป.5 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1661 เด็กหญิง สรัลพร ช่วยสุข ป.5 เจริญวิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
1662 เด็กชาย สฤษธิชัย ทองบวับาน ป.4 พระกมุารมหาสารคาม 24 314 รวมราชวิทย์
1663 เด็กหญิง สิรธันญาพชัรต้นสวรรค์ ป.5 บ้านดงบาก 24 314 รวมราชวิทย์
1664 เด็กชาย สิรภพ วรแสง ป.5 พรชัยวิชชาลัย 24 314 รวมราชวิทย์
1665 เด็กชาย สิรวิชญ์ พรมกสิกร ป.6 เจริญวิทยา 24 314 รวมราชวิทย์
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1666 เด็กหญิง สิริกร ขันธหงษ์ ป.5 ดงเหนือประชาสรรค์ 25 315 รวมราชวิทย์
1667 เด็กหญิง สิริกร ปญัญาสิทธิ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 25 315 รวมราชวิทย์
1668 เด็กชาย สิริกร บญุเลิศ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี 25 315 รวมราชวิทย์
1669 เด็กหญิง สิริจิตรา พลเย่ียม ป.6 อนุบาลยโสธร 25 315 รวมราชวิทย์
1670 เด็กหญิง สิรินภา แสงทอง ป.6 เทศบาลบ้านสุขส าราญ 25 315 รวมราชวิทย์
1671 เด็กหญิง สิรินยา ศรีภูมิ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 25 315 รวมราชวิทย์
1672 เด็กหญิง สิรินาถ จิตจักร ป.6 พรชัยวิชชาลัย 25 315 รวมราชวิทย์
1673 เด็กหญิง สิริยา เหมือนงาม ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 25 315 รวมราชวิทย์
1674 เด็กหญิง สิริยากร ผุดผ่อง ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 25 315 รวมราชวิทย์
1675 เด็กหญิง สิริรดา พณิสา ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 25 315 รวมราชวิทย์
1676 เด็กหญิง สิริรดา พณิสา ป.6 ค าคาราษฎร์บ ารุง 25 315 รวมราชวิทย์
1677 เด็กหญิง สิริวรรณ บตุรจันทร์ ป.6 เจริญวิทยา 25 315 รวมราชวิทย์
1678 เด็กชาย สืบศักด์ิ    สืบศรี ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  25 315 รวมราชวิทย์
1679 เด็กหญิง สุกัญญา แสงเพชร ป.5 ดงเหนือประชาสรรค์ 25 315 รวมราชวิทย์
1680 เด็กชาย สุขวิทย์ ศรีไพรวรรณ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 25 315 รวมราชวิทย์
1681 เด็กหญิง สุขศิริ บ ารุงกิจ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 25 315 รวมราชวิทย์
1682 เด็กหญิง สุจิตรา ถูระวัน ป.6 เจริญวิทยา 25 315 รวมราชวิทย์
1683 เด็กหญิง สุจิรา ค าชนะ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 25 315 รวมราชวิทย์
1684 เด็กหญิง สุชัญญา     จันโอ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  25 315 รวมราชวิทย์
1685 เด็กหญิง สุชานนัท์ ศิริใหญ่ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 25 315 รวมราชวิทย์
1686 เด็กหญิง สุชานนัท์ สารีบตุร ป.6 อนุบาลประยูรศรี 25 315 รวมราชวิทย์
1687 เด็กหญิง สุชานาถ อาจนยิม ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 25 315 รวมราชวิทย์
1688 เด็กหญิง สุณิชา ชุมลี ป.3 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 25 315 รวมราชวิทย์
1689 เด็กหญิง สุดารัตน์ แดนพมิสาย ป.5 พรชัยวิชชาลัย 25 315 รวมราชวิทย์
1690  เด็กหญิง สุดารัตน์ ทนพุนัธ์ ป.5 เจริญวิทยา 25 315 รวมราชวิทย์
1691 เด็กหญิง สุตาภัทร บญุเกล่ียง ป.5 สันติธรรมวิทยาคม 25 315 รวมราชวิทย์
1692 เด็กชาย สุทธนา แดนโพธ์ิ ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ 25 315 รวมราชวิทย์
1693 เด็กชาย สุทธิพงษ์ พลกุล ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 25 315 รวมราชวิทย์
1694 เด็กชาย สุทธิพจน์ โพธาราม ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 25 315 รวมราชวิทย์
1695 เด็กหญิง สุธารา เนตรสง่า ป.6 อนุบาลยโสธร 25 315 รวมราชวิทย์
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1696 เด็กหญิง สุธีธิดา เสนาวุฒิ ป.5 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์
1697 เด็กหญิง สุนชัญา ศรีสุรัตน์ ป.5 อนุบาลยโสธร 26 317 รวมราชวิทย์
1698 เด็กหญิง สุปณุญตา กาเผือก ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 26 317 รวมราชวิทย์
1699 เด็กหญิง สุพชิฌาย์ แสนสุข ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 26 317 รวมราชวิทย์
1700 เด็กหญิง สุพชิญา อุตส่าห์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 26 317 รวมราชวิทย์
1701 เด็กหญิง สุพชิญา ฤทธ์ิมนตรี ป.4 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์
1702 เด็กหญิง สุพชิญา โมกขศักด์ิ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 26 317 รวมราชวิทย์
1703 เด็กชาย สุภากร แสนดาหมื่น ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 26 317 รวมราชวิทย์
1704 เด็กหญิง สุภาพร มิ่งชัย ป.6 เตรียมบัณฑิต 26 317 รวมราชวิทย์
1705 เด็กหญิง สุริตา นาแสวง ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 26 317 รวมราชวิทย์
1706 เด็กหญิง สุวภัทร ยุบลเขต ป.4 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์
1707 เด็กชาย สุวิจักขณ์ คูโคกสูง ป.4 เทศบาล1 (บ้านโพธ์ิกลาง) 26 317 รวมราชวิทย์
1708 เด็กชาย สุวิจักษณ์ บญุทา ป.5 อนุบาลทองสตา 26 317 รวมราชวิทย์
1709 เด็กหญิง สุวีรยา แสงทา้ว ป.5 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์
1710 เด็กชาย เสฎฐพงษ์ เหลากลม ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 26 317 รวมราชวิทย์
1711 เด็กชาย โสณภัทร สินธุโคตร ป.5 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์
1712 เด็กหญิง หทยัรัตน์ กาลพนัธา ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 26 317 รวมราชวิทย์
1713 เด็กหญิง หนึง่ฤทยั ประทมุ ป.6 นาโกวิทยาสูง 26 317 รวมราชวิทย์
1714 เด็กหญิง หยกผกา ตาลรัตน์ ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 26 317 รวมราชวิทย์
1715 เด็กหญิง หยาดน้ าฟา้ วรพนัธ์ุ ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 26 317 รวมราชวิทย์
1716 เด็กหญิง หฤทยั ผากา ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 26 317 รวมราชวิทย์
1717 เด็กชาย หฤษฏ์ วิริยะสุนทร ป.2 ฮ้ัวเฉียวอบุลราชธานี 2 26 317 รวมราชวิทย์
1718 เด็กชาย หล่ีล่ีฟง่  สังคะสี ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 26 317 รวมราชวิทย์
1719 เด็กชาย หฐัฎกร  จันทร์สว่าง ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  26 317 รวมราชวิทย์
1720 เด็กชาย หรัิญ มณีไพโรจน์ ป.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 26 317 รวมราชวิทย์
1721 เด็กชาย อชิตพล มุทกุันต์ ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ 26 317 รวมราชวิทย์
1722 เด็กหญิง อชิรญา      ศิลารักษ์ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  26 317 รวมราชวิทย์
1723 เด็กชาย อชิรวิชญ์ อุดมมาก ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 26 317 รวมราชวิทย์
1724 เด็กชาย อติชาติ ศรีเนตร ป.6 ซ่งแย้ทิพยา 26 317 รวมราชวิทย์
1725 เด็กหญิง อตินชุ วานชิอนนัตโสภาป.5 พรชัยวิชชาลัย 26 317 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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1726 เด็กหญิง อทติยา ค าลาย ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 27 318 รวมราชวิทย์
1727 เด็กชาย อธิธาร นาคศาลา เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 27 318 รวมราชวิทย์
1728 เด็กชาย อนวัช ตันนกิร ป.6 เมืองวาปีปทุม 27 318 รวมราชวิทย์
1729 เด็กหญิง อนญัพร ท าทอง ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 27 318 รวมราชวิทย์
1730 เด็กหญิง อนนัตยา แฝงสีค า ป.5 พรชัยวิชชาลัย 27 318 รวมราชวิทย์
1731  เด็กชาย อนวัิต ใจหาญ ป.4 เจริญวิทยา 27 318 รวมราชวิทย์
1732 เด็กชาย อนชุา ทองหอ่ ป.6 เตรียมบัณฑิต 27 318 รวมราชวิทย์
1733 เด็กหญิง อนธิุดา การยะบตุร ป.6 สันตยานันท์ 27 318 รวมราชวิทย์
1734 เด็กหญิง อนธิุดา บญุรัตน์ ป.6 บ้านดงบาก 27 318 รวมราชวิทย์
1735 เด็กชาย อนพุงศ์ ซาเสน ป.5 บ้านเหล่าหมี 27 318 รวมราชวิทย์
1736 เด็กหญิง อภัสรา แสงวงค์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 27 318 รวมราชวิทย์
1737 เด็กหญิง อภิญญา วิชัยวงษ์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 27 318 รวมราชวิทย์
1738 เด็กชาย อภิรักษ์ เดชฐิติกุล ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 27 318 รวมราชวิทย์
1739 เด็กชาย อภิวัฒน์ ลัดดา ป.6 เจริญวิทยา 27 318 รวมราชวิทย์
1740 เด็กหญิง อภิสมัย แสงบตุร ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 27 318 รวมราชวิทย์
1741 เด็กหญิง อภิสรา ยะประโม ป.5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 27 318 รวมราชวิทย์
1742 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ บญุแปลง ป.4 เจริญวิทยา 27 318 รวมราชวิทย์
1743 เด็กชาย อมฤต สังกะเพศ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 27 318 รวมราชวิทย์
1744 เด็กหญิง อรกัญญา ชินนะเกตุ ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 27 318 รวมราชวิทย์
1745 เด็กหญิง อรนลิน นลิดวงดี ป.6 เตรียมบัณฑิต 27 318 รวมราชวิทย์
1746 เด็กหญิง อรนชิา สุขพลับพลา ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 27 318 รวมราชวิทย์
1747 เด็กหญิง อรพชิญ์ เอี้ยงลักขะ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกลู 27 318 รวมราชวิทย์
1748 เด็กหญิง อรพณิ   กาสี ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  27 318 รวมราชวิทย์
1749 เด็กหญิง อรยา     สืบศรี ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  27 318 รวมราชวิทย์
1750 เด็กชาย อรรถโกวิท วิเศษไชย ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 27 318 รวมราชวิทย์
1751 เด็กหญิง อรวรรณ คนหาญ ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 27 318 รวมราชวิทย์
1752  เด็กหญิง อรวรา มีปากดี ป.4 เจริญวิทยา 27 318 รวมราชวิทย์
1753 เด็กหญิง อรอุมา พาพนัธ์ุ ป.6 เตรียมบัณฑิต 27 318 รวมราชวิทย์
1754 เด็กชาย อริยศักด์ิ แก่นทน ป.4 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร 27 318 รวมราชวิทย์
1755 เด็กหญิง อริศรา    สีกาโน ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  27 318 รวมราชวิทย์

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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1756 เด็กชาย เหมมาภาส   เหมโส ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1757 เด็กชาย อชิตะ เกษมสุขสกุล ป.5 อนุบาลมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1758 เด็กหญิง อชิรญา      กุลวงศ์ ป.6 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1759 เด็กชาย อชิรวัฒน ์    สลางหสิ์งห์ ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1760 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ลวกุล ป.5 อนุบาลบ้านแพง 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1761 เด็กหญิง อชิราญาณ์ ฉัตรสุวรรณ ป.5 อนุบาลบ้านแพง 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1762 เด็กหญิง อติภรณ์ ศรีเครือ ป.5 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1763 เด็กหญิง อทติยา ขุนนชุ ป.4 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1764 เด็กชาย อธิการ ก้อนสิลา ป.4 อนุบาลบ้านแพง 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1765 เด็กหญิง อธิป    สุวรรณศรี ป.5 ชุมชนบ้านค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1766 เด็กหญิง อนงค์นาถ โคตรพนัธ์ ป.6 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1767 เด็กชาย อนนัดา ใจสุข ป.6 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1768 เด็กชาย อนตุร สุพร ป.6 บ้านดงมอน 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1769 เด็กหญิง อนสุรา ทองเจิม ป.3 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1770 เด็กหญิง อพธัธาพนัธ์ ผลวิเชียร ป.5 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1771 เด็กหญิง อภิชญา ลาภามาตย์ ป.6 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1772 เด็กหญิง อภิชญา บญุทา ป.6 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1773 เด็กชาย อภิวัต ใจดี ป.5 อนุบาลมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1774 เด็กชาย อภิวิชญ์ ภูลศิริกุล ป.4 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1775 เด็กหญิง อมรกานต์ ก้อนสิลา ป.3 อนุบาลบ้านแพง 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1776 เด็กชาย อมรชัย สิเนหะวัฒนะ ป.4 อนุบาลมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1777 เด็กหญิง อมรรัตน ์    โชติมุข ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1778 เด็กหญิง อมรวดี ศรีค า ป.6 ท่านพระสารีบุตร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1779 เด็กหญิง อมลธิรา เขาวงษ์ ป.5 บ้านหัวบึงทุ่ง 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1780 เด็กหญิง อรจิรา เขียวข า ป.5 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1781 เด็กหญิง อรวรรณ ฤทธ์ิมังกร ป.4 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1782 เด็กหญิง อรวรรณ จอมทอง ป.6 บ้านดงมอน 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1783 เด็กหญิง อรสา          สกุลไทย ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1784 เด็กหญิง อรินลดา บญุวิจิตร ป.6 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1785 เด็กหญิง อริยธิดา ยังคง ป.5 อนุบาลเลิงนกทา 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1786 เด็กหญิง อริศรา รัตนโสภา ป.6 บ้านค าสร้อย 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
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1787 เด็กหญิง อรุณกมล พงษ์ประดิษฐ์ ป.6 ท่านพระสารีบุตร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1788 เด็กหญิง อรุณรุ่ง   บตุรภักดี ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1789 เด็กหญิง อักษราภัค      วงศ์สุรเกียรติ ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1790 เด็กชาย อัคคกิตต์ิ   ธนะเธียรานนัท์ ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1791 เด็กหญิง อัจฉริยา   สมงาม ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1792 เด็กหญิง อัญชิษฐา พฒันประสิทธ์ิชัยป.4 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1793 เด็กหญิง อัมภัสชา       วงศ์นราศิริ ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1794 เด็กหญิง อาจารียา มหานลิ ป.4 อนุบาลพรรณานิคม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1795 เด็กชาย อาณกร ดวงใจ ป.6 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1796 เด็กหญิง อาทติย์ติยา หางแก้ว ป.5 ทีโอเอ วิทยา (เทศบาล1 วัดค าสายทอง) 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1797 เด็กหญิง อาทติยา กองพนัธ์ ป.6 อนุบาลนครพนม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1798 เด็กหญิง อาทติยา ศรีเรือง ป.6 อนุบาลพรรณานิคม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1799 เด็กหญิง อาทติิยา มะลิวรรณ์ ป.4 ชุมชนดอนตาล 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1800 เด็กชาย อานนท์ เสียงล้ า ป.4 ทีโอเอ วิทยา (เทศบาล1 วัดค าสายทอง) 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1801 เด็กหญิง อาภัสรา ค าพลิา ป.4 ท่านพระสารีบุตร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1802 เด็กหญิง อาภัสรา สลางสิงห์ ป.6 อนุบาลมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1803 เด็กหญิง อารยา บญุพงษ์ ป.6 ท่านพระสารีบุตร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1804 เด็กหญิง อารยา บรรจง ป.4 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1805 เด็กหญิง อารยา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยาป.5 อนุบาลค าชะอี 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1806 เด็กหญิง อารีรัตน ์       ยอดสิงห์ ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1807 เด็กชาย อิทธิพทัธ์       ถิน่เซโปน ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1808 เด็กหญิง อินธิกา     จันทราภรณ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1809 เด็กหญิง อิศราเทวี ขันอาสา ป.6 เทศบาล4 (รัตนโกสินทร์ 200ปี) 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1810 เด็กหญิง อิศราวัลย์ ทองอร่าม ป.6 บ้านหว้านใหญ่ 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1811 เด็กหญิง อิศริยา เมืองโคตร ป.6 บ้านหว้านใหญ่ 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1812 เด็กชาย อิศวพร ปญัญาวงศ์ ป.6 บ้านดงมอน 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1813 เด็กหญิง อิศศิรารักษ์ สุทธิสุวรรณ ป.4 อนุบาลพรรณานิคม 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1814 เด็กหญิง อิษฐธีรา   บรรจง ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
1815 เด็กชาย อิสระ ตะวังทนั ป.6 อุม่เหม้าวิทยาคาร 28 หอ้งประชุม1 อ านวยการ
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1816 เด็กชาย อิสระภาพ ตรันเจริญ ป.3 อนุบาลบ้านแพง 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1817 เด็กหญิง อุษา เชื้อค าเพง็ ป.6 อนุบาลพรรณานิคม 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1818 เด็กหญิง เอกษรา เหล่านอ้ย ป.6 อนุบาลมุกดาหาร 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1819 เด็กหญิง เอวิตรา อุปณาย์ ป.6 อนุบาลมุกดาหาร 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1820 เด็กหญิง เอวิตรา       มูลพรม ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1821 เด็กชาย ไอยเรศ ไตรยวงค์ ป.6 อนุบาลค าชะอี 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1822 เด็กหญิง ไอลดา ลาโพธ์ิ ป.6 อนุบาลพรรณานิคม 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1823 เด็กหญิง ไอรดา อ้วมแก้ว ป.6 สันติธรรมวิทยาคม 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1824 เด็กหญิง ไอลดา เสริมศรี ป.6 พรชัยวิชชาลัย 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1825 เด็กชาย เฮ่งเจีย  พนัธ์ุศรี ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1826 เด็กหญิง อริสรา นลิโตร ป.6 ดงเหนือประชาสรรค์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1827 เด็กหญิง อริสรา    ตาซ่ือ ป.6 เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1828 เด็กหญิง อรียาภัทร กาฬหว้า ป.5 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1829 เด็กหญิง อรุโณชา ไชยเดช ป.2 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1830 เด็กชาย อลงกรณ์ ค าตา ป.6 อนุบาลยโสธร 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1831 เด็กหญิง อลนา ทองแสวง ป.4 เจริญวิทยา 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1832 เด็กชาย อวิรุทธ์ สุริยะศรี ป.6 เจริญวิทยา 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1833 เด็กหญิง ออิชา   โมฮัมหมัด ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1834 เด็กชาย อัครเทวรินทร์บตุรสีผา ป.5 สันตยานันท์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1835 เด็กชาย อัครพล  ภูโอบ ป.5 อนุบาลอ านาจเจริญ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1836 เด็กหญิง อังคณา อุตะสะ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1837 เด็กหญิง อัจจิมา ศรีชัย ป.6 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1838 เด็กหญิง อัจฉราวรรณบตุดีวงค์ ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1839 เด็กหญิง อัมภาพร ศรีสิทธ์ิ ป.6 พรชัยวิชชาลัย 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1840 เด็กหญิง อัลติมา โชติบญุ ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1841 เด็กชาย อัษฎายุธ สมุทรเวช ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1842 เด็กชาย อัสนี ด่านศักด์ิชัย ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1843 เด็กชาย อาชวิน ทองทัว่ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1844 เด็กหญิง อาทติยา ชนะมาร ป.6 สมฤทัย 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1845 เด็กหญิง อาทติยา เพง็พฒุ ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
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ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง อาคาร
1846 เด็กชาย อานนท์ เกิดแก้ว ป.6 บ้านห้องแซง 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1847 เด็กหญิง อาภัสรา สุวรรณ ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1848 เด็กหญิง อารดา สุวรรณศรี ป.6 เจริญวิทยา 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1849 เด็กหญิง อารยา แสงโสภาพรรณ ป.5 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1850 เด็กหญิง อารียา แสงเพชร ป.5 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1851  เด็กหญิง อารียา ฤาเดช ป.5 เจริญวิทยา 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1852 เด็กหญิง อารียา  ดาวะศรี ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1853 เด็กชาย อิทธิกร จันวิภาค ป.5 อนุบาลร้อยเอด็ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1854 เด็กชาย อิทธิศักด์ิ บญุมาก ป.6 มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
1855 เด็กชาย อินทชั  ทรัพย์พพิฒัน์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 29 หอ้งประชุม2 อ านวยการ
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ล าดับที่ ค าน าหน้าช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบที่ ห้อง ลายมอืช่ือ
1856 เด็กหญิง อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์ ป.6 อนุบาลยโสธร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1857 เด็กหญิง อุมากร ประจักษ์วงศ์ ป.4 เซนต์ยอแซฟกฉุินารายณ์ 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1858 เด็กหญิง อุมารินทร์ ไชยก าบงั ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1859 เด็กชาย เอกธนชั เฉิน ป.6 อนุบาลยโสธร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1860 เด็กชาย เอกรักษ์ พมิพเ์ภา ป.6 พรชัยวิชชาลัย 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1861 เด็กชาย แอนดริว อินแกรม ป.6 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1862 เด็กชาย กฤตกร กลางประพนัธ์ ป.5 อนุบาลมุกดาหาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1863 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมคิด ป.5 บ้านป่าข่า 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1864 เด็กหญิง สุกัญญา โคตรสมบติั ป.5 เขมราฐ 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1865 เด็กหญิง บญัฑิต อาจวิชัย ป.5 บ้านเป้าป่าแสด 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1866 เด็กหญิง นลุิบล เชาว์พลกรัง ป.6 เขมราฐ 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1867 เด็กหญิง ตรีดาว แวงโสธรณ์ ป.6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1868 เด็กชาย นพรัตน์ มณีโนนโพธ์ิ ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1869 เด็กหญิง สรัสวดี วังคะฮาต ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1870 เด็กชาย ปญุญพฒัน์ ปตัลา ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1871 เด็กชาย สรวิชญ์ การวงค์ ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1872 เด็กชาย กิตติภพ โพสารราช ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1873 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1874 เด็กหญิง โสภิดา แสงกล้า ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1875 เด็กชาย นพฤทธ์ิ ยันตะบศุย์ ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1876 เด็กหญิง ณภัทร อรัญพลู ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1877 เด็กหญิง ชนฐัฎา นามล้ า ป.4 บ้านบัวขาว (วันครู2500) 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1878 เด็กหญิง พรนชัชา แก้วมณีชัย ป.6 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1879 เด็กหญิง สุธาสินี พอ่อามาตย์ ป.6 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1880 เด็กหญิง วณิชยา กวีรัฐอนนัต์ ป.6 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1881 เด็กหญิง เมธาพร สมนกึ ป.6 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1882 เด็กหญิง พกัตรยุรินทร์กิ่งชัยวงค์ ป.6 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1883 เด็กหญิง ชลณภัทรา ทพิวงศ์ ป.5 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1884 เด็กหญิง จิดาภา แสงกระจ่าง ป.5 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
1885 เด็กหญิง ณัฐธิดา เจริญทศัน์ ป.5 เรณูวิทยาคาร 30 สัมนา 1 ปฏิบติัการวิทยาศาตร์
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1886 เด็กชาย ชัยศิริ คณานนัต์ ป.5 เรณูวิทยาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1887 เด้กหญิง พชัราพร แสนค า ป.5 เรณูวิทยาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1888 เด้กหญิง กรรณิการ์ ค าระกาย ป.5 เรณูวิทยาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1889 เด้กหญิง เปภาสินี จันทร์สด ป.5 เรณูวิทยาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1890 เด้กหญิง ประภาพร เสริมทรัพย์ ป.5 บ้านหนองไม้ตาย 31 612 อาคาร 6 M. tech
1891 เด้กหญิง อนธิุดา บญุรัตน์ ป.6 บ้านดงบาก 31 612 อาคาร 6 M. tech
1892 เด้กหญิง พชัริดา นวนสดี ป.6 บ้านดงบาก 31 612 อาคาร 6 M. tech
1893 เด้กหญิง สิริธัญาพชัร ต้นสวรรค์ ป.5 บ้านดงบาก 31 612 อาคาร 6 M. tech
1894 เด็กชาย สุโชติ ประทมุ ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1895 เด็กชาย ขัติยะ แสงทอง ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1896 เด็กชาย พรีะพล บตุรพรม ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1897 เด็กชาย นรินธรณ์ บตุรพรม ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1898 เด็กชาย อุปทนิ อัศวภูมิ ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1899 เด้กหญิง จุฬาลักษณ์ บตุรพรม ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1900 เด้กหญิง วิพาภร สังฆะมณี ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1901 เด้กหญิง ณัฐกานต์ บตุรพรม ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1902 เด้กหญิง ภัทราภรณ์ พทุธวงค์ ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1903 เด้กหญิง กัญญารัตน์ มะลิอ่อง ป.6 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1904 เด้กหญิง วภิศนนัท์ แก้วสะอาด ป.5 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1905 เด้กหญิง ฐาณิศรา นกับญุ ป.5 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร 31 612 อาคาร 6 M. tech
1906 เด็กชาย นพณัฐ ขันธุแสง ป.5 เอกปัญญา 31 612 อาคาร 6 M. tech
1907 เด็กชาย ณภัทร แสนพนัดร ป.5 เอกปัญญา 31 612 อาคาร 6 M. tech
1908 เด้กหญิง จุฬาทพิยดา ดอนปรีชา ป.5 เอกปัญญา 31 612 อาคาร 6 M. tech
1909 เด้กหญิง ชฎาพร ภูวิชัย ป.6 เอกปัญญา 31 612 อาคาร 6 M. tech
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1910 เด้กหญิง ชุติมา ต้ังเติมศักด์ิ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1911 เด้กหญิง สุธีมนต์ กัลปย์กฤต ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1912 เด็กชาย ณัฐชนน บญุเรือง ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1913 เด็กชาย ภูวดล กั้ววิจง ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1914 เด้กหญิง เกศแก้ว มุทาพร ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1915 เด็กชาย จักรพรรด์ิ แก้วเสนา ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1916 เด้กหญิง สุพณิญา สาศิริ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1917 เด้กหญิง มนสันนัท์ ลาลุด ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1918 เด้กหญิง ภัทรพร ประชุมแดง ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1919 เด็กชาย ไตรลักษณ์ บญุโพธ์ิ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1920 เด้กหญิง ฟา้ใส มองเพช็ร ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1921 เด้กหญิง รักษิตา ประมายะยัง ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1922 เด้กหญิง ธัญชนก ขวาล าธาร ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1923 เด็กชาย ภูเพชร วรพนัธ์ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1924 เด้กหญิง ธีรดนย์ เพช็ร์มล ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1925 เด็กชาย จิรัฐติชัย วันตะโพธ์ิ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1926 เด็กชาย ยศวัฒน์ ด่านขุนทด ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1927 เด็กชาย เสกสรรค์ แคนลา ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1928 เด้กหญิง ปยิะฉัตร ย่ีสารพฒัน์ ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1929 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ วิชัยโย ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1930 เด็กชาย คชานนท์ สีหล่ิง ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1931 เด็กชาย ภคพล วันช่วย ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1932 เด้กหญิง สลิลดา กมลตรี ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
1933 เด็กชาย พนัธกานต์ ศิลา ป.6 เอกปัญญา 32 613 อาคาร 6 M. tech
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1934 เด้กหญิง จีนาไพลิน แกร์เดนนทิช ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1935 เด้กหญิง ธนชัพร จันทะมาตย์ ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1936 เด้กหญิง วนฤมล บรีุรัตน์ ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1937 เด้กหญิง กนกพร โง่นค า ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1938 เด้กหญิง จุฑารัตน์ หอมสุวรรณ ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1939 เด็กชาย ธนนัดร ปญัญาโส ป.6 เอกปัญญา 33 711 อาคาร 7 M. tech
1940 เด็กหญิง อรนลิน สีกาลัง ป.5 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 33 711 อาคาร 7 M. tech
1941 เด็กหญิง พยิดา กาด าดวน ป.5 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 33 711 อาคาร 7 M. tech
1942 เด็กชาย ภูชิต แสนรัตน์ ป.5 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 33 711 อาคาร 7 M. tech
1943 เด็กหญิง มณีโชติรส สามง่ามไกร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1944 เด็กหญิง ณัฐนชิา ไชยหนองแข้ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1945 เด็กชาย นฤเบศร์ พนัธ์ุประดับ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1946 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา ลีโคกกลาง ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1947 เด็กหญิง พชิญา เชาว์สวัสด์ิกรกุลป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1948 เด็กชาย พงศกร วงศ์สวาสด์ิ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1949 เด็กหญิง กนกพชิญ์นภาเมืองโคตร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1950 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ไชยวงษ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1951 เด็กหญิง นลินทพิย์ ภูแม่นเขียน ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1952 เด็กชาย จักรภัทร ทติุยภาค ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1953 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ภูผาผัน ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1954 เด็กชาย ภูริภัทร ทบแก้ว ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1955 เด็กหญิง ณัฐริกา หนัไชยศรี ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1956 เด็กหญิง นริชรา สุนทร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
1957 เด็กหญิง สุรางค์ฟา้หอมบตุรศาสตร์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 33 711 อาคาร 7 M. tech
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1958 เด็กหญิง พจมาน แสนกุล ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1959 เด็กหญิง ธัญยพร เพญ็ประชุม ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1960 เด็กหญิง ภคพร ติลการยทรัพย์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1961 เด็กหญิง สิริขวัญ มิ่งขวัญ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1962 เด็กหญิง กมลพร เนตยากร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1963 เด็กหญิง นภัสมณฑน์ อินทรโคตร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1964 เด็กหญิง ปาริชาด เวียงสงค์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1965 เด็กหญิง กชกร ภูกาบเพชร ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1966 เด็กหญิง พชิญาภา มะลิงาม ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1967 เด็กหญิง พลอยชมพู ส าเภามาลย์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1968 เด็กหญิง ปณัณธร ยุบลวัฒน์ ป.6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1969 เด็กหญิง พมีพชิญา ปทมุวัน ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1970 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา จินดาพรรณ ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1971 เด็กหญิง กอบกาญจน์ถาวรโภคทรัพย์ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1972 เด็กหญิง ศุภธวดี ไวยเวช ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1973 เด็กหญิง กชนนัท์ ภูกาบเพชร ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1974 เด็กหญิง ธราพร เนตรลาวัณย์ ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1975 เด็กชาย กฤติเดช เพชรภูกันดาร ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1976 เด็กชาย รัฐเขตต์ ปาปมิ ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech
1977 เด็กชาย ปรินทร เขจรจิตร ป.5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 34 714 อาคาร 7 M. tech

1978 เด็กหญิง วราลักษณ์  ผูกจิตร ป.5 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 34 714 อาคาร 7 M. tech
1979 เด็กหญิง ช่อผกา   จนัทะไชย ป.5 ซ่งแย้ทิพยา 34 714 อาคาร 7 M. tech

1980 เด็กหญิง พิริยากร      วิเวก ป.5 ซ่งแย้ทิพยา 34 714 อาคาร 7 M. tech

1981 เด็กหญิง ศุภารนันท์ จนัทะไชย ป.6 ซ่งแย้ทิพยา 34 714 อาคาร 7 M. tech

สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรูว้ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสาร์ที่     8   สิงหาคม   2558



ล าดับที่ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรยีน ห้องสอบ ห้อง อาคาร

1982 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ สาระบาล ป.6 ซ่งแย้ทิพยา หอประชุม 35 หอประชุม

1983 เด็กชาย เอกรินทร์ เสียงเลิศ ป.6 บ้านหนองกระยัง หอประชุม 35 หอประชุม

รายช่ือนักเรยีนเข้ารว่มทดสอบความรู้วิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558(Chulabhorn' Science-Math Test 2015)

วันเสารท์ี ่    8   สิงหาคม   2558

สนามสอบโรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


