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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 311 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
ชั้น
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กวินธิดา ภูทองกลม
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลกัญญา ภูสุจริต
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กหญิง เกศินี ขุนพิลึก
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัยธรา นาถมทอง
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐชฎาภรณ์ จาเริญควร ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธีรัชชาภา ลาจุมจัง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิ่นปิลันด์ ไชยปัญญา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พชรนนท์ ทิศเนตร
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย วงศกร วงชารี
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย สกุลวัฒน์ ลามุล
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง สิรีธร เวียงปฏิ
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กชพร บัวพุฒเจริญ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กชพร ปาวงศ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง กนกนก สุวรรณไตรย์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
เด็กหญิง กนกนิภา เพียรจิตร
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กนกพร พรมสูงยาง
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กนกรดา ไชยายงค์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กนกรดา อ่อนทอง
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กนกวรรณ ศิริภักดิ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง กมลชนก สลางสิงห์
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กมลฐนัสส์ เชาว์ศิริกุล
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง กมลพร พัตตะเสน
ป. 4 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กมลพัชร เกือกูล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
311 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กมลวรรณ วิเศษศรี
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 2 ห้อง 312 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กรกฎ สุขศีล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กรกนก จระคร
ป. 6 จรชนะศึกษา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กรกนก หาศิริ
ป. 4 เขาวงวิทยา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กรชนก จันทะสอน
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กรณ์สิริปภา เปี่ยมสัตยา ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กรภัทร สิมลา
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กชาย กรวิชญ์ สุวรรณโมก
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กรุณา บูชาทิพย์
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤตธัชพงศ์ ดอนปรีชา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤตธี เจริญนาม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤตภาส พันธินา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤตเมธ ชูมี
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤตเมธ ภูมิศรี
ป. 6 เมืองร้อยเอ็ด
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤติน วุฒิสิริบูรณ์
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤษกร จันทะหงษ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤษฎา ภาน้อย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟสกลนคร
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤษณกร ศิริเดชรัตนกุล ป. 6 สหมิตรพิทยา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กฤษณพงษ์ สิมลา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กชาย กวิน สีสัน
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กวิน จิตจักร
ป. 5 สามัคคีบัวขาว
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กวินกาญจน์ มีประเทศ
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กวินกานต์ ยังอยู่
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กวินทิพย์ บัวจรูญ
ป. 6 บุญมีวิทยา
312 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กวินทิพย์ สังข์ทอง
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 3 ห้อง 314 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กวิสรา เกษตรสินธุ์
ป. 3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กสิณชน ราชพล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ก้องพิภพ จันทร์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ก้องภพ ฤทธิธาดา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กะกันดา นามปัญญานนท์ ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญณัช ศรีดี
ป. 5 อนุบาลโพนทอง
เด็กหญิง กัญญวรา สุดบ่อนิจ
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กัญญากรณ์ โยธายุทธ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญากานต์ คาตานิตย์ ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญาณัฐ กัณหาจันทร์ ป. 6 สหมิตรพิทยา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญาณัฐ แนบเนียน
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพียรไลย์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง กัญญาพัชร เดชคาภู
ป.3 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญารัตน์ แดงน้อย
ป. 6 บ้านกุดนาใส
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสนเพื่อน
ป. 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัญญาวีร์ จั่นทับ
ป. 4 อนุบากาฬสินธุ์
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กันต์ วงศ์พิบูลสุข
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กันต์ณภัทร เวฬุวนารักษ์ ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กชาย กันตภัทร มากนวล
ป.5 อนุบาลมุกดาหาร
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กันต์รวี นิติพจน์
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
เด็กหญิง กันติชา รอบคอบ
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กันติชา กรรณิการ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กันติชา ตาสาโรจน์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
314 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กันตินันท์ โอฬารเสถียร ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 4 ห้อง 315 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กันย์ดนัย แก้วศิริ
ป. 5 อนุบาลเซกา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กันยพัชร กงแก่นท้าว
ป. 4 อนุบาลสกลนคร
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กัมปนาท พงศ์ชินฤทธิ์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัลญตรา สุธรรม
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง กัลยกร รัชอินทร์
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัลยณพ งอมสระคู
ป. 6 สหมิตรพิทยา
เด็กหญิง กัลยรัตน์ วงศาเคน
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กัลลประภา สุพร
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แก้วพรหมมา ป. 6 ชุมชนดอนตาล
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กานต์เกล้า ภูโทสุทธิ์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กานต์ธิดา อุทรักษ์
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กาพู ปึ้งตะเนน
ป. 5 บารุงพงศ์อุปถัมภ์
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กิ่งแก้ว แก้วรักษา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิจวริศร์ แสงโสภาพรรณ ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติ์กวิน ยาใจ
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติณัฎฐ์ หนาดคา
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กชาย กิตติธัช ซาเสน
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติธิษณ์ หนาดคา
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติพงศ์ นพรุจิกุล
ป. 5 ท่านพระสารีบุตร
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติพงษ์ งิวโสม
ป. 6 โรงเรียนบ้านอากาศ
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติพศ กมลเลิศ
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติพัฒน์ แข็งแรง
ป. 6 จรชนะศึกษา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติพัศ วารีขันธ์
ป. 5 เขาวงวิทยา
315 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กิตติภพ มีตา
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 5 ห้อง 317 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กิตติยา แก้วโพธิ์ทอง
ป. 6 ชุมชนหนองเซียงซา
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ฆารไสย์
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กีรดิต ยืนยง
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กีรตะ ภูวภรณ์กุล
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย กีรติกร แก้วหานาม
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลจิรา กุคาอู
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กหญิง กุลจิรา กุลชาติ
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลณัชชา วรสาร
ป. 6 อนุบาลภาคภูมิ
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลธรา ยี่สารพัฒน์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลปริยา กุคาอู
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลปรียา พันทะชุม
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลปรียา สุวรรณไตร
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง กุลภา ศรีประทุม
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กุลโรจน์ คามุงคุณ
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย กุลวัชร ฆารไสว
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กชาย เกียรติกุล วิวัฒน์เจริญ
ป. 6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ไกรวิชญ์ วังคะฮาต
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
เด็กชาย ขวัญกวี กลางประพันธ์
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญจิรา คาโส
ป. 6 บ้านห้วยม่วง
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญจิรา พันทะชุม
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญภินันท์ แซ่เซีย
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญฤทัย คาดวง
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญวริน ศรีวิจารย์
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
317 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ขวัญสุดา ขันแข็ง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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20
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24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 6 ห้อง 318 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง เขมจิรา ไชยทองศรี
ป. 6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เขมิกา แก้วดี
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คงเดช บุษดี
ป. 6 เขาวงวิทยา
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คณพัฒน์ จิรัฐพิกาลพงศ์ ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คณาทรัพย์ เสียงลา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คนาชัย ยี่สารพัฒน์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย คุณตานันต์ สันติคุณากร ป. 6 ชุมชนดอนตาล
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คุณภัทร วิลาศรี
ป. 5 อนุบาลกาฬสินธุ์
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย คุณานนท์ โสสว่าง
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จงกลณี ภักดีงาม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จตุรพิธ พรมชาติ
ป. 4 ชุมชนดอนตาล
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จักรภัทร เสียงลา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย จักรภัทร หาปู่ทน
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จันทร์สุดา อินทร์ไชยา
ป. 6 บ้านคาบง๑
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จัสมิน ลิซ่า บาชมานน์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จาฎุพัจน์ สุวรรณพันธ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จารุชา บัวจูม
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
เด็กหญิง จารุพร บุญเกษมสิน
ป. 6 สาธิตม.ขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา 318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จารุวรรณ คนคล่อง
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จารุวรรณ โสพันธุ์
ป. 6 พระกุมารศึกษา
เด็กหญิง จิณฐตา ห้วยทราย
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิณณ์ญาดา ปัญญา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิณณะณัฏฐ์ พานิชศิริ
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
318 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิณดาภา วงศ์สายเชือ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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20
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24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 7 ห้อง 324 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิดาภา วิริยธนชิต
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิดาภา ศุภพิตร
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิตติพัฒนกรณ์ แสงสุวรรณ ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง จิตรามณี ทองดอนใหม่
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จินต์จุฑา ปึ้งตะเนน
ป. 6 บารุงพงศ์อุปถัมภ์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรชยาพร ประชาชิตร
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรโชติ แสนสุข
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรฐา คลังแสง
ป. 6 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรฐา ชัยรักไพบูลย์กิจ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรพัฒน์ หมายมั่น
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรภัทร กันหาฤกษ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรภัทร ชัยสุนทร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรภัทร์ สุริยวรรณ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรภัทร เสวะนา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรเมธ ภูสนิท
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรรุตม์ กุดแถลง
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรัชญา ปัญญามี
ป. 6 สหมิตรพิทยา
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรัชญา ปาปิม
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรัชญา ศรีนารถนาวา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิรัชยา วริวรรณ
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง จิรัชยาพร ไตรงามสม
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิราพร อินปาว
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิราพรรณ ป้อมสุวรรณ์ ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
324 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิราพัชร สิงห์เปี้ย
ป. 6 บ้านคาบง๑

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 8 ห้อง 325 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง จิราพัชร สุจินพรัหม
ป. 6 อนุบาลทองอุ่น
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิราภัทร รุ่งนามา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิราภา จันทะโสม
ป. 6 บ้านหนองแวงใหญ่
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จิราภา กันดี
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย จิรายุ ลาภสาร
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กชาย จิรายุส วิเศษศรี
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จุฬารัตน์ กาญบุตร
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ดารงค์บุญ
ป. 6 บ้านคานางโอก
เด็กชาย เจตนิพิฐ คนหาญ
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
เด็กหญิง เจนจิรา โชติวรรณ
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฉันทกร คาภักดี
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญาดา ไชยเกรินทร์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานันท์ สายศักดา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชญานันท์ แสนสวาท
ป. 6 บ้านลุมพุกหนองกุง
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานิน เลียงชื่นใจ
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานิศ การพิศมัย
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานิศ โพธิบุตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานี ทองผดุง
ป. 6 บุญมีวิทยา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญานุช ชโลธร
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชญาภา คล้ายแก้ว
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชณิสรา สุวรรณชมภู
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนกเนตร การเกษ
ป. 6 สหมิตรพิทยา
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชนกันต์ พราวศรี
ป. 4 ท่านพระสารีบุตร
เด็กชาย ชนธัญ รูปเหมาะ
325 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 9 ห้อง 326 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย ชนธัญ แหวะสอน
ป. 5 อนุบาลขอนแก่น
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนนพชร พลหาญ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนัญญา ไชยศิริ
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนัญญาภรณ์ จันทร์ศิลป์ ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนัญธิดา พรหมเสนา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนัฏนิภา กล้าขยัน
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนัฐปภา ชรากาหมุด
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนันธิดา จิรัฐพิกาลพงศ์ ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนากานต์ ดอนภิรมย์
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนาภา ดีดวงพันธ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนิกานต์ เพชรรัตน์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนิกานต์ โพนารินทร์
ป. 6 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนิญญา ไชยศิริ
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง ชนิสรา พันนุมา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
เด็กหญิง ชนิสรา วิริยะ
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชนิสรา ทิพย์อุทัย
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชยกร ไสยพร
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชยางกูร สินธุโคตร
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กชาย ชยุต โอฬารเสถียร
ป.6 ท่านพระสารีบุตร
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชลดา เชือคาจันทร์
ป. 5 ห้วยยางจอมมณี
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชลธิศ หวะสุวรรณ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชลรชพร รัชพล
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชลิตา หาระพันธ์
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง ชโลธร ดอกดวง
ป. 6 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 326 อาคารเรียนรวมราชวิทย์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 10 ห้อง 327 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย ชวกร ดีดวงพันธ์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ชวพร พลลา
ป. 5 อนุบาลกิตติยา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชวาลา คารักษา
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชวิศา พันธ์สุวรรณ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย ชัชชัย ดรรักษา
ป. 3 พระกุมารศึกษา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัชนันท์ วังวงษ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัชวาล แวงวรรณ
ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชัญญานุช ผองแก้ว
ป. 4 อนุบาลสกลนคร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ชัญญานุช พ่อสิงห์
ป. 4 อนุบาลดงหลวง
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัยภันท์ ผิวพรรณ
ป. 4 อนุบาลร้อยเอ็ด
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัยมงคล พิมพ์รักษา
ป. 6 บ้านหนองบก
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัยยุทธ รวยรส
ป. 6 เขาวงวิทยา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชัยวิวัฒ นัทยาย
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชาติญามา พิมหา
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชาติสยาม ศรีเมือง
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชิษณุตาภรณ์ ช่วยวัฒนะ ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปะทะวัง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ดีดวงพันธ์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชีวาณัฐ โพธิ์ศรี
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วังคะฮาต
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ชุมภูนท์
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุทธิจักร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชุติกานต์ ชื่นชม
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
327 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ชุติญา ธิรารักษ์
ป. 6 บ้านห้วยลาโมง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 11 ห้อง 328 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย โชคพิพัฒน์ คาดวง
ป. 4 อนุบาลกาฬสินธุ์
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง โชติกาญจน์ ศิริโสม
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เฌนิศา คาพิพจน์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ญาณพัฒน์ ภูละมุล
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ญาณิศา เรืองรองวรรษ ป. 3 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ญาณิศา สายจิตร
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ญาณิศา อารัญภาณุ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฐปนัท สมบัติหอม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ฐปนีย์ ศรีดาว
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฐักกูร เหลืองรุ่งเรือง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฐากร ปนศิริวัฒนกุล
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ฐานิดา ทรงประโคน
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฐิติโชติ ไชยสุนันท์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ฐิติภัทร ระติเดช
ป. 6 บุญมีวิทยา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ฐิติภา เสนาหมื่น
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กชาย ฑีฆาพัศ ผิวหอม
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณฐกร วงศ์สวัสดิ์
ป. 4 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณฐพงศ์ ยอดกล้า
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณฐพร เมืองโคตร
ป. 6 บ้านหว้านใหญ่
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณธายุ ศรีแก้ว
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง ณธิดา ยืนยง
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณภทรกมล ลีเหมือดภัย ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณภัทร มิตรภานนท์
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
328 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณภัทร เดชพงศ์พรหม
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 12 ห้อง 331 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย ณภัทร พรมนิล
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณภัสกร พูลเพิ่ม
ป. 6 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณภัสนันท์ พรรณา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัชชา บุตรวัง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัชชา ภูขมัง
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัชยาภา สุตาวงษ์
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฎฐณิชชา แข็งแรง
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ปัททุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฎฐ์นภัส วิเชียรชัย
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โชตินันต์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดอกดวง
ป. 4 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา พรมอินทร์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฏฐนันท์ นาเสงี่ยม
ป. 6 บ้านหว้านใหญ่
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐนิชา เกือทาน
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐพร ดอกดวง
ป. 4 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐวิตรา นารีนุช
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฏฐวี เกตุแสนวงศ์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฏฐิตาพร สุไชยะ
ป. 6 บุญมีวิทยา
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐกรณ์ มักกะยม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐกฤตา เวียรชัย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐกฤษตา แสนยศบุญเรือง ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐกลม จอมทรักษ์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐกสนต์ คนกล้า
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐชนน วงษ์จรัส
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
331 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
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8
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 13 ห้อง 332 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง ณัฐชยา นนลือชา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐณิชา เทียมทัน
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐณิชา ประเศรษโฐ
ป. 5 จรชนะศึกษา
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐณิชา พิทักษ์วงค์จินดา ป. 1 เซนต์ยอแซฟสกลนคร
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐณิชา เยืองกลาง
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีประมาณ
ป. 5 อนุบาลกาฬสินธุ์
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐดนย์ ทองหล่อ
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐดนัย คนหาญ
ป. 4 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐธเนศ ดอนเส
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐธริดา ผิวขา
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐธิชา สายสุริย์
ป. 4 เขาวงวิทยา
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญซา
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐธิดา ต้นตระกูลทรัพย์ ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐนนท์ ชัยวงค์ษา
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนรินทร์ สมตน
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนรี พิทักษ์วงค์จินดา ป. 4 เซนต์ยอแซฟสกลนคร
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนันท์ สะภา
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนิช มหิพันธุ์
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนิช มะโนขันธุ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐนิชา อินทฤทธิ์
ป. 6 บ้านคาบง๑
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐพงศ์ ตาทอง
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐพร แก้วพริง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐพัฒน์ วาปี
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐภพ เนตรภักดี
ป. 5 ท่านพระสารีบุตร
332 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 14 ห้อง 333 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย ณัฐภัทร จังสังข์
ป. 6 บุญมีวิทยา
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐภัสสร โพธิพรม
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐมน สุวรรณไตรย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐมน มะโนขันธุ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐมาศ จันปุ่ม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐรัตน์ จอมทรักษ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐริกา ไชยโกฎ
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐลภัส อธิรัชต์ธนผล
ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐลักษณ์ ชาตา
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐวดี ผากา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐวดี พรมนัส
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ณัฐวราวรรณ หารี
ป. 6 สหมิตรพิทยา
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ รากวงค์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐวัฏฏ์ รัตนตรัยวงศ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐวิโรจน์ ภูโน
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุไชยชิต
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ณัฐิวุฒิ สุระพล
ป. 5 บ้านม่วงไข่
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิชชา คานิพจน์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิชนันทร์ คุณชื่น
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิชา ชมไพศาล
ป. 5 ท่านพระสารีบุตร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิชากานต์ ศิลา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิณฑิรา ฤทธิ์ไพบูลย์
ป. 5 อนุบาลสกลนคร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ณิระนันท์ ทองจันทร์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
333 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 15 ห้อง 334 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง เณศรา นวน
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ์ ป. 6 อนุบาลนครราชสีมา
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ดลชา แสนโคตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กชาย เดชมังกร เสียงลา
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เดชาชาญ คาจันทร์
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก
เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภา เทือกภูเขียว ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ติณณ์ เทพพิทักษ์
ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เตชิน ปิ่นเปโต
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ถมทอง โพธิ์ทองธนาภา ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ทรงพล วรหาญ
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทวีทรัพย์ สุพรรณโมก
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทศพร ศรีวะอุไร
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ทักษ์ บุญศรี
ป. 4 เชิงชุมราษฎร์นุกูล
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ทัตเทพ ชาญเชิงลม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทัศนนันท์ นามจุมจัง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ทัศพร นัทธีเจริญ
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทัศวรรณ มงคล
ป. 6 บ้านลุมพุกหนองกุง
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ทินภัทร เหลาแหลม
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทินสิรี บุบผาสังข์
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทิพย์ประยูร คุณสิงห์
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทิพย์ลาวัลย์ ภูมลา
ป. 6 บ้านนาเที่ยงวันครู(๒๕๐๑) 334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทิพย์สุดา ราชบรรอินทร์ ป. 6 เขาวงวิทยา
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทิพานันท์ พิรักษ์
ป. 5 จรชนะศึกษา
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ทีน่า ณัฏฐธิดา ฮิกกิน
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
334 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 16 ห้อง 335 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย เทพทัต ชาญเชิงลม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เทพอาทิตย์ จันทร์เผือก ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เทวราช แผ่นเงิน
ป. 6 บ้านลุมพุกหนองกุง
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย แทนคุณ เจนวิริยะกุล
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนกร เจริญเลิศสกุล
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนกร พรหมสาขา ณ สกลนครป.4 อนุบาลคาชะอี
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนกร มันปาฏิ
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนกฤต จันเต็ม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนกฤต มันปาฏิ
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนชาต ตังเจริญทวีกิจ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนชาติ ชูช้าง
ป. 6 แจนแลนวิทยา
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนโชติ โคตรโสภา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนโชติ วรสุข
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนทัต จันทะศรี
ป. 6 บ้านนาหว้าน้อย
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย ธนธร ไชยสุริย์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนธรณ์ วานิชสุจิต
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธนนันท์ ไชยหมื่น
ป. 5 อนุบาลร้อยเอ็ด
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธนพร เฉวียงไว
ป. 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ธนพร พานโมก
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนพล แสนจันทะ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภัทร บารุงตา
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภัทร แก้วหาญ
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภัทร รัตนโกศล
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภัทร สีแก่
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
335 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 17 ห้อง 336 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย ธนภัทร สุทธิรักษา
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภัทร สุวรรณไตรย์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภูมิ มุกดาเลิศโวหาร
ป.5 ท่านพระสารีบุตร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนภูมิ แสนโบราณ
ป. 6 บุญมีวิทยา
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนวัฒน์ ปรีบุญครอง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนวิชญ์ เจริฐวุฒิมากร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนวินท์ เสียงลา
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธนัชชา ใจสุข
ป. 4 นาแพงโคกนาสร้าง
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ธนัญชนก นัยจิต
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธนัญชนก เมืองโคตร
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธนันดา มาโยธา
ป. 6 สหมิตรพิทยา
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ธนันทิกานต์ ทะสุนทร
ป. 6 อนุบาลชัยภูมิ
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนาธิป บุญอาจ
ป. 6 อนุบาลด่านซ้าย
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย ธนาวินทร์ คล่องแคล่ว
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธนาวุฒิ ใจสุข
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธเนศ พิทักษ์วงศ์
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธมกร นิมิตรัตน์
ป. 4 อนุบาลสุรินทร์
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธมกร วิริโยคุณ
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธมณฑล ก้อนคา
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธมนวรรณ มุมทอง
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธมนันม์ สมนาแซง
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธรรมรักษา ศรีหาตา
ป. 5 เขาวงวิทยา
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธรรศดนัย ราชอุดม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธราเทพ แสงเพ็ชร
ป. 6 อนุบาลทองสตา
336 อาคารเรียนรวมราชวิทย์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 18 ห้อง 337 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ภูกิ่งดาว
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัชพรรณ แสนสุด
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญชนก นาโสก
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญชนก พลเยี่ยม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญชนก พิมพิศาล
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญชนก สีวาดมา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แพ่งศรีสาร
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ก้อนคา
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญญวรินท์ ก้อนคา
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธัญญวิชญ์ รูปสอาด
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญญาเรศ เพชรนนท์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ กระแสวัชร
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เพชรสูงเนิน
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ไชยทะ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ โสมรักข์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญวรัตม์ วิชัยโย
ป. 5 เขาวงวิทยา
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัญสร คิดขยัน
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธัทยากร รูปคม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธันยพร เก่งกว่าสิงห์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธาริณี แฝงสีคา
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุพร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิดาศิริ เลายี่
ป. 6 จรชนะศึกษา
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิติกาญจน์ รุ่งปรยศรีสกุล ป. 5 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิติมา ตระกูลลาเจริญ
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
337 อาคารเรียนรวมราชวิทย์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 19 ห้อง 338 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง ธิติมา พิมพ์มหา
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธิติเมศร์ ขจรปัญญาไพศาล ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิษณามณี ทองตัน
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ธิษณิน สุคนธชาติ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีทัต อนันต์สถิตย์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีรภัทร เขียนศรีอ่อน
ป. 6 จรชนะศึกษา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีรภัทร์ จงกนกพล
ป. 6 อนุบาลจันทรัตน์
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีรภัทร ศรีโยหะ
ป. 6 บ้านกุดโง้ง
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีรเมธ มุลทา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ธีระบรรจง สุโพธิณะ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เธียรจุติ พรหมชัยนันท์
ป. 6 สหมิตรพิทยา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นนท์ณธี สุพรรณ
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นนท์ธวัฒน์ นามทอง
ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภุมิ
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นนทนันต์ ก้านสันเทียะ ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นนทพัทธ์ นามนาเมือง
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นภัสกรณ์ บริสุทธิ์สุขศรี ป. 6 อนุบาลทองสตา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง นภัสวรรณ จาปาลี
ป. 4 อนุบาลกาฬสินธุ์
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นภัสสร รูปดี
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นภัสสร เสียงหวาน
ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นภาวดี กัลยาวงศ์
ป. 6 ประถมปรีดาภรณ์
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นรวิชญ์ ศิริพรรณ
ป. 4 อนุบาลกาฬสินธุ์
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นรินรัตน์ ตาลอาไพ
ป. 6 เขาวงวิทยา
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นฤเบศร์ ทองขันธ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นลินนิภา สาลีวงศ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
338 อาคารเรียนรวมราชวิทย์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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20
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24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 20 ห้อง 342 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย นวพล พรหมสิทธิ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นัฏนันท์ จันปุ่ม
ป. 2 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นัฐธิดา หนูทอง
ป. 6 เขาวงวิทยา
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นัทธ์ชนัน อัจฉริยะเมธากุล ป. 6 มารีย์วิทยา
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง นัทพัช บุปผไชย
ป. 4 อนุบาลกาฬสินธุ์
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นันท์นภัส ไชยมัชชิม
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นันทภัทร เสนาช่วย
ป. 2 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นันทวรรณ ทุยบึงฉิม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นันทวรา เสนาช่วย
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นันทวิช สุขอ่า
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นันทิพัฒน์ พะรงาม
ป. 6 เมืองสุรินทร์
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นันธิดา อินทกสิกร
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นันนภัส เชื่องดี
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย น่านนา เจรญสุข
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นายพระนาย สนอุทา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นาราภัทร วัฒนกุล
ป. 5 ท่านพระสารีบุตร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นาวิน มายเจริญกุล
ป. 6 พระกุมารศึกษา
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง นิชนันศ์ ทิพม่อม
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นิชาภา เมืองโคตร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย นิติธร ตันสมรส
ป. 2 เซนต์ยอแซฟกุฉิยารายณ์
เด็กชาย นิพพิชฌน์ บุตรวงศ์
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นิภัทรฌา เมืองโคตร
ป. 6 มุกดาหาร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นิรมล พลเยี่ยม
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
342 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นิลเพชร แพงคา
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา

ที่
1
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 21 ห้อง 343 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กหญิง นิลาวัลย์ กล่อมนาค
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง นุชนรา ศรีวิเชียร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กหญิง เนตรนภา กลางประพันธ์ ป. 5 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เนตรนภา นาชัยเริ่ม
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เนติภัทร ตันสมรส
ป. 5 กุฉินารายณ์
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เนติภูมิ บุญเลิศ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย เนติศักดิ์ เผ่าพันธ์
ป. 6 เขาวงวิทยา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง บัณฑิตา บุญสา
ป. 6 เขาวงวิทยา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง บัณฑิตา โพธิ์ไทร
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง บุญญาฎา ไชยเพชร
ป. 4 ร่มเกล้า
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย บุญภวิษย์ วงศ์วนิชโยธิน ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง บุษกร แดนกาไสย์
ป. 6 บุญมีวิทยา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง บุษยภรณ์ ศรีวงษ์
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เบญจวรรณ โม้สิงห์
ป. 5 อนุบาลเมืองพนมไพร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เบญญาภา ใจยุติธรรม
ป. 6 บุญมีวิทยา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง เบญญาภา วรพันธ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปกฉัตร พิมโคตร
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปกป้อง ปันต๊ะ
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปฎิภาน พลเยี่ยม
ป. 6 อนุบาลทองสตา
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปฏิพล เจริญผล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปณิธิดา ศรีลาภ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปทิตตา นาตาแสง
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปนัดดา ฟักทอง
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
343 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปพิชญา ยี่สารพัฒน์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 22 ห้อง 344 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาดา จันทร์ศิริ
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาดา จันทาคีรี
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาวรินท์ ภูมาตย์
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาวรินท์ มิกขุนทด
ป. 5 บ้านสี่แยกสมเด็จ
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ชินคา
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง ปภาวิณี เอกจิตต์
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปภาวี วัฒนเนติกุล
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปรเมศวร์ จงชมผา
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปรรณพร ทองสอาด
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ประการพัฒน์ จันทร์ส่องสุข ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ประวีณา สระทอง
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ประสิตา บุ้งทอง
ป. 6 จรชนะศึกษา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ ป. 4 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปรัฏฐกร ทองมี
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปราญชลี คุณสีขาว
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปราณณิชา เสียงลา
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปริญชญา จันทร์หอม
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ปริยากร ธิติเชษฐ์ตระกูล ป. 6 วิทยาศาสตร์จภ. บุรีรัมย์
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปริยากร หิรัณย์ษฐิติ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง ปริยาภัทร คานึงผล
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปฤณ ชาลีพุทธาพงศ์
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวรรัตน์ คล่องการ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวริศา ถูกจิตร
ป. 5 ท่านพระสารีบุตร
เด็กหญิง ปวริศา พึ่งจัด
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 344 อาคารเรียนรวมราชวิทย์

ที่
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2
3
4
5
6
7
8
9
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 23 ห้อง 345 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวารนิตยา เที่ยงสงค์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปวินลภย์ พรศิรินพคุณ
ป. 5 อนุบาลร้อยเอ็ด
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวีณ์นุช พรมบุตร
ป. 6 อนุบาลเซกา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวีณอร ศรีชัย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปวีณา ศรีประไหม
ป. 6 เขาวงวิทยา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปวีร์ จันทรสาขา
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ รัชอิททร์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ นารีนุช
ป. 5 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปัณณ์ ยนต์ชัย
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปัณณ์ชญาณัฐ อินผล
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปัณณทัต ใจแข็ง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปัณณทัต ชมชื่นดี
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปัณณพัฒน์ ปรีถวิล
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สิทธิไกรพงษ์ ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อาจวิชัย
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปัณณิตา หลักบุญ
ป. 6 บุญมีวิทยา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปาณิสรา มงคลนพสิทธิ์ ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปาณิสรา เมืองโคตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง ปานชีวา เข็มรัมย์
ป. 6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปานไพลิน ฉิมพาลี
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปานิตา ศรีอรุณ
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปาริฉัตร อนันตรักษ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปารียานันท์ รั่นอรัญ
ป. 6 จรชนะศึกษา
345 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปิติภัทร เสริมศิริ
ป. 5 บ้านหว้านใหญ่
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 24 ห้อง 346 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิ่นเกล้า จันทะคัต
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ปิยกมล อิ่มเจริญ
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิยธิดา คาดีวี
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิยธิดา พัดดง
ป. 5 เขาวงวิทยา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิยธิดา ศรีปัตถา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปิยะณัฐ รัตนวงศ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปิยะนันท์ รัตนสมัคร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กชาย ปิยะปราชญ์ หาศิริ
ป. 6 โรงเรียนบ้านหนองบง
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปีย์วรา สีดาธรรม
ป. 6 อนุบาลรัตนบุรี
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุญญตา ศิริวัฒนชัยศิลป์ ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ทวีโคตร
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ เหมหาญ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
เด็กหญิง ปุญญิศา คนขยัน
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุญณภพ ประกอบสุข
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุณญาภัทร สุทธวงศ์
ป. 5 เขาวงวิทยา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุณฑริกา ศรีดาบุตร
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุณฑริกา วิชาเถิน
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุณณดา หิรัญรุ่ง
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุณพจน์ แสงนิกุล
ป. 5 เขาวงวิทยา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง ปุณยกร ประทุมชาติ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุณยธร คูณนิล
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุณยาพร ผลสว่าง
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุณิกา นามณฑา
ป. 6 บ้านสี่แยกสมเด็จ
346 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ สุขบัติ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 25 ห้อง 347 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ปุลวัชร รัตนตรัยวงศ์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย ผดุงศักดิ์ คาบาง
ป. 6 บ้านหนองแวงใหญ่
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย แผ่นดิน บุญชัยโย
ม. 3 พรชัยวิชชาลัย
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ฝณแก้ว แก้วหล่อ
ป. 6 อนุบาลศรีสะเกษ
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พงศกร นามประภากร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พงศกร สาราญมล
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เด็กชาย พงศธร ศรีทอง
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
เด็กชาย พงศภัค ลาเลิศ
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พงศ์ภัค สายยศ
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พงศ์รพี วรชิน
ป. 5 เขาวงวิทยา
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พชร ขาพึ่งตน
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พชรกมล ไชยเทพ
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พชรดนัย โงนมณี
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พชรพรชนก ขวานอก
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พชรพล สุธาธรรม
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พนธกร ภูหนองโอง
ป. 5 เทศบาลสวนสนุก
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พนม ภิญโญ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พนิตานันท์ อบเชย
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรกนก แก้วอุดม
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรชนก โทนุสินธุ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรธีรา จันทร์เหลือง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรปวีณ์ ภูมลา
ป. 3 อนุบาลมุกดาหาร
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรพันธุ์ โฆษิตพุทธินันท์ ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
347 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พรภูภาณ มัชชิมา
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 26 ห้อง 348 อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรรณปพร พรหมวงค์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พร้อมนภพล ผันผ่อน
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พริมาภา เขมะปัญญา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พฤษชาติ ถิตย์ฉาย
ป. 6 เมืองใหม่
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พลวรรธน์ ขันวิเชียญ
ป. 5 อนุบาลจันทรัตน์
เด็กชาย พลวรรธน์ อุ่นท้าว
ป. 4 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พลอย พรพนม
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พลอยชนก สามาลย์
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พลอยชมพู ภูชมชื่น
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พลอยญาวี นิบุณกิจ
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พลอยปภัส สีสอนเหม่น ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
เด็กหญิง พลอยมณี แก้วดี
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พลอยลดา พาณิชย์พงศภัค ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พวษพัฒน์ ไชยณรงค์
ป. 6 อนุบาลดารงราชานุสรณ์
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พศิกา โพธิ์ขา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พศิน ประทุมภักดิ์
ป. 6 เมืองร้อยเอ็ด
เด็กชาย พศุตม์ ญาณสว่าง
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
เด็กชาย พัชร สวัสดิ์วงศ์ไชย
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พัชรดา บัวชน
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พัชรพล จิบทอง
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กชาย พัชรพล เชือคาจันทร์
ป. 6 ชุมชนบ้านหนองบัว
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พัชรศิริ แสงเพชร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พัชราพร แสงทอง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
348 อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พัชริญา ไชยบัง
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 27 ห้อง 612 อำคำรคณิตศำสตร์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัชริดา คณานิตย์
ป. 6 อนุบาลศรีสะเกษ
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัชรีรัตน์ ทองทา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พัฒชกรณ์ สุวรรณพันธ์ ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย 612
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เจียนมะเริง
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ทวีบุตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พรหมเสนา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ยุระตา
ป. 6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 612
612
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พัทธนันท์ เตียรถ์วัฒนานนท์ ป. 6 อนุบาลชัยภูมิ
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธนันท์ พุทธวรรณ
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พัทธนันท์ เหล่าเขตกิจ
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พันธนกูล พละหาญ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พันธิตรา ถิตย์รัศมี
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
612
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พันธิตรา โอชารส
ป. 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
เด็กชาย พัสกร กุลศิริกุล
612
อาคารคณิตศาสตร์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พัสกร พินิจโชติ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พาขวัญ พิทักษ์ศฤงคาร ป. 5 อนุบาลสกลนคร
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พาขวัญ มณีกัณฑ์
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
612
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พาครองขวัญ พูลสวัสดิ์ ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พาทิศ โชคกาญจนกุล
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชากร ทองภูบาล
ป. 6 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 612
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชานันท์ อ่อนดี
ป. 4 เทศบาลสวนสนุก
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาพร ภูมิวงศ์
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาพร สมัญญา
ป. 5 ชุมชนบ้านหนองบัว
612
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาพร แสงนิกุล
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 28 ห้อง 711 อำคำรคณิตศำสตร์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาพร หล้าแหล่ง
ป. 6 บ้านนาเที่ยงวันครู(๒๕๐๑) 711
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาภา เฉิดจินดา
ป. 3 อนุบากาฬสินธุ์
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชชาภา ปัญญา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญธิดา วันชูเสริม
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญ์สุกานต์ ไทวังคาศิริชินวงศ์
ป. 4 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 711
เด็กหญิง พิชญา จันปุ่ม
711
อาคารคณิตศาสตร์
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญา จีกระโทก
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญาพร ธารสวิง
ป. 5 อนุบาลกาฬสินธุ์
711
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พิชญาภรณ์ ศรีพุทธา
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญาภา ขวานแจ่ม
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญาภา คาภาพันธ์
ป. 5 อนุบาลโพนทอง
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชญาวดี ปราณี
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พิชญุตม์ สุคาภา
ป. 6 ร่มเกล้า
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิชามญชุ์ นาเมืองรักษ์
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พิทยุตฆ์ โสภิพันธ์
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิพรรษพร ดวนสิงห์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พิพัฒน์ นามแสง
ป. 6 บ้านคาสร้อย
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพ์ชนก โชติมุข
ป. 6 บ้านคาบง๑
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์แดง
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพ์มาดา จันทร์เต็ม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพ์รัมภา ญาณกาย
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
711
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง พิมพ์ริศา จิตประเสริฐวงศ์ ป. 6 อนุบาลร้อยเอ็ด
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ทฤษฎี
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
711
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้วหานาม ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 29 ห้อง 714 อำคำรคณิตศำสตร์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมรพัฒน์ รุ่งโรจน์มุกดากุล ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิมลพรรณ จันโดน
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พิรดา อิ่มรัตนกุล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พิสิษฐ์ แซ่หลี
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน ป. 4 สาธิตม.ขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา 714
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีรณัฐ ฤทธิลัน
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีรพัฒน์ เจริญนาม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมจันทร์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีรภาส ไชยขันธ์
ป. 6 เขาวงวิทยา
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีรภาส ไพศาล
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พีระวิชญ์ ภูทองเงิน
ป. 6 จรชนะศึกษา
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พุทธชาด พิมพ์รส
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง พุทธรัตน์ แสงนิกุล
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย พุทธิพงษ์ วิศรุตมัย
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง เพชรลดา พรมประดิษฐ์ ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง เพ็ญพิชา ศิลาไลย
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง แพรวแพรวา ร้อยพวง
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง แพรวา คาภูษา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง แพรวา บุญทศ
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง แพรวา พฤกษาสิทธิ์
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง แพรวา ศรีสุวอ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
714
อาคารคณิตศาสตร์ ยังไม่แจ้งชาระ
เด็กหญิง แพรไหม เมืองโคตร
ป. 5 บ้านนาแพงโคกนาสร้าง
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กชาย ภคพล พันนาดี
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
714
อาคารคณิตศาสตร์
เด็กหญิง ภทรพรรณ กัลยาณลาภ ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 30 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภวรัญชน์ กาทองดี
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภวัต รุ่งเรืองวรณา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัคณอร สุขกมลสิริ
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัคพล ดารงค์บุญ
ป. 4 บ้านคานางโอก
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัคพสุตม์ อรัญโชติ
ป. 6 บุญมีวิทยา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัคภร วรากูลคงภัทร
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ นาโสก
หอประชุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
เด็กหญิง ภัชรพร ธนาวรกุล
ป. 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัฏฐริชา อุดมรัตน์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัฏฐริภา อุดมรัตน์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กหญิง ภัณฑิรา วังคะฮาต
หอประชุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
เด็กหญิง ภัณฑิลาภรณ์ พนาสิทธิ์ ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรทิวา ปัททุม
หอประชุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีวิชา
ป. 6 บ้านหนองแวงใหญ่
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรธิดา สุวรรณไตรย์
ป. 6 บารุงพงศ์อุปถัมภ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทร์นรินทร์ เสียงเย็น
ป. 5
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรนันท์ ธาตุดี
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรพร ไชยสุนันท์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรพร รุ่งโรจน์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัทรพล คาไสว
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัทรพล ทบสี
ป. 6 เขาวงวิทยา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัทรพล ภัทรจิตติกุล
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรวดี ศักขินาดี
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัทรวัศ พงษ์ปิยานุรัตน์ ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภัทรวิทย์ อ่อนสาอางค์
ป. 6 บ้านหนองแวงใหญ่
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เงาะสนาม
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ พวงบุญ
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภัทราวดี ภูจ่าพล
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภาคิน วงษ์วิลาศ
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภาณุ กัวนามน
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา

ที่
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 31 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
เด็กชาย ภาณุพงษ์ สารวมจิต
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
เด็กชาย ภานุวัฒน์ สารวมจิต
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
เด็กหญิง ภาวิตา ล้อมไธสง
ป. 4 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ภิญญลักษณ์ นนทภา
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภีปพัทธ์ แก้วกาพล
ป. 3 วิถีธรรม
หอประชุม
เด็กชาย ภูปณัฏฐ์ เหล่าอรรคะ
ป. 6 พระกุมารมหาสารคาม หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภูพิพัฒน์ เทพรังษี
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภูริเดช จิตรวิกรานต์
ป. 5 บ้านหนองแวงใหญ่
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
เด็กชาย ภูริภณฑ์ สากา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภูรี พันระนา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ แตงอ่อน
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มธุรดา บุตรวงศ์
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
เด็กหญิง มธุริน วังคะฮาต
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มนต์อัปสร ศรีโยหะ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มนัสนันท์ ภู่อุปถัมภ์เมธา ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีโยหะ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มนัสนันท์ สนทะมิโน
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มนิดา โวหารลึก
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มะปราง ทิพพะพาทย์
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มิ่งขวัญ จองหนาน
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มีนา คุณสิงห์
ป. 6 บ้านนะ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มุกดา ใจคาต๋า
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง มุกธิดา โพธิ์แดง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เมธา พิทักษ์วงศ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง เมธาพร วังวงศ์
ป. 6 บ้านคานางโอก
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เมธี พิทักษ์วงศ์
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ยศกร แก่นอาสา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กชาย ยศพนธ์ แสนสุข
หอประชุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ยศพัฒน์ วิจิตรจันทร์
ป. 4 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ยศสรัล การสรรพ์
ป. 4 ภัทรดล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 32 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ยามาระตีอรไท คาภักดี ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ยิ่วภัค ไชยพร
ป. 3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ยุทธจักร เขตบุญพร้อม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ยุพรัตน์ โชติภัคพิพัฒน์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กหญิง ยุพารัตน์ ศรีสุข
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ยูฟง จาง
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย รชต ศรีเรือง
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รชพร มหิพันธุ์
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รฐา แพงจันทร์
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กหญิง รดา ญานสังวรชัย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รดา วิศรุตมัย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รดามณี ทองปาน
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รวีวรรณ จรัสนพรัตน์
ป. 5 มารีย์อุปถัมภ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ระพีภัทร ไสยกุล
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กชาย รัชญาณกร มโนขันธ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รัชนิดา เสริฐวาสนา
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย รัชพล อุคา
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รัญชิดา เชือบุญมี
ป. 5 บ้านนาหว้าน้อย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รัตติยา ทาบรรหาญ
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รัตนาวลี เชือคาจันทร์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง รัตวัน จันทพันธ์
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ริษฎา หีบแก้ว
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กหญิง รุ่งธีรา วรวิรุฬห์วงศ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ลมฝน ศิริมงคล
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กหญิง ลลิตา ศรีโนนยาง
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ลัทธพร ไชยนัด
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ลินลาณี จิตอามาตย์
ป. 5 ชุมชนบ้านหนองบัว
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วงศธร พันประสาท
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วชิรญาณ์ สุโพธิ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วชิรวิชญ์ ชาภูมี
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 33 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วชิรวิทย์ ครามสายออ
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กชาย วชิรวิทย์ ไชยทอง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วชิรวิทย์ ยุบลชู
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วชิราภรณ์ อัตตะชีวะ
ป. 6 จรชนะศึกษา
หอประชุม
เด็กหญิง วนัชพร แสนเสนา
ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วนัสนันท์ คนเพียร
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรกฤต กาญจนากาศ
ป. 6 อนุบาลสุรินทร์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรกฤษฏิ์ ขวานแจ่ม
ป. 1 มุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรกัญญา สร้างคา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรชิต พยุงเกษม
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรปรัชญ์ เมืองโคตร
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรปรัชญ์ สิทธิวงศ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรพล ญาติปราโมทย์
ป. 6 เขาวงวิทยา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรภัทร คงสมมาตร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรรณฤดี สุนธงศิริ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วรรธนชัย สารเศวต
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรัชญา อัฐนาค
ป. 5 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรัญญา คนกล้า
ป. 6 บ้านห้วยม่วง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรัญญา ติกาพันธ์
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กหญิง วรัญรัตน์ติญา ภูษา
ป. 6 ทีโอเอวิทยา(วัดคาสายทอง) หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วรัทยา มัคคะรม
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วราพร เข็มเพชร
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วริทธิ์ วังคะฮาต
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วริยา คาจันทร์
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
เด็กหญิง วริศรา วงษาเนาว์
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วริศรา เสนาฮาด
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วสุพล ไสยวงษา
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กชาย วัชรินทร์ สิงหาสินธุ์
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วัทนสิริ หล้าคา
ป. 6 อนุบาลศรีสะเกษ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วาริษ ราชสาเภา
ป. 6 เขาวงวิทยา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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24
25
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30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 34 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
เด็กหญิง วิกันดา ไชยจิตร
ป. 4 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วิชญาดา สุภาพ
ป. 6 อนุบาลไพรบึง
หอประชุม
เด็กหญิง วิชญาพร คนหาญ
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วิชญาภา วรรณทอง
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วิชัยนนท์ ยอดวิชา
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กหญิง วิณัฐณี เผ่าเพ็ง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วิภาวี ผิวเหลือง
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
หอประชุม
เด็กหญิง วิมพ์วิภา ไชยจิตร
ป. 6 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วิมลสิริ อนันต์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง วิรากานต์ ไชยชะอุ่ม
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กชาย วีรากร ฝอยทอง
ป. 6 อนุบาลดารงราชานุสรณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วุฒิกร ชลธิชาชลาลักษณ์ ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย วุฒิภัทร ถนัดค้า
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง เวธกา สกุลศรีผ่อง
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศตคุณ แสนบุญ
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
เด็กชาย ศตพรรธ ชาธิพา
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศรัญญา แสงศรีจันทร์
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศรัญยพงศ์ อินธุโสภณ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศรัณย์ แซ่ลิม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ฉายสถิตย์
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศรัณรัชต์ แสงศรีจันทร์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศรุดา วรรณทอง
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศศนันท์ พงษ์ศรียา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิประภา ศรีสมยา
ป. 5 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิประภา ดวงอุปมา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิปรียา บุรัตน์
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิวิมล กมลสินธุ์
ป. 6 บุญมีวิทยา
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิวิมล วิชัยโย
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศศิวิมล สุระเสน
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิรประภา คามุงคุณ
ป. 5 ชุมชนบ้านหนองบัว

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 35 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิรภัสสร ธุระธรรม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิริกาญจน์ สินชัย
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิริกาญจนารัตน์ รัตนสถิตกุลป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิริภาทิพย์ วงค์หนายโกด ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศิริวรรณ สุขเสนา
ป. 6 บารุงพงศ์อุปถัมภ์
หอประชุม
เด็กหญิง ศิลาทิพย์ วงศ์นก
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศิวกร เศรษฐานาม
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศิวัช ผาชา
ป. 6 เมืองร้อยเอ็ด
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศิเศาร์ แซ่ตัง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภกรณ์ พลเยี่ยม
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภกิจ คาหล้า
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กชาย ศุภฤกดิ์ ปู่ฝ้าย
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภวิชญ์ คล้ายประเสริฐ ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภวิชญ์ สวัสดิ์ตระกูล
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกุฉิยารายณ์ หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภเศรษฐ คาดีวี
ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ ภูมาตย์
ป. 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศุภัชญา วงศรีเทพ
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศุภัสชยา เรืองชัย
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ศุภิสรา ถาวรโภคทรัพย์ ป. 4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กชาย สดายุ พลมณี
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สถาปนาฐ์ คนขยัน
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กชาย สภวัส วรวิรุฬห์วงศ์
ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
นาย
สมภาร ท้าวบุตร
ป. 6 เมืองร้อยเอ็ด
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สมัชญา สะภา
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สมิตานันท์ เวียงยศ
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สรจักร บุตรสมบัติ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
เด็กชาย สรวัสร์ มงคลธนะนันท์
ป. 6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สรวิชญ์ บารุง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สรวิศ สิงห์ทอง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 36 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สลิลทิพย์ ภารบุญ
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สหภิวัฒน์ จินดารัตน์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สัจจพงศ์ เฉิดจินดา
ป. 6 อนุบากาฬสินธุ์
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สาธิต กระแสบุตร
ป. 6 อนุบาลชัยภูมิ
เด็กชาย สิรภพ คนซื่อ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
เด็กชาย สิรวิชญ์ กาสาก่อสกุล
ป. 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สิรวิชญ์ พนมอุปถัมภ์
ป. 3 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กชาย สิรวิชญ์ สมมี
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สิรวิชญ์ แสงสีดา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สิริพรรณพิชญา แข็งแรง ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สิริภากร เหล่าศรีรักษ์
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สิริวรรณ โชคชัย
ป. 4 บ้านสามขามิตรภาพ 3
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สิริวิมล เทวะเส
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สิริวิมล รุ่งจิรวัฒน์
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
เด็กหญิง สุกันญา บุญมานันท์
ป. 5 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุชัญญา ประจงจิตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุชัญญา วัฒนา
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุชาวดี ภูอุ้ม
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
เด็กหญิง สุดากาญจน์ อัครหิรัญสกุล ป. 6 สาธิตม.ขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุทธอร คงพลปาน
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุทัตตา เครือหงษ์
ป. 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
หอประชุม
เด็กหญิง สุธาสินี บุรีรัตน์
ป. 6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุธาสินี สายโน
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุธิดา อนันตภูมิ
ป. 6 สหมิตรพิทยา
หอประชุม
เด็กหญิง สุธีดา วรวิรุฬห์วงศ์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุธีรา สาราญพัฒน์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุประวีณ์ ทิพโชติ
ป. 6 บุญมีวิทยา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุปรียานันท์ อาภวา
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุพนิดา ศรีสร้อย
ป. 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุพิชชา จิตรส่องแสง
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 37 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุพิชชา สิงห์สาย
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุพิชญา ริบแจ่ม
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุพิชา จิตจักร
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุภัทรา ทวีโคตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุภานิชา นนทมาตย์
ป. 5 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุภาพร ขาวจัตุรัส
ป. 5 คาบง1
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุภาสิตา ภูคงนา
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุมิตรา เจริญพร
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สุเมธัส เทือกภูเขียว
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กหญิง สุรัชนา พลชนะธารี
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุรางคนา ป้อมหิน
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุวนันท์ ประทุมทอง
ป. 6 บ้านลุมพุกหนองกุง
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุวพิชฌาชย์ ฤทธิพรโสภณ ป. 6 เซนต์ยอแซฟสกลนคร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง สุวภัทร โมราราช
ป. 4 อนุบาลสกลนคร
หอประชุม
เด็กชาย สุวิจักขณ์ เชี่ยวชาญ
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย สุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์ ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เสฎฐพล พ่อลา
ป. 4 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง โสภิตนภา ฉลูศรี
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง หทัยรัตน์ เวชกามา
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ผ่วงแผ้ว
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อชิตะ จองระหงษ์
ป. 5 อนุบาลสุรินทร์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อชิตะ วังคะฮาต
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อชิรวิชญ์ เบ้าธรรมสิน
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อชิรวิชญ์ พันบูรณ์
ป. 5 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อชิรา สลางสิงห์
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อติกุล สุพร
ป. 5 บ้านคาสร้อย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อธิป สมศิริ
ป. 6 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
เด็กหญิง อนัญญา ทานะเวช
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อนุสรา สระทอง
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อภัทชา พูลผล
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 38 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อภัสรา ภูนี
ป. 4 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อภิชญา มาตรา
ป. 5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อภิญญา โปสาวาท
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กชาย อภิภู วิศรุตมัย
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อภิวัฒน์ สุภาว์
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อภิวิชญ์ เหมันต์
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อภิสิทธิ์ มีชัย
ป. 6 พิพัฒน์ราษฎร์บารุง
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรกัญญา ตรันเจริญ
ป. 6 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรกัญญา เพชรวิชิต
ป. 4 พรชัยวิชชาลัย
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรณิชา สุภกุล
ป. 5 ชุมชนดอนตาล
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรปรียา ภูศรีฤทธิ์
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อรรครัตน์ เจนไธสง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรรถยา โยมา
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
เด็กหญิง อรอนงค์ สมนึก
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรอุมา กาฬพันธ์
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรัชพร สระประทุม
ป. 1 อนุบาลกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรัญญา เกษียร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อริย์ธัช แสงป้อง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อริษา สุขเกษม
ป. 6 ท่านพระสารีบุตร
หอประชุม
เด็กหญิง อริสา ลมงาม
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อรุณพร อิ่มสง่า
ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
ยังไม่แจ้งชาระ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อรุโนทัย ไชยเลียว
ป. 6 อนุบาลขอนแก่น
หอประชุม
เด็กหญิง อักษราภัค มหาดารงค์วงศ์สกุล ป. 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อัครพล วันเพราพริง
ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
เด็กหญิง อัคริตา คณาดี
ป. 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัจฉรา บุญพูล
ป. 6 อนุบาลยศวดีนิคมคาสร้อย หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัจฉราพร จูมแพง
หอประชุม
ป. 4 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัญชญาจ์ แก้วกาพล
ป. 6 วิถีธรรม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัญชสา บรรจงกะเสนาณอยุธยา ป. 1 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัมพิกา พากเพียร
ป. 6 บ้านลุมพุกหนองกุง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 39 หอประชุม
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อัยย์อัณณ์ เมืองโคตร
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อาชาวิน ปัทมะ
ป. 6 อนุบาลโพนทอง
หอประชุม
เด็กชาย อารยะ กลางประพันธ์
หอประชุม
ป. 5 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อารยา อาจวิชัย
ป. 6 บ้านหนองแวงใหญ่
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อารักษ์ ปิ่นทอง
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อารียณัฐ สอนวงค์
ป. 4 บารุงพงศ์อุปถัมภ์
หอประชุม
เด็กหญิง อารียา โคตรศรี
ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อิงครัตน์ วัฒนทวีไพศาล ป. 6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย อินทพงศ์ วงค์เทวัน
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อินทุอร เมืองโคตร
ป. 6 ชุมชนดอนตาล
หอประชุม
เด็กหญิง อุชุกร สังสะกิจ
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลคาชะอี
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง อุษามณี บุตรการ
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เอกธวัช บัวชม
ป. 4 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เอกภวิษย์ วงศ์วนิชโยธิน ป. 6 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย เอืออังกูร อิทธิวิศิษฎ์
ป. 5 อนุบาลมุกดาหาร
หอประชุม
หอประชุม
เด็กหญิง ฮาวาน่า ฮิกกิน
ป. 5 โรงเรียนเอกปัญญา
หอประชุม
เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงปาก
หอประชุม
ป. 6 โรงเรียนภาคภูมิ
หอประชุม
เด็กหญิง เยาวลักษณ์ มูลพรม
หอประชุม
ป. 6 อนุบาลมุกดาหาร
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กระรันตรี จังตระกูล
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กฤชพล ทัศบุตร
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กฤติเมธ จันทพันธ์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กฤษกร เหล่าลือชา
หอประชุม
เด็กชาย กฤษดา จารุกิตติการต์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กวิน พจนสิทธิ์
หอประชุม
เด็กชาย กันตพัฒน์ กุลศรีวนรัตน์ ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กิตติกานต์ จันทร์พิมพ์ ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย กุลธวัช เกิดสุข
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย คณาธิป คล่องแคล่ว
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม
หอประชุม
เด็กชาย คณิน ศิริโภดา
หอประชุม
เด็กชาย เจษฎาพงษ์ พานชัยพิบูล ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอประชุม

ที่
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 40 หอสมุดชั้น 2
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
เด็กชาย ชลธวัช บุตรดีวงศ์
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ชวนากร กับกระโทก
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ชิติพัทธ์ จันปุ่ม
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ไชโย ศิริโภดา
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณภัทร นาโสก
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณภัทร มโนใจ
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ชนะชัย
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ สุขสันรุ่งเรือง
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณัฐธชัย สีทาเลิศ
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณัฐนันท์ กุลศรีวนรัตน์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ณิชคุณ เตียบน้อย
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ตุลย์ปรัชญาภัทร์ ภัทรกุลวิศาล ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ทศพล จันทนา
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ธนโชติ เอือศิริประชา
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ธนพัฒน์ ธนพงศ์อนันต์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ธนภัทร ศรีราจันทร์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ธีรพัฒน์ ทับวิเศษ
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ธีรภัทร เมืองโคตร
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย นนทัศน์ กิมโล
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย นิธิพัฒน์ ยาธะนะ
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ปฐมพร ภูผาลัย
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ปภังกร นาควิเชียร
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ปรเมศวร์ อุ่นตา
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ปิติภูมิ นิลบางขวาง
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ปุณยพัฒน์ ศรีสด
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พงศกร คล้ายอ้น
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พชรพล ชัยเวชพิสิฐ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พชรพัทธ์ บุตะเขียว
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พระนาย เพริดพราว
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พานทองแท้ ศรีสุภา
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 41 หอสมุดชั้น 2
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พิสิฏฐ์พล หงษ์ทอง
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พีรวิชญ์ ปรีพูล
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย พุทธ คนขยัน
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุนโท
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ภูริณัฐ จันทร์อ่อน
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ภูวรินทร์ ภูคาศักดิ์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย มังกร นุ่นเส้ง
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ยศกร มุกธวัตร์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย รณกร ทับทอง
หอสมุด
เด็กชาย รัฐภูมิ แซวจันทึก
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย รัฐวิชญ์ บุญโพธิ์อภิชาติ ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ล้นเกล้า ธีระสาร
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ศรัณยู สุวรรณไตรย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ศิริโชค กลางประพันธ์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ศุภกฤต อุปนิ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ศุภณัฐ อุปเสน
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย ศุภวิชญ์ เรชิวงค์
หอสมุด
เด็กชาย ศุภวิทย์ แสงสว่าง
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย สรวิชญ์ อุปเสน
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย สิริมงคล โนรี
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย หัสนัย แสนจันทะ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อติชาติ จันทร์มิตร
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อติรัณณ์ อุณวงค์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อธิภัทร นิลนวล
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อภิภู วิศรุตมัย
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อมตะ ฐิติวานนท์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อัคคณัฐ แสงเงิน
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กชาย อัครัช ชาญรบ
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กชกร เมืองโคตร
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กนกวรรณ ดรหมั่น
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 42 หอสมุดชั้น 2
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กมลพร บัวพุฒเจริญ
หอสมุด
เด็กหญิง กรกนก แสนโคตร
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กรรณิกา โทนสัน
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กัญญาพัชร นามเหลา
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กัญญาภัทร หมั่นปรุ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กิ่งดาว ไกยวงษ์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง กีรติกา ตังสกุล
หอสมุด
เด็กหญิง กุลกนก นะคะจัด
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ขวัญจิรา เวียงภักดิ์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง เขมนันท มีระหงษ์
หอสมุด
เด็กหญิง คุณัญญาภรณ์ ไชยยันบูรณ์ ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จักรพรรดิณีย์ เจาะจง
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จันน์ทเพ็ญ อุทาวงค์
หอสมุด
เด็กหญิง จารวี สีสายชล
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จินดารัตน์ สุวรรณศรี
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จินตภัทร พรหมเสนา
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จิรฐา แสนสิงห์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จิรัชญา วชิรวิโรจน์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง จิรัชญา การสะอาด
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ชาคริยา วัฒนศฤงฆาร
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ชื่นชนก คูสกุลรัตน์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ฐณิชา สายบุตร
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ณภัสนันท์ เวียงนนท์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ณัชชา ยงกิจถาวร
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ณัฐรภา ไชยสาคร
หอสมุด
เด็กหญิง ณัฐริกานต์ สรเพชญ์พิสัย ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ดวงฤทัย ทองโบราณ
หอสมุด
เด็กหญิง ดาราพร วงษ์พานิชย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2
หอสมุด
เด็กหญิง ธนัญชนก ปัจฉิมะ
หอสมุด
เด็กหญิง ธมนวรรณ คาเสือ
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร หอสมุดชัน 2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 43 ห้องสัมนำ อำคำรเรียนรวมรำชวิทย์
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ธวัลรัตน์คาแก้ว
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง บัณฑิตาศรีวิชา
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง เบญญทิพย์ โคตรพรม
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ปณิชา ไชยศรีษะ
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ปรียดา ตรงดี
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ปวีณา เริงเมืองยศ
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ปาลิตา มุงคาภา
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ปิยะธิดา ทองขาว
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง พรทิพา สันต์สวัสดิ์
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง พรรณปพร ศรัทธามาก ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง พลอยชมพู แก่นม่วง
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง พัณณปพร จันทร์โฮม
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง พิชญ์สินี ตังทวีไพบูลย์
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ผดุงทรัพย์
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ใจสุข
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง มุขกรินทร์ แสงสีนิล
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง รติมา ยืนยั่ง
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ลภัสรดา โทนสิมมา
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ลลิตวดี สารสุข
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง วรรณลักษณ์ ช่วยชูหนู ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง วรินยุพา สุพร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง วิภาดา โทนสิมมา
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง วิมลรัตน์ คนหาญ
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง วีริยา มั่นธรรมมงคล
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ศริญญา ซามงค์
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง ศรินทราภรณ์ ศรีโบราณ ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ศิตางค์ ห้วยทราย
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง ศิริภัทร สุดวิเศษ
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เด็กหญิง สมิตานันท์ คาจันทร์
ห้องสัมนา อาคารเรียนรวมราชวิทย์
เด็กหญิง สร้อยเพชร พงษ์ประเสริฐ ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
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กำรทดสอบควำมรู้วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 Chulabhorn’s Science-Math Test 2019
วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
ห้องสอบที่ 44 ห้องประชุม 1 อำคำรอำนวยกำร
คำนำหน้ำ
ชื่อ-นำมสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบ
อำคำร
หมำยเหตุ
ป.4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง สิริพร พัฒนะเลิศวิริยะกุล
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง สุพิชญา อารมณ์สวะ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง สุภัทราภรณ์ รัตนวงศ์
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง อภิฏชญา คาปาน
ป.6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง อันดามัน สิริพรรุ่งโรจน์
เด็กหญิง อาทิตยารัตน์ สุวรรณไตรย์
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง อินทิรา แสงศรี
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
ป.5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กหญิง เอือฤทัย ใจเอือ
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 อนุบาลยโสธร
เด็กหญิง ภัณฑิรา กาลจักร
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กหญิง นัทธมล สายสุวรรณ
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กชาย ศุภกรณ์ สายชารี
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กชาย ณัฎฐปภัส ชายทวีป
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กชาย ณัฐฎฐนันท์ ชายทวีป
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กชาย วิชญ์ภาส เถาหอม
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 ซ่งแย้ทิพยา
เด็กชาย จิตติพัฒน์ ถึงแสง
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 อนุบาลกุดชุมพัฒนา
เด็กชาย ภาณุพงษ์ พงษาปาน
ห้องประชุม 1
อาคารอานวยการ
ป.6 อนุบาลกุดชุมพัฒนา
เด็กชาย ศุภศิษฎ์ ลุนาบุตร
ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เด็กชาย สุภกร วันเมืองเก่า

