
ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

1 เด็กหญิง กชกร ภูกาบเพชร เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 1 342

2 เด็กหญิง กชนันท! ภูกาบเพชร เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 1 342

3 เด็กชาย กชพงศ! วัฒนราช อนุบาลนครพนม 1 342

4 เด็กหญิง กชพร  มะลิต�น พรชัยวิชชาลัย 1 342

5 เด็กหญิง กํญญาณัฐ กอเจริญยศ อนุบาลนครพนม 1 342

6 เด็กหญิง กณิศา ถิตย!ประเสริฐ พรชัยวิชชาลัย 1 342

7 เด็กหญิง กนกกร คัดทะจันทร! อนุบาลนครพนม 1 342

8 เด็กหญิง กนกนิภา  เลิศแหละ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

9 เด็กหญิง กนกพร โคตา อนุบาลนครพนม 1 342

10 เด็กหญิง กนกพล สุดาชม เจริญวิทยา 1 342

11 เด็กหญิง กนกภรณ! พงษ!เสือ อนุบาลอํานาจเจริญ 1 342

12 เด็กหญิง กนกลักษณ! พรมไทย มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 342

13 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทะโคตร เจริญวิทยา 1 342

14 เด็กหญิง กนกวรรณ โยริพันธ! เจริญวิทยา 1 342

15 เด็กชาย กนต!ธีร! พูลเกิด อนุบาลนครพนม 1 342

16 เด็กหญิง กนิษฐา     ถาวรรัตน! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

17 เด็กหญิง กมลชนก    ชูคําสัตย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

18 เด็กหญิง กมลชนก    ชูคําสัตย! อนุบาลมุกดาหาร 1 342

19 เด็กหญิง กมลวรรณ  โคตรพรม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

20 เด็กหญิง กมลศิริ      น�อยทรง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

21 เด็กชาย กรกช ยะโส สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 1 342

22 เด็กหญิง กรกนก เช้ือสิงห! เจริญวิทยา 1 342

23 เด็กหญิง กรกนก แสนโสม อนุบาลมุกดาหาร 1 342

24 เด็กหญิง กรกนก         บุ�งทอง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 1 342

25 เด็กหญิง กรกมล      วาระสิทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 2 343

26 เด็กหญิง กรเกศ จิรัปปภา บ�านหัวบึงทุBง 2 343

27 เด็กชาย กรินทร!  อาจวิชัย อนุบาลมุกดาหาร 2 343

28 เด็กชาย กฤตณัฐ กินะรี ทBานพระสารีบุตร 2 343
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29 เด็กหญิง กฤตพร   วรสุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 2 343

30 เด็กชาย กฤตเมธ จิตมัน บ�านเด็กวารินชําราบ 2 343

31 เด็กชาย กฤติกร สิงหัษฐิต พระกุมารอุบล 2 343

32 เด็กหญิง กฤติกา รัตนนท! อนุบาลอํานาจเจริญ 2 343

33 เด็กชาย กฤติเดช เพชรภูกันดาน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 2 343

34 เด็กหญิง กฤติยา  บุตรนาม อนุบาลมุกดาหาร 2 343

35 เด็กชาย กฤษฎา ปFองกัน เจริญวิทยา 2 343

36 เด็กชาย กฤษณ! ไตรยราช เซนต!ยอแซฟนาแก 2 343

37 เด็กหญิง กวินท!สิริ    วรวิรุฬห!วงศ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 2 343

38 เด็กหญิง กวินนาฎ โภคทรัพย! อนุบาลบ�านแพง 2 343

39 เด็กชาย ก�องเกียรติ สีมาลา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 2 343

40 เด็กชาย ก�องภพ ไชยสังวล เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 2 343

41 เด็กหญิง กอบกาญจน! ถาวรโภคทรัพย! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 2 343

42 เด็กหญิง กัญชรส ยศเรืองสา อนุบาลยโสธร 2 343

43 เด็กหญิง กัญญณัฐ คําภีระ อนุบาลมุกดาหาร 2 343

44 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก�วนิล อนุบาลนครพนม 2 343

45 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทิพย!สุวรรณ อนุบาลมสกลนคร 2 343

46 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิลัยรัตน! เจริญวิทยา 2 343

47 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  พ้ืนพรหม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 2 343

48 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีภักดี ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง 2 343

49 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีหาราช อนุบาลมุกดาหาร 3 344

50 เด็กหญิง กัญญาพัชร  ฉายผาด พรชัยวิชชาลัย 3 344

51 เด็กหญิง กัญญาภรณ! ธานี เทศบาลบ�านสุขสําราญ 3 344

52 เด็กหญิง กัญญารัตน!   อินานันท! อนุบาลมุกดาหาร 3 344

53 เด็กหญิง กัญญารัตน!  เฉิดสนิท พรชัยวิชชาลัย 3 344

54 เด็กหญิง กัญญาวีร!  กิมโล อนุบาลมุกดาหาร 3 344

55 เด็กหญิง กัญญาวีร!   แสงธนู อนุบาลมุกดาหาร 3 344

56 เด็กหญิง กันติชา เช้ือลิ้นฟFา เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 3 344

57 เด็กชาย กันตินันท! ไชยสัจ เจริญวิทยา 3 344
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58 เด็กหญิง กันยกร  เสิกภูเขียว อนุบาลมุกดาหาร 3 344

59 เด็กหญิง กัลปIยกร      แสนสุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 3 344

60 เด็กหญิง กัลย!สุดา  แก�งวัง อนุบาลมุกดาหาร 3 344

61 เด็กหญิง กัลยากร คันธจันทร! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3 344

62 เด็กหญิง กัลยารัตน! สุพร ทBานพระสารีบุตร 3 344

63 เด็กหญิง กานต!ธิดา ห�วยทราย พรชัยวิชชาลัย 3 344

64 เด็กหญิง กานต!พิชชา พราวศรี ทBานพระสารีบุตร 3 344

65 เด็กหญิง ก่ิงกานต! คําแพง อาเวมารีอา 3 344

66 เด็กชาย กิตติเชษฐ!      ดังธนกุล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 3 344

67 เด็กชาย กิตติพงศ! กุลเกลี้ยง เจริญวิทยา 3 344

68 เด็กชาย กิตติพศ  ก่ิงภูเขา พรชัยวิชชาลัย 3 344

69 เด็กชาย กิตติภพ ปะนาโก บ�านหัวบึงทุBง 3 344

70 เด็กชาย กิตติภพ ผุดผBอง เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 3 344

71 เด็กชาย กิติ ชลุยรัตน! บ�านหัวบึงทุBง 3 344

72 เด็กหญิง กุลฑีรา      พ้ืนพรหม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 3 344

73 เด็กหญิง กุลธิดา    จันทรโคตร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

74 เด็กหญิง กุลภัสสร!  คุณสุทธ์ิ พรชัยวิชชาลัย 4 345

75 เด็กหญิง กุลศิริ เทพานนท! อนุบาลโพนทอง 4 345

76 เด็กหญิง กุลิสรา  เวียงอินทร! อนุบาลมุกดาหาร 4 345

77 เด็กหญิง เกตุวดี        บางทราย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

78 เด็กชาย เกริกก�อง     บุญมาวงศ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

79 เด็กหญิง เกวลี สลางสิงห! บํารุงพงศ!อุปถัมภ! 4 345

80 เด็กหญิง เกศแก�ว  รุBงโรจน!มุกดากุล อนุบาลมุกดาหาร 4 345

81 เด็กหญิง เกียรตินุชนาถ กายซิม เซนต!ยอแซฟนาแก 4 345

82 เด็กชาย เกียรติยศ  บุคลิก พรชัยวิชชาลัย 4 345

83 เด็กชาย เกียรติวงศ! นามปKญญา เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 4 345

84 เด็กหญิง ขวัญจิรา  วรรรหอม พรชัยวิชชาลัย 4 345

85 เด็กหญิง ขวัญพัฒน! ธีรเกียรติปภาดา อนุบาลนครพนม 4 345

86 เด็กหญิง ขวัญมาดา    ชาชมราษฎร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345
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87 เด็กชาย เขตภูมิ    ไตรยศ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

88 เด็กชาย คชานนท! สีหลิ่ง เอกปKญญา 4 345

89 เด็กหญิง คณิตา     จงสมจิตร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

90 เด็กหญิง คณิตา     ผิวขํา อนุบาลคําชะอี 4 345

91 เด็กชาย คณิศร  สกุลไทย อนุบาลมุกดาหาร 4 345

92 เด็กหญิง คณิศร     เขียวขํา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

93 เด็กหญิง ครองขวัญ กลางประพันธ! อนุบาลร�อยเอ็ด 4 345

94 เด็กหญิง คํากองกุล  ปLMนทะวงศ! พรชัยวิชชาลัย 4 345

95 เด็กหญิง คีตภัทร    สายจันทร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 4 345

96 เด็กหญิง งามพิศ ศรีธัญ บ�านหนองผือ 4 345

97 เด็กชาย จตุพร โพธ์ิแก�ว อนุบาลน�องหญิง 5 346

98 เด็กชาย จตุภูมิ มรกฎ อนุบาลอุบลราชธานี 5 346

99 เด็กชาย จรัญNู มิ่งเจริญพาณิช อนุบาลนครพนม 5 346

100 เด็กหญิง จรินทร!ญา  จิตจักร พรชัยวิชชาลัย 5 346

101 เด็กชาย จักรกฤษณ!  ปราบพาลา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346

102 เด็กชาย จักรพรรดิ์ เดชนอก เจริญวิทยา 5 346

103 เด็กชาย จักรพรรดิ    เจาะจง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346

104 เด็กชาย จักรวาล ไชยนาแพง อนุบาลยโสธร 5 346

105 เด็กหญิง จันทกานต! ถามะพันธ! เจริญวิทยา 5 346

106 เด็กหญิง จันทิมา ผาตูม สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 5 346

107 เด็กหญิง จิดาภา แก�วแสงธรรม อนุบาลนครพนม 5 346

108 เด็กหญิง จิดาภา ทุมกิจ บ�านหัวบึงทุBง 5 346

109 เด็กหญิง จิดาภา พรไพศาล อนุบาลนครพนม 5 346

110 เด็กชาย จิตภาณุ  วงค!กระสันต! พรชัยวิชชาลัย 5 346

111 เด็กชาย จิตรวิชญ! เทพากรณ! อนุบาลมุกดาหาร 5 346

112 เด็กหญิง จิตร!อนงค! ประทุมลี ชุมชนบ�านหนองบัว 5 346

113 เด็กหญิง จิตราภา สุทธิเภท บ�านหัวบึงทุBง 5 346

114 เด็กหญิง จินต!จุฑา  สืบสันต! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346

115 เด็กหญิง จินต!ศุจี     สืบสันต! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346
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116 เด็กหญิง จินาภา    ผิวงาม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346

117 เด็กชาย จิรพัฒน! พูลศรี บ�านเด็กวารินชําราบ 5 346

118 เด็กหญิง จิรภิญญา สุขนวล อนุบาลน�องหญิง 5 346

119 เด็กหญิง จิรวรรณ    สอนสั่ง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 5 346

120 เด็กชาย จิรวัฒน! ริยะวงษ! อนุบาลนครพนม 5 346

121 เด็กหญิง จิระประภา ศรีสวBาง ชุมชนบ�านหนองบัว 6 347

122 เด็กชาย จิรัชญา บรรดาตั้ง อนุบาลน�องหญิง 6 347

123 เด็กชาย จิรัชญา เอ้ือก่ิงเพชร เชิงชุมราษฎร!นุกูล 6 347

124 เด็กชาย จิรัฐ วงศ!บุดดี อนุบาลนครพนม 6 347

125 เด็กหญิง จิรัสยา เช้ือคําจันทร! เซนต!ยอแซฟนาแก 6 347

126 เด็กหญิง จิราพรรณ แสงสวBาง บ�านหัวบึงทุBง 6 347

127 เด็กชาย จิรายุ อินทรักษา อนุบาลนครพนม 6 347

128 เด็กหญิง จุฑาภัทร มหาลี อนุบาลอุบลราชธานี 6 347

129 เด็กหญิง จุฑามาศ ลานํ้าคํา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 6 347

130 เด็กชาย เจตนิพัทธ! วิไลหอม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 6 347

131 เด็กชาย เจตภาณุ โคตรภัทร! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 6 347

132 เด็กหญิง เจนจิรา   ก่ิงคําวงษ! อนุบาลมุกดาหาร 6 347

133 เด็กหญิง เจนนิสา   มูลจันดา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 6 347

134 เด็กชาย เจษฎา สุทธิประภา ทBานพระสารีบุตร 6 347

135 เด็กชาย เจษฎากร    ทองมหา อนุบาลมุกดาหาร 6 347

136 เด็กชาย เจษฎากร     สอนดี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 6 347

137 เด็กหญิง เจียระไน พฤกพัฒนาชัย อนุบาลนครพนม 6 347

138 เด็กหญิง ฉัตรชนก สิมาพันธ! อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 6 347

139 เด็กชาย ฉัตรยุคล    รักวงษ!ไทย อนุบาลมุกดาหาร 6 347

140 เด็กชาย ฉัตรรินทร! จิตรสBองแสง อนุบาลมุกดาหาร 6 347

141 เด็กหญิง ฉัตรสุดา โนนวล อนุบาลนครพนม 6 347

142 เด็กชาย ฉัตริน  จิตรสBองแสง อนุบาลมุกดาหาร 6 347

143 เด็กหญิง ฉันหทัย ภูจอมจิตร อนุบาลมุกดาหาร 6 347

144 เด็กหญิง ชญาดา บุญสะอาด เจริญวิทยา 6 347
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145 เด็กชาย ชญานนท! คูสกุลรัตน! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 7 348

146 เด็กชาย ชญานนท! จันโทศิริ อนุบาลนครพนม 7 348

147 เด็กหญิง ชญานนท! จิติมาตย! อนุบาลมุกดาหาร 7 348

148 เด็กหญิง ชญานันท! ชมวงษ! เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 7 348

149 เด็กหญิง ชฎาพรรณ  ซาเสน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 7 348

150 เด็กชาย ชนกธนม! เนวะมาตย! อนุบาลนครพนม 7 348

151 เด็กหญิง ชนนิศานต! แสนสุด เทศบาล 1 สุขวิทยากร(ตั้งตรงจิตร 15 7 348

152 เด็กหญิง ชนนี        หวานอBอน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 7 348

153 เด็กหญิง ชนม!นิภา อารมณ!เพียร อนุบาลมุกดาหาร 7 348

154 เด็กชาย ชนะชัย     แสงศรี อนุบาลมุกดาหาร 7 348

155 เด็กหญิง ชนัญชิดา บูรรุBงโรจน! บ�านหัวบึงทุBง 7 348

156 เด็กหญิง ชนัญดา สBงเสริม บ�านหัวบึงทุBง 7 348

157 เด็กหญิง ชนัญธิดา บัวใหญB เทศบาลวารินวิชาชาติ 7 348

158 เด็กหญิง ชนัดดา คนใจบุญ พรชัยวิชชาลัย 7 348

159 เด็กชาย ชนาภัทร ประเสริฐศรี บ�านเด็กวารินชําราบ 7 348

160 เด็กชาย ชนาวุฒิ     สุทโธ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 7 348

161 เด็กหญิง ชนิดาภา ลิมปะวิกร อนุบาลนครพนม 7 348

162 เด็กหญิง ชนิสรา คูสกุลรัตน! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 7 348

163 เด็กหญิง ชนิสรา สุคม อนุบาลนครพนม 7 348

164 เด็กหญิง ชมพูนุช อุพันทา บ�านเด็กวารินชําราบ 7 348

165 เด็กชาย ชยณัฏฐ! พิมพ!โคตร สันตยานันท! 7 348

166 เด็กชาย ชยพล      ฉิมมานิตย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 7 348

167 เด็กชาย ชยานิน   สุริสาย นาขามวิทยา 7 348

168 เด็กหญิง ลักษมี หินทอง เซนต!ยอแซฟกุฉินารายณ! 7 348

169 เด็กชาย ชโยดม เอ้ือก่ิงเพชร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 8 338

170 เด็กหญิง ชรินทร!ทิพย! ไตรยราชน! สันตยานันท! 8 338

171 เด็กชาย ชลชาติ ตระการกสิกิจ เจริญวิทยา 8 338

172 เด็กหญิง ชลฏา บุญวิทย!ชัยกุล เจริญวิทยา 8 338

173 เด็กหญิง ชลธิชา     สุวะศรี อนุบาลมุกดาหาร 8 338
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174 เด็กหญิง ชลลดา ฤาชา เซนต!ยอแซฟนาแก 8 338

175 เด็กชาย ชลวุฒิ ประเสริฐศรี อนุบาลนครพนม 8 338

176 เด็กชาย ชลศักดิ์ อนุวารีพงษ! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 8 338

177 เด็กหญิง ชลิดา อภิสกุลชาติ อนุบาลนครพนม 8 338

178 เด็กหญิง ชลิษา  จัตตุมาศ อนุบาลมุกดาหาร 8 338

179 เด็กชาย ชวกร โพธาราม สันตยานันท! 8 338

180 เด็กหญิง ชวัลลักษณ! ตักโพธ์ิ อนุบาลนครพนม 8 338

181 เด็กหญิง ชวัลลักษณ! นาสมตรึก พรชัยวิชชาลัย 8 338

182 เด็กชาย ชัช คณารักษ! เจริญวิทยา 8 338

183 เด็กหญิง ชัชชญา จําปาศรี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 8 338

184 เด็กหญิง ชัชชนิญ พลีจันทร! อนุบาลบ�านแพง 8 338

185 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ! บุญสิต หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 8 338

186 เด็กชาย ชัชพงศ!         ปรีพูล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 8 338

187 เด็กชาย ชัยชาญ  จํานรรจ!สิริ อนุบาลมุกดาหาร 8 338

188 เด็กชาย ชัยพัฒน! ปKททุม อนุบาลมุกดาหาร 8 338

189 เด็กชาย ชัยภัคดิ์ รัตนนิรันดร อนุบาลนครพนม 8 338

190 เด็กชาย ชัยวัฒน!  สุวะนาม อนุบาลมุกดาหาร 8 338

191 เด็กชาย ชาคริต       กิตติวุฒิภัทร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 8 338

192 เด็กชาย ชาญชัย  จํานรรจ!สิริ อนุบาลมุกดาหาร 8 338

193 เด็กชาย ชาญชัย  รัตนประภาธรรม อนุบาลมสกลนคร 9 337

194 เด็กชาย ชาญนรงค! สาธุภาค เทศบาลวารินวิชาชาติ 9 337

195 เด็กชาย ชานน         ดาหาร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337

196 เด็กชาย ชิณวัตร เทพสุรีย! อนุบาลมุกดาหาร 9 337

197 เด็กชาย ชินพัฒน!      ไพบูลย!ชิต เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337

198 เด็กชาย ชิษณุพงศ! จันทะเพชร บ�านหัวบึงทุBง 9 337

199 เด็กชาย ชิษณุพงษ!   บัวชม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337

200 เด็กหญิง ชุติกาญจน!  ลีลาอุดมลิปL พรชัยวิชชาลัย 9 337

201 เด็กหญิง ชุติภา กรธนกิจ อนุบาลนครพนม 9 337

202 เด็กชาย เชนทร!     ก่ีสุ�น เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337
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203 เด็กหญิง เชษฐ!ธิดา สมภพ บ�านเด็กวารินชําราบ 9 337

204 เด็กชาย โชคชัย รัตนประภาธรรม อนุบาลมสกลนคร 9 337

205 เด็กหญิง โชติกา ฟูกูโรอิ เซนต!ยอแซฟนาแก 9 337

206 เด็กหญิง ฌานิกา     บุญสุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337

207 เด็กหญิง ญาณัจฉรา   กุลวงษ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 9 337

208 เด็กหญิง ญาณินท! พนมอุปถัมภ! อนุบาลนครพนม 9 337

209 เด็กหญิง ญาณิศา ไขBมุกต! อนุบาลนครพนม 9 337

210 เด็กหญิง ญาณิศา เอียดตลอด เซนต!ยอแซฟนาแก 9 337

211 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีลาศักดิ์ อนุบาลมุกดาหาร 9 337

212 เด็กหญิง ญาดา  ผิวคําศรีบุญเรือง พรชัยวิชชาลัย 9 337

213 เด็กหญิง ญาราภรณ! จันสีมะนี เซนต!ยอแซฟนาแก 9 337

214 เด็กหญิง ฐากัญญา ธนาธนัยภัทร อนุบาลนครพนม 9 337

215 เด็กหญิง ฐานิดา ลาหลายเลิศ หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 9 337

216 เด็กหญิง ฐาปนา โคตรคันทา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 9 337

217 เด็กหญิง ฐิตารีย! จิรัฐตรีทิพ งามจิตวารินชําราบ 3 10 336

218 เด็กชาย ฐิติเทพ บุตรสาระ อนุบาลบ�านแพง 10 336

219 เด็กหญิง ฐิติพร หนูพันธ! อนุบาลอุบลราชธานี 10 336

220 เด็กหญิง ฐิติมา ประเสริฐ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 10 336

221 เด็กหญิง ฐิติยา อํ่าเกตุ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 10 336

222 เด็กหญิง ฐิติรัตน! มงคลเกตุ อนุบาลนครพนม 10 336

223 เด็กหญิง ฑิตฐิตา     วันคลี่ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 10 336

224 เด็กชาย ณฐกร ดีโลนงาม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 10 336

225 เด็กหญิง ณฐอร คูสกุล อนุบาลบ�านแพง 10 336

226 เด็กหญิง ณปภัส         สีลาอาภากร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 10 336

227 เด็กชาย ณภัทร เรืองกิจวณิช ฮัวเฉียวอุบลราชธานี 2 10 336

228 เด็กหญิง ณภัทร อนันต!ก�านตง ทBานพระสารีบุตร 10 336

229 เด็กชาย ณัชชนนท!   พรมจันทร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 10 336

230 เด็กหญิง ณัชชา พละศูนย! เจริญวิทยา 10 336

231 เด็กหญิง ณัชชา วารี อนุบาลนครพนม 10 336
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232 เด็กหญิง ณัชชา     วีรกุลวัฒนา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 10 336

233 เด็กหญิง ณัชชาวดี ปKญญาสาย ชุมชนดอนตาล 10 336

234 เด็กชาย ณัฏฐกิตต! วงศ!สวัสดิ์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 10 336

235 เด็กชาย ณัฏฐชัย แก�วผลึกไชโย ทBานพระสารีบุตร 10 336

236 เด็กหญิง ณัฏฐนันท! สุขทองสา อนุบาลมุกดาหาร 10 336

237 เด็กหญิง ณัฏฐนันท!  เกษมทรัพย!กุล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 10 336

238 เด็กหญิง ณัฏฐ!ปรียา วงศ!สุริยา เจริญวิทยา 10 336

239 เด็กชาย ณัฏฐ!ภัค อุดมวสุรัตน! อนุบาลนครพนม 10 336

240 เด็กชาย ณัฏฐากร จิตอามาตย! เซนต!ยอแซฟนาแก 10 336

241 เด็กหญิง ณัฐกฤตา    วงศ!คําพา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 11 335

242 เด็กชาย ณัฐกานต!    พันธ!กานต! นาขามวิทยา 11 335

243 เด็กชาย ณัฐกานต!   พันธ!กาล นาขามวิทยา 11 335

244 เด็กชาย ณัฐกิจ ชาชม อนุบาลนครพนม 11 335

245 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ อBอนอินทร! อนุบาลนครพนม 11 335

246 เด็กหญิง ณัฐชญา เหง�าโอสา อนุบาลมุกดาหาร 11 335

247 เด็กหญิง ณัฐชยา สุริยนต! อนุบาลนครพนม 11 335

248 เด็กหญิง ณัฐญาดา     พลเยี่ยม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 11 335

249 เด็กหญิง ณัฐณิชา มBวงลาย อนุบาลนครพนม 11 335

250 เด็กหญิง ณัฐณิชา อภิสกุลชาติ อนุบาลนครพนม 11 335

251 เด็กชาย ณัฐดนัย ปรีจํารัส เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 11 335

252 เด็กหญิง ณัฐดา ดาราก�านตรง อนุบาลโพนทอง 11 335

253 เด็กหญิง ณัฐทิชา    พุBมเสือ อนุบาลมุกดาหาร 11 335

254 เด็กชาย ณัฐทิวัตถ! บุญเย็น อนุบาลนครพนม 11 335

255 เด็กชาย ณัฐธนาตย! อ่ิมเต็ม บ�านหัวบึงทุBง 11 335

256 เด็กชาย ณัฐธนาตย! อ่ิมเต็ม บ�านหัวบึงทุBง 11 335

257 เด็กชาย ณัฐธัญ มารักษ! เจริญวิทยา 11 335

258 เด็กหญิง ณัฐธิดา โสดาภักดิ์ พระกุมารอุบล 11 335

259 เด็กหญิง ณัฐธิตา เทพสุริย! อนุบาลมุกดาหาร 11 335

260 เด็กหญิง ณัฐธินันท! สุวรรณมาโจ อนุบาลนครพนม 11 335
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261 เด็กหญิง ณัฐธิพร สิริวัฒนาชัย อนุบาลบ�านแพง 11 335

262 เด็กหญิง ณัฐนันท! บุญชิต มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 11 335

263 เด็กหญิง ณัฐนิชา ผุดผBอง เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 11 335

264 เด็กหญิง ณัฐนิดา พันธุ!เวียง อนุบาลนครพนม 11 335

265 เด็กชาย ณัฐพงศ! อภัยโส บ�านหัวบึงทุBง 12 334

266 เด็กหญิง ณัฐพร บุญวิทย! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 12 334

267 เด็กหญิง ณัฐพร ศรีสมบูรณ! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 12 334

268 เด็กชาย ณัฐพัชร! ประทุมพิทักษ! เจริญวิทยา 12 334

269 เด็กหญิง ณัฐริกา แจ�งกระจBาง บ�านหัวบึงทุBง 12 334

270 เด็กหญิง ณัฐริกา พBอหลอน ชุมชนบ�านหนองบัว 12 334

271 เด็กหญิง ณัฐริญญา  ชิณโสม พรชัยวิชชาลัย 12 334

272 เด็กหญิง ณัฐฤตา โชติเพ่ิม พรชัยวิชชาลัย 12 334

273 เด็กหญิง ณัฐวดี เขียวไกร อนุบาลนครพนม 12 334

274 เด็กหญิง ณัฐวดี ต�นสุวรรค! บ�านหัวบึงทุBง 12 334

275 เด็กชาย ณัฐวัฒน! พงไธสง บ�านหัวบึงทุBง 12 334

276 เด็กชาย ณัฐวัฒน! มังคละคีรี อนุบาลนครพนม 12 334

277 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อรรถมนัตถุ อนุบาลมุกดาหาร 12 334

278 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  เนตรคุณ พรชัยวิชชาลัย 12 334

279 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ วิชัยโย เอกปKญญา 12 334

280 เด็กหญิง ณัฐสุดา ทองมหา ชุมชนบ�านหนองบัว 12 334

281 เด็กหญิง ณัฐสุรางค! โมตา เทศบาล 1 สุขวิทยากร(ตั้งตรงจิตร 15 12 334

282 เด็กหญิง ณัฐิดา สุภาพรหม อนุบาลอุบลราชธานี 12 334

283 เด็กชาย ณัท        เสนามาตย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 12 334

284 เด็กชาย ณาณพสิษฐ! กุลวงศ! ทBานพระสารีบุตร 12 334

285 เด็กหญิง ณิชกานต! กระจับนาค หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 12 334

286 เด็กหญิง ณิชากานต! รูปเหมาะ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 12 334

287 เด็กหญิง ณิชาภัทธ แสนสุข เซนต!ยอแซฟกุฉินารายณ! 12 334

288 เด็กหญิง ณิชาภัทร เทพา อนุบาลนครพนม 12 334

289 เด็กหญิง ณิชาภัทร ธารบุญ เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 13 333
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290 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรมวงค! เจริญวิทยา 13 333

291 เด็กชาย ดรันภพ เตชะจันตะ ทBานพระสารีบุตร 13 333

292 เด็กหญิง ดวงหทัย วิกรัยพัฒน! เจริญวิทยา 13 333

293 เด็กหญิง ดาวัน ดวงสา อนุบาลนครพนม 13 333

294 เด็กชาย เดชวิชญ! ได�พ่ึง เจริญวิทยา 13 333

295 เด็กชาย เดชาธร  หลวงพรหม อนุบาลมุกดาหาร 13 333

296 เด็กชาย แดเนียล      ซีแบร็ก เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 13 333

297 เด็กชาย ตะวัน ลี้สงวน เซนต!ยอแซฟนาแก 13 333

298 เด็กชาย เตชิต จันทรสาขา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 13 333

299 เด็กชาย ไตรลักษณ! บุญโพธ์ิ เอกปKญญา 13 333

300 เด็กชาย ถิรพล แก�วพรหม บ�านเด็กวารินชําราบ 13 333

301 เด็กชาย ถิรวิทย! จันทะพา อนุบาลอํานาจเจริญ 13 333

302 เด็กหญิง ทยิดา  ผดุงกิจ อนุบาลมุกดาหาร 13 333

303 เด็กหญิง ทรงสุล  น�อยทรง บ�านบัวขาว(วันครู 2500) 13 333

304 เด็กชาย ทัตเทพ    โยธินดํารงกุล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 13 333

305 เด็กชาย ทัตธน ศิลปศาสตร! เทศบาลบ�านสุขสําราญ 13 333

306 เด็กชาย ทินภัทร ตันปา สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 13 333

307 เด็กหญิง ทิพยดา     ศรีทิพย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 13 333

308 เด็กหญิง ทิพย!สุดา     ศรีสาคร นาขามวิทยา 13 333

309 เด็กหญิง ทิวานันท!     จันทร!อิน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 13 333

310 เด็กหญิง ทิวาพร สมบูรณ! เซนต!ยอแซฟนาแก 13 333

311 เด็กชาย เทพนคร อ่ิมสมโภช เซนต!ยอแซฟนาแก 13 333

312 เด็กหญิง เทียนหอม ศิลาแยง พรชัยวิชชาลัย 13 333

313 เด็กหญิง ธณิฐชา เกตจุนา บ�านกลาง 14 332

314 เด็กชาย ธนกฤต พันสีมา บ�านหนองไฮ 14 332

315 เด็กชาย ธนกฤษ  ศรีแสนยง พรชัยวิชชาลัย 14 332

316 เด็กชาย ธนชัย สิเนหะวัฒนะ อนุบาลมุกดาหาร 14 332

317 เด็กชาย ธนดล ไชยมาตย! อนุบาลอํานาจเจริญ 14 332

318 เด็กหญิง ธนธรณ! ต�นวงศ! เจริญวิทยา 14 332
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319 เด็กชาย ธนธรณ!       วงศ!ศรีแก�ว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 14 332

320 เด็กชาย ธนบดี        สายตา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 14 332

321 เด็กชาย ธนบูรณ! นวลตา อนุบาลนครพนม 14 332

322 เด็กหญิง ธนพร ภูเลื่อน กาฬสินธ์ิพิทยาลัย 14 332

323 เด็กหญิง ธนพร วงษ!วัฒนะ อนุบาลมุกดาหาร 14 332

324 เด็กหญิง ธนพร อุคํา อนุบาลมุกดาหาร 14 332

325 เด็กหญิง ธนพร           วรรณพงษ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 14 332

326 เด็กหญิง ธนภรณ! แซBเอ้ียว เจริญวิทยา 14 332

327 เด็กชาย ธนภัทร  ทฤษฎี พรชัยวิชชาลัย 14 332

328 เด็กหญิง ธนวรรณ พรรณรัตน! เจริญวิทยา 14 332

329 เด็กชาย ธนวรรษ รัศมีทอง อนุบาลยโสธร 14 332

330 เด็กชาย ธนวัฒน! โมริพันธ! อนุบาลอํานาจเจริญ 14 332

331 เด็กชาย ธนวัฒน!   มุกดาประเสริฐ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 14 332

332 เด็กชาย ธนวิชญ! แสบงบาลเจริญชัย พระกุมารมหาสารคาม 14 332

333 เด็กหญิง ธนัชพร อBอนทา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 14 332

334 เด็กหญิง ธนัญชนก สุวรรณไตรย! อนุบาลมุกดาหาร 14 332

335 เด็กหญิง ธนัญญา สุธรรม เซนต!ยอแซฟนาแก 14 332

336 เด็กชาย ธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ อนุบาลมุกดาหาร 14 332

337 เด็กชาย ธนากร  ไชยสุริย! อนุบาลมุกดาหาร 15 331

338 เด็กชาย ธนาดล ไชยทองศรี อนุบาลมุกดาหาร 15 331

339 เด็กชาย ธนาธิป สิโย บ�านหัวบึงทุBง 15 331

340 เด็กชาย ธนาธิป โสมอBอน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 15 331

341 เด็กชาย ธนาบูรณ! นวลตา อนุบาลนครพนม 15 331

342 เด็กหญิง ธนาพร      สุวรรณไตรย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 15 331

343 เด็กชาย ธนินท!รัฐ คิลลิค เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 15 331

344 เด็กหญิง ธรรมนูญรัตน! บุญผุย เขมราฐ 15 331

345 เด็กชาย ธราเทพ แสงสุวรรณ บ�านหัวบึงทุBง 15 331

346 เด็กหญิง ธวัลพร ศัพทเสวี อนุบาลนครพนม 15 331

347 เด็กชาย ธวานนท! ไชยหนองแข� เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 15 331
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348 เด็กชาย ธัชทฤต ผBานเมือง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 15 331

349 เด็กหญิง ธัญชนก ราชบัญดิษฐ! สันตยานันท! 15 331

350 เด็กหญิง ธัญชนก ล�อมไธสง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 15 331

351 เด็กหญิง ธัญญ!จิรา    ลาลําโกน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 15 331

352 เด็กหญิง ธัญญรัตน!  จับบาง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 15 331

353 เด็กหญิง ธัญญาธรณ! นนท!ขุนทด เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 15 331

354 เด็กหญิง ธัญญารัตน! วงษ!เพ็ญ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 15 331

355 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ! กวนศักดิ์ สันตยานันท! 15 331

356 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ! แสนสุภา อนุบาลนครพนม 15 331

357 เด็กหญิง ธัญนาฏ อาจทรง อนุบาลนครพนม 15 331

358 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดBานจอมปอน บ�านเด็กวารินชําราบ 15 331

359 เด็กหญิง ธัญยพร เพ็ญประชุม เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 15 331

360 เด็กหญิง ธัญยพร อูฐยาว อนุบาลนครพนม 15 331

361 เด็กหญิง ธัญรดี  จุลบุรมย! อนุบาลมุกดาหาร 16 321

362 เด็กหญิง ธัญวรัตม! สีทา อนุบาลมุกดาหาร 16 321

363 เด็กหญิง ธัญวีร! จิตอามาตย! เซนต!ยอแซฟนาแก 16 321

364 เด็กหญิง ธันย!ชนก บุญล�อม อนุบาลอุบลราชธานี 16 321

365 เด็กหญิง ธันย!ชนก    จันทร!ขอนแกBน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 16 321

366 เด็กชาย ธาดาพงศ! สายวร อนุบาลบ�านแพง 16 321

367 เด็กหญิง ธํามรงค!ทอง กุแก�ว มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 16 321

368 เด็กหญิง ธิดารัตน!   ทะวา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 16 321

369 เด็กหญิง ธิติมา สังครักษ! เจริญวิทยา 16 321

370 เด็กชาย ธีร! นวานุช อนุบาลบ�านแพง 16 321

371 เด็กชาย ธีรกุล อินธิไชย บ�านเด็กวารินชําราบ 16 321

372 เด็กชาย ธีรดนย! เข็มปKญญา อนุบาลนครพนม 16 321

373 เด็กชาย ธีรพล ศรีโยหะ อนุบาลมุกดาหาร 16 321

374 เด็กชาย ธีรพล     อยูBคง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 16 321

375 เด็กชาย ธีรพัฒน! รัตนอริยเมธีกร เชิงชุมราษฎร!นุกูล 16 321

376 เด็กชาย ธีรภัทร รัตนวงค! เซนต!ยอแซฟนาแก 16 321

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

(chulabhorn' science- MathTest 2014)

ระดับประถมศึกษาศึกษา



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

377 เด็กชาย ธีรภัทร    พานโมก เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 16 321

378 เด็กชาย ธีรสิทธิชัย จินนารัตน! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 16 321

379 เด็กชาย ธีระ รชดามาเฉลิม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 16 321

380 เด็กชาย ธีระพันธ! อBอนมณี นํ้าเท่ียงวันครู 2501 16 321

381 เด็กชาย ธีรัตน! ประเสริฐถาวรศิร อนุบาลอํานาจเจริญ 16 321

382 เด็กชาย นครินทร! ชBวยรักษา กาฬสินธุ!พิทยาลัย 16 321

383 เด็กชาย นที           วังคะฮาต เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 16 321

384 เด็กชาย นนทนันท! แสวงเทศ อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 16 321

385 เด็กหญิง นนทลี ฟุFงสุข มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 17 323

386 เด็กชาย นนทวัฒน! ดีนาน สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 17 323

387 เด็กชาย นนธณัฐ      โภคสวัสดิ์ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

388 เด็กหญิง นพวรรณ   มะลิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

389 เด็กหญิง นภัทร วิชัยวงศ! อนุบาลอุบลราชธานี 17 323

390 เด็กหญิง นภัส สุยะ บ�านหัวบึงทุBง 17 323

391 เด็กหญิง นภัสมณฑน! อินทรโคตร เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 17 323

392 เด็กหญิง นภัสสร กิตตินันท!วัฒนา อนุบาลนครพนม 17 323

393 เด็กหญิง นภัสสร      เก้ือปKญญา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

394 เด็กหญิง นภารัตน!  ศรีพอ พรชัยวิชชาลัย 17 323

395 เด็กชาย นรบดี       มณีฤทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

396 เด็กชาย นรเศรษฐ!     บุญเสริม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

397 เด็กชาย นรากร  ยะสะกะ พรชัยวิชชาลัย 17 323

398 เด็กหญิง นรากร    กิมโล อนุบาลมุกดาหาร 17 323

399 เด็กชาย นราธิป จันทร!มาลา เจริญวิทยา 17 323

400 เด็กชาย นราวิชญ! จังตระกูล สันตยานันท! 17 323

401 เด็กหญิง นริญญา ชนะทอง อนุบาลนครพนม 17 323

402 เด็กหญิง นริศรา      ธีรพงษกร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

403 เด็กหญิง นรีกานต!  เหมธุรินทร! อนุบาลมุกดาหาร 17 323

404 เด็กชาย นฤเบศ ภิญโญดุลยเจต อนุบาลอํานาจเจริญ 17 323

405 เด็กชาย นฤปนาท ธิโกศรี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 17 323
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406 เด็กหญิง นฤภร เชิดนอก อนุบาลมุกดาหาร 17 323

407 เด็กหญิง นฤมล       ตั้งกุลสวรรค! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

408 เด็กหญิง นฤมล        ผานิตกุลวัฒน! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 17 323

409 เด็กหญิง นลินทิพย! บุญเลิศ เจริญวิทยา 18 324

410 เด็กหญิง นวธิดา     ธนโชติภูสิทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 18 324

411 เด็กชาย นวประชา นันตสุข อนุบาลนครพนม 18 324

412 เด็กหญิง นวพร หาลาภ เขมราฐ 18 324

413 เด็กหญิง นวพร       ยุติพันธ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 18 324

414 เด็กชาย นวพล บุญทา อนุบาลบ�านแพง 18 324

415 เด็กชาย นัทธพงศ! แสนบล อนุบาลมุกดาหาร 18 324

416 เด็กหญิง นัทธมน ปKญญารมย! บ�านหัวบึงทุBง 18 324

417 เด็กหญิง นันทกานต! เถรวรรณ อนุบาลยโสธร 18 324

418 เด็กหญิง นันทกานต! บัวศรียศธิยา เชิงชุมราษฎร!นุกูล 18 324

419 เด็กหญิง นันท!นภัส ลาผBาน อนุบาลอํานาจเจริญ 18 324

420 เด็กหญิง นันท!นภัส บัวบุญ อนุบาลมุกดาหาร 18 324

421 เด็กหญิง นันทนัท   รักชาติ อนุบาลมุกดาหาร 18 324

422 เด็กหญิง นันท!มนัส อินทริติย! เซนต!ยอแซฟนาแก 18 324

423 เด็กชาย นันทวัฒร วงค!ศรีทา อนุบาลมุกดาหาร 18 324

424 เด็กชาย นันทวิชญ! โตมี เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 18 324

425 เด็กหญิง นันทัชพร ไชยคํามิ่ง เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 18 324

426 เด็กหญิง นันทิชา      พุฒินันทนากร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 18 324

427 เด็กหญิง นาตาชา ธนสุขสวัสดิ์ บ�านหัวบึงทุBง 18 324

428 เด็กหญิง นาตาชา  โทนุสินธ! อนุบาลมุกดาหาร 18 324

429 เด็กชาย นาปS แสงเพ็ชร เซนต!ยอแซฟนาแก 18 324

430 เด็กหญิง นารีรัตน! วงค!กระโซB ชุมชนบ�านหนองบัว 18 324

431 เด็กชาย นิติพัชรพงศ! ศิริตัน อนุบาลนครพนม 18 324

432 เด็กชาย นิติภูมิ สิทธิเสนา เซนต!ยอแซฟนาแก 18 324

433 เด็กชาย นิติรัฐ       โคตรคํา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

434 เด็กหญิง นิธิชา แสงประจักร ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง 19 325
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435 เด็กหญิง นิธิมา     น�อยห�องไลB เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

436 เด็กหญิง นิยนันท! เรืองรองวรรษ อนุบาลมุกดาหาร 19 325

437 เด็กหญิง นิรชรา สุนทร เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 19 325

438 เด็กหญิง นิรินธน! พนมวงศ!ตะวัน อนุบาลนครพนม 19 325

439 เด็กหญิง นิลพล เชาว!พลกรัง เขมราฐ 19 325

440 เด็กหญิง นิสากร สุคม บ�านหัวบึงทุBง 19 325

441 เด็กหญิง นีนBา แซBตั้ง สันตยานันท! 19 325

442 เด็กหญิง นีรชา        เถาโต เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

443 เด็กหญิง เนตรชนนี  ไกยกิจ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

444 เด็กหญิง เนตรทิพย!  พรหมสิทธ์ิ อนุบาลมุกดาหาร 19 325

445 เด็กชาย เนติธร วัฒนะ เจริญวิทยา 19 325

446 เด็กชาย เนติวุฒิ คุณาเมือง เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 19 325

447 เด็กชาย บวรภัค เตชะจันตะ อนุบาลมุกดาหาร 19 325

448 เด็กหญิง บัญจรัตน! ไชยจันทร! เจริญวิทยา 19 325

449 เด็กหญิง บัวชมพู วิริยะอุดมผล บ�านหัวบึงทุBง 19 325

450 เด็กชาย บุญกิตติ ทัพซ�าย อนุบาลอํานาจเจริญ 19 325

451 เด็กหญิง บุญญาภรณ! เนาวโรจน! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

452 เด็กหญิง บุญฒริตา หิมะคุณ เซนต!ยอแซฟกุฉินารายณ! 19 325

453 เด็กชาย บุญพงษ!    อนุตรเวคิน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 19 325

454 เด็กหญิง บุณยนุช เสาร!คํา เทศบาลบ�านสุขสําราญ 19 325

455 เด็กหญิง บุรัสกร ทักษิณ บ�านหัวบึงทุBง 19 325

456 เด็กหญิง บุษยรัตน! ขันมะจันทร! พรชัยวิชชาลัย 19 325

457 เด็กหญิง บุษยา ภูโท บ�านเด็กวารินชําราบ 20 326

458 เด็กชาย บูรณศักดิ์ ขันทอง เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 20 326

459 เด็กชาย เบญจมินทร! จันทร!งาม ชุมชนดอนตาล 20 326

460 เด็กชาย ปกรณ!เกียรติ สนสุพรรณ บ�านโคกกุงดอนกอก 20 326

461 เด็กหญิง ปฏิญญา ปุกหุต อนุบาลบ�านแพง 20 326

462 เด็กหญิง ปฏิพร พรหมวงศ! อนุบาลนครพนม 20 326

463 เด็กชาย ปฏิพล  สุนทรส อนุบาลมุกดาหาร 20 326
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464 เด็กชาย ปฐมพงษ! ทองมหา ชุมชนบ�านหนองบัว 20 326

465 เด็กหญิง ปฐมาพรรณ ทองโพธ์ิศรี เจริญวิทยา 20 326

466 เด็กหญิง ปณิสตา  เปSMยมสงBา อนุบาลมุกดาหาร 20 326

467 เด็กหญิง ปนัดดา เทพสุรีย! อนุบาลมุกดาหาร 20 326

468 เด็กหญิง ปพาวี พันโกฏิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 20 326

469 เด็กชาย ปภรรศกรณ! คร�อโนนแดง เซนต!ยอแซฟนาแก 20 326

470 เด็กหญิง ปภัสรา ทองดี บ�านกลาง 20 326

471 เด็กหญิง ปภานันท! วรธรรม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 20 326

472 เด็กหญิง ปภาวรินทร! คุณธรรม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 20 326

473 เด็กหญิง ปภาวรินทร! ภูผาผัน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 20 326

474 เด็กหญิง ปภาวรินทร! พิกุลศรี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 20 326

475 เด็กหญิง ปภาวรินทร!   เพริศแก�ว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 20 326

476 เด็กหญิง ปภาวี        หารแก�ว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 20 326

477 เด็กหญิง ปภิชญา พลหาญ เจริญวิทยา 20 326

478 เด็กชาย ปรศธรณ!  ทองสอาด อนุบาลมุกดาหาร 20 326

479 เด็กชาย ปรัตกรณ! สุขสคนธ! อนุบาลมุกดาหาร 20 326

480 เด็กหญิง ปริณาห!  ศิลปชัย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 20 326

481 เด็กหญิง ปรินทร ดั่งประเสริฐกุล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 21 327

482 เด็กหญิง ปริม  อันสงคราม พรชัยวิชชาลัย 21 327

483 เด็กชาย ปริวัตร ประทุมทอง เจริญวิทยา 21 327

484 เด็กหญิง ปรีญานันท!  แสงกล�า บ�านบัวขาว(วันครู 2500) 21 327

485 เด็กหญิง ปรียาพร มณีรัตน! เชิงชุมราษฎร!นุกูล 21 327

486 เด็กหญิง ปรียาภัทร  บุBงวิเศษ พรชัยวิชชาลัย 21 327

487 เด็กชาย ปฤณ ณ นครพนม อนุบาลนครพนม 21 327

488 เด็กชาย ปวรินทร เสียงหวาน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 21 327

489 เด็กชาย ปวริศ คันธจันทร! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 21 327

490 เด็กหญิง ปวริศา  กัลยาณลาภ อนุบาลมุกดาหาร 21 327

491 เด็กหญิง ปวริษา  สิงห!คํา อนุบาลมุกดาหาร 21 327

492 เด็กชาย ปวเรศ พBออามาตย! เซนต!ยอแซฟนาแก 21 327
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493 เด็กชาย ปวีณวัชร! เกษราช บ�านหัวบึงทุBง 21 327

494 เด็กหญิง ปKญญาพร ใจชBวง อนุบาลบ�านแพง 21 327

495 เด็กหญิง ปKณฑิตา ประสบธัญญา เซนต!ยอแซฟนาแก 21 327

496 เด็กชาย ปKณณธร พรหมลาย อนุบาลอุบลราชธานี 21 327

497 เด็กชาย ปKณณวิชณ! ลาติ อนุบาลนครพนม 21 327

498 เด็กชาย ปKนสุข ภมรศุภกุล อนุบาลมุกดาหาร 21 327

499 เด็กหญิง ปาจารีย! ประทุมลี ชุมชนบ�านหนองบัว 21 327

500 เด็กหญิง ปTาณแก�ว จูมดอก เจริญวิทยา 21 327

501 เด็กหญิง ปาณปริยาพร เถรวรรณ อนุบาลยโสธร 21 327

502 เด็กหญิง ปาณิศา คํามุงคุล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 21 327

503 เด็กหญิง ปาณิศา สิทธิกานต! อนุบาลนครพนม 21 327

504 เด็กหญิง ปาณิสรา   วBองไว อนุบาลมุกดาหาร 21 327

505 เด็กหญิง ปานตะวัน   ถิตย!ฉาย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 22 328

506 เด็กหญิง ปานประดับ ตั้งจงเจริญไพศาล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 22 328

507 เด็กหญิง ปานไพลิน  สุวรรณรบ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 22 328

508 เด็กหญิง ปานระพี วิไลรัศมี อนุบาลนครพนม 22 328

509 เด็กหญิง ปานฤทัย จันทรทิพย! อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 22 328

510 เด็กหญิง ปายฝKน ยิ่งคําแหง อนุบาลนครพนม 22 328

511 เด็กหญิง ปารจรีย! อ้ึงอุดรภักดี Home school 22 328

512 เด็กหญิง ปาริชาด เวียงสงค! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 22 328

513 เด็กหญิง ปาริตา  เทพพิทักษ! อนุบาลมุกดาหาร 22 328

514 เด็กชาย ปLติภัทร ชมช่ืน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 22 328

515 เด็กหญิง ปLMนมนัส เมืองเล็ง เซนต!ยอแซฟนาแก 22 328

516 เด็กหญิง ปLยฉัตร สิมาพันธ! เขมราฐ 22 328

517 เด็กหญิง ปLยธิดา คํามุงคุณ ชุมชนบ�านหนองบัว 22 328

518 เด็กหญิง ปLยนัดดา เก้ือทาน บ�านคําสร�อย 22 328

519 เด็กหญิง ปLยะดา     คนกล�า เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 22 328

520 เด็กหญิง ปLยะธิดา บําเพ็ญ เจริญวิทยา 22 328

521 เด็กชาย ปLยะวัฒน! เวียงเพ่ิม เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 22 328
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522 เด็กหญิง ปLยังกูร เมืองเล็ง เซนต!ยอแซฟนาแก 22 328

523 เด็กชาย ปุณกฤษ วงศ!พทิตกฤต อนุบาลนครพนม 22 328

524 เด็กหญิง ปุณญาพร ทัพวัน อนุบาลบ�านแพง 22 328

525 เด็กชาย ปุณณภพ สกุลรัตน! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 22 328

526 เด็กชาย ปุณณมี  เหลBาบุตรศรี บ�านนามBวง 22 328

527 เด็กชาย ปุณณวิช เครือวัลย! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 22 328

528 เด็กหญิง ปุณยาพร   จารุวณิช เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 22 328

529 เด็กชาย ปุระชัย ผลวิสุทธ์ิ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 23 318

530 เด็กชาย เป̂นโชค     บุญโชค เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

531 เด็กหญิง เปมิกา จาแสน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 23 318

532 เด็กหญิง เปมิกา สัจจมงคล อนุบาลนครพนม 23 318

533 เด็กชาย เปรม  โพธ์ิหล�า พรชัยวิชชาลัย 23 318

534 เด็กชาย เปรม    สิงห!พรหมสาร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

535 เด็กชาย พงศกร พิมพ!หาร เจริญวิทยา 23 318

536 เด็กชาย พงศธร ประเสริฐสังข! บ�านโคกกุงดอนกอก 23 318

537 เด็กชาย พงศธร เหมือนเหลา บ�านเด็กวารินชําราบ 23 318

538 เด็กชาย พงศธร  ชาวไธสง อนุบาลมุกดาหาร 23 318

539 เด็กชาย พงศ!ปณต    พวงพีภูดินันท! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

540 เด็กชาย พงศ!ประวีร! รัตนศรี อนุบาลอํานาจเจริญ 23 318

541 เด็กชาย พงศ!พณิช พลรักษา บ�านหัวบึงทุBง 23 318

542 เด็กชาย พงศภัค ดวงศรี อนุบาลอํานาจเจริญ 23 318

543 เด็กชาย พงศภัค ตั้งกิจเจริญพงษ! อนุบาลร�อยเอ็ด 23 318

544 เด็กชาย พงษ!เทพ เอ้ือวงษ!ประเสริฐ อนุบาลอํานาจเจริญ 23 318

545 เด็กชาย พชร พลหาญ อนุบาลมุกดาหาร 23 318

546 เด็กชาย พชร แวBนทอง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 23 318

547 เด็กชาย พชรพงศ! สุภา อนุบาลนครพนม 23 318

548 เด็กหญิง พชรพร ลัทธิวรรณ เจริญวิทยา 23 318

549 เด็กชาย พชรพล      นพรุจิกุล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

550 เด็กหญิง พชรภรณ!   สีมาลา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

(chulabhorn' science- MathTest 2014)

ระดับประถมศึกษาศึกษา



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

551 เด็กหญิง พชรสิริภา  สุวรรณมงคล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 23 318

552 เด็กหญิง พณิชา  วิศรุตมัย อนุบาลมุกดาหาร 23 318

553 เด็กหญิง พนมไพร บุญสุข เจริญวิทยา 24 317

554 เด็กหญิง พนิดา แข็งแรง อนุบาลมุกดาหาร 24 317

555 เด็กหญิง พนิดา      นครกลาง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 24 317

556 เด็กหญิง พนิดา         ทองโบราณ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 24 317

557 เด็กหญิง พนิตพิชา ขวาธิจักร อนุบาลมสกลนคร 24 317

558 เด็กหญิง พรชนก พนมสินรัตน! อนุบาลบ�านแพง 24 317

559 เด็กหญิง พรชนก เอกตาแสง เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 24 317

560 เด็กหญิง พรนภา ญาณสิทธ์ิ เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 24 317

561 เด็กหญิง พรนภา ระสีทา อนุบาลนครพนม 24 317

562 เด็กชาย พรพัสวี สุวรรณพัฒน! บ�านเด็กวารินชําราบ 24 317

563 เด็กหญิง พรพิมพ! คําบุญมา เจริญวิทยา 24 317

564 เด็กหญิง พรไพลิน ชิณสิทธ์ิ เจริญวิทยา 24 317

565 เด็กหญิง พรไพลิน วงค!ภูธร บ�านหัวบึงทุBง 24 317

566 เด็กหญิง พรรณนิพา พาผล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 24 317

567 เด็กหญิง พรรณภัทร กําด�วง เทพพิทักษ! 24 317

568 เด็กหญิง พรรณสิริ สระโสม อนุบาลอํานาจเจริญ 24 317

569 เด็กหญิง พรรณิชา เพียรชนะ เซนต!ยอแซฟนาแก 24 317

570 เด็กหญิง พรรษมน วรรณกาล อนุบาลอํานาจเจริญ 24 317

571 เด็กหญิง พรหมพร ดีผดุง อนุบาลนครพนม 24 317

572 เด็กหญิง พร�อมพักตร! ฤกษ!ใหญB เจริญวิทยา 24 317

573 เด็กหญิง พริ้งพราว  ทองสุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 24 317

574 เด็กชาย พฤทธ์ิฒิพงศ!  แสงสุริยจันทร! อนุบาลมุกดาหาร 24 317

575 เด็กหญิง พลอยชมพู สําเภามาลย! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 24 317

576 เด็กหญิง พลอยพรรณ พันธ!ทอง อนุบาลมุกดาหาร 24 317

577 เด็กหญิง พลอยไพลิน ภาระคุณ งามจิตวารินชําราบ 2 25 314

578 เด็กหญิง พัชญธิดา     ปราณี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

579 เด็กหญิง พัชรณัฐ     สุวรรณปริสุทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314
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580 เด็กหญิง พัชรนันท! บูรณะพล เซนต!ยอแซฟนาแก 25 314

581 เด็กหญิง พัชรพร     คนหาญ อนุบาลมุกดาหาร 25 314

582 เด็กหญิง พัชรริดา แก�วพิกุล บ�านเด็กวารินชําราบ 25 314

583 เด็กหญิง พัชราพรรณ พุทธิวงศ! เจริญวิทยา 25 314

584 เด็กหญิง พัชราภร! อารีภักดิ์ บ�านนาอุดม 25 314

585 เด็กหญิง พัชราภรณ! สนิทนวล เจริญวิทยา 25 314

586 เด็กหญิง พัชริดา  พาลีขันธ! อนุบาลมุกดาหาร 25 314

587 เด็กหญิง พัทธ!ธีรา   พนมธีรเกียรติ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

588 เด็กหญิง พัทธนันท! ขันแก�ว อนุบาลอุบลราชธานี 25 314

589 เด็กหญิง พัทธนันท! พิมพ!พนิตย! อนุบาลนครพนม 25 314

590 เด็กหญิง พันธิตรา ครองยุติ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 25 314

591 เด็กหญิง พิชชาพร ทัดเทียม บ�านเด็กวารินชําราบ 25 314

592 เด็กหญิง พิชชาภา สาสนาม เขมราฐ 25 314

593 เด็กหญิง พิชญฎา    หลวงโปF เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

594 เด็กหญิง พิชญา       สร�อยผาบ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

595 เด็กหญิง พิชญากุล  มะลิรส พรชัยวิชชาลัย 25 314

596 เด็กหญิง พิชญานิน นารีนุช อนุบาลมุกดาหาร 25 314

597 เด็กหญิง พิชญาภรณ!  กุลเกลี้ยง พรชัยวิชชาลัย 25 314

598 เด็กหญิง พิชญาภา เลื่องลือ เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 25 314

599 เด็กชาย พิเชษฐ!       โชคมาดี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

600 เด็กหญิง พิทยาภรณ!     ดีดวงพันธ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 25 314

601 เด็กหญิง พิมนภา ประทุมลี ชุมชนบ�านหนองบัว 26 312

602 เด็กหญิง พิมพกานต! โคตรฉวะ หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 26 312

603 เด็กหญิง พิมพกานต! พลงาม เจริญวิทยา 26 312

604 เด็กหญิง พิมพกานต! สายพันธ! อนุบาลนครพนม 26 312

605 เด็กหญิง พิมพกานต! แสงสุวรรณ บ�านหัวบึงทุBง 26 312

606 เด็กหญิง พิมพ!ชนก พ่ึงเพ็ง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 26 312

607 เด็กหญิง พิมพ!ดารณี เสง่ียมวิบูล เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 26 312

608 เด็กหญิง พิมพ!บุญ     บุญศรี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 26 312
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609 เด็กหญิง พิมพ!พิลาศ  บุญเทียบ พรชัยวิชชาลัย 26 312

610 เด็กหญิง พิมพ!พิศา สุขบัติ เจริญวิทยา 26 312

611 เด็กหญิง พิมพ!ลภัส บุตรสาระ อนุบาลบ�านแพง 26 312

612 เด็กหญิง พิมพิกา วงศ!หBวง บ�านเด็กวารินชําราบ 26 312

613 เด็กหญิง พิมลพรรณ  กังฉิมา พรชัยวิชชาลัย 26 312

614 เด็กหญิง พิรญาณ! ภานุมนต!วาที มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 26 312

615 เด็กหญิง พิรวิชญา       ผิวผBอง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 26 312

616 เด็กหญิง พิสินี         เลิศมุกดา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 26 312

617 เด็กชาย พิสิษฐ! เวียงเพ่ิม เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 26 312

618 เด็กหญิง พีมพิชญา ปทุมวัน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 26 312

619 เด็กชาย พีรณัฐ วีระนิพิฐกุล อนุบาลนครพนม 26 312

620 เด็กชาย พีรธัช   ศิริจันทพันธ! อนุบาลมุกดาหาร 26 312

621 เด็กชาย พีรพล คล�ายจันทอง อนุบาลนครพนม 26 312

622 เด็กชาย พีรพัฒ อินพรมมา ชุมชนดอนตาล 26 312

623 เด็กชาย พีรวิชญ! ฤทธิลัน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 26 312

624 เด็กชาย พีระพัฒน! สองศรี อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 26 312

625 เด็กชาย พีระยุทธ    สะอาดเอ่ียม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

626 เด็กชาย พีรัช เช้ือดวงผูย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

627 เด็กชาย พุทธ        รัชอินทร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

628 เด็กชาย พุทธพล เทียมพันธ! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 27 311

629 เด็กหญิง พุทธรักษา  สวัสดิ์วงศ!ไชย อนุบาลมุกดาหาร 27 311

630 เด็กหญิง พุทธิดา  วิศรุตมัย อนุบาลมุกดาหาร 27 311

631 เด็กหญิง พุธิตา สร�อยสุข อนุบาลร�อยเอ็ด 27 311

632 เด็กหญิง เพชรพันธิตรา สุระเกษ เจริญวิทยา 27 311

633 เด็กหญิง เพชรลดา ประสาทชัย อนุบาลอํานาจเจริญ 27 311

634 เด็กหญิง เพ็ชราภรณ!  เพ็ชรภาค อนุบาลมุกดาหาร 27 311

635 เด็กหญิง เพ็ญพิชา สินอ�วน สันตยานันท! 27 311

636 เด็กหญิง แพรวพราว กองอุดม เจริญวิทยา 27 311

637 เด็กหญิง แพรวา ปรีชาอดุลหิรัญ อนุบาลนครพนม 27 311

ระดับประถมศึกษาศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

(chulabhorn' science- MathTest 2014)



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

638 เด็กหญิง แพรวา   บรรพต เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

639 เด็กหญิง ฟFาปภาทิพย! คงธนชโย อนุบาลนครพนม 27 311

640 เด็กหญิง ฟFาประทาน ภูบรรทัด เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 27 311

641 เด็กชาย ภคินทร! แก�วมาตย! อนุบาลนครพนม 27 311

642 เด็กหญิง ภัคพสุตม!  เดชะปLยวงศ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

643 เด็กหญิง ภัณฑิรา       อาจหาญ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 27 311

644 เด็กชาย ภัทรโชค คําศรี เจริญวิทยา 27 311

645 เด็กชาย ภัทรดนัย ภูวิชัย อนุบาลนครพนม 27 311

646 เด็กหญิง ภัทรธิดา สุวรรณสุข บ�านหัวบึงทุBง 27 311

647 เด็กหญิง ภัทรนันท!  พันธ!คูณ อนุบาลมุกดาหาร 27 311

648 เด็กชาย ภัทรพงษ! คันโททอง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 27 311

649 เด็กหญิง ภัทรพร จันทรโคตร เซนต!ยอแซฟนาแก 28 612

650 เด็กชาย ภัทรพล วงศ!เทวราช เซนต!ยอแซฟนาแก 28 612

651 เด็กหญิง ภัทรภร    ดิษฐบรรจง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

652 เด็กชาย ภัทรภูมินทร! เภสัชชา บ�านเด็กวารินชําราบ 28 612

653 เด็กหญิง ภัทรลดา   ไชยสุนันท! อนุบาลมุกดาหาร 28 612

654 เด็กชาย ภัทรวรรธน!  บุตรวงศ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

655 เด็กหญิง ภัทรวรินทร! เช้ือเมืองแสน ชุมชนบ�านหนองบัว 28 612

656 เด็กหญิง ภัทรสุดา ศรีสวBาง อนุบาลนครพนม 28 612

657 เด็กหญิง ภัทรสุดา โอโน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

658 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ! ภูติโส เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 28 612

659 เด็กหญิง ภัทราภรณ!  กว�างสวาสดิ์ พรชัยวิชชาลัย 28 612

660 เด็กหญิง ภัทราภรณ!  ตรีกามน พรชัยวิชชาลัย 28 612

661 เด็กหญิง ภัทราภรณ!       นนทะแก�ว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

662 เด็กหญิง ภัสรา      นิลนวล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

663 เด็กชาย ภาคิน สกุลไทย ชุมชนดอนตาล 28 612

664 เด็กหญิง ภาณิชา วุฒิจํานงค! อนุบาลมุกดาหาร 28 612

665 เด็กหญิง ภานุชนาถ สกุลไทย ชุมชนดอนตาล 28 612

666 เด็กหญิง ภานุมาศ พันธ!อBอน เจริญวิทยา 28 612
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667 เด็กหญิง ภาพิมล สุขสถิตย! เชิงชุมราษฎร!นุกูล 28 612

668 เด็กหญิง ภาวนา    กําแหงพล อนุบาลมุกดาหาร 28 612

669 เด็กหญิง ภาวิตา ใจชBวง อนุบาลบ�านแพง 28 612

670 เด็กหญิง ภิญญดา คูสกุล อนุบาลบ�านแพง 28 612

671 เด็กชาย ภิญพันธ!     ภิญโญ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 28 612

672 เด็กชาย ภีมวัจน!  เวียงอินทร! อนุบาลมุกดาหาร 28 612

673 เด็กชาย ภูตะวัน   ชํานาญเมือง นาขามวิทยา 29 613

674 เด็กชาย ภูธเนศ        สุวรรณฉวี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

675 เด็กชาย ภูผา แก�วบัวพันธ! อนุบาลทองสตา 29 613

676 เด็กชาย ภูผา          จันทร!เกษ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

677 เด็กชาย ภูมินทร!      ดั่งอลงกรณ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

678 เด็กหญิง ภูมิผกา ภวภูตานนท! ณ มหาสารคามอนุบาลมุกดาหาร 29 613

679 เด็กชาย ภูมิพัฒน!     บุญทา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

680 เด็กชาย ภูมิพิศุทธ์ิ จริยรัตน! อนุบาลนครพนม 29 613

681 เด็กชาย ภูริช เมืองโคตร อนุบาลนครพนม 29 613

682 เด็กหญิง ภูริชญา นBวมจิตร อนุบาลนครพนม 29 613

683 เด็กชาย ภูริภัทร ทบแก�ว เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 29 613

684 เด็กชาย มงคล พนาจันทร! อนุบาลพระยูรศรี 29 613

685 เด็กหญิง มณฑกาญจน! เกษมสุข อนุบาลน�องหญิง 29 613

686 เด็กหญิง มณีรัตน!   จุฑาผาด นาขามวิทยา 29 613

687 เด็กหญิง มนัสนันท!   ศรีสิทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

688 เด็กหญิง มัลลิกา     คุณุ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

689 เด็กหญิง มาลินี อุคํา อนุบาลมุกดาหาร 29 613

690 เด็กชาย มาวิน ทองเกลี้ยง อนุบาลอุบลราชธานี 29 613

691 เด็กหญิง มิ่งมุกดา   วงศ!แสนคํา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 29 613

692 เด็กหญิง มีนา นิตยสุทธ์ิ เทศบาลบ�านสุขสําราญ 29 613

693 เด็กหญิง มุกดา  คําพิลา อนุบาลมุกดาหาร 29 613

694 เด็กหญิง มุกดารัตน! กิตติวุฒิภัทร อนุบาลมุกดาหาร 29 613

695 เด็กหญิง มุขสุดา เสือพงษ! อุบลวิทยาคม 29 613
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696 เด็กหญิง มุฑิฏา  สิทธิพรม อนุบาลมุกดาหาร 29 613

697 เด็กหญิง มุรธาทิพย! สุวรรณธรรมา เซนต!ยอแซฟนาแก 30 711

698 เด็กหญิง เมธาพร        ญาณสังวรชัย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 30 711

699 เด็กหญิง เมธาวี อักษรครบุรี อนุบาลนครพนม 30 711

700 เด็กชาย เมธาวุธ บุญยะศรี อนุบาลนครพนม 30 711

701 เด็กหญิง เมธิสา       โทนุสินธ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 30 711

702 เด็กหญิง ยลธิดา  วานิชศรุต อนุบาลมุกดาหาร 30 711

703 เด็กหญิง ยศวดี แย�มขยาย สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 30 711

704 เด็กชาย ยศวัฒน!  ชวนินทวิสุทธ์ิ พรชัยวิชชาลัย 30 711

705 เด็กหญิง นิติรัฐ สุทธิกุล บ�านเด็กวารินชําราบ 30 711

706 เด็กหญิง เยาวลักษณ! วงค!ตาพรหม ชุมชนบ�านหนองบัว 30 711

707 เด็กชาย รชฏ คําทอง อนุบาลมสกลนคร 30 711

708 เด็กชาย รชฏ ชนะพันธ! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 30 711

709 เด็กชาย รชฏ บุญจ่ิม อนุบาลอํานาจเจริญ 30 711

710 เด็กชาย รณกฤต ชิณโคตร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 30 711

711 เด็กชาย รพีภัทร ไชยคราม สันตยานันท! 30 711

712 เด็กหญิง รมิตา    จันทรโคตร อนุบาลมุกดาหาร 30 711

713 เด็กหญิง รวิพร บุญกาญจน! บ�านเด็กวารินชําราบ 30 711

714 เด็กหญิง รสิตา        มณีวรรณ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 30 711

715 เด็กหญิง รอยพิมพ!   จันทร!เจริญ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 30 711

716 เด็กหญิง ระเบียบรัตน! อนุรักษ!จินดา อนุบาลนครพนม 30 711

717 เด็กหญิง รักติบูลล! แสนสุข อนุบาลนครพนม 30 711

718 เด็กชาย รักษ!พงษ! ศรีอาด อนุบาลมุกดาหาร 30 711

719 เด็กชาย รักษิต ศรีสําราญ อนุบาลมสกลนคร 30 711

720 เด็กหญิง รังศิญา      วBองไว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 30 711

721 เด็กชาย รัชชานนท! ปKญญาสาย ชุมชนดอนตาล 31 713

722 เด็กชาย รัชชานนท! วิภูษณะ อนุบาลบ�านแพง 31 713

723 เด็กหญิง รัชฎากรณ!   คําบุญ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

724 เด็กหญิง รัญชิดา แสงสุวรรณ บ�านหัวบึงทุBง 31 713

(chulabhorn' science- MathTest 2014)

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

ระดับประถมศึกษาศึกษา



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

725 เด็กชาย รัญพกรณ! แสนศรี เจริญวิทยา 31 713

726 เด็กชาย รัฐเขตต! ปาปLม เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 31 713

727 เด็กชาย รัฐชา  มะหะหมัด อนุบาลมุกดาหาร 31 713

728 เด็กชาย รัฐพล สุภาคาร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 31 713

729 เด็กชาย รัฐพลม! บุตรพิมพา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

730 เด็กหญิง รัตนประภา สายยศ ชุมชนดอนตาล 31 713

731 เด็กหญิง รัตนาพร สูญราช เซนต!ยอแซฟนาแก 31 713

732 เด็กหญิง รัตนาวดี      บุญทา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

733 เด็กหญิง รุBงทิวา   โคสขึง อนุบาลมุกดาหาร 31 713

734 เด็กหญิง รุจิตรดา สุวรรณเขต งามจิตวารินชําราบ 4 31 713

735 เด็กหญิง รุจิรดา  ศรีโฉม พรชัยวิชชาลัย 31 713

736 เด็กชาย ฤทธิกร รัตนถาวร บ�านหัวบึงทุBง 31 713

737 เด็กหญิง ลักษิกา      นามบุญ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

738 เด็กชาย วชร   คลBองดี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

739 เด็กชาย วชิรญาณ! คณานันท! อนุบาลนครพนม 31 713

740 เด็กหญิง วชิรญาณ!  พิกุลศรี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 31 713

741 เด็กชาย วชิรวิทย! คงศรี อนุบาลนครพนม 31 713

742 เด็กหญิง วณิชชา ตันนิกร เมืองวาปSปทุม 31 713

743 เด็กหญิง วธูศิริ ลิ้มวัฒนา อนุบาลมุกดาหาร 31 713

744 เด็กชาย วรกานต! โคตรรักษา มารีย!นิรมล 31 713

745 เด็กหญิง วรพิชชา     โคตรทองทิพย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

746 เด็กชาย วรภัฎ   เมืองโคตร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

747 เด็กชาย วรภัทร จงชวณิชย! อนุบาลร�อยเอ็ด 32 714

748 เด็กชาย วรเมท ดอกบัว เจริญวิทยา 32 714

749 เด็กหญิง วรรณเกสร แซBตัน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 32 714

750 เด็กหญิง วรรณวิสาข! แกBนพุฒ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 32 714

751 เด็กหญิง วรรณิดา    ซามงค! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

752 เด็กชาย วรวัช  จินดามณีมาศ อนุบาลมุกดาหาร 32 714

753 เด็กหญิง วรัชยา พิมนิวาส อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 32 714
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754 เด็กหญิง วรัญชลี    เมืองโคจร เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

755 เด็กหญิง วรัญญา  สงตลาด พรชัยวิชชาลัย 32 714

756 เด็กชาย วรัญNู สีแพงมนต! พรชัยวิชชาลัย 32 714

757 เด็กหญิง วรัทยา       ตั้งยศวิไล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

758 เด็กหญิง วรัทยา       พาพันธ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

759 เด็กชาย วราเทพ ศรีคํา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 32 714

760 เด็กชาย วรายุทธ วุฒิพรหม เจริญวิทยา 32 714

761 เด็กหญิง วรินธีรา จารุการ อนุบาลมุกดาหาร 32 714

762 เด็กหญิง วริษรา           เขจรชัย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

763 เด็กหญิง วรุฬทิพย!   แกBนสุวรรณ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 32 714

764 เด็กชาย วโรดม ภูมิประเสริฐ เซนต!ยอแซฟนาแก 32 714

765 เด็กหญิง วลัยพร  กุลเกลี้ยง พรชัยวิชชาลัย 32 714

766 เด็กชาย วศิน จิตมานะ เจริญวิทยา 32 714

767 เด็กชาย วศิน สิงหวงค! บ�านหัวบึงทุBง 32 714

768 เด็กหญิง วศิรินทรา วศิรินทรา สุดชBวย อนุบาลมุกดาหาร 32 714

769 เด็กหญิง วสุธิดา  พงษ!รัชตะ พรชัยวิชชาลัย 33 หอประชุม

770 เด็กชาย วัชรพล ฉัตรชนะชัย อนุบาลนครพนม 33 หอประชุม

771 เด็กชาย วัชรพล บุญพินิจ เซนต!ยอแซฟนาแก 33 หอประชุม

772 เด็กหญิง วัชราภรณ! บุญพินิจ เซนต!ยอแซฟนาแก 33 หอประชุม

773 เด็กหญิง วันวิธู อักษรครบุรี อนุบาลนครพนม 33 หอประชุม

774 เด็กหญิง วันวิสา โยธารินทร! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 33 หอประชุม

775 เด็กหญิง วันวิสา ศรีสุข อนุบาลมุกดาหาร 33 หอประชุม

776 เด็กหญิง วันวิสาข!  วคงคะหาร พรชัยวิชชาลัย 33 หอประชุม

777 เด็กหญิง วาณิชญา แสนมิตร เซนต!ยอแซฟนาแก 33 หอประชุม

778 เด็กหญิง วารียา นามยางอินทร! อนุบาลนครพนม 33 หอประชุม

779 เด็กชาย วาศกร วารีสิริสิน บ�านหัวบึงทุBง 33 หอประชุม

780 เด็กหญิง วิชญาดา  กลางประพันธ! อนุบาลมุกดาหาร 33 หอประชุม

781 เด็กชาย วิชาญ เฟ_Mองทวีโชค อนุบาลมสกลนคร 33 หอประชุม

782 เด็กหญิง วิชิตา บุญประสาร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 33 หอประชุม
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783 เด็กชาย วิธวิทย! สินบุตร อนุบาลนครพนม 33 หอประชุม

784 เด็กหญิง วิภาดา จันทรเทพ บ�านศรีแก�ว 33 หอประชุม

785 เด็กหญิง วิภาดา วงค!ปKดสา อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 33 หอประชุม

786 เด็กหญิง วิภาดา    เติมจิตร อนุบาลมุกดาหาร 33 หอประชุม

787 เด็กหญิง วิมพ!วิภา สายคําขาว อนุบาลมุกดาหาร 33 หอประชุม

788 เด็กหญิง วิมลณัฐ นันทสมบูรณ! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 33 หอประชุม

789 เด็กหญิง วิมาดา จันทรเกษม มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 33 หอประชุม

790 เด็กหญิง วิยะดา เปริ เซนต!ยอแซฟนาแก 33 หอประชุม

791 เด็กหญิง วิลาสินี     ใจภักดี เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 33 หอประชุม

792 เด็กหญิง วิศรุตา    มลาวาสน! อนุบาลมุกดาหาร 33 หอประชุม

793 เด็กหญิง วีร!สุดา  ขาวนBวม อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

794 เด็กชาย วุฒินันท! แสบงบาล พรชัยวิชชาลัย 34 หอประชุม

795 เด็กชาย วุฒิพันธ!  บุญรักษ! อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

796 เด็กชาย วุฒิวัฒน!       คัชมุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 34 หอประชุม

797 เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ประทุมลี ชุมชนบ�านหนองบัว 34 หอประชุม

798 เด็กชาย เวคิน       จิตอามาตย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 34 หอประชุม

799 เด็กหญิง เวธกา       ผดุงกิจ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 34 หอประชุม

800 เด็กชาย ศตวรรษ  เช้ือหาญ อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

801 เด็กหญิง ศตายุ วิเศษสุนทร อนุบาลนครพนม 34 หอประชุม

802 เด็กหญิง ศมิตา   บุญเกิด อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

803 เด็กหญิง ศรัญญา เหนือทอง หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 34 หอประชุม

804 เด็กหญิง ศศิกานต! วงศ!ตาข่ี เซนต!ยอแซฟนาแก 34 หอประชุม

805 เด็กหญิง ศศิกานต! ศรีบุญรัตน! หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ! 34 หอประชุม

806 เด็กหญิง ศศิธร พัฒนพันธ! อาเวมารีอา 34 หอประชุม

807 เด็กหญิง ศศิธร  ไชยายงค! อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

808 เด็กหญิง ศศิภา พุBมแก�ว อนุบาลนครพนม 34 หอประชุม

809 เด็กหญิง ศศิรดา ศรีงาม อนุบาลอุบลราชธานี 34 หอประชุม

810 เด็กหญิง ศศิรัศมี ยศเรืองสา อนุบาลยโสธร 34 หอประชุม

811 เด็กหญิง ศิรดา ธนากรจักร! อนุบาลนครพนม 34 หอประชุม

ระดับประถมศึกษาศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

(chulabhorn' science- MathTest 2014)



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

812 เด็กหญิง ศิรประภา คํามุงคุณ ชุมชนบ�านหนองบัว 34 หอประชุม

813 เด็กหญิง ศิรประภา จันเทวา เจริญวิทยา 34 หอประชุม

814 เด็กหญิง ศิรประภา สุริยะศรี เจริญวิทยา 34 หอประชุม

815 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชาผู เจริญวิทยา 34 หอประชุม

816 เด็กหญิง ศิรภัสสร  คําโพธ์ิ อนุบาลมุกดาหาร 34 หอประชุม

817 เด็กหญิง ศิราสินี ธงยศ เซนต!ยอแซฟนาแก 35 หอประชุม

818 เด็กหญิง ศิริญญา ธงยศ เซนต!ยอแซฟนาแก 35 หอประชุม

819 เด็กหญิง ศิริยากรณ! ศิริศรี บ�านเด็กวารินชําราบ 35 หอประชุม

820 เด็กหญิง ศิริวรรณ ทองสวัสดิ์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 35 หอประชุม

821 เด็กหญิง ศิริวลี จันทร!ศรีเมือง เจริญวิทยา 35 หอประชุม

822 เด็กชาย ศิลปชัย ลือนาม เขมราฐ 35 หอประชุม

823 เด็กชาย ศิวกร ไตรยราช เซนต!ยอแซฟนาแก 35 หอประชุม

824 เด็กชาย ศิวกร อารัญภาณุ อนุบาลมุกดาหาร 35 หอประชุม

825 เด็กชาย ศุภกร   รัตนสิริศาสตร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 35 หอประชุม

826 เด็กชาย ศุภกร         พิดพล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 35 หอประชุม

827 เด็กชาย ศุภชัย เรBงศึก อาเวมารีอา 35 หอประชุม

828 เด็กชาย ศุภชัย ศิริ กาฬสินธุ!พิทยาลัย 35 หอประชุม

829 เด็กชาย ศุภโชค  สาลี อนุบาลมุกดาหาร 35 หอประชุม

830 เด็กชาย ศุภณัฏฐ! ปวรางกูร อนุบาลนครพนม 35 หอประชุม

831 เด็กชาย ศุภณัฐ   คูสกุล อนุบาลมุกดาหาร 35 หอประชุม

832 เด็กหญิง ศุภธวดี ไวยเวช เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 35 หอประชุม

833 เด็กหญิง ศุภนิดา ภูมิทา อุบลวิทยาคม 35 หอประชุม

834 เด็กหญิง ศุภลักษณ! พนมพรรณ ทBานพระสารีบุตร 35 หอประชุม

835 เด็กชาย ศุภวิชญ! จันทนะ บ�านหัวบึงทุBง 35 หอประชุม

836 เด็กชาย ศุภวิชญ! พรหมโคตร เชิงชุมราษฎร!นุกูล 35 หอประชุม

837 เด็กชาย ศุภวิชญ!       ปKททุม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 35 หอประชุม

838 เด็กชาย ศุภวิชญ!       พุทธานุ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 35 หอประชุม

839 เด็กหญิง ศุภัทรา โพรัง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 35 หอประชุม

840 เด็กหญิง ศุภากร   สิเนหะวัฒนะ อนุบาลมุกดาหาร 35 หอประชุม
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841 เด็กหญิง ศุภาพิชญ! วงษ!สวBาง พรชัยวิชชาลัย 36 หอประชุม

842 เด็กหญิง ศุภิสรา แสงจันทร!นวล เจริญวิทยา 36 หอประชุม

843 เด็กชาย ศุรศศิชัย สอดสBอง เจริญวิทยา 36 หอประชุม

844 เด็กหญิง เศาวนิช ศิริวาลย! เจริญวิทยา 36 หอประชุม

845 เด็กหญิง โศภิษฐ! ปารดิษฐ เจริญวิทยา 36 หอประชุม

846 เด็กชาย ษุภพ ปKญญาจิตร อนุบาลเลิงนกทา 36 หอประชุม

847 เด็กชาย สรวิชญ!       วังคะฮาต เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

848 เด็กชาย สรวิศ ไทรสุวรรณ! บ�านหัวบึงทุBง 36 หอประชุม

849 เด็กชาย สรวิศ สายมั่น สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 36 หอประชุม

850 เด็กชาย สรวิศ    ขวัญจBา อนุบาลมุกดาหาร 36 หอประชุม

851 เด็กหญิง สร�อยมุก      พงษ!ประเสริฐ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

852 เด็กหญิง สร�อยสุวรรณา กรีรัมย! ทBานพระสารีบุตร 36 หอประชุม

853 เด็กหญิง สรัลพร ชBวยสุข เจริญวิทยา 36 หอประชุม

854 เด็กหญิง สรัลพร       จันทร!กระจBาง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

855 เด็กหญิง สลินทิพย!   แสนหัวห�าว เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

856 เด็กหญิง สสิล ตอพรหม อนุบาลโพนทอง 36 หอประชุม

857 เด็กชาย สหพัฒน!    พาหะนิชย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

858 เด็กชาย สหภัทร    เชาว!เช่ียวชาญ อนุบาลมุกดาหาร 36 หอประชุม

859 เด็กชาย สหรัฐ สายสวรรค! พรชัยวิชชาลัย 36 หอประชุม

860 เด็กชาย สหัสวรรษ   แสนสุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 36 หอประชุม

861 เด็กหญิง สัจจานันท! สBงเสริม อนุบาลโพนทอง 36 หอประชุม

862 เด็กหญิง สัตยา สิมาฤทธ์ิ บ�านเด็กวารินชําราบ 36 หอประชุม

863 เด็กหญิง สันตกมล ไหลหลั่ง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 36 หอประชุม

864 เด็กชาย สาริทย!  สาธุภาค อนุบาลมุกดาหาร 36 หอประชุม

865 เด็กหญิง สิญาดา   ผลสวBาง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 37 หอประชุม

866 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พาคําวงศ! บ�านธาตุ 37 หอประชุม

867 เด็กชาย สิรภพ  นะรินยา พรชัยวิชชาลัย 37 หอประชุม

868 เด็กชาย สิรวิชญ! พรมกสิกร เจริญวิทยา 37 หอประชุม

869 เด็กหญิง สิริกร นิลนามะ เจริญวิทยา 37 หอประชุม
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870 เด็กหญิง สิริธร จุมวงค! อนุบาลนครพนม 37 หอประชุม

871 เด็กหญิง สิรินธร ผาไชย อนุบาลนครพนม 37 หอประชุม

872 เด็กหญิง สิริเนตร อมัณตระกูล บ�านหัวบึงทุBง 37 หอประชุม

873 เด็กหญิง สิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ พรชัยวิชชาลัย 37 หอประชุม

874 เด็กหญิง สิริยากร    เวชศาสตร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 37 หอประชุม

875 เด็กหญิง สิริวรรณ บุตรจันทร! เจริญวิทยา 37 หอประชุม

876 เด็กชาย สิริวัฒน! ประทุมลี อนุบาลมุกดาหาร 37 หอประชุม

877 เด็กหญิง สิริวิภา จิตอามาตย! เซนต!ยอแซฟนาแก 37 หอประชุม

878 เด็กหญิง สิริวิมล พนมสินรัตน! อนุบาลบ�านแพง 37 หอประชุม

879 เด็กหญิง สิริอร บริบูรณ! เซนต!ยอแซฟนาแก 37 หอประชุม

880 เด็กหญิง สิริอักษร มะธิปะโน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 37 หอประชุม

881 เด็กชาย สุขสวัสดิ์ พนมใส เจริญวิทยา 37 หอประชุม

882 เด็กหญิง สุจิตตรา    นามโคตร อนุบาลมุกดาหาร 37 หอประชุม

883 เด็กหญิง สุชานันท! สาริบุตร อนุบาลพระยูรศรี 37 หอประชุม

884 เด็กหญิง สุชานาฎ  ภาคนาม อนุบาลมุกดาหาร 37 หอประชุม

885 เด็กหญิง สุชาวดี  คงกระพันธ! พรชัยวิชชาลัย 37 หอประชุม

886 เด็กหญิง สุญาดา    สุกฤตานนท! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 37 หอประชุม

887 เด็กหญิง สุณิตานันท!  ชBองวารินทร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 37 หอประชุม

888 เด็กหญิง สุดารัตน! กิจชBวย เจริญวิทยา 37 หอประชุม

889 เด็กหญิง สุทธิกานต! แก�วอรุณ อนุบาลโพนทอง 38 หอประชุม

890 เด็กหญิง สุธิดา สุภักดิ์ เจริญวิทยา 38 หอประชุม

891 เด็กหญิง สุธินี เนตรสวBาง สันตยานันท! 38 หอประชุม

892 เด็กชาย สุธี             เช้ือกลาง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

893 เด็กหญิง สุปวีณ!        พBอศรียา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

894 เด็กหญิง สุภชา เมตุลา อนุบาลมุกดาหาร 38 หอประชุม

895 เด็กหญิง สุภร นิติกุล อนุบาลนครพนม 38 หอประชุม

896 เด็กหญิง สุภัณชนก    พรมจันทร! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

897 เด็กหญิง สุภัทรา ชูศรียิ่ง เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 38 หอประชุม

898 เด็กหญิง สุภัสสรา     เสียงล้ํา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557

(chulabhorn' science- MathTest 2014)

ระดับประถมศึกษาศึกษา



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

899 เด็กหญิง สุภารัตน! ประทุมลี ชุมชนบ�านหนองบัว 38 หอประชุม

900 เด็กหญิง สุภาวิณี   เจริญสุข อนุบาลมุกดาหาร 38 หอประชุม

901 เด็กหญิง สุเมธินี หอมหวล อนุบาลนครพนม 38 หอประชุม

902 เด็กชาย สุรเกียรติ วงษาจันทร! เจริญวิทยา 38 หอประชุม

903 เด็กหญิง สุรัชดาภา วงษ!เท่ียงธรรม บ�านหัวบึงทุBง 38 หอประชุม

904 เด็กหญิง สุรัมภา    มณีวรรณ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

905 เด็กหญิง สุรางค!ฟFาหอม บุตรศาสตร! เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 38 หอประชุม

906 เด็กหญิง สุวนันท! อุคํา อนุบาลมุกดาหาร 38 หอประชุม

907 เด็กชาย สุวิจักขณ! คงกิจไพศาล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 38 หอประชุม

908 เด็กชาย สุวิจักขณ! ธราไกรวัฒน! บ�านหัวบึงทุBง 38 หอประชุม

909 เด็กชาย เสกสรรค! แคนลา เอกปKญญา 38 หอประชุม

910 เด็กหญิง เสาวลักษณ! กล่ําสกุล สันตยานันท! 38 หอประชุม

911 เด็กหญิง เสาวลักษณ! เสือภูB เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 38 หอประชุม

912 เด็กหญิง แสงตะวัน เปลBงทรัพย! สันตยานันท! 38 หอประชุม

913 เด็กหญิง โสภาพิชญ!   คําพิชชู เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

914 เด็กหญิง หทัยชนก ชBวงชัย เซนต!ยอแซฟนาแก 39 หอประชุม

915 เด็กหญิง หทัยทิพย!       ศรีทิพย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

916 เด็กหญิง หยกผกา      มณีทรัพย! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

917 เด็กชาย หัฎฐากร     น่ิมพิศุทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

918 เด็กชาย หินชาติ     ทองผา เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

919 เด็กหญิง เหมมาภรณ!  เหมโส เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

920 เด็กชาย อชิตะ แซBลิ้ม เจริญวิทยา 39 หอประชุม

921 เด็กหญิง อชิรญา พันธะนาม เจริญวิทยา 39 หอประชุม

922 เด็กชาย อชิรวัตต!  โชคสวัสดิ์นุกูล เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

923 เด็กหญิง อณิสตา     ตัง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

924 เด็กชาย อติเทพ  ภูผาสุข พรชัยวิชชาลัย 39 หอประชุม

925 เด็กชาย อธิการ ก�อนสิลา อนุบาลบ�านแพง 39 หอประชุม

926 เด็กหญิง อธิติยา พรรณาสุระ อนุบาลร�อยเอ็ด 39 หอประชุม

927 เด็กชาย อนวัช ตันนิกร เมืองวาปSปทุม 39 หอประชุม
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928 เด็กชาย อนันดา ใจสุข อนุบาลนครพนม 39 หอประชุม

929 เด็กชาย อนันตศักดิ์ ใสสBอง สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 39 หอประชุม

930 เด็กหญิง อนุธิดา การยะบุตร สันตยานันท! 39 หอประชุม

931 เด็กหญิง อนุธิดา บุญรัตน! บ�านดงบาก 39 หอประชุม

932 เด็กหญิง อภิชญา   โภคสวัสดิ์ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

933 เด็กหญิง อภิชญา   ยืนยั่ง เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

934 เด็กหญิง อภิชญา      กออิสรานุภาพ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 39 หอประชุม

935 เด็กหญิง อมรกานต! ก�อนสิลา อนุบาลบ�านแพง 39 หอประชุม

936 เด็กชาย อมรชัย สิเนหะวัฒนะ อนุบาลมุกดาหาร 39 หอประชุม

937 เด็กชาย อมรเทพ  นามสุขี อนุบาลมุกดาหาร 40 หอประชุม

938 เด็กหญิง อมรรัตน!        โชติมุข เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

939 เด็กหญิง อรจิรา วัฒนกุล ทBานพระสารีบุตร 40 หอประชุม

940 เด็กหญิง อรทัย        นาคฤทธ์ิ เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

941 เด็กหญิง อรปรียา  ศรีสองเมือง พรชัยวิชชาลัย 40 หอประชุม

942 เด็กหญิง อรพินท!  กิจพิบูลย! อนุบาลมุกดาหาร 40 หอประชุม

943 เด็กหญิง อรสา        สกุลไทย เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

944 เด็กหญิง อริยาภรณ!  จันทรนิธิพงศ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

945 เด็กหญิง อริสา   ศรีหลิ่ง พรชัยวิชชาลัย 40 หอประชุม

946 เด็กชาย อรีวัฒน! ศรีสุพรรณ สุนทรวิจิตร(บํารุงวิทยา) 40 หอประชุม

947 เด็กหญิง อรุณรัตน!  กรมโพธ์ิ พรชัยวิชชาลัย 40 หอประชุม

948 เด็กชาย อวิรุทธ! สุริยะศรี เจริญวิทยา 40 หอประชุม

949 เด็กหญิง อัจฉริยา  สมงาม เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

950 เด็กหญิง อัจฉริยาพร ปLยะชัยกวี อนุบาลบ�านเหนือเขมราฐ 40 หอประชุม

951 เด็กหญิง อัญชิสา ตาบกระโทก เขมราฐ 40 หอประชุม

952 เด็กหญิง อัญชิสา     ประเสริฐสังข! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

953 เด็กชาย อัศฎายุท     ถ่ินเซโปน เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

954 เด็กหญิง อาภาภัค ประสารวรณ! มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 40 หอประชุม

955 เด็กหญิง อารดา วิกรัยเจิดเจริญ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 40 หอประชุม

956 เด็กหญิง อารยา  นามวงษ! พรชัยวิชชาลัย 40 หอประชุม
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957 เด็กหญิง อาริตา  ศรีเมือง พรชัยวิชชาลัย 40 หอประชุม

958 เด็กหญิง อารียา ฤาเดช เจริญวิทยา 40 หอประชุม

959 เด็กชาย อิทธิเดช นามเหลา อนุบาลอํานาจเจริญ 40 หอประชุม

960 เด็กหญิง อินธิกา     จันทราภรณ! เซนต!ยอแซฟมุกดาหาร 40 หอประชุม

961 เด็กหญิง อิสราภรณ! พูลชาติ อนุบาลมุกดาหาร 41 หอประชุม

962 เด็กหญิง อิสริยาภรณ! สมศรี อนุบาลนครพนม 41 หอประชุม

963 เด็กชาย เอกชัย เข็มเพชร อนุบาลอุบลราชธานี 41 หอประชุม

964 เด็กหญิง เอกฤทัย กลBอมจิตต! อนุบาลนครพนม 41 หอประชุม

965 เด็กหญิง เอกษรา  เหลBาน�อย อนุบาลมุกดาหาร 41 หอประชุม

966 เด็กหญิง กวินธิดา เยBายวน เขมราฐ 41 หอประชุม

967 เด็กชาย ราชันย! ไชยบุรมย! ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

968 เด็กชาย ชยุตม! ขอดเมชัย ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

969 เด็กชาย ศุภณัฐ ถาวร ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

970 เด็กหญิง วิภาดา ไชยสิทธ์ิ ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

971 เด็กหญิง อาทิตตยา วงษ!ศรีทา ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

972 เด็กหญิง นิติพร วงศ!ชมพู ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

973 เด็กหญิง นภัทร จักรวงศ! ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

974 เด็กหญิง นรา ณ ระนอง ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

975 เด็กหญิง ธนพร บุตรศรีรักษ! ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

976 เด็กหญิง นฤภร โพธิน ชุมชนทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ!) 41 หอประชุม

977 เด็กชาย พิชญพงษ! แสนคํา เรณูวิทยาคาร 41 หอประชุม

978 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ภาคนาม เรณูวิทยาคาร 41 หอประชุม

979 เด็กหญิง ศุภชราภรณ! ยศประสงค! เรณูวิทยาคาร 41 หอประชุม

980 เด็กหญิง พิมพกานต! ทองคําชุม เรณูวิทยาคาร 41 หอประชุม

981 เด็กหญิง อริสรา ตะมิน เรณูวิทยาคาร 41 หอประชุม

982 เด็กหญิง นลินทิพย! ภูแมBนเขียน เซนต!ยอแซฟกาฬสินธุ! 41 หอประชุม

983 เด็กหญิง พิชญาพร  อยูBทอง อนุบาลมุกดาหาร 41 หอประชุม

984 เด็กหญิง ชริญญา  ละบาเลิศ อนุบาลมุกดาหาร 41 หอประชุม

985 เด็กหญิง หทัยรัตน!  ขินาวัง อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครทดสอบความรู�วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ประจําป!การศึกษา 2557
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ระดับประถมศึกษาศึกษา



ลําดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน ห�องสอบท่ี ห�อง

986 เด็กชาย นิพนธ!  แข็งแรง อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

987 เด็กชาย วสุรัตน!  บุญธูป อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

988 เด็กชาย วรปรัชญ!  พูลศรี อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

989 เด็กชาย ธีรภัทร  ปKททุม อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

990 เด็กชาย ภาณุพงศ!  รุBงโรจน! อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

991 เด็กชาย เดชาธร  หลวงพรม อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

992 เด็กหญิง แก�วมุกดา  วงศ!พิบูลย! อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม

993 เด็กหญิง วรัทยา  ปKญญา อนุบาลมุกดาหาร สํารองท่ี 1 หอประชุม
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