
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง กชกร โกมลเมธชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
2 เด็กหญิง กชกร คล่องเเคล่ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
3 เด็กหญิง กชกร ศิริปะกะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นาแกพิทยาคม 1 รวมราชวิทย์ 342
4 เด็กหญิง กฐิมาพร ช้อนทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 1 รวมราชวิทย์ 342
5 นางสาว กณิศา ถิตย์ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
6 เด็กหญิง กตาธิการ ศรีแสนยง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
7 เด็กหญิง กนกนิภา ตังสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
8 นาย กนกพล สุดาชม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
9 เด็กหญิง กนกภรณ์  ภูมิศักด์ิสิทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 1 รวมราชวิทย์ 342
10 เด็กหญิง กนกวรรณ มโนขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อนุกูลนารี 1 รวมราชวิทย์ 342
11 เด็กหญิง กนิษฐา พัศระ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
12 เด็กหญิง กมลฉัตร ชาสุรีย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 1 รวมราชวิทย์ 342
13 เด็กหญิง กมลชนก โพธ์ิมูล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 1 รวมราชวิทย์ 342
14 เด็กหญิง กมลชนก เรืองธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
15 นางสาว กมลชนก สันติรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านแพงพิทยาคม 1 รวมราชวิทย์ 342
16 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ค าชมภู มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
17 เด็กหญิง กรกนก บุ้งทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342 ยังไม่แจ้งช าระ
18 เด็กหญิง กรกมล ปฏิญาณวิภาส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
19 เด็กหญิง กรกมล ปัทมภาสสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
20 เด็กหญิง กรเกศ จิรัปปภา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
21 เด็กชาย กรพจน์ จันดาวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 1 รวมราชวิทย์ 342
22 เด็กชาย กรี กรีรัมย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
23 เด็กชาย กฤต สิงหศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342
24 เด็กชาย กฤตกร กลางประพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 รวมราชวิทย์ 342

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย กฤตณัฐ กินะรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
2 เด็กชาย กฤตภาส    ศิริปะกะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกพิทยาคม 2 รวมราชวิทย์ 343
3 เด็กชาย กฤตย์  สุนทร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
4 เด็กชาย กฤตยชญ์  หอมอ่อน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 2 รวมราชวิทย์ 343
5 เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีวรขาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 2 รวมราชวิทย์ 343
6 เด็กชาย กฤติ เกษบัว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 2 รวมราชวิทย์ 343
7 เด็กชาย กฤติธี นาโควงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 2 รวมราชวิทย์ 343
8 เด็กหญิง กฤติมา บัวเขียว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
9 เด็กหญิง กฤติยานี ทองเกล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 2 รวมราชวิทย์ 343
10 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ใสส่อง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 2 รวมราชวิทย์ 343
11 เด็กชาย กฤษกร คนแรง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 2 รวมราชวิทย์ 343
12 เด็กชาย กฤษณะ   ชมภูศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 2 รวมราชวิทย์ 343
13 เด็กชาย กฤษดา ลีทหาร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
14 นางสาว กฤษติกา	 เกล้ียงรส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 2 รวมราชวิทย์ 343
15 เด็กหญิง กวินธิดา ศรีส าอางค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
16 เด็กชาย กวินภพ จันเจือ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
17 เด็กหญิง กษมาภรณ์  สุตะภักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช 2 รวมราชวิทย์ 343
18 เด็กชาย ก้องภพ เมฆพยม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
19 เด็กชาย ก้องภพ	 สุวิมล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 2 รวมราชวิทย์ 343
20 เด็กหญิง กอบกาญจน์ ถาวรโภคทรัพย์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
21 เด็กหญิง กอบัว ศุภรัชชานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
22 เด็กหญิง กัญจน์วราอร บุญครอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 2 รวมราชวิทย์ 343
23 เด็กหญิง กัญญณัฐ ค าภีระ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 รวมราชวิทย์ 343
24 เด็กหญิง กัญญพัชร ห้องแซง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 2 รวมราชวิทย์ 343
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    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
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1 เด็กหญิง กัญญภัค สนศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 3 รวมราชวิทย์ 344
2 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  สาระรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 3 รวมราชวิทย์ 344
3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เกษมสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 3 รวมราชวิทย์ 344
4 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตรันเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 3 รวมราชวิทย์ 344
5 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญค าภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 3 รวมราชวิทย์ 344
6 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิลัยรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
7 เด็กหญิง กัญญาภัค  กองแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 3 รวมราชวิทย์ 344
8 เด็กหญิง กัญญาภัค รัตนวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 3 รวมราชวิทย์ 344
9 นางสาว กัญญารตน์ ทุมอนันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 3 รวมราชวิทย์ 344
10 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
11 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิมพร - ชานุมานวิทยาคม 3 รวมราชวิทย์ 344
12 เด็กหญิง กัญญาวีร์ กิมโล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
13 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
14 เด็กหญิง กัณฐมณี เกษรนวน - นางรอง 3 รวมราชวิทย์ 344 ยังไม่แจ้งช าระ
15 เด็กชาย กันตพัฒน์ แลโสภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สหมิตรพิทยา 3 รวมราชวิทย์ 344 ยังไม่แจ้งช าระ
16 นางสาว กันตา นาทองบ่อ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 3 รวมราชวิทย์ 344 ยังไม่แจ้งช าระ
17 เด็กหญิง กัลย์ธิดา บ ารุงตา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
18 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุริยะกมล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
19 เด็กหญิง กัลยาณี ไกยวรรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 3 รวมราชวิทย์ 344
20 เด็กชาย กาญ เสนาจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 3 รวมราชวิทย์ 344
21 เด็กหญิง กาญจน์วิภา แสงประจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 3 รวมราชวิทย์ 344
22 นาย กานต์ คณารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 3 รวมราชวิทย์ 344
23 เด็กชาย กานต์พงศ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 3 รวมราชวิทย์ 344
24 เด็กหญิง กานต์รวี  ทวีกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 3 รวมราชวิทย์ 344
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     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง กานต์รวี ตรงดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
2 เด็กหญิง กานต์สิริ สมคิด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
3 เด็กชาย กิตตินันท์ สายเคน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 4 รวมราชวิทย์ 345
4 เด็กชาย กิตติพงษ์ พุฒทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
5 เด็กชาย กิตติพศ รัตนศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขอนแก่นวิทยายน 4 รวมราชวิทย์ 345
6 เด็กชาย กิตติภพ กุมภิโร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
7 เด็กชาย กิตติภพ ผุดผ่อง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 4 รวมราชวิทย์ 345
8 เด็กชาย กิตติภูมิ ผกาหวล - ไทยรัฐวิทยา36 4 รวมราชวิทย์ 345 ยังไม่แจ้งช าระ
9 เด็กชาย กิตติภูมิ ยุบล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 4 รวมราชวิทย์ 345
10 เด็กหญิง กิตติยาพร กิจสวน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
11 เด็กหญิง กุญช์ญาณ์ ต้ังปัญญพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 4 รวมราชวิทย์ 345
12 เด็กหญิง กุลณัฎฐ์ ถิรรัฐเศรษฐ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขมราฐพิทยาคม 4 รวมราชวิทย์ 345 ยังไม่แจ้งช าระ
13 เด็กหญิง กุลธิดา งามศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 4 รวมราชวิทย์ 345
14 เด็กหญิง กุลธิดา ยะโส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 4 รวมราชวิทย์ 345
15 เด็กหญิง กุลปภา จิรัปปภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
16 เด็กหญิง เกวรินทร์ รูปไข่ - เลิงนกทา 4 รวมราชวิทย์ 345
17 เด็กหญิง เกสร ต้ังธนภิรมน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 4 รวมราชวิทย์ 345 ยังไม่แจ้งช าระ
18 เด็กชาย แก้วสรร แก้วใส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 4 รวมราชวิทย์ 345
19 นาย โกสิทชภัฏ สิงห์ไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
20 เด็กชาย ไกรวิชญ์ จันทร์สว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345
21 เด็กชาย ขจรยศ ทองสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4 รวมราชวิทย์ 345
22 เด็กหญิง ขวัญจิรา ทองดอนเหมือน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 4 รวมราชวิทย์ 345
23 เด็กหญิง ขวัญชีวา ครองบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 4 รวมราชวิทย์ 345
24 นางสาว ขวัญชีวา ลาโกน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 รวมราชวิทย์ 345



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ขวัญณภัทร วุฒิเสลา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 5 รวมราชวิทย์ 346
2 เด็กหญิง ขวัญฤดี	 เพ่ิมข้ึน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 5 รวมราชวิทย์ 346
3 เด็กหญิง เขมจิรา นาสมบูรณ์ - เทศบาล4รัตนโกสินทร์200ปี 5 รวมราชวิทย์ 346
4 เด็กชาย คฑาวุธ อ้วนแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
5 เด็กหญิง คณิตา แก้วโมลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 5 รวมราชวิทย์ 346
6 นาย คมชาญณ์ เช้ือสิงห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 5 รวมราชวิทย์ 346
7 เด็กชาย คมสัน สาสอน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
8 เด็กชาย คิรากร วิทยาวัฒนกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
9 เด็กหญิง จตุพร ปิตะฝ่าย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346 ยังไม่แจ้งช าระ
10 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ นิสยันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
11 เด็กหญิง จรัญญา เพ่ิมข้ึน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 5 รวมราชวิทย์ 346
12 เด็กหญิง จอมขวัญ อ่อนชาติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
13 เด็กชาย จักรภัทร เขียวไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
14 เด็กชาย จารุบุตร เวียงพล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 รวมราชวิทย์ 346
15 เด็กหญิง จารุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
16 เด็กชาย จารุวัฒน์ ชูรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
17 เด็กหญิง จิณัฐตา ค ากงลาด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
18 เด็กหญิง จิดาภา จันทะรัง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
19 เด็กหญิง จิดาภา วงษ์วิรัติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
20 เด็กหญิง จิดาภา อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 5 รวมราชวิทย์ 346
21 นางสาว จิตดาภา สุขวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 รวมราชวิทย์ 346
22 นางสาว จิตตราภรณ์ ภูแป้ง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 รวมราชวิทย์ 346
23 เด็กหญิง จิตพิสุทธ์ิ จิตจักร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 5 รวมราชวิทย์ 346
24 เด็กหญิง จิตร์อนงค์ ประทุมลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 รวมราชวิทย์ 346



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง จินต์จุฑา ปริปุรณะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 6 รวมราชวิทย์ 347
2 เด็กชาย จิรภัทร ศิริแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 6 รวมราชวิทย์ 347 ยังไม่แจ้งช าระ
3 เด็กชาย จิรโรจน์ วงศ์พนารัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 6 รวมราชวิทย์ 347
4 เด็กหญิง จิรัชญา สินไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กันทรลักษ์วิทยา 6 รวมราชวิทย์ 347 ยังไม่แจ้งช าระ
5 เด็กหญิง จิรัชยา ฤทธ์ิค าหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 6 รวมราชวิทย์ 347
6 เด็กชาย จิรัฐติศัย วันตะโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 รวมราชวิทย์ 347
7 เด็กชาย จิรันธนิน เกษียร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 รวมราชวิทย์ 347
8 เด็กชาย จิราธิวัฒน์ จารุวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 รวมราชวิทย์ 347
9 เด็กหญิง จิราพร ไชโย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ธาตุพนม 6 รวมราชวิทย์ 347
10 เด็กหญิง จิรารัชนก จันลาศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 รวมราชวิทย์ 347
11 เด็กหญิง จีรนันท์ จันทวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 6 รวมราชวิทย์ 347
12 นางสาว จีรนันท์ อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านแพงพิทยาคม 6 รวมราชวิทย์ 347
13 เด็กหญิง จีระนุช สองศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 6 รวมราชวิทย์ 347
14 เด็กชาย จีระพัฒน์ นนตะแสน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 รวมราชวิทย์ 347
15 เด็กหญิง จุฑาธิป ทางาม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 6 รวมราชวิทย์ 347
16 เด็กหญิง จุฑามาศ  ผงทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 6 รวมราชวิทย์ 347
17 เด็กหญิง จุฑามาศ บุญผุย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นารีนุกูล 6 รวมราชวิทย์ 347
18 นางสาว จุไรรัตน์ แพงพุย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านแพงพิทยาคม 6 รวมราชวิทย์ 347
19 เด็กชาย จุลจักร พุทธวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 6 รวมราชวิทย์ 347
20 เด็กหญิง จุฬาทิพยดา ดอนปรีชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 รวมราชวิทย์ 347
21 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ก้อนทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 6 รวมราชวิทย์ 347
22 เด็กหญิง เจตสุภา แสนงาม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 6 รวมราชวิทย์ 347
23 เด็กชาย เจษฎาบดินทร์ ธรรมสัตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 6 รวมราชวิทย์ 347
24 เด็กชาย เจ้าใจ   เหล่าลุมพุก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 รวมราชวิทย์ 347



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ใจรัสมี วงค์สินไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นาแกสามัคคีวิทยา 7 รวมราชวิทย์ 348
2 เด็กหญิง ฉัตรชนก สิมาพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
3 เด็กชาย ฉัตรชัย ปามุทา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
4 เด็กหญิง ฉัตรตริยาภรณ์ ภักดียุทธ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 7 รวมราชวิทย์ 348
5 เด็กชาย ฉัตรมงคล กว้างสวาสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 7 รวมราชวิทย์ 348
6 เด็กหญิง ฉัตรฤดี คุณสิริประภารัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
7 เด็กหญิง ช นิสร า น้อย ทรง  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
8 เด็กหญิง ชญาดา พลเย่ียม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 7 รวมราชวิทย์ 348
9 เด็กหญิง ชญาดา ศิริภัทระกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปิยะมหาราชาลัย 7 รวมราชวิทย์ 348 ยังไม่แจ้งช าระ
10 เด็กหญิง ชญาดา เสียงเพราะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 7 รวมราชวิทย์ 348
11 เด็กหญิง ชญาน์ทิพย์ ปัญญาใส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
12 เด็กหญิง ชญานาถ กูลเกล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 7 รวมราชวิทย์ 348
13 เด็กหญิง ชญานิศ ไกรษร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
14 เด็กหญิง ชญานิศ บุญเก้ือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
15 เด็กหญิง ชญานุตม์ ราชบัญดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
16 เด็กชาย ชนกชนม์ นวลอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ 7 รวมราชวิทย์ 348
17 เด็กหญิง ชนกพร หัสระษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธาตุพนม 7 รวมราชวิทย์ 348
18 เด็กชาย ชนกันต์ ลิงลม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 7 รวมราชวิทย์ 348
19 เด็กหญิง ชนกานต์ เค่ียงค าผง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
20 เด็กหญิง ชนกานต์ เหล่าลือชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
21 เด็กชาย ชนนน นนท์สะเกษ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
22 เด็กหญิง ชนนิกานต์ บุทธิจักร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 รวมราชวิทย์ 348
23 เด็กหญิง ชนม์นิภา  ตุยาใส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 7 รวมราชวิทย์ 348
24 เด็กชาย ชนสิษฎ์ โชคกาญจนวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกปัญญา 7 รวมราชวิทย์ 348



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุพศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 8 รวมราชวิทย์ 338
2 เด็กหญิง ชนัญธิดา ทิพย์อุทัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 8 รวมราชวิทย์ 338
3 เด็กหญิง ชนากานต์ ตาแสงสา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 8 รวมราชวิทย์ 338
4 เด็กหญิง ชนากานต์ หาริชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 8 รวมราชวิทย์ 338
5 เด็กชาย ชนาธิป ไชยมนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 8 รวมราชวิทย์ 338
6 เด็กหญิง ชนานินทร์ ถนัดค้า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเอกปัญญา 8 รวมราชวิทย์ 338
7 เด็กหญิง ชนิกานต์ ขลุ่ยกระโทก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 8 รวมราชวิทย์ 338
8 เด็กหญิง ชนิดาภา แสงฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขอนแก่นวิทยายน 8 รวมราชวิทย์ 338
9 เด็กหญิง ชนิตา บุญค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 8 รวมราชวิทย์ 338
10 เด็กหญิง ชนิตา ศรีมงคล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 8 รวมราชวิทย์ 338
11 เด็กหญิง ชนิตา ศรีเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 8 รวมราชวิทย์ 338
12 เด็กชาย ชนุดม ราชริวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 8 รวมราชวิทย์ 338
13 เด็กหญิง ชมพูนุท	 อัยวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 8 รวมราชวิทย์ 338
14 เด็กชาย ชยพล ฟองแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปิยะมหาราชาลัย 8 รวมราชวิทย์ 338
15 เด็กชาย ชยภัทร รัตนธารทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 8 รวมราชวิทย์ 338 ยังไม่แจ้งช าระ
16 เด็กหญิง ชยสร    ฤทธิทิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 8 รวมราชวิทย์ 338
17 เด็กชาย ชยานันต์ ลิงลม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 8 รวมราชวิทย์ 338
18 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ชนะวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 8 รวมราชวิทย์ 338
19 เด็กหญิง ชลฎา เขียวเข้ม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 8 รวมราชวิทย์ 338
20 เด็กหญิง ชลณภัทรา ทิพย์วงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 8 รวมราชวิทย์ 338
21 เด็กหญิง ชลธ์ชนก พาสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 8 รวมราชวิทย์ 338 ยังไม่แจ้งช าระ
22 เด็กหญิง ชลธิชา รักษาเคน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 8 รวมราชวิทย์ 338 ยังไม่แจ้งช าระ
23 นางสาว ชลธิชา ศรีค าประเสริฐกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 รวมราชวิทย์ 338
24 เด็กชาย ชลธิศ ศรีโยธี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 8 รวมราชวิทย์ 338



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ชลลดา พ่อทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 9 รวมราชวิทย์ 337
2 เด็กหญิง ชลลนันท์ ศรีสน่ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
3 เด็กหญิง ชลัญดา ไชยโยธา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กันทรลักษ์วิทยา 9 รวมราชวิทย์ 337 ยังไม่แจ้งช าระ
4 เด็กชาย ชวกร ทากิระ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
5 เด็กหญิง ชวิศา   วังคะฮาต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
6 เด็กหญิง ชวิศา สุขเมฆ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สมเด็จพิทยาคม 9 รวมราชวิทย์ 337 ยังไม่แจ้งช าระ
7 เด็กชาย ชัชชนม์ บุญสุภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 9 รวมราชวิทย์ 337
8 เด็กชาย ชัชชวิน จูทะรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 รวมราชวิทย์ 337 ยังไม่แจ้งช าระ
9 นาย ชัชพงศ์  ปรี พูล  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
10 เด็กหญิง ชัญญา ปลายด่วน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
11 เด็กหญิง ชัญญา พงศ์จรรยานุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 9 รวมราชวิทย์ 337 ยังไม่แจ้งช าระ
12 เด็กหญิง ชัญญานุช ยอแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 9 รวมราชวิทย์ 337
13 เด็กชาย ชัตวัฒน์ อร่ามเรือง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 9 รวมราชวิทย์ 337
14 เด็กชาย ชัยชาญ จ านรรจ์สิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
15 เด็กชาย ชัยณรงค์ ไชยสัจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 9 รวมราชวิทย์ 337
16 เด็กชาย ชัยพัฒน์ แสนสุภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
17 เด็กชาย ชัยรัตน์ ถินมา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 9 รวมราชวิทย์ 337
18 เด็กชาย ชัยรัตน์ แพงมาพรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 9 รวมราชวิทย์ 337
19 เด็กชาย ชาญชัย จ านรรจ์สิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
20 เด็กชาย ชาญพิชัย จันปุ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 9 รวมราชวิทย์ 337
21 เด็กชาย ชานนท์ วิจิตรศุภการ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)9 รวมราชวิทย์ 337 ยังไม่แจ้งช าระ
22 เด็กชาย ชานนท์ ศักด์ิมงคลไพศาล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 9 รวมราชวิทย์ 337
23 เด็กหญิง ชามา  จารุมาลัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 9 รวมราชวิทย์ 337
24 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีพลอย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 9 รวมราชวิทย์ 337



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ชินกฤต พนมอุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 10 รวมราชวิทย์ 336
2 เด็กชาย ชินพัฒน์ เอ้ือก่ิงเพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
3 เด็กชาย ชินวัชร คะอังกุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336 ยังไม่แจ้งช าระ
4 นาย ชินวัตร ไชยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 10 รวมราชวิทย์ 336
5 เด็กชาย ชินาธิป ทิวากรศศิธร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
6 นาย ชีพชนก บุญศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล 10 รวมราชวิทย์ 336
7 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เปล่ียนสี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 10 รวมราชวิทย์ 336
8 เด็กชาย ชุติเดช ชูไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
9 เด็กหญิง ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล - สุรนารีวิทยา 10 รวมราชวิทย์ 336
10 นางสาว ชุติมา  ภูจีวร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทรายมูลวิทยา 10 รวมราชวิทย์ 336
11 เด็กชาย โชคศิริ ยืนยง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
12 เด็กหญิง โชติกา รอสูงเนิน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 รวมราชวิทย์ 336 ยังไม่แจ้งช าระ
13 เด็กชาย ไชยกร พงศ์ชินฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
14 เด็กชาย ไชยวัศ ปัททุม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
15 นาย ไชยศักด์ิ ไชยแสน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 10 รวมราชวิทย์ 336
16 เด็กหญิง ญริดา รัตนวรรณี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
17 เด็กชาย ญาณพัทธ์ วงศ์ตา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336 ยังไม่แจ้งช าระ
18 เด็กชาย ญาณภัทร ถาวรศิริภัทร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 10 รวมราชวิทย์ 336
19 เด็กหญิง ญาณภัทร วงศ์สุรเกียรติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
20 เด็กชาย ญาณศาสตร์ ม่ังสิน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 10 รวมราชวิทย์ 336
21 เด็กหญิง ญาณัจฉรา  บุตรมาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอ านาจเจริญ 10 รวมราชวิทย์ 336
22 เด็กหญิง ญาณัจฉรา  มาตย์วิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
23 เด็กหญิง ญาณิศา วงศ์เสน่ห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336
24 เด็กหญิง ญาณิศา แว่นระเว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 10 รวมราชวิทย์ 336



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ญาณิศา สมยา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 11 รวมราชวิทย์ 335
2 เด็กหญิง ญาณืศา พิทักษ์วงค์จินดา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล 11 รวมราชวิทย์ 335
3 นางสาว ญาดา พลเย่ียม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
4 เด็กหญิง ญาดา พิทักษ์ศฤงคาร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล 11 รวมราชวิทย์ 335
5 เด็กหญิง ญาดา พิริยพงศ์ศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 11 รวมราชวิทย์ 335
6 เด็กชาย ญานพนธ์  ชวนินทวิสุทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
7 เด็กหญิง ญานิศา อ่วมม้วน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 11 รวมราชวิทย์ 335
8 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ เทพสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
9 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ เเก้วมหา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
10 เด็กหญิง ฐาณิญา ธนาธนัยภัทร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 11 รวมราชวิทย์ 335
11 เด็กชาย ฐานิศร์ หล้าสุดตา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
12 เด็กชาย ฐาปณพงษ์ พูลสิทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ 11 รวมราชวิทย์ 335
13 เด็กหญิง ฐาปนีย์ วิวัฒน์ปรีชานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
14 เด็กหญิง ฐิดาภา มหานุภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
15 เด็กหญิง ฐิตาพร ปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 11 รวมราชวิทย์ 335
16 นางสาว ฐิตาภา ชมชิด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขมราฐพิทยาคม 11 รวมราชวิทย์ 335
17 เด็กหญิง ฐิตาสิริ ธนโชติบุญพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
18 เด็กชาย ฐิติฉัตร เช้ือเทศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
19 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
20 เด็กหญิง ฐิติพร กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 11 รวมราชวิทย์ 335
21 เด็กหญิง ฐิติพร สาตร์นอก - วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335 ยังไม่แจ้งช าระ
22 เด็กหญิง ฐิติภา สิมตะมะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
23 เด็กหญิง ฐิติมา มิลยะมาตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335
24 เด็กหญิง ฐิติยา สันต์สวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 11 รวมราชวิทย์ 335



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ก้อนทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 12 รวมราชวิทย์ 334
2 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สายพฤกษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 12 รวมราชวิทย์ 334
3 เด็กหญิง ฐิติวรดา คนขยัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 12 รวมราชวิทย์ 334
4 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ ทักโม้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 12 รวมราชวิทย์ 334
5 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 12 รวมราชวิทย์ 334
6 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ป้องแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 12 รวมราชวิทย์ 334
7 นางสาว ฑิตฐิตา วันคล่ี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
8 เด็กชาย ฒนันท์ศักด์ิ พันธ์ุพุฒ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 12 รวมราชวิทย์ 334
9 เด็กชาย ณฐนนท์ วงค์แสงน้อย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
10 เด็กชาย ณฐพงศ์ สาระบาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
11 เด็กหญิง ณธิดา ภัทรศาตนันทน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา 12 รวมราชวิทย์ 334
12 นาย ณธีพัฒน์ ค ากอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
13 เด็กหญิง ณพรรษ ใจแข็ง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 12 รวมราชวิทย์ 334
14 เด็กชาย ณภัทร นนทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
15 เด็กหญิง ณภัทร ว่องนิติรัตตกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
16 นาย ณภัทร แสนพันดร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
17 เด็กหญิง ณภาภัช นันนิยงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 12 รวมราชวิทย์ 334
18 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ สวัสดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 12 รวมราชวิทย์ 334
19 เด็กหญิง ณัชชนม์ ระวังดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 12 รวมราชวิทย์ 334
20 เด็กหญิง ณัชยา บุญทอน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 12 รวมราชวิทย์ 334
21 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 12 รวมราชวิทย์ 334
22 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ค าดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
23 เด็กหญิง ณัฏฐิญา ปัญญาวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334
24 เด็กชาย ณัฐ ก ์ช นนท์  ศรี สด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 12 รวมราชวิทย์ 334



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ณัฐ ภัทร  เขียวอ่อน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
2 เด็กชาย ณัฐกร อินปาว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
3 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ทบแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
4 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ อาจวิชัย - กุฉินารายณ์ 13 รวมราชวิทย์ 333 ยังไม่แจ้งช าระ
5 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 13 รวมราชวิทย์ 333
6 เด็กชาย ณัฐชนน พิพัฒนสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
7 นาย ณัฐชนนท์ พรมจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
8 เด็กหญิง ณัฐชนันท์  จันทขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 13 รวมราชวิทย์ 333
9 เด็กหญิง ณัฐชยา รัตนโกศล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
10 เด็กหญิง ณัฐชยา เรืองชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 13 รวมราชวิทย์ 333
11 เด็กชาย ณัฐชัย แสงโสมไพศาล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
12 เด็กหญิง ณัฐณิชา สนิท มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 13 รวมราชวิทย์ 333
13 เด็กชาย ณัฐดนัย บุญกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 13 รวมราชวิทย์ 333
14 นาย ณัฐเดช บุตรพรม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 13 รวมราชวิทย์ 333
15 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ หลาซุน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 13 รวมราชวิทย์ 333
16 เด็กหญิง ณัฐธิชา อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 13 รวมราชวิทย์ 333
17 เด็กหญิง ณัฐธิดา  พิมพ์ลี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
18 เด็กหญิง ณัฐธิดา  สุยะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
19 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
20 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาค ามูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
21 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปลัดกอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 13 รวมราชวิทย์ 333
22 เด็กหญิง ณัฐธิดา สีทาเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
23 เด็กหญิง ณัฐธิศา ราชนาแพง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 13 รวมราชวิทย์ 333
24 เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 13 รวมราชวิทย์ 333



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ณัฐนัย เหล่าออง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 14 รวมราชวิทย์ 332
2 เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภาโสม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 14 รวมราชวิทย์ 332
4 เด็กหญิง ณัฐพร มณีบู่ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 14 รวมราชวิทย์ 332
5 เด็กชาย ณัฐพล พลราชม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
6 เด็กชาย ณัฐภัทร ต้ังด ารงวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
7 นาย ณัฐภัทร แสนวิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
8 เด็กชาย ณัฐรัตน์ แสนแก้ว - กาฬสินธ์ุพิทยาสัย 14 รวมราชวิทย์ 332
9 เด็กหญิง ณัฐรียา สอนวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
10 เด็กหญิง ณัฐวรา ค าสร้าง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
11 เด็กชาย ณัฐวัตร ดอนามาต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
12 เด็กชาย ณัฐวิชญ์ สุภักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
13 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นิจมานพ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 14 รวมราชวิทย์ 332
14 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วัฒนาโยธิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
15 เด็กชาย ณัทพงศ์ แสนอุบล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 14 รวมราชวิทย์ 332
16 เด็กหญิง ณิชา แสงศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 14 รวมราชวิทย์ 332
17 เด็กหญิง ณิชากร อาจดวงดี - บ้านห้วยทราย 14 รวมราชวิทย์ 332
18 เด็กหญิง ณิชานันท์ ผิวข า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
19 เด็กหญิง ณิชาภัทร ค าธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 14 รวมราชวิทย์ 332
20 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรมวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 14 รวมราชวิทย์ 332
21 เด็กหญิง ณิชาภา  แสงประจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
22 เด็กหญิง ณิชารัศม์ ธีระลักขณาภัสร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332
23 เด็กหญิง ณิชารีย์ พานเทียนทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 14 รวมราชวิทย์ 332
24 เด็กชาย ด.ช.ณัฐิวุฒิ แสงสารพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 14 รวมราชวิทย์ 332



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ด.ช.ธนภัทร รุ่งวาณิชกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อนุกูลนารี 15 รวมราชวิทย์ 331 ยังไม่แจ้งช าระ
2 เด็กหญิง ด.ญ.ศุภธวดี ไวยเวช - กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 15 รวมราชวิทย์ 331 ยังไม่แจ้งช าระ
3 เด็กหญิง ดญ.สุภชัญญา ตรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 15 รวมราชวิทย์ 331
4 เด็กหญิง ดลยา สาซุเซา - บ้านห้วยทราย 15 รวมราชวิทย์ 331
5 เด็กหญิง ดาริกา	 ไชยสวาสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 15 รวมราชวิทย์ 331
6 เด็กชาย ดีดี ประดิษฐกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 15 รวมราชวิทย์ 331
7 เด็กชาย เด็กชายพิทวัส บุญสวน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 15 รวมราชวิทย์ 331
8 เด็กชาย เด็กชายสมัชญ์    มังคละคีรี - เซนต์ยอแซฟนครพนม 15 รวมราชวิทย์ 331
9 เด็กหญิง เด็กหญิงสวภัทร  ไชยช่วย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
10 เด็กชาย ตฤณชาติ พรวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 15 รวมราชวิทย์ 331
11 เด็กหญิง ต้องใจ สุวรรณไตรย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
12 เด็กชาย ต่อสกุล ห้องแซง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 15 รวมราชวิทย์ 331
13 เด็กชาย ถิรวุฒิ สิมตะมะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 15 รวมราชวิทย์ 331
14 เด็กชาย ถิรศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา 15 รวมราชวิทย์ 331
15 เด็กชาย ถิรายุ ศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
16 เด็กหญิง ทรงภรณ์ ภูประทาน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
17 เด็กชาย ทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
18 เด็กชาย ทักษ์ดนัย นินธิรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สมนึกพิทยา 15 รวมราชวิทย์ 331
19 เด็กหญิง ทักษพร ไชยพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 15 รวมราชวิทย์ 331
20 เด็กหญิง ทักษอร กุลสุทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331 ยังไม่แจ้งช าระ
21 เด็กชาย ทัตเทพ นิมิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331
22 เด็กชาย ทัศดนัย โรจน์วิภาค มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 15 รวมราชวิทย์ 331
23 เด็กหญิง ทิชากร วงค์ภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขมราฐพิทยาคม 15 รวมราชวิทย์ 331
24 เด็กหญิง ทิตยาภรณ์ สมิทธ์ภินันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 รวมราชวิทย์ 331 ยังไม่แจ้งช าระ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ทินภัทร ทวีโคตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
2 เด็กหญิง ทิพยเนตา ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ธาตุพนม 16 รวมราชวิทย์ 324
3 เด็กหญิง ทิพย์รดา ปุริตัง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดงหลวงวิทยา 16 รวมราชวิทย์ 324 ยังไม่แจ้งช าระ
4 เด็กชาย ทีปกร จรบุรมย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
5 เด็กชาย ทีปกร โพธ์ิสิทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 16 รวมราชวิทย์ 324
6 เด็กชาย เทพนรินทร์ วินทะไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สมเด็จพิทยาคม 16 รวมราชวิทย์ 324
7 เด็กหญิง เทียนหอม ศิลาแยง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 16 รวมราชวิทย์ 324
8 เด็กหญิง ธณพร พันธ์ุออน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
9 เด็กชาย ธนกร เรืองจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 16 รวมราชวิทย์ 324
10 นาย ธนกร สุวรรณไกรษร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324 ยังไม่แจ้งช าระ
11 เด็กชาย ธนกฤจ สารไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
12 เด็กชาย ธนกฤต ซุนเฟ่ือง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
13 เด็กชาย ธนกฤต ลีลาด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 16 รวมราชวิทย์ 324
14 เด็กชาย ธนกฤต ศรีบุษย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 16 รวมราชวิทย์ 324
15 เด็กชาย ธนกฤต สุพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
16 เด็กชาย ธนโชติ ม.3 มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
17 เด็กชาย ธนดล ถาวรศิริภัทร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 16 รวมราชวิทย์ 324
18 เด็กชาย ธนดล บุญประคอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 16 รวมราชวิทย์ 324
19 เด็กชาย ธนดล อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 16 รวมราชวิทย์ 324
20 นาย ธนธร สุกิมานิล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรพินท์พิทยา 16 รวมราชวิทย์ 324
21 เด็กชาย ธนธัช ต่ายเนาว์ดง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล 16 รวมราชวิทย์ 324
22 เด็กหญิง ธนธิดา สมัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชุมชนบ้านหนองบัว 16 รวมราชวิทย์ 324
23 นาย ธนบดี ทาจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอ านาจเจริญ 16 รวมราชวิทย์ 324
24 เด็กหญิง ธนพร กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กุฉินารายณ์ 16 รวมราชวิทย์ 324 ยังไม่แจ้งช าระ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ธนพร วรรณพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
2 เด็กหญิง ธนพร ศรีช่ืน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 17 รวมราชวิทย์ 325
3 เด็กชาย ธนภัทร ชมพูพาส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 17 รวมราชวิทย์ 325
4 นาย ธนภัทร วรวิรุฬห์วงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
5 เด็กชาย ธนภูมิ ร่วมสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 17 รวมราชวิทย์ 325
6 นาย ธนวัฒน์  ลาสนาม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
7 เด็กชาย ธนวิชญ์ จันปุ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
8 เด็กชาย ธนศักด์ิ แต้ศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 17 รวมราชวิทย์ 325
9 เด็กชาย ธนสาร ก่ าเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 17 รวมราชวิทย์ 325
10 นางสาว ธนัชชา มหิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 17 รวมราชวิทย์ 325
11 เด็กหญิง ธนัชพร เสนาวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 17 รวมราชวิทย์ 325
12 เด็กหญิง ธนัญชนก ค ายัง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
13 เด็กหญิง ธนัญญา  แก้วสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 17 รวมราชวิทย์ 325
14 เด็กชาย ธนากร พงษ์เพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
15 เด็กชาย ธนาฒย์  ต้ังเพียร - สมเด็จพิทยาคม 17 รวมราชวิทย์ 325
16 เด็กหญิง ธนิษฐา คล่องเเคล่ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
17 เด็กหญิง ธนิษฐา อภิรัตน์มนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 17 รวมราชวิทย์ 325
18 เด็กหญิง ธมนวรรณ บุญประคอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 17 รวมราชวิทย์ 325
19 เด็กหญิง ธมลวรรณ ผนัดกล้า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรพินท์พิทยา 17 รวมราชวิทย์ 325
20 เด็กชาย ธรรมปพน ทองสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 17 รวมราชวิทย์ 325
21 เด็กชาย ธรรมพล กีรติธร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 17 รวมราชวิทย์ 325
22 เด็กชาย ธรรมรัตน์ บุญทศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 17 รวมราชวิทย์ 325
23 เด็กชาย ธราเทพ พิมพิศาล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 17 รวมราชวิทย์ 325
24 เด็กหญิง ธฤตวัน ทองสถิตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 17 รวมราชวิทย์ 325



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ วินิจธนานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 18 รวมราชวิทย์ 326
2 เด็กหญิง ธัญกร จันทฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 18 รวมราชวิทย์ 326
3 เด็กหญิง ธัญกร พ้นภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร18 รวมราชวิทย์ 326
4 เด็กหญิง ธัญขนก สุนทรพิธ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
5 เด็กหญิง ธัญชนก  ดีท่ีสุด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 18 รวมราชวิทย์ 326
6 เด็กหญิง ธัญชนก กินรา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธาตุพนม 18 รวมราชวิทย์ 326
7 เด็กหญิง ธัญชนก โนนตูม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 18 รวมราชวิทย์ 326
8 เด็กหญิง ธัญญกร ศิริกุลพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
9 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แสนสุภา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
10 เด็กหญิง ธัญดา มาตย์วิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
11 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326 ยังไม่แจ้งช าระ
12 เด็กหญิง ธัญยภรณ์ รองจัตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
13 เด็กหญิง ธัญรดา วงศ์เข็มมา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
14 เด็กหญิง ธัญรดา แสงพิศาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
15 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สิถิระบุตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
16 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 18 รวมราชวิทย์ 326
17 เด็กหญิง ธัญสุดา ศรวิษฐา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
18 เด็กชาย ธัณนพ ศรีวานิช มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
19 เด็กหญิง ธันชนก มายเจริญกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 18 รวมราชวิทย์ 326 ยังไม่แจ้งช าระ
20 เด็กหญิง ธันยพร หนองขุ่นสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 18 รวมราชวิทย์ 326
21 เด็กหญิง ธันยาภัทร์ แสนศรีมหาชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
22 เด็กหญิง ธัมมิกา วงศ์อ ามาตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 18 รวมราชวิทย์ 326 ยังไม่แจ้งช าระ
23 เด็กชาย ธารณ์ วงศ์ประทุม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 รวมราชวิทย์ 326
24 เด็กหญิง ธารารัตน์ พุ่มจันทร์ - อ านาจเจริญ 18 รวมราชวิทย์ 326
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     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ธิดารัตน์ โภคสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดงหลวงวิทยา 19 รวมราชวิทย์ 327 ยังไม่แจ้งช าระ
2 เด็กหญิง ธิติพร  พลเย่ียม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 19 รวมราชวิทย์ 327
3 นางสาว ธิติมา  เนตรพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 19 รวมราชวิทย์ 327 ยังไม่แจ้งช าระ
4 เด็กหญิง ธิษณามดี วงษ์เบาะ - กุฉินารายณ์ 19 รวมราชวิทย์ 327 ยังไม่แจ้งช าระ
5 เด็กชาย ธีธัช อุทธา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 19 รวมราชวิทย์ 327
6 เด็กชาย ธีรชัย มังคละคีรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 19 รวมราชวิทย์ 327 ยังไม่แจ้งช าระ
7 เด็กชาย ธีรดล ศรีอ่อนจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
8 เด็กชาย ธีร์พิสิษฐ์ สินธุเขต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
9 นาย ธีรภพ  พรหมวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
10 เด็กชาย ธีรภัทร  สุภัควณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 19 รวมราชวิทย์ 327
11 เด็กชาย ธีรภัทร หินเนาว์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
12 เด็กชาย ธีรภัทร อ้วนแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
13 เด็กชาย ธีระวัฒน์ นพรุจิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
14 เด็กหญิง ธีรัตม์ บุญทา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 19 รวมราชวิทย์ 327
15 เด็กชาย ธูปทอง บุญอนันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 19 รวมราชวิทย์ 327
16 เด็กชาย เธียรวิทย์ ญาณประสพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 19 รวมราชวิทย์ 327
17 เด็กหญิง นงลักษณ์  ประดากรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 19 รวมราชวิทย์ 327
18 เด็กชาย นที วังคะฮาต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
19 เด็กชาย นนทกร แนววิลัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ศึกษาศาสตร์19 รวมราชวิทย์ 327
20 เด็กชาย นพกร ช่างถม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา 19 รวมราชวิทย์ 327
21 เด็กหญิง นพชรพร จันทะเล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
22 เด็กชาย นพณัฐ ขันธุแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327
23 เด็กหญิง นพมาศ สาดมะเริง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธาตุพนม 19 รวมราชวิทย์ 327
24 เด็กหญิง นพรัตน์ เส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 รวมราชวิทย์ 327



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย นพรัตน์ พลราชม  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 20 รวมราชวิทย์ 328
2 เด็กชาย นพวิชญ์ ไชยสุริยงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 20 รวมราชวิทย์ 328
3 เด็กหญิง นภัทรสร บริสุทธ์ิสุขศรี - สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 20 รวมราชวิทย์ 328 ยังไม่แจ้งช าระ
4 เด็กหญิง นภัสกร บุญเมือง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 20 รวมราชวิทย์ 328
5 เด็กหญิง นภัสวรรณ ธงวิชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
6 เด็กหญิง นภัสสร พิพัฒน์วัฒนานุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
7 เด็กหญิง นภัสสร สถิตชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 20 รวมราชวิทย์ 328
8 เด็กหญิง นภาวีร์ วิริยธนชิต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328 ยังไม่แจ้งช าระ
9 เด็กชาย นรเศรษฐ์ ดวงวงษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
10 เด็กชาย นรากร นนทะมาตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 20 รวมราชวิทย์ 328
11 เด็กหญิง นราพร บุญสุทธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
12 เด็กชาย นราภัทร รุ้งไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 20 รวมราชวิทย์ 328
13 เด็กชาย นฤสรณ์ อ้ึงอุปละชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 20 รวมราชวิทย์ 328
14 เด็กหญิง นลพรรณ ทิพย์มะณี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
15 เด็กหญิง นลินนิภา บุญสอน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
16 เด็กหญิง นลินรัตน์ บุญเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
17 เด็กหญิง นวพร จันทะเพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธาตุพนม 20 รวมราชวิทย์ 328
18 เด็กชาย นวพล พ่ึงเพ็ง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 20 รวมราชวิทย์ 328
19 เด็กหญิง นวลณหทัย ไท้ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
20 เด็กหญิง นัชชา ไชยสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 20 รวมราชวิทย์ 328
21 เด็กหญิง นัฏชณิกร ปาหลา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาล2 (วัดนิรมิต) 20 รวมราชวิทย์ 328 ยังไม่แจ้งช าระ
22 เด็กหญิง นัฐนนท์ ก้านสันเทียะ - เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
23 เด็กชาย นัทธพงศ์ อุติลา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 รวมราชวิทย์ 328
24 เด็กหญิง นัทธมน บุดดาค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 20 รวมราชวิทย์ 328



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง นัทธมน มะโนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
2 เด็กชาย นัธทวัฒน์ สายสุด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 21 รวมราชวิทย์ 318
3 เด็กหญิง นันท์นภัส จรูญรัตนา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
4 เด็กหญิง นันท์นภัส ดลภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
5 เด็กหญิง นันท์นภัส เพียรทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 21 รวมราชวิทย์ 318
6 เด็กหญิง นันท์นภัส มณีรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
7 เด็กหญิง นันท์นภัส วงศ์มุกดา - ท่านพระสารีบุตร 21 รวมราชวิทย์ 318
8 เด็กหญิง นันท์นภัส หิรัญอร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
9 เด็กหญิง นันท์พนิตา ไชยดิลก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
10 เด็กหญิง นันทวดี ไชยเพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
11 เด็กหญิง นันทวดี สังสีแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
12 เด็กหญิง นันทักษพร ยอดดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 21 รวมราชวิทย์ 318
13 เด็กหญิง นันทิชา พรมกุง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 21 รวมราชวิทย์ 318
14 เด็กหญิง นันทิชา สัพโส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
15 เด็กหญิง นันทิดา  ค ามุก มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ธาตุพนม 21 รวมราชวิทย์ 318
16 เด็กชาย นันธรพิพัฒน์ จ้องสาระ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 21 รวมราชวิทย์ 318
17 เด็กหญิง นิชชาญพิชญ์ บริสุทธิญาณี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
18 เด็กหญิง นิชาภัทร บุตดา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 21 รวมราชวิทย์ 318
19 เด็กชาย นิติธร  พรนิคม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
20 เด็กชาย นิติธร ไร่บูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 21 รวมราชวิทย์ 318
21 เด็กหญิง นิติวดี ศรีนวล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318 ยังไม่แจ้งช าระ
22 เด็กชาย นิธิศ พลเขต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 21 รวมราชวิทย์ 318
23 เด็กหญิง นิยนันท์ เรืองรองวรรษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 รวมราชวิทย์ 318
24 เด็กหญิง นิรชา อินทร์หา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 21 รวมราชวิทย์ 318
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    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง นิรินธนา อ้ึงอุดรภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นารีนุกูล 22 รวมราชวิทย์ 317
2 เด็กหญิง นิสรา ยุ่งพรมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรเจริญวิทยา 22 รวมราชวิทย์ 317
3 เด็กหญิง นีนนารา  มุกดาโรจนกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
4 เด็กชาย บวรชัย สุขชัยบวร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
5 เด็กชาย บวรภัค เตชะจันตะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
6 เด็กหญิง บัญจิตรา ศิริกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
7 เด็กหญิง บัณฑิตา ดีโครตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 22 รวมราชวิทย์ 317
8 นางสาว บัณฑิตา ภานุมนต์วาที มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 22 รวมราชวิทย์ 317
9 เด็กชาย บารมี บัวแสน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 22 รวมราชวิทย์ 317
10 เด็กหญิง บุญญอร  จันทร์นนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
11 เด็กหญิง บุญญารัตน์  บุญกาญจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 22 รวมราชวิทย์ 317
12 เด็กหญิง บุญนิษา สมตน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 22 รวมราชวิทย์ 317
13 เด็กหญิง บุญยพร สีหาบุตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 22 รวมราชวิทย์ 317
14 เด็กหญิง บุณยธร ธามณี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ 22 รวมราชวิทย์ 317
15 เด็กหญิง บุณยานุช มาดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธาตุพนม 22 รวมราชวิทย์ 317 ยังไม่แจ้งช าระ
16 เด็กหญิง บุณยาพร แฝงอาวุธ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
17 เด็กชาย บุริศร์ วังอนานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 22 รวมราชวิทย์ 317
18 เด็กหญิง บุษราคัม รอดเย็น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดงหลวงวิทยา 22 รวมราชวิทย์ 317 ยังไม่แจ้งช าระ
19 นางสาว เบญจมาศ ศรีสมบูรณ์พงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
20 เด็กหญิง เบญญทิพ ดอนสนธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
21 เด็กหญิง เบญญาภา สุวรรณมาโจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
22 เด็กชาย ปฏิพล รุ่งวิริยะวณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 22 รวมราชวิทย์ 317
23 เด็กหญิง ปณพร สกุลซ้ง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22 รวมราชวิทย์ 317
24 เด็กหญิง ปณิดา กวานปรัชชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 22 รวมราชวิทย์ 317
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    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ปนัดดา ห้องแซง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 23 รวมราชวิทย์ 315
2 เด็กหญิง ปภัสรา ศักด์ิจ าปา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 23 รวมราชวิทย์ 315 ยังไม่แจ้งช าระ
3 เด็กหญิง ปภัสสรา เดชเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 23 รวมราชวิทย์ 315
4 เด็กหญิง ปภาดา ถิตย์รัศมี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
5 เด็กหญิง ปภาดา พลเย่ียม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
6 เด็กหญิง ปภาดา วัฒนาไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 23 รวมราชวิทย์ 315
7 เด็กหญิง ปภาวรินท์  พิกุลศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
8 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มิทธิไกรพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315 ยังไม่แจ้งช าระ
9 เด็กหญิง ปภาวรินท์  ุอุปเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
10 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เมืองขวา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 23 รวมราชวิทย์ 315
11 เด็กหญิง ปภาวี โรจน์กิจวิมล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 23 รวมราชวิทย์ 315
12 เด็กหญิง ปภาวี อัครพินท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 23 รวมราชวิทย์ 315
13 เด็กหญิง ปรภาว์ กาจุ๊ด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
14 เด็กชาย ปรเมศร์ เกตุศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
15 นางสาว ประภัสสร พนมวงศ์ตะวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 23 รวมราชวิทย์ 315
16 เด็กหญิง ประภาสิริ ค้าข้าว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 23 รวมราชวิทย์ 315
17 เด็กหญิง ประวิชญา  ไพรวัลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 23 รวมราชวิทย์ 315
18 เด็กชาย ปรัตถกร ตะวังทัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
19 เด็กหญิง ปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 23 รวมราชวิทย์ 315 ยังไม่แจ้งช าระ
20 เด็กหญิง ปราณปริยา ผางพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
21 เด็กหญิง ปราถนา เล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
22 เด็กหญิง ปรายฟ้า บุรีศรี Praifa Bureesriมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 รวมราชวิทย์ 315
23 เด็กหญิง ปริยากร วรรณสุทธะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 23 รวมราชวิทย์ 315
24 เด็กหญิง ปริยากร สระกาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 23 รวมราชวิทย์ 315
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    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ปลวัชร คนซ่ือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
2 เด็กชาย ปวริศ ค าสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 24 รวมราชวิทย์ 314
3 เด็กชาย ปวริศ มุ่งทวีพงษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 24 รวมราชวิทย์ 314
4 เด็กหญิง ปวริศา เกษโกมล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
5 เด็กหญิง ปวริศา หนาดค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
6 เด็กหญิง ปวิชญา บุญเทียม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
7 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ศักด์ิเพชร - ท่านพระสารีบุตร 24 รวมราชวิทย์ 314
8 เด็กหญิง ปวีณา แพงแพง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 24 รวมราชวิทย์ 314
9 เด็กชาย ปองคุณ เพ็ชรภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
10 เด็กชาย ปองภพ ศรีรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 24 รวมราชวิทย์ 314
11 เด็กชาย ปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 24 รวมราชวิทย์ 314
12 เด็กชาย ปัญญ์ค า พัทธกุลพงษ์ - ยโสธรพิทยาคม 24 รวมราชวิทย์ 314
13 เด็กหญิง ปัญญ์ชนก ศรีโยหะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นารีนุกูล 24 รวมราชวิทย์ 314 ยังไม่แจ้งช าระ
14 เด็กชาย ปัญญากร สิทธ์ิเสรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 24 รวมราชวิทย์ 314
15 เด็กหญิง ปัญณภรณ์ วรรณทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อนุกูลนารี 24 รวมราชวิทย์ 314
16 เด็กหญิง ปัณชนิตถ์ อุทัยแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 24 รวมราชวิทย์ 314
17 เด็กชาย ปัณณธร กุลวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
18 เด็กชาย ปัณณธร พันธ์วงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
19 เด็กชาย ปัณณธร ภูทางนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นารีนุกูล 24 รวมราชวิทย์ 314 ยังไม่แจ้งช าระ
20 เด็กชาย ปัณณธร โยไทธะแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 24 รวมราชวิทย์ 314
21 นางสาว ปัณณพร ศรีสิงหเดช มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 24 รวมราชวิทย์ 314
22 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ กุลวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24 รวมราชวิทย์ 314
23 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ งามอุไร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 24 รวมราชวิทย์ 314
24 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันปุ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 24 รวมราชวิทย์ 314
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    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ปาณวัตร เกษียร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 25 รวมราชวิทย์ 312
2 นาย ปาณัสม์ ทองขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312 ยังไม่แจ้งช าระ
3 เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีส าราญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
4 เด็กหญิง ปารมี ศรีค าบาง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวัฒนา 25 รวมราชวิทย์ 312
5 เด็กหญิง ปารวตี ค าลือฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 25 รวมราชวิทย์ 312
6 เด็กหญิง ปาริฉัตร ภูก่ิงดาว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 25 รวมราชวิทย์ 312
7 เด็กหญิง ปาลิตา ศรีพิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 25 รวมราชวิทย์ 312
8 เด็กหญิง ปิติพร สินทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
9 เด็กชาย ปิติภัตน์ โมระดา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 25 รวมราชวิทย์ 312
10 เด็กหญิง ป่ินอนงค์ วงษ์ชารี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกปัญญา 25 รวมราชวิทย์ 312
11 เด็กหญิง ปิยะกมล ภูตะเวช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312 ยังไม่แจ้งช าระ
12 เด็กหญิง ปิยะฉัตร สิมาพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
13 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ นามศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 25 รวมราชวิทย์ 312
14 เด็กชาย ปีย์วรา แซ่ต้ัง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
15 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปัตลา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
16 เด็กชาย ปุณณสิน จันเต็ม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
17 เด็กชาย ปุณยกร สืบสิงห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
18 เด็กชาย ปุณยวัจน์ ทามี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
19 เด็กหญิง ปุณยาพร ทัพวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
20 เด็กหญิง ปุณยาภัทร ชาวไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
21 เด็กชาย ปุณวัฒน์ คัชมุข มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
22 เด็กชาย เป็นโชค บุญศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312
23 เด็กหญิง โปรดปราน  แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 25 รวมราชวิทย์ 312
24 เด็กหญิง ไปรยา พานชัยพิบูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 25 รวมราชวิทย์ 312 ยังไม่แจ้งช าระ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ผลิตโชค พนมวงศ์ตะวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
2 นาย พงศกร ทองตาม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 26 รวมราชวิทย์ 311
3 เด็กชาย พงศกร แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
4 เด็กชาย พงศกร แสงนาค มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
5 เด็กชาย พงศ์กฤษ สาระด า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
6 เด็กชาย พงศ์ณภัทร ยุบลวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแนุกูลนารี 26 รวมราชวิทย์ 311
7 เด็กชาย พงศธร สุพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311 ยังไม่แจ้งช าระ
8 เด็กชาย พงศภัคร นาโสม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
9 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ใจศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 26 รวมราชวิทย์ 311
10 เด็กหญิง พจมาน ทานุมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 26 รวมราชวิทย์ 311 ยังไม่แจ้งช าระ
11 เด็กชาย พชร  คงบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
12 เด็กชาย พชร โกษาพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
13 นาย พชร นึกชม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 26 รวมราชวิทย์ 311
14 เด็กหญิง พชรพร พุทธาผา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 26 รวมราชวิทย์ 311
15 เด็กชาย พชรพฤกษ์ พิทักษ์ราษฎร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 26 รวมราชวิทย์ 311
16 เด็กชาย พชรพล บุตรพรม - บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 26 รวมราชวิทย์ 311
17 เด็กชาย พนมกร ศรพรหม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
18 เด็กหญิง พนัชกร ศรีคัทนาม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 26 รวมราชวิทย์ 311
19 เด็กชาย พรกิตต์ิ ชมกล่ิน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 26 รวมราชวิทย์ 311
20 เด็กหญิง พรชนก เรืองวัณณภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 26 รวมราชวิทย์ 311
21 เด็กหญิง พรทิ บูรรุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
22 เด็กหญิง พรนภัส มงคลยุทธ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
23 เด็กหญิง พรนัชชา ก้อนกล่ิน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 รวมราชวิทย์ 311
24 เด็กหญิง พรนิภา หันธิรัง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกปัญญา 26 รวมราชวิทย์ 311



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย พรประเสริฐ ชิณโสม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กุฉินารายณ์ 27 Math-Zone 612
2 เด็กหญิง พรพิชญา ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
3 เด็กหญิง พรพิมล วงศรีเทพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
4 เด็กชาย พรพิศิษฐ์ กลางประพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
5 เด็กหญิง พรภวิษย์ ไข่มุก มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 27 Math-Zone 612
6 เด็กหญิง พรรณธิกา ติดทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 27 Math-Zone 612
7 นางสาว พรรณวดี แสนสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
8 เด็กหญิง พรรณวรินทร์ ศิริธนดล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ธาตุพนม 27 Math-Zone 612
9 เด็กหญิง พรลภัส เอกพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
10 เด็กชาย พร้อม ประดิษฐกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 27 Math-Zone 612
11 เด็กหญิง พร้อมพักตร์ ฤกษ์ใหญ่ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
12 เด็กหญิง พราวรวี เจริญวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 27 Math-Zone 612
13 นางสาว พลอยกัลยา ณรงค์พันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 27 Math-Zone 612
14 เด็กหญิง พวงชมพู ถาวร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
15 เด็กชาย พศวัต ช านาญกิต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 27 Math-Zone 612
16 เด็กชาย พศุตม์ สัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 27 Math-Zone 612
17 เด็กหญิง พสชนัน ค ามุงคุณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
18 เด็กชาย พสธร ธีรพงษกร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
19 นาย พสธรณ์ ประสมศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 27 Math-Zone 612
20 เด็กหญิง พอเพียง สาระเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช 27 Math-Zone 612
21 เด็กหญิง พัชรนัฎฐ์ นาคสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
22 เด็กหญิง พัชรพร มัธยมศึกษาปีท่ี3 นาแกสามัคคีวิทยา 27 Math-Zone 612
23 เด็กหญิง พัชรพร กลางประพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 27 Math-Zone 612
24 เด็กชาย พัชรพล หลาซุน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 27 Math-Zone 612



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง พัชรมัย บุตรตะกะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
2 เด็กหญิง พัชราพร แสนค า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 28 Math-Zone 711
3 เด็กหญิง พัชราภรณ์ มุกธวัตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
4 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สนิทนวล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
5 เด็กหญิง พัชราวดี บุญทศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
6 เด็กหญิง พัชริกา หมอกต้ายซ้าย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
7 เด็กหญิง พัชริญา จักรสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
8 เด็กหญิง พัฒน์เนตร์ จริยวรานุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
9 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา งามช่ืน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 28 Math-Zone 711 ยังไม่แจ้งช าระ
10 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เพียรหัตถ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
11 เด็กหญิง พัทธนันทพร พันธ์เพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
12 เด็กชาย พันธ์ยศ พิมพ์รัตนโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 28 Math-Zone 711
13 เด็กชาย พันธวัช ถิตย์รัศมี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
14 เด็กหญิง พิชชาพร  จันทร์สว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
15 นางสาว พิชชาพร จารพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
16 เด็กชาย พิชชาพร โยธาสุข - วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
17 เด็กหญิง พิชชาภา พรมวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 28 Math-Zone 711
18 เด็กหญิง พิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
19 เด็กหญิง พิชญธิดา เสือปานกลาง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
20 เด็กหญิง พิชญภา พรมตัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
21 เด็กหญิง พิชญา จันปุ่ม - อนุบาลค าชะอี 28 Math-Zone 711
22 เด็กหญิง พิชญา มูลหลวง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 28 Math-Zone 711
23 เด็กหญิง พิชญาภัทร ไชยสุระ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28 Math-Zone 711
24 เด็กหญิง พิชยา  ฉลาดแย้ม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสิริเกศ 28 Math-Zone 711 ยังไม่แจ้งช าระ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

    ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562
     ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง พิชารินทร์ เกียรตินราวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
2 เด็กหญิง พิญดา  จันทร์ส าราญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 29 Math-Zone 714
3 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ดีดวงพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
4 เด็กหญิง พิทยารัตน์ ไชยดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หนองสูงสามัคคีวิทยา 29 Math-Zone 714
5 เด็กหญิง พิธุนิภา ไชยพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
6 เด็กหญิง พิมญาฎา ผาอินทร์  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
7 เด็กหญิง พิมปฎิภาน ต้ังอุปละ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 29 Math-Zone 714
8 เด็กหญิง พิมพ์ชนก กาลจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 29 Math-Zone 714
9 เด็กหญิง พิมพ์ดารณี เสง่ียมวิบูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 29 Math-Zone 714
10 เด็กหญิง พิมพ์ไทย อุดมเลิศปรีชา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธาตุพนม 29 Math-Zone 714
11 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 29 Math-Zone 714
12 นางสาว พิมแพรวา ค าก้อน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สมเด็จพิทยาคม 29 Math-Zone 714 ยังไม่แจ้งช าระ
13 เด็กหญิง พิมลวรรณ ศรีบรรเทา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
14 เด็กหญิง พิรวิชญา ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
15 นางสาว พิริยากร วิเวก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714 ยังไม่แจ้งช าระ
16 เด็กหญิง พิริษา เย็นวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 29 Math-Zone 714
17 เด็กชาย พิรุณเทพ แก้วพิลึก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 29 Math-Zone 714
18 เด็กชาย พิสิษฐ์ ธ ารงวิไลเนตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
19 เด็กชาย พีมณพัฒน์ แก้วสิมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 29 Math-Zone 714
20 เด็กหญิง พีมพิชญา ปทุมวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
21 เด็กชาย พีรทัต จันทคัต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพธ์ิแก้วประชาสรรค์ 29 Math-Zone 714
22 เด็กชาย พีรธัช กัลลาปี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
23 เด็กชาย พีรพัฒ อินพรมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29 Math-Zone 714
24 เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วร่องค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 29 Math-Zone 714



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

1 เด็กชาย พีรพัฒน์ มาตรา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

2 เด็กชาย พีรภัทร หมทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

3 เด็กหญิง พีรยา จักรไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

4 เด็กชาย พีรวัฒน์ พุทไธสงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

5 เด็กชาย พีรวิชญ์ ฤทธิลัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

6 เด็กชาย พีระวิชญ์ ทะรารัมย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

7 เด็กชาย พีรัชชัย เจริญตา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

8 เด็กชาย พุฒิชัย คล่องดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกปัญญา 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

9 เด็กหญิง พุทธธิดา โพธ์ิไทรย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

10 เด็กชาย พุทธรัก กล่ินจ าปา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

11 นางสาว พุทธิมน ไชยวงษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

12 นางสาว เพชรลดา โยธา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

13 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมดา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

14 เด็กหญิง เพรียวพันธ์ นวลบัตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1) ยังไม่แจ้งช าระ

15 เด็กหญิง เพลงพิณ บริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

16 เด็กหญิง แพรวา ดวงตา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1) ยังไม่แจ้งช าระ

17 เด็กหญิง แพรวา ศิลป์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

18 เด็กชาย โพธิกร รุ่งสว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อนุกูลนารี 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

19 เด็กหญิง ฟ้าใส เมืองโคตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1) ยังไม่แจ้งช าระ

20 เด็กหญิง ภคอร ศิรธรานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

21 เด็กหญิง ภพศิริ พันธ์จี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

22 เด็กหญิง ภัคพร อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

23 เด็กชาย ภัคพล ภูมี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

24 เด็กชาย ภัคพล อุค า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

25 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เมืองซอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

26 เด็กหญิง ภัณฑิรา  ภาเร่ือง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

27 เด็กหญิง ภัณฑิรา สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

28 เด็กหญิง ภัทร ์ธิดา วดี อุ่นค า  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1) ยังไม่แจ้งช าระ

29 เด็กชาย ภัทรดนัย  ยศบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กุฉินารายณ์ 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

30 เด็กหญิง ภัทรธิดา วงษาเทพ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(1)

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ บุตรวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

2 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภูติโส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

3 เด็กหญิง ภัทราวรรณ ประเสริฐสังข์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

4 เด็กชาย ภัทราวุธ จิตจักร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บัวขาว 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

5 เด็กชาย ภาคิณ ขวัญเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

6 เด็กชาย ภาคิน โพธ์ินาแค มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โพนทองพัฒนาวิทยา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

7 เด็กหญิง ภาณิชา วุฒิจ านงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

8 เด็กชาย ภาณุวัตร บุรีรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

9 เด็กชาย ภานุพงศ์ ทรงสังขาร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

10 เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

11 เด็กชาย ภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

12 เด็กชาย ภาพตะวัน นัยจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

13 เด็กหญิง ภาสินี อยู่ยงวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

14 นาย ภิษณุ ไชยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

15 เด็กชาย ภูฏาน ตระกูลล าเจริญมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

16 เด็กชาย ภูเบศ ทองประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

17 เด็กชาย ภูเบศ ล้ิมวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

18 เด็กชาย ภูผา จันทร์เกษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

19 เด็กชาย ภูผา ธนบูรณ์วาณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

20 เด็กชาย ภูมิชาย คล้ายใยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

21 เด็กชาย ภูมินทร์ สิทธิเสนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

22 เด็กชาย ภูมิพีรวิชย์ ก าลังหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

23 เด็กชาย ภูมิภัทร กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

24 เด็กชาย ภูมิภัทร รักจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

25 เด็กชาย ภูมิศิริ ผันผ่อน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อนุกูลนารี 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

26 เด็กชาย ภูริ เหล็กจีน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

27 เด็กชาย ภูรินท์ โคตค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชานุมานวิทยาคม 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

28 เด็กชาย ภูรินท์ อ้วนแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

29 เด็กชาย ภูริวิชญ์ อ่ิมเต็ม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)

30 เด็กชาย ภูริเวศม์ เมธเมาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 31 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(2)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย ภูรี  พลราช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

2 นางสาว ภูฤทธ์ิ แก้วโจ๊ะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

3 นาย ภูษิต แสนวิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3) ยังไม่แจ้งช าระ

4 เด็กชาย ภูสิทธ์ิ แก้วมีศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

5 เด็กหญิง ภูสุดา พุฒจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

6 เด็กหญิง โภษณิศา เลิศพรลักษณามัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

7 เด็กชาย มงคลชนะ จันทร์อิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

8 นาย มนพัทธ์ กัลยา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

9 เด็กหญิง มนัสนันท์ ไชยวงศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3) ยังไม่แจ้งช าระ

10 เด็กหญิง มนัสนันท์ เป้งไชยโม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

11 เด็กหญิง มัชฌิมา ยศอุบล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

12 เด็กหญิง มานิตา อินทร์สอน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

13 เด็กหญิง มาริษา รัตนทิพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

14 เด็กหญิง ม่ิงมาดา มาระม่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

15 เด็กหญิง มินท์มันตา  พิมพ์พรหมมามัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

16 เด็กหญิง มีคณา สิมลา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

17 เด็กหญิง มุกฎารัตน์ ดีท่ีสุด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

18 นางสาว เมทิกา วราทวีธ ารง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

19 เด็กหญิง เมธาพร ญานสังวรชัยมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

20 เด็กหญิง เมย์ฐิตา ศรีหล่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

21 เด็กหญิง เมษารัตน์ รัตนวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นาแกสามัคคีวิทยา 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

22 เด็กหญิง ยมลภัทร จีนภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

23 เด็กหญิง ยลรดี ภูคงน้ า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

24 เด็กชาย ยศกร เผือดผุด - วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

25 เด็กหญิง ยศวดี ขันธิวัตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

26 เด็กชาย ยศสรัล ไชยภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

27 เด็กชาย ยุทธพงษ์ ถินมา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

28 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ อุดมมาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธาตุพนม 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)

29 เด็กหญิง ยูถิกา ไชยเล้ียว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขอนแก่นวิทยายน 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3) ยังไม่แจ้งช าระ

30 เด็กหญิง รพีพัชร  ถ้ าสูงเนิน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 32 หอสมุด หอสมุดช้ัน 2(3)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย รพีพัทธ์ รัชอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 33 หอประชุม หอประชุม(1)

2 เด็กหญิง รภรณ์พัชร์ ชาวนา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

3 เด็กหญิง รมิตา   เพ็งอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

4 เด็กหญิง รมิตา  เสียงล า้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

5 นางสาว รวิสรา ศรีมันตะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 33 หอประชุม หอประชุม(1)

6 เด็กหญิง รักษ์สกุล  บุญลักษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

7 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ผดาวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

8 เด็กชาย รัชพล ขวัญโพน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

9 เด็กชาย รัชพล สุพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

10 เด็กชาย รัชพล อ่อนค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 33 หอประชุม หอประชุม(1)

11 เด็กชาย รัชภูมิ ผิวสิงห์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

12 เด็กชาย รัญชน์ จันทเขต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

13 เด็กชาย รัฐนินท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาเวมารีอา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

14 เด็กชาย รัฐบุรุษ ต้นโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 33 หอประชุม หอประชุม(1)

15 เด็กชาย รัฐวีร์ เถาว์ชาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กุฉินารายณ์ 33 หอประชุม หอประชุม(1) ยังไม่แจ้งช าระ

16 เด็กชาย รัฐศาสตร์ นันทะกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

17 เด็กชาย ราเมนทร์   มะยุโรวาศมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

18 เด็กชาย ราเมศวร์ อัสดาธร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

19 เด็กหญิง ริญญารัตน์ พิมพ์พรหมมามัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช 33 หอประชุม หอประชุม(1)

20 เด็กหญิง รีฐนันท์ ดีล้วน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

21 เด็กหญิง รุ่งรุจี ภาโสม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

22 เด็กหญิง รุจิรา ชินดา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

23 เด็กหญิง รุจิราพร  อุ่นตา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1) ยังไม่แจ้งช าระ

24 เด็กหญิง เรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธ์ิมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

25 เด็กหญิง ลภาภัทร กอนไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เขมราฐพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

26 เด็กหญิง ลลิตา ส าราญออง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 33 หอประชุม หอประชุม(1)

27 เด็กหญิง ลลิตา อ่อนชาติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 33 หอประชุม หอประชุม(1)

28 เด็กหญิง ลลินันต์  จันทรนิธิพงศ์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 33 หอประชุม หอประชุม(1)

29 เด็กหญิง ลักษณพร โฉมห่วง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกปัญญา 33 หอประชุม หอประชุม(1)

30 เด็กชาย ลักษณะวศิน จิณาวรณ์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 33 หอประชุม หอประชุม(1)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 นางสาว ลักษนพร จ้ าสีชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 34 หอประชุม หอประชุม(2)

2 เด็กหญิง ลักษิกา ยาสาชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 34 หอประชุม หอประชุม(2)

3 เด็กหญิง ลีลาวดี ภูสีเงิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

4 เด็กหญิง เลิศฤทัย ควรมงคลเลิศมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 34 หอประชุม หอประชุม(2)

5 เด็กหญิง วชิรญาพร ไชยขันธ์ - เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 34 หอประชุม หอประชุม(2)

6 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สุดชาฏา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

7 เด็กชาย วชิรวิชญ์ อนันตวรพงศ์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

8 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ธูปจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

9 เด็กหญิง วนิดา ผลจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 34 หอประชุม หอประชุม(2)

10 เด็กหญิง วนิศรา เทพจ้ัง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2) ยังไม่แจ้งช าระ

11 เด็กชาย วรกร ทุมจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 34 หอประชุม หอประชุม(2)

12 เด็กชาย วรดล ห้วยทราย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

13 เด็กชาย วรพล วริทุม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

14 เด็กชาย วรเมท ดอกบัว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 34 หอประชุม หอประชุม(2)

15 เด็กชาย วรเมธ ไชยเพ็ชร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

16 นางสาว วรรณวิภา	 สีลาดเลา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 34 หอประชุม หอประชุม(2)

17 เด็กหญิง วรรณษา สกุลเดช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2) ยังไม่แจ้งช าระ

18 เด็กชาย วรวิทย์  พรหมจอม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

19 เด็กหญิง วรัชยา พวงศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

20 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณไตรย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธาตุพนม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

21 เด็กหญิง วรัญพร แพงกัลยา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

22 เด็กชาย วรัท ลิปิพัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)34 หอประชุม หอประชุม(2) ยังไม่แจ้งช าระ

23 เด็กหญิง วรัทยา ปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

24 เด็กหญิง วรัทยา เพชรฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 34 หอประชุม หอประชุม(2) ยังไม่แจ้งช าระ

25 นาย วรากร นาคะวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 34 หอประชุม หอประชุม(2)

26 เด็กชาย วรากร สารโพคา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

27 เด็กชาย วรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 34 หอประชุม หอประชุม(2)

28 เด็กชาย วรายุทธ วุฒิพรหม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)

29 เด็กชาย วรินทร กลมเกล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 34 หอประชุม หอประชุม(2)

30 เด็กชาย วรินทร เน่ืองแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 34 หอประชุม หอประชุม(2)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง วรินทรา เช้ือโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 35 หอประชุม หอประชุม(3)

2 เด็กชาย วฤทธ์ิ สีลา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 35 หอประชุม หอประชุม(3)

3 เด็กชาย วศิน จิตมานะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

4 เด็กชาย วศินระพี วิวรรณพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

5 นาย วสุพล   พยุงวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทรายมูลวิทยา 35 หอประชุม หอประชุม(3)

6 เด็กชาย วัชรพงศ์ อภัยโส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

7 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ผิวหอม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 หอประชุม หอประชุม(3)

8 เด็กชาย วัชริน อุดมศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

9 เด็กหญิง วันวิสา แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

10 เด็กหญิง วันวิสาข์ ศรีสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

11 เด็กชาย วิชชากร  สุวรรณไตรย์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

12 เด็กหญิง วิชญาพร สุนนท์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 35 หอประชุม หอประชุม(3)

13 เด็กหญิง วิดาภา เติมจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

14 เด็กหญิง วิภาวดี ม่ิงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 35 หอประชุม หอประชุม(3)

15 เด็กหญิง วิมุตติยา คามเขต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

16 เด็กหญิง วิรัชยาภรณ์ สมศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

17 เด็กหญิง วิรัญญา พลตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 35 หอประชุม หอประชุม(3) ยังไม่แจ้งช าระ

18 เด็กหญิง วิลัตติกา   ผลสว่าง - เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

19 เด็กหญิง วิลัยพร ลาพิมล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

20 เด็กหญิง วิศรุตา พ่ึงมนัส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

21 เด็กชาย วุฒิภัทร พ่ึงจัด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

22 เด็กหญิง ศดานันท์ ราชพ่ึง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

23 เด็กชาย ศดิศ ยานุวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 35 หอประชุม หอประชุม(3)

24 เด็กชาย ศตวรรษ เช้ือหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

25 เด็กหญิง ศรัณย์พัทธ์ พรหมป้องมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 35 หอประชุม หอประชุม(3)

26 เด็กหญิง ศริณย์พร นิตุธร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 หอประชุม หอประชุม(3)

27 เด็กหญิง ศรีพัชพันธ์ุ วงษ์แก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 35 หอประชุม หอประชุม(3)

28 เด็กชาย ศรุจ ศรีสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเอกปัญญา 35 หอประชุม หอประชุม(3)

29 เด็กหญิง ศรุดา นะรินยา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)

30 เด็กชาย ศรุติ จงวัฒนสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 หอประชุม หอประชุม(3)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ศศิญา สุค าภา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดงหลวงวิทยา 36 หอประชุม หอประชุม(4) ยังไม่แจ้งช าระ

2 เด็กหญิง ศศิรัศม์ิ ยศเรืองสา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

3 เด็กชาย ศศิศเมธ แสงสุมาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

4 เด็กชาย ศักรินทร์  บุญชัยมาตย์มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 36 หอประชุม หอประชุม(4)

5 เด็กหญิง ศินิญญาณี ศิริปัญญา - สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

6 เด็กชาย ศิรชัช พรมภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

7 เด็กหญิง ศิรประภา  ้เข็มแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 36 หอประชุม หอประชุม(4)

8 เด็กหญิง ศิรประภา ค ามุงคุณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา 36 หอประชุม หอประชุม(4)

9 เด็กหญิง ศิรประภา โยธานันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

10 เด็กหญิง ศิรภัสสร จันทรเป็ง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

11 เด็กหญิง ศิรภัสสร ธนากรจักร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 36 หอประชุม หอประชุม(4)

12 เด็กชาย ศิรวิชญ์ จันทะไพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

13 เด็กหญิง ศิราสินี  ธงยศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

14 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ดา แสนสุภามัธยมศึกษาปีท่ี 1 นาแกสามัคคีวิทยา 36 หอประชุม หอประชุม(4) ยังไม่แจ้งช าระ

15 นางสาว ศิริธร วรรณวิจิตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครพนมวิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

16 เด็กหญิง ศิรินธร ภูค า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

17 เด็กหญิง ศิริประภา ยอดทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 36 หอประชุม หอประชุม(4)

18 เด็กหญิง ศิริรัตน์ แพงบุโฮม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

19 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กาญจนสิงห์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ 36 หอประชุม หอประชุม(4)

20 เด็กหญิง ศิริวรรณ ก่ าเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

21 นางสาว ศิริวลี จันทร์ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ 36 หอประชุม หอประชุม(4)

22 เด็กชาย ศิวกร ชุติพร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

23 เด็กชาย ศิวกร อุดมเลิศปรีชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

24 เด็กชาย ศิวาวุธ ค าอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

25 เด็กหญิง ศุกลภัทร โพธิวรรณา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 36 หอประชุม หอประชุม(4)

26 เด็กชาย ศุภกิตติ เพียรชนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

27 นางสาว ศุภจิรา เจริญนาวี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 36 หอประชุม หอประชุม(4)

28 เด็กชาย ศุภณัฐ  วังคะฮาต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4) ยังไม่แจ้งช าระ

29 เด็กชาย ศุภมงคล สายสมบัติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 หอประชุม หอประชุม(4)

30 เด็กหญิง ศุภลักษณา มหาโคตรมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรณูนครวิทยานุกูล 36 หอประชุม หอประชุม(4)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ศุภวลี ชัยสาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 37 หอประชุม หอประชุม(5)

2 เด็กชาย ศุภวัฒน์  ศิริวาลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 37 หอประชุม หอประชุม(5)

3 เด็กชาย ศุภวิชญ์  เพชรราชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

4 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไชยด า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

5 เด็กหญิง ศุภากร เจริญกัลยากรมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

6 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์  สุระคาย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

7 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ โคตรโย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 37 หอประชุม หอประชุม(5)

8 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อนุกูลนารี 37 หอประชุม หอประชุม(5)

9 เด็กหญิง ศุภิศรา  ชาญประโคนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 37 หอประชุม หอประชุม(5) ยังไม่แจ้งช าระ

10 เด็กหญิง ศุภิสรา ธรรมโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกวดวิชา เอ  เอ ซี 37 หอประชุม หอประชุม(5)

11 เด็กหญิง ศุภิสรา อินทร์กง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

12 เด็กหญิง โศภิษฐ์ ปารดิษฐ - อ านาจเจริญ 37 หอประชุม หอประชุม(5)

13 เด็กชาย สกลธร คงอ่อน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

14 เด็กหญิง สกลสุภา วรแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

15 เด็กชาย สปา พันธราช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 37 หอประชุม หอประชุม(5)

16 เด็กหญิง สร้อยมุก พงษ์ประเสริฐมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

17 เด็กหญิง สรัลพร จันทร์สว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

18 เด็กหญิง สรัสวดี วังคะฮาด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 37 หอประชุม หอประชุม(5)

19 เด็กหญิง สวนีย์ ฤทธ์ิจ ารัส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 37 หอประชุม หอประชุม(5)

20 เด็กชาย สหชาติ โมราราช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล 37 หอประชุม หอประชุม(5) ยังไม่แจ้งช าระ

21 เด็กชาย สหัสภพ พรหมวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 37 หอประชุม หอประชุม(5)

22 เด็กชาย สัญญาบัตร สุระมล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

23 เด็กหญิง สัตตบุษกร วงวันดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 37 หอประชุม หอประชุม(5)

24 เด็กชาย สันติภาพ นามวา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 37 หอประชุม หอประชุม(5) ยังไม่แจ้งช าระ

25 เด็กชาย สาธิน นาราช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)

26 เด็กหญิง สิทธินี เจริญผล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 37 หอประชุม หอประชุม(5)

27 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ ชาตช านิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 37 หอประชุม หอประชุม(5)

28 เด็กชาย สิรภพ ทานค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 37 หอประชุม หอประชุม(5)

29 เด็กชาย สิรภพ ลุมภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5) ยังไม่แจ้งช าระ

30 เด็กชาย สิรภพ วรแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 หอประชุม หอประชุม(5)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย สิรภพ วัฒนเกียรติพงศ์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

2 เด็กหญิง สิรภัทร  พิริยะประสิทธ์ิมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 38 หอประชุม หอประชุม(6)

3 เด็กหญิง สิรภัทร บุญสมดุลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 38 หอประชุม หอประชุม(6)

4 เด็กหญิง สิรภัทร โพดาพล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 38 หอประชุม หอประชุม(6)

5 เด็กชาย สิรวิชญ์ ไชยวิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

6 เด็กหญิง สิรัชชา บุญศักด์ิดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช 38 หอประชุม หอประชุม(6)

7 เด็กหญิง สิริกัลยา อุดรแผ้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บัวขาว 38 หอประชุม หอประชุม(6)

8 เด็กชาย สิริโชค จงธนโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 38 หอประชุม หอประชุม(6)

9 เด็กหญิง สิรินดา ภาวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

10 เด็กหญิง สิรินาฏ อาจธะขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

11 เด็กหญิง สิริภัทร จุลละภมร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

12 นาย สิริภัทร ศิริรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 38 หอประชุม หอประชุม(6)

13 เด็กหญิง สิริภัทร สายจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

14 เด็กหญิง สิริยากร พะวัง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

15 เด็กหญิง สิริยากร ยงย่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

16 เด็กหญิง สิริวัฒนา สุทธะมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 38 หอประชุม หอประชุม(6)

17 เด็กหญิง สิริวิมล พนมสินรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

18 เด็กหญิง สิริสกุล โชติกเสถียร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

19 เด็กชาย สุคณเชษฐ์ ใยวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 38 หอประชุม หอประชุม(6) ยังไม่แจ้งช าระ

20 เด็กชาย สุคณเชษฐ์ ใยวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 38 หอประชุม หอประชุม(6)

21 เด็กหญิง สุชญาภรณ์ แสนแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 38 หอประชุม หอประชุม(6)

22 เด็กหญิง สุชัญญา เพ็งพราย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

23 เด็กหญิง สุชัญญา ศรีสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

24 เด็กชาย สุชัยพร บุษดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 38 หอประชุม หอประชุม(6)

25 เด็กหญิง สุชานาฎ พันธ์วงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

26 เด็กหญิง สุดาทิพย์ เสาพาน - อนุบาลโพนทอง 38 หอประชุม หอประชุม(6)

27 เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงปาก - ภาคภูมิ 38 หอประชุม หอประชุม(6) ยังไม่แจ้งช าระ

28 เด็กหญิง สุตาภัทร บุญเกล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม 38 หอประชุม หอประชุม(6)

29 เด็กหญิง สุทธิกานต์ จับบาง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 38 หอประชุม หอประชุม(6)

30 เด็กหญิง สุทธิดา ดวงดูสัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 38 หอประชุม หอประชุม(6)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง สุทธิดา สุร านาจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 39 หอประชุม หอประชุม(7) ยังไม่แจ้งช าระ

2 นาย สุทธิธนพัฒน์ พร้อมธนรัตน์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านแพงพิทยาคม 39 หอประชุม หอประชุม(7)

3 เด็กชาย สุทธิภัทร ไชยขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 39 หอประชุม หอประชุม(7)

4 เด็กหญิง สุธาสินี คนกล้า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 39 หอประชุม หอประชุม(7)

5 เด็กหญิง สุธิมา ด่างเกษี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปิยะมหาราชาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7)

6 เด็กหญิง สุธิมาพร  เสมาม่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 39 หอประชุม หอประชุม(7)

7 เด็กหญิง สุพรรณิการ์  วรสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 39 หอประชุม หอประชุม(7)

8 เด็กหญิง สุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุลมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7) ยังไม่แจ้งช าระ

9 เด็กหญิง สุพิชชา สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

10 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วงศ์กมลาไสยมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 39 หอประชุม หอประชุม(7) ยังไม่แจ้งช าระ

11 เด็กหญิง สุพิชญา มันทะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7)

12 เด็กหญิง สุพิชญา ฤทธ์ิมนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

13 เด็กหญิง สุพิชญา วายโสกา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 39 หอประชุม หอประชุม(7)

14 เด็กหญิง สุพิชญา อุตส่าห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 39 หอประชุม หอประชุม(7)

15 เด็กหญิง สุภชา เกียววงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อนุกูลนารี 39 หอประชุม หอประชุม(7)

16 เด็กชาย สุภวัฒก รัตนเมกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7)

17 นางสาว สุภัณชนก พรมจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

18 เด็กหญิง สุภัสสรา เลาหะวนิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 39 หอประชุม หอประชุม(7)

19 เด็กหญิง สุภาวิดา บริโปร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นาแกสามัคคีวิทยา 39 หอประชุม หอประชุม(7)

20 เด็กหญิง สุวนันท์ ชาติสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรพินท์พิทยา 39 หอประชุม หอประชุม(7)

21 เด็กหญิง สุวภัทร ยุบลเขต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

22 เด็กชาย สุวิจักษณ์ บุญทา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7)

23 เด็กชาย สุวิชชา อุปนันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

24 เด็กหญิง สุวิชญา ผานิตกุลวัฒน์มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

25 นาง โสภา ยะโส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 39 หอประชุม หอประชุม(7) ยังไม่แจ้งช าระ

26 เด็กหญิง โสภิตนภา นาเมืองรักษ์มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

27 เด็กหญิง หทัยชนก  จันทร์ช่างทองมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 39 หอประชุม หอประชุม(7)

28 เด็กหญิง หทัยชนก เยาวกรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 39 หอประชุม หอประชุม(7)

29 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย แสงโชกุน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)

30 เด็กหญิง หฤทชนัน พรหมจันทร์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 39 หอประชุม หอประชุม(7)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กชาย อชิตศักด์ิ แสงเนตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 40 หอประชุม หอประชุม(8)

2 เด็กหญิง อชิรญา แก้วไหล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

3 เด็กหญิง อชิรญา พานิชการ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8) ยังไม่แจ้งช าระ

4 เด็กชาย อชิรวัฒน์  สลางสิงห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

5 เด็กชาย อนรรฆ ชวติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

6 เด็กชาย อเนชาพงศ์ หงส์สุวรรณมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 40 หอประชุม หอประชุม(8)

7 เด็กหญิง อพัชชาพันธ์ ผลวิเชียรมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

8 นางสาว อพิยดา พินิจวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวัฒนา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

9 เด็กหญิง อภิชญา ศรีมีเทียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

10 เด็กชาย อภิเดช ค าแสนวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

11 เด็กชาย อภิมงคล ป้องศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8) ยังไม่แจ้งช าระ

12 เด็กชาย อภิวัณ  ภาณุมนต์วาทีมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

13 นาย อภิวัต พิชญธาดานนท์มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8) ยังไม่แจ้งช าระ

14 เด็กชาย อภิวิชญ์  แสงเพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

15 นางสาว อภิสรา ยะประโม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

16 เด็กหญิง อภิสรา เสียงล้ า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

17 เด็กชาย อมรชัย สิเนหะวัฒนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

18 นางสาว อมรรัตน์  พยุงวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทรายมูลวิทยา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

19 นางสาว อมรรัตน์ โชติมุข มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

20 เด็กหญิง อมลธิรา เขาวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธาตุพนม 40 หอประชุม หอประชุม(8)

21 เด็กหญิง อรจิรา เขียวข า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

22 เด็กหญิง อรจิรา เพชรวิชิต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

23 เด็กหญิง อรณิชา ยงยันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดอนตาลวิทยา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

24 เด็กหญิง อรนลิน จันทะยุทธ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 40 หอประชุม หอประชุม(8)

25 เด็กหญิง อรปรียา บุพศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

26 เด็กหญิง อรปรียา เสียงล้ า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 40 หอประชุม หอประชุม(8)

27 เด็กชาย อรรณพ จิตพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

28 เด็กหญิง อรรถพร  อรรถวณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 40 หอประชุม หอประชุม(8)

29 เด็กหญิง อรวรรณ อรรคค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 40 หอประชุม หอประชุม(8)

30 เด็กหญิง อรอุมา	 รักสุทธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว 40 หอประชุม หอประชุม(8)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ
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  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง อริยธิดา ยังคง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลิงนกทา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

2 เด็กหญิง อริศรา อุดมกัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บ้านแพงพิทยาคม 41 หอประชุม หอประชุม(9)

3 เด็กหญิง อริสรา ทาระขจัด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

4 เด็กหญิง อรียาภัทร กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

5 นางสาว อลิษา ช านิพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทรายมูลวิทยา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

6 เด็กหญิง อักษราภัค วงศ์สุรเกียรติมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

7 เด็กชาย อัครเทวรินทร์ บุตรสีผามัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปิยะมหาราชาลัย 41 หอประชุม หอประชุม(9)

8 นางสาว อัจจิมา  ผิวข า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9) ยังไม่แจ้งช าระ

9 เด็กหญิง อัญชญา สร้อยค าหลามัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

10 เด็กชาย อัมรินทร์ อินทร์แพง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 41 หอประชุม หอประชุม(9)

11 เด็กชาย อัศวิน อุปัญญ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9) ยังไม่แจ้งช าระ

12 เด็กชาย อาติยะ วรพันธ์ุ - วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9) ยังไม่แจ้งช าระ

13 เด็กหญิง อาทิตรา  เวียงค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลิงนกทา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

14 เด็กหญิง อาภัสรา หนูห่วง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธาตุพนม 41 หอประชุม หอประชุม(9)

15 นาย อาร์โน ปรมิน เชิลเซลมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

16 เด็กหญิง อารีย์รัตน์ จริยวรานุกูลมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นารีนุกูล 41 หอประชุม หอประชุม(9)

17 เด็กชาย อิทธิพล แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านแพงพิทยาคม 41 หอประชุม หอประชุม(9)

18 นาย อิสรภาพ วงศ์จอม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

19 เด็กชาย อิสรายศ แก้วมงคล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

20 เด็กชาย เอกอนันต์ ไขแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

21 เด็กหญิง เอ้ืออังกูร ม่ันคงธนาชัยมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัวขาว 41 หอประชุม หอประชุม(9)

22 เด็กชาย เอ้ืออังกูร โอบอ้อมกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช 41 หอประชุม หอประชุม(9)

23 เด็กหญิง แอนบอลีน แบล็ค มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลิงนกทา 41 หอประชุม หอประชุม(9)

24 เด็กหญิง ไอรดา สมเสียง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม 41 หอประชุม หอประชุม(9)

25 เด็กหญิง ขวัญชนก ใจกลาง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

26 เด็กหญิง แพรวิภา ทองปรียา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 41 หอประชุม หอประชุม(9)

27 เด็กชาย แผ่นดิน  บุญชัยโย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรชัยวิชชาลัย 41 หอประชุม หอประชุม(9)

28 เด็กชาย รัฐวีร์  เถาว์ชาลี มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 41 หอประชุม หอประชุม(9)

29 เด็กชาย ศุภณัฐ  เสาวลักษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 41 หอประชุม หอประชุม(9)

30 เด็กหญิง ขมาภรณ์  กาฬภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 41 หอประชุม หอประชุม(9)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง เต็มศิริ ศรีชมภู มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

2 เด็กหญิง ธนพร  กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

3 เด็กหญิง ธมนวรรณ  สิงละคร มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

4 เด็กหญิง ปทิตตา เหล่ือมศรี มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

5 เด็กหญิง โสภิตา  จิตจักร มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

6 เด็กหญิง อริสา แสงชมภู มัธยมศึกษาปีท่ี1 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

7 เด็กหญิง มาริสา  วรชัย มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

8 เด็กหญิง อภิญญา  ลุมชะเนาว์ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

9 เด็กชาย นิติศาสตร์  เชิดชน มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

10 เด็กชาย ชุติพัฒน์   ชนาฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

11 เด็กชาย ณภัทร  อรัญพูล มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

12 เด็กชาย สวพงษ์   ประสารฉ่่า มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

13 เด็กชาย สหรัฐ  แสนณรงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

14 เด็กหญิง จรรยา  กล่ินหอม มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

15 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช   บัวสมบูรณ์มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

16 เด็กหญิง ธาราสินี  พันธุโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

17 เด็กหญิง สุธิดา  ธรรมประกอบมัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

18 เด็กหญิง อัจฉริยา  มะโนขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

19 เด็กหญิง ก่ิงแก้ว  สารโพคา มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

20 เด็กหญิง จันทิมา   ทะเสนฮด มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

21 เด็กหญิง ชนม์นิภา   โชติจ่าลองมัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

22 เด็กหญิง ชนากานต์  ชนะเพีย มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

23 เด็กหญิง ณัฐวิภา  วิเศษขลา มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

24 เด็กหญิง ดรุโณทัย  ไชยเดช มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

25 เด็กหญิง ปรัสราพร  ศรีทวีกาศมัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

26 เด็กหญิง ปริณดา  โพนเงิน มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

27 เด็กหญิง ภัคลัญช์พร  พงษ์พรรณามัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

28 เด็กหญิง รัชนี  ศรีขาว มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

29 เด็กหญิง ศราวดี  สารโท มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)

30 เด็กหญิง ศุภนิดา  ซองศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 42 หอประชุม หอประชุม(10)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง สิรินัดดา  วิชัยโย มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

2 เด็กหญิง อมรรัตน์   ศรีหร่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

3 เด็กหญิง อลินดา  กล่ินหอม มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

4 เด็กหญิง ไอยรินทร์  ธารพรศรี มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

5 เด็กหญิง ประภัสสร  เลิศสงครามมัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

6 เด็กหญิง สุพิชฌาย์  ภูวนารถ มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

7 เด็กชาย ชยพล  บุญไชยโย มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

8 เด็กชาย ธราธร  จันค่า มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

9 เด็กชาย ภัทรดนัย  ยศบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

10 เด็กชาย ภูมิรักข์  ช่ืนชม มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

11 เด็กชาย อรรถโกวิท  วิเศษไชยมัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

12 เด็กชาย อัครพล  สีแก้วก่่า มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

13 เด็กหญิง กมลชนก  มะโนขันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

14 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ เฉลยกุล มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

15 เด็กหญิง ชญาฎา  งอนรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

16 เด็กหญิง ชญาดา  ตะวันค่า มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

17 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ แช่มช่ืน มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

18 เด็กหญิง ชนัดดา  คนใจบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

19 เด็กหญิง ณัฐพร  สินมา มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

20 เด็กหญิง ดิรัญดา  ตาลอ่าไพ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

21 เด็กหญิง เบญญาภา  ใจอ่อน มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

22 เด็กหญิง โยษิตา  ไชยเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

23 เด็กหญิง รินลดา  ทองตา มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

24 เด็กหญิง ศวรรยา  วิลาศรี มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

25 เด็กหญิง สิริกัลยา  วิชัยโย มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุฉินารายณ์ 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

26 เด็กชาย สุรวุฒิ  วันเมืองเก่า มัธยมศึกษาปีท่ี3 ยโสธรพิทยาคม 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

27 เด็กชาย กฤตยชญ์  แสงโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี3 ยโสธรพิทยาคม 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

28 เด็กชาย ปาริฉัตร  โคตะนนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี3 ยโสธรพิทยาคม 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

29 เด็กหญิง ปิยาพัชร  โคตะนนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี3 ยโสธรพิทยาคม 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1

30 เด็กหญิง จิราภรณ์  กุดหอม มัธยมศึกษาปีท่ี3 ยโสธรพิทยาคม 43 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา 1



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ อำคำรสอบ ห้อง หมำยเหตุ

   ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ทำงวิทย์ศำสตร์-คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

  ในวันเสำร์ ท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

1 เด็กหญิง ปวิชญา  ไปใกล้ มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

2 เด็กหญิง พริมาพร  ลครชัย มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

3 เด็กหญิง จิรัฐิพร  ศรีโชค มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

4 เด็กหญิง จารุพัสตร์  ทองน้อย มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

5 เด็กหญิง ณิชานันท์  นุตภิบาล มัธยมศึกษาปีท่ี3 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

6 เด็กหญิง พีรชญา  ช่างไทย มัธยมศึกษาปีท่ี2 กุดชุมวิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

7 เด็กหญิง แพรวา  ดวงตา มัธยมศึกษาปีท่ี2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

8 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย มัธยมศึกษาปีท่ี2 มุกดาหาร 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

9 เด็กหญิง วรพิชชา  จวนสาง มัธยมศึกษาปีท่ี2 ยโสธรพิทยาคม 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

10 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ มณีกุลทรัพย์มัธยมศึกษาปีท่ี1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

11 เด็กหญิง ชรินรัตน์  แสงสุวรรณมัธยมศึกษาปีท่ี1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

12 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

13 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

14 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

15 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

16 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

17 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

18 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

19 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

20 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

21 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

22 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

23 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

24 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

25 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

26 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

27 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

28 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

29 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1

30 44 อ านวยการ ห้องประชุม 1


