ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 1

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
สกุล
ด.ช. เกริกไกรวัลย์ เกิดน้อง
ด.ญ. เกษกนก
คาโฮง
ด.ญ. เกษสินี
คาโนนงิ้ว
ด.ญ. เกษสินี
คาโนนงิ้ว
ด.ญ. เขมจิรา
ใสงาม
ด.ญ. เขมจิรา
เข็มจริยา
ด.ญ. เขมิกา
ด้วงคาจันทร์
ด.ญ. เขมินทรา
คงทิพย์
ด.ช. เจตพัฒน์
บุญวรรณ
ด.ช. เจษฎา
นรินทร์วงษ์
ด.ช. เจษฎา
ปุงปอพาน
ด.ช. เจษฎา
นรินทร์วงษ์
ด.ช. เจษฎากร
ดวงสว่าง
ด.ช. เจษฎาบดินทร์ สละบัว
ด.ญ. เด็กหญฺงชนินาถชินบุตร
ด.ช. เดชพสิษฐ์ คมพิพัฒน์พงศ์
ด.ช. เดชาวัติ
วาจาเอื้อ
ด.ช. เทพประทาน ประกอบแก้ว
ด.ช. เทวดนัย
สายรัตน์
ด.ญ. เนตรนภา
คามะณี
ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ภูมิดอนเนาว์
ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ทุนเทพย์
ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ดาศรี
ด.ญ. เบญจวรรณ ปราบมนตรี
ด.ญ. เบญญาภา พันทะนา
ด.ญ. เบญญาภา สายยางห้า
ด.ญ. เปรมยุดา
ศุภรวิชญานนท์
ด.ญ. เปี่ยมลาภ
ชัยศรีรัมย์
ด.ญ. เปี่ยมสุข
พิมพ์ศรี
ด.ญ. เพชรดา
นันทะสิทธิ์
ด.ญ. เพียรพร
ภูลายยาว
ด.ญ. เมทินี
นารถศรีหา
ด.ญ. เมย์ฐิตา
ศรีหลิ่ง
ด.ญ. เมลดา
มังคะรัตน์
ด.ช. เศรษฐวงศ์ อดุลย์รัมย์
ด.ช. เศรษฐวงศ์ จอมคาสิงห์
ด.ช. เสกฐวุฒิ
จุรีมาศ
ด.ช. เสฎฐวุฒิ
ดาวุธ
ด.ช. เสฏฐวุฒิ
หวานใจ
ด.ช. เอกรัตน์
เพียนทองดี

โรงเรียน
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลโพนทอง
เขาวงวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมืองสุวรรณภูมิ
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลเอี่ยมสุข
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลโพนทอง
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลโพนทอง
พรชัยวิชชาลัย
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 4401
อาคาร 4 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 2

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ญ. แทนขวัญ
ด.ญ. แรกฝน
ด.ญ. โชติกา
ด.ช. โภควินท์
ด.ช. โสภณวิชญ์
ด.ช. โอบนิธิ
ด.ช. ไกรวิชญ์
ด.ช. ไพรสณฑ์
ด.ช. ไพสิฐ
ด.ญ. กชกร
ด.ญ. กชพร
ด.ญ. กชพรรณ
ด.ญ. กชมน
ด.ญ. กนกพร
ด.ญ. กนกวรรณ
ด.ญ. กมลชนก
ด.ญ. กมลพร
ด.ญ. กมลรัตน์
ด.ญ. กมลวรรณ
ด.ช. กมลานันท์
ด.ญ. กรกนก
ด.ช. กรกฤต
ด.ช. กรภัทร
ด.ช. กรภัทร
ด.ญ. กรรณิกา
ด.ญ. กรรณิการ์
ด.ช. กรวิชญ์
ด.ช. กรวุฒิ
ด.ช. กรัณย์พล
ด.ญ. กฤชณัฏฐ์
ด.ช. กฤตเมธ
ด.ช. กฤตดนัย
ด.ช. กฤตยชญ์
ด.ช. กฤตยชญ์
ด.ช. กฤตยชญ์
ด.ญ. กฤศ
ด.ช. กฤษกร
ด.ช. กฤษฎา
ด.ช. กฤษณพงษ์
ด.ช. กวินทรา

สกุล
คาพิชิต
เรืองทอง
ภูกองสังข์
ศรีนนท์
ปาปะเก
เดชพิมล
สุภาพสุนทร
ประเสริฐสังข์
ศิริวัฒนชัยศิลป์
กิจชานาญ
สุขเพสน์
ทวีกัน
พิมพ์พรม
เสน่ห์พูด
โลแสง
พิมพิบาล
คร้ามสมอ
เกิดมงคล
ตั้งยศวิไล
กมลาศน์
ทุมอนันต์
พุฒลา
ลุวิชาเวช
ลุวิชาเวช
ฝางวแดง
วรรณสุทธิ์
ปัญญามี
บริสุทธิ์
ฐิตธิ นานนท์
รัตนรักษ์
เศรษฐากา
บัวผัน
โชติชื่น
บุญแดนไพร
อินธิสอน
จิตตะยโศธร
เหลาไผ่
วงค์จาปา
แสนบุญศรี
มหาหงษ์

โรงเรียน
อนุบาลกิตยิ า
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลกาฬสินธุ์
อนุบาลอุดมพันธ์
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลโพนทอง
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลกิตยิ า
หนองหัวช้าง
อนุบาลโพนทอง
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
สหมิตรพิทยา
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลยโสธร
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
ไพโรจน์วิชชาลัย
บ้านหนองเรือ
อนุบาลร้อยเอ็ด
บ้านหนองเรือ

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 4402
อาคาร 4 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 3

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ญ. กวิสรา
ด.ช. ก้องภพ
ด.ญ. กัญญาณัฐ
ด.ญ. กัญญาณัฐ
ด.ญ. กัญญาณัฐ
ด.ญ. กัญญาณัฐ
ด.ญ. กัญญาพร
ด.ญ. กัญญาพัชร
ด.ญ. กัญญาภัค
ด.ญ. กัญญาภัค
ด.ญ. กัญญาภัท
ด.ญ. กัญญารัตน์
ด.ญ. กัณฑีรา
ด.ญ. กัณทิมา
ด.ญ. กัณลญา
ด.ช. กันตพงศ์
ด.ญ. กันต์ฤทัย
ด.ญ. กันยวดี
ด.ช. กัลป์ภัทร
ด.ญ. กัลยกร
ด.ช. กาญจนเทพ
ด.ช. กานต์พงศ์
ด.ญ. กานต์พิชชา
ด.ญ. การัณญภาส
ด.ช. กิตตนันท์
ด.ช. กิตติ
ด.ช. กิตติทัต
ด.ช. กิตติพงษ์
ด.ช. กิตติพงษ์
ด.ช. กิตติพัฒน์
ด.ญ. กิตติยา
ด.ญ. กิตติวรา
ด.ญ. กิตยิ า
ด.ญ. กิตยิ าพร
ด.ญ. กีรติกา
ด.ญ. กีรัตยา
ด.ช. กุมภ์กฤติ
ด.ญ. กุลจิรา
ด.ญ. กุลณัฏฐา
ด.ญ. กุลธิดา

สกุล
วินธิสา
โกวิทางกูร
ตรันเจริญ
บุญประสงค์
คามี
ตรันเจริญ
พิโรมพงษ์
พลศิริ
คาภักดี
ชัยยศ
วรขันธ์
พงหนองพอก
ทองแก้ว
กาแพงเมือง
แก่นนาคา
นพนิยม
เทศสนั่น
โศตะกา
ภูริเจริญอนันต์
เชื้อคาฮด
ฉวีจันทร์
ภู่อุปถัมค์เมธา
จตุเทน
อารุงแคว้น
ธรรมโร
โพธิเสส
ตั้งบูชาเกียรติ
บุญลือ
หวังนากลาง
จอมไพรศรี
บุญไทย
ถวิลไพร
ลือยงวัฒนา
โคตรเกตุ
ขระณีย์
บาคาล
อุ่นเจริญ
ชัยพานิช
สีนวลจันทร์
ศรีสุขกาญจน์

โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลเอกกุมาร
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
บ้านหนองเรือ
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเอี่ยมสุข
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พระกุมารร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลเมืองพนมไพร
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
ดงเคลือวิทยา
บ้านโพนแท่น
พระกุมารร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 4403
อาคาร 4 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 4

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ญ. กุลนัดดา
ด.ญ. ขวัญข้าว
ด.ญ. ขวัญข้าว
ด.ญ. ขวัญชนก
ด.ญ. ขวัญพิชชา
ด.ญ. ขวัญฤดี
ด.ญ. ขวัญวริน
ด.ญ. ขวัญศิริ
ด.ญ. ขวัญอนงค์
ด.ช. คณพศ
ด.ช. คมิก
ด.ญ. ครองขวัญ
ด.ช. ครองธรรม
ด.ช. ครองภพ
ด.ช. คิมห์
ด.ญ. คิรากร
ด.ญ. คุลิกา
ด.ญ. จรรยมณฑน์
ด.ญ. จริญญา
ด.ช. จักรภพ
ด.ช. จักรภัทร
ด.ช. จักรภัทร
ด.ช. จักรวุฒิ
ด.ญ. จารุกัญญา
ด.ช. จารุตน์
ด.ญ. จิณห์นิภา
ด.ญ. จิตรลัดดา
ด.ญ. จิตรานุช
ด.ญ. จิตราภา
ด.ญ. จิรนันท์
ด.ญ. จิรนันท์
ด.ญ. จิรประภา
ด.ช. จิรภัทร
ด.ช. จิรภัทร
ด.ญ. จิราพัทธ์
ด.ญ. จิราภรณ์
ด.ญ. จิราภรณ์
ด.ญ. จิราภา
ด.ช. จิรายุ
ด.ญ. จิรารัตน์

สกุล
นนยะโส
จันดาชัย
วิสุงเร
ธราวุธ
ศิริโอด
เวียงสิมา
ศรีวิจารย์
บุญพา
หงส์พันธ์
เล่งเวหาสถิตย์
ด่านวันดี
ทั่งจันทร์แดง
ศรีสุนารถ
สดมพฤกษ์
ผูกพันธ์
วงศ์กาไสย
มณีจันทร์
วิเศษวิสัย
ขจรอนันต์
ผันอากาศ
ทานา
วรรณชิต
คามสีดา
บุตรไชย
วัฒนาศีล
อุตมะ
แสนโครต
อินทรสมหวัง
มหัทธนธีรนันท์
อินอุ่นโชติ
นนธิสาร
ชนะพันธ์
เหล่าวงศ์ษา
จันทร์เจริญ
พลหาญ
คุรินทร์
บุบผาลุน
สถิรสิริกุล
มะยุระรักษ์
ทัศนนาคพงศ์

โรงเรียน
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลสงเคราะห์
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
เมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
ไพโรจน์วิชชาลัย
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 4404
อาคาร 4 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 5

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ช. จิราวาฎ
ด.ญ. จุฑามาส
ด.ญ. จุฑาลักษณ์
ด.ญ. ฉัตรลดา
ด.ช. ฉันท์ชนก
ด.ญ. ฉันทิกา
ด.ญ. ชญาดา
ด.ญ. ชญานิศ
ด.ญ. ชญานิศ
ด.ญ. ชญามาศ
ด.ญ. ชนกวนรรณ์
ด.ช. ชนวิทย์
ด.ญ. ชนัญชิดา
ด.ญ. ชนิกานต์
ด.ญ. ชนิดาภา
ด.ช. ชยธร
ด.ช. ชยพล
ด.ญ. ชลกร
ด.ช. ชลณภัสส์
ด.ญ. ชลดา
ด.ญ. ชลลดา
ด.ญ. ชลิตา
ด.ช. ชวภณ
ด.ญ. ชวัลรัตน์
ด.ช. ชัชชวิน
ด.ช. ชัยวัฒน์
ด.ญ. ชาคริยา
ด.ญ. ชาคริยา
ด.ญ. ชาฏวดี
ด.ญ. ชาฏิวดี
ด.ช. ชินกฤต
ด.ช. ชินกฤต
ด.ช. ชินณพรวดิ
ด.ช. ชินนพงศ์
ด.ญ. ชินันพร
ด.ช. ชิรภัทร
ด.ช. ชิษณุพงศ์
ด.ญ. ฌานิกา
ด.ช. ญาณกวี
ด.ญ. ญาณิดา

สกุล
โรงเรียน
อังคะคามูล อนุบาลร้อยเอ็ด
จันทรสมบัติ พระกุมารมหาสารคาม
แสงสวัสดิ์
เทศบาลวัดสระทอง
สิงนาครอง
เขาวงวิทยา
คาหอม
พระกุมารร้อยเอ็ด
เท้าไม้สน
อนุบาลร้อยเอ็ด
ข่าขันมะลี
อนุบาลร้อยเอ็ด
ปาสาใน
อนุบาลร้อยเอ็ด
แก้วสุทอ
พรชัยวิชชาลัย
ช่างทองคา
อนุบาลกิตยิ า
แก้วสิมมา
อนุบาลโพนทอง
ฤทธิตะมน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แสนหินบูรณ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
บุญลาด
อนุบาลร้อยเอ็ด
แสงฤทธิ์
พรชัยวิชชาลัย
วงศ์สมศรี
นาคาเจริญวิทย์
คาดีวี
พรชัยวิชชาลัย
ศศิทัตต์
อนุบาลร้อยเอ็ด
หาญชนะ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ภูช้างทอง
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
โพธิมาตย์
อนุบาลกิตยิ า
เรณู
อนุบาลกิตยิ า
มงคลแก่นทราย เมืองร้อยเอ็ด
แก้วมะไฟ
พระกุมารมหาสารคาม
จูทะรักษ์
พระกุมารร้อยเอ็ด
ศรีฉายแสง
อนุบาลกิตยิ า
ไตรวัลลภ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ไตรวัลลภ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ไทยแท้
พรชัยวิชชาลัย
ไทยแท้
พรชัยวิชชาลัย
สุทรวรวิทย์ พระกุมารร้อยเอ็ด
ภักดีพล
อนุบาลโพนทอง
โพธิ์ขาว
อนุบาลร้อยเอ็ด
ภูวชินพงศ์
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ขจรฟุ้ง
อนุบาลร้อยเอ็ด
เทียมวงเดือน ชุมชนบ้านหนองผึ้ง
นรชาญ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ชาติบัญชากร อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
สร้อยบุดดา อนุบาลกิตยิ า
เดิมทารัมย์
อนุบาลเอี่ยมสุข

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 4405
อาคาร 4 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 6

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. ญาณิศา
ด.ญ. ญาณิศา
ด.ญ. ญาดา
ด.ช. ญานพนธ์
ด.ญ. ญานิศา
ด.ญ. ฐปนนท์
ด.ช. ฐปนวัฒน์
ด.ญ. ฐยาวิศฆป์
ด.ญ. ฐิตชญา
ด.ญ. ฐิตกิ าญจน์
ด.ช. ฐิตพิ งษ์
ด.ญ. ฐิตพิ ร
ด.ญ. ฐิตพิ รพิพัฒน์
ด.ญ. ฐิตมิ าพร
ด.ญ. ณชนก
ด.ช. ณปภากร
ด.ญ. ณภัทร
ด.ญ. ณภัทร
ด.ช. ณภัทร
ด.ญ. ณภัทร
ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์
ด.ช. ณวัฒน์
ด.ญ. ณัชชา
ด.ญ. ณัชฤณัณฌ์
ด.ญ. ณัฎฐณิชา
ด.ญ. ณัฏฐณิชา
ด.ญ. ณัฏฐณิชา
ด.ญ. ณัฏฐนันท์
ด.ญ. ณัฏฐนิชา
ด.ญ. ณัฏฐวรรณ
ด.ญ. ณัฐกมล
ด.ญ. ณัฐชยา
ด.ญ. ณัฐชา
ด.ญ. ณัฐฑริตา
ด.ญ. ณัฐณิชา
ด.ญ. ณัฐติยา
ด.ญ. ณัฐธิดา
ด.ญ. ณัฐธิดา
ด.ช. ณัฐนนท์
ด.ญ. ณัฐนารี

สกุล
โพธิชัย
วงศ์อินตา
สุวรรณธาดา
ชวนินทวิสุทธิ์
ศรีศลิ ป์
สิงค์คา
แสงมณี
อุดรพิมพ์
ผิวหอม
ฆ้องประเสริฐ
รักษาพล
กาฬหว้า
ภูกิ่งนา
ทองบุตร
เซียวศิริกุล
เวียงอินทร์
สอโส
ทิพประมวล
นนทะจันทร์
แสงสิงห์
พยัฆกล
ชาบัญ
ชมนาวัง
ศุภฤกษ์เกิดศรี
กันหาโนน
สายสุริย์
เพ็ชรแสน
สนัทผล
นาคดี
มูลมณี
อัฒจักร
นันทะเสน
วัฒนยา
หนองพล
คชมิตร
สุขพนัด
คาโนนงิ้ว
วงศรีไข
ชัยวงค์ษา
ธรรมขันธ์

โรงเรียน
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลมหาสารคาม
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลกิตยิ า
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
อนุบาลขอนแก่น
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลสุรินทร์
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลโพนทอง
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เทศบาลวัดสระทอง
บ้านบัวขาว(วันครู2500)
เมืองร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7201
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 7

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. ณัฐนิชา
ด.ญ. ณัฐพร
ด.ช. ณัฐพล
ด.ช. ณัฐพล
ด.ช. ณัฐพล
ด.ช. ณัฐพัชร
ด.ช. ณัฐภัทร
ด.ช. ณัฐสรณ์
ด.ญ. ณิชชาอร
ด.ญ. ณิชภัทร
ด.ญ. ณิชมน
ด.ญ. ณิชา
ด.ญ. ณิชา
ด.ญ. ณิชาภรณ์
ด.ญ. ดลธร
ด.ญ. ดลยาพร
ด.ช. ดุษฎี
ด.ญ. ตรีเนตร
ด.ญ. ตรีดาว
ด.ญ. ตรีทิพยนิภา
ด.ญ. ตรีทิพยนิภา
ด.ญ. ตรีมูรติ
ด.ช. ติณณ์
ด.ช. ทฤษฎี
ด.ช. ทฤษฎี
ด.ญ. ทักษพร
ด.ช. ทักษิณ
ด.ญ. ทัชจิรา
ด.ญ. ทิฆัมพร
ด.ญ. ทินเสรี
ด.ช. ธญา
ด.ช. ธนกร
ด.ช. ธนกร
ด.ช. ธนกร
ด.ช. ธนกร
ด.ช. ธนกฤต
ด.ช. ธนกฤต
ด.ช. ธนกฤต
ด.ช. ธนกฤต
ด.ช. ธนกฤต

สกุล
ชินทับ
โคตะกา
พิมขาลี
บุรณะเวช
เหรียญรุ่งโรจน์
พันธะไชย
เกษทอง
นิวาสวงษ์
จิตสุริยา
สัมฤทธิ์
ศิลาเกตุ
เชื้อลิ้นฟ้า
บุญบรรลุ
ประทมชาติ
ศรีวงศ์
รัตนโท
แคนสี
โคตะยันต์
สายสมบูรณ์
สังฆะมาตย์
พิมพ์ทอง
ประพาศพงษ์
ยนต์ชัย
ศิริวารินทร์
วิชพล
อ้วนมะโฮง
อินทร์โท่โล่
เหล่าสุวรรณ
แซ่โง้ว
อนันต์เอื้อ
บุตรพรม
นิตเิ สาวภาคย์
เสรีวัฒน์
โยธาฤทธิ์
แย้มโกสุมภ์
กุรัง
บุภักดี
ชื่นเกษมกุล
ศรีเกษตรวานิช
แก่นสินห์

โรงเรียน
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
เอกปัญญา
เมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลหนองหญ้าม้า
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลทองสมา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7202
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 8

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ช. ธนชาติ
ด.ช. ธนพงษ์
ด.ช. ธนพงษ์
ด.ญ. ธนพร
ด.ญ. ธนพร
ด.ญ. ธนพร
ด.ญ. ธนพร
ด.ญ. ธนภรณ์
ด.ญ. ธนภรณ์
ด.ช. ธนภัทร
ด.ช. ธนวรรษ
ด.ช. ธนวิทย์
ด.ช. ธนวินท์
ด.ช. ธนศักดิ์
ด.ญ. ธนัชชา
ด.ช. ธนัฐ
ด.ช. ธนันตร
ด.ช. ธนาเดช
ด.ช. ธนากร
ด.ช. ธนาธิป
ด.ญ. ธนาพล
ด.ช. ธนาพิพัฒน์
ด.ญ. ธนาภรณ์
ด.ญ. ธมลวรรณ
ด.ช. ธรรศพงศ์
ด.ช. ธราดล
ด.ญ. ธริดา
ด.ช. ธวัชชัย
ด.ช. ธัชชัย
ด.ญ. ธัญชนก
ด.ญ. ธัญชนก
ด.ญ. ธัญชนก
ด.ญ. ธัญญรัตน์
ด.ญ. ธัญญา
ด.ญ. ธัญญาพร
ด.ญ. ธัญญาลักษณ์
ด.ญ. ธัญพร
ด.ญ. ธัญพิชา
ด.ญ. ธัญลักษณ์
ด.ช. ธัญวัฒน์

สกุล
แก้วสมศรี
ลาดนอก
แก่นนาคา
กาฬหว้า
ทวีพัฒน์
เพ็ชรอาไพ
มะโนศรี
ตาลทอง
กองต๊ะ
จอมคาสิงห์
สาคร
บานเย็น
แซ่ตา่ ง
เหลาทอง
ดอนกวนเจ้า
วรสิริปฏิพร
สุริโย
อาษาศรี
ภูบังไม้
พัฒนพล
คาแข
แสนประดิษฐ์
กาแพงเมือง
รัตนะโสภา
กุลฤทธิพิพัฒน์
สุรัง
หงษ์ลัดดาพร
ภูกฐิน
วรรนุเสน
วงนารี
สระธรรม
อุทัยดา
พิมพะนิตย์
ประทุมขันธ์
งอกนาวัง
นิลผาย
วรรณพาติ
จันทะราคา
เมาะราศี
วรรณนา

โรงเรียน
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลเอี่ยมสุข
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลโพนทอง
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลเอี่ยมสุข
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลกิตยิ า
เขาวงวิทยา
อนุบาลโพนทอง
พระกุมารมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7203
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 9

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ญ. ธันย์ชนก
ด.ญ. ธันย์ชนก
ด.ญ. ธันยพร
ด.ญ. ธันยพร
ด.ญ. ธันยพร
ด.ญ. ธันย์วรัชญ์
ด.ญ. ธิดารัตน์
ด.ญ. ธิดารัตน์
ด.ช. ธิติ
ด.ญ. ธิตมิ า
ด.ญ. ธิตมิ า
ด.ช. ธีรโชติ
ด.ช. ธีรชัย
ด.ญ. ธีรดา
ด.ช. ธีรภัทร
ด.ช. ธีรภัทร
ด.ช. ธีรภัทร
ด.ช. ธีรภัทร
ด.ญ. ธีร์วรา
ด.ช. ธีรวัฒน์
ด.ช. ธีราพร
ด.ญ. ธีราภรณ์
ด.ช. นคร
ด.ช. นครินทร์
ด.ช. นพวัฒน์
ด.ญ. นภสร
ด.ช. นภัสกร
ด.ช. นภัสกร
ด.ญ. นภัสสร
ด.ญ. นภัสสร
ด.ช. นรเศรษฐ์
ด.ญ. นรมณ
ด.ช. นรวิชญ์
ด.ญ. นรากร
ด.ช. นราธิป
ด.ช. นราวิชญ์
ด.ช. นฤบดินทร์
ด.ญ. นวกมล
ด.ญ. นวพร
ด.ญ. นัฐสุดา

สกุล
โรงเรียน
โคตะยันต์
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ภูถาลา
อนุบาลร้อยเอ็ด
สิงห์สาย
อนุบาลกิตยิ า
เหล่าลือชา
พระกุมารมหาสารคาม
ตาแสง
อนุบาลร้อยเอ็ด
พลเมือง
อนุบาลร้อยเอ็ด
สังฆมณี
เมืองร้อยเอ็ด
อารีเอื้อ
เมืองร้อยเอ็ด
ผิวเณร
อนุบาลร้อยเอ็ด
เดชอุทัย
เมืองร้อยเอ็ด
พิมพ์มหา
พรชัยวิชชาลัย
ชนะชัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
หนูสุด
เมืองร้อยเอ็ด
เทพสุริย์
พรชัยวิชชาลัย
พิมพ์กินรี
อนุบาลร้อยเอ็ด
แสงสี
อนุบาลเอี่ยมสุข
แก้วทา
เมืองอาจสามารถ
ฉัตรมงคลไพบูลย์พระกุมารมหาสารคาม
น้ายาทอง
อนุบาลร้อยเอ็ด
วงค์สนาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
ใหม่ยานิจ
เมืองสุวรรณภูมิ
บุญชาโด
อนุบาลร้อยเอ็ด
สุทธิประภา อนุบาลร้อยเอ็ด
สมบัตหิ อม
อนุบาลร้อยเอ็ด
การถัก
พรชัยวิชชาลัย
ภูนา
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คาบุญเหลือ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อินทสร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หาศิริ
เขาวงวิทยา
ละครพล
เมืองร้อยเอ็ด
ดวงวงษา
พรชัยวิชชาลัย
พวงศรีเคน
อนุบาลร้อยเอ็ด
คาชัยภูมิ
อนุบาลร้อยเอ็ด
นนทะมาตย์ พรชัยวิชชาลัย
สาสิงห์
อนุบาลร้อยเอ็ด
พลตรี
อนุบาลกิตยิ า
จาปาแดง
เขาวงวิทยา
เย็นทรัพย์
อนุบาลเอี่ยมสุข
ไชยกุล
อนุบาลกิตยิ า
ชินนะเบา
เมืองร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7204
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 10

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
สกุล
ด.ญ. นันท์นภัส
ข่ายเพชร
ด.ญ. นันทวดี
สังสีแก้ว
ด.ช. นันทศรณ์
วงษ์สีมี
ด.ญ. นันธิชา
คานวนอินท์
ด.ญ. น้ามนต์
เภกะสุต
ด.ญ. นิชยาภรณ์ ปัญยาง
ด.ช. นิธิกรณ์
แก้วแสน
ด.ญ. นิพิตรา
ศาลาศักดิ์
ด.ช. นิรัตศิ ยั
จันทรังษี
ด.ญ. นิลยา
แสงโสภาพรรณ
ด.ญ. นิวาโต
ภูมิผักแว่น
ด.ญ. นิศามน
แต้สกล
ด.ญ. บัญจิตรา
ศิริกุล
ด.ช. บารมี
สารพงษ์
ด.ช. บารมี
บัวทอง
ด.ญ. บุญญานุช ศรีระกิจ
ด.ญ. บุญญาพร วงษ์เสนา
ด.ญ. บุญยานุช
บุญสาร
ด.ญ. บุณยาพร
สวัสดิ์ผล
ด.ช. ปฏิธร
วงศ์กลุ่ม
ด.ช. ปฏิธร
วงศ์กลุ่ม
ด.ช. ปฏิพล
รุ่งวิริยะวณิช
ด.ญ. ปฐมาวดี
โพธิ์สว่าง
ด.ญ. ปนัดดา
ตั้งปนิธานดี
ด.ญ. ปนัดดา
ภูดี
ด.ญ. ปพิชญา
วงศ์ธรรม
ด.ญ. ปพิชญา
ธานีวรรณ
ด.ญ. ปภาวรินท์ มาศเกษม
ด.ญ. ปภาวรินทร์ ประทุมมาตย์
ด.ญ. ปภาวรินทร์ สืบเหล่างิ้ว
ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพชรล้า
ด.ญ. ปภาวรินทร์ งามสนิท
ด.ญ. ปภาสิตา
ภูผาลัย
ด.ช. ปรเมษฐ์
นาสุริวงศ์
ด.ญ. ประภาวดี สอเจริญศรี
ด.ช. ปรัชญา
เพ็ญพิมพ์
ด.ญ. ปรัชญา
ภาวิตปัญญา
ด.ญ. ปรัญญาภัทร สิรินาส
ด.ญ. ปราณภาฬ์วรินทร์
นามสง่า
ด.ช. ปริญญา
สารรัตน์

โรงเรียน
พระกุมารมหาสารคาม
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลเอกกุมาร
บ้านหนองเรือ
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์พิยาสัย
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอี่ยมสุข
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองหนองพอก
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
เทศบาลสวนสนุก
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7205
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 11

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ช. ปริญญา
ด.ญ. ปริญญาพร
ด.ญ. ปริยฉัตร
ด.ช. ปริยะพล
ด.ญ. ปริยากร
ด.ญ. ปริยาภัทร
ด.ญ. ปริษา
ด.ช. ปรีชากร
ด.ช. ปรีชากร
ด.ญ. ปรีณาภา
ด.ญ. ปรียาดา
ด.ญ. ปรียารัตน์
ด.ญ. ปรียารัตน์
ด.ช. ปวริศ
ด.ญ. ปวริศา
ด.ญ. ปวริศา
ด.ญ. ปวริศา
ด.ญ. ปวิชญา
ด.ญ. ปวีณ์กร
ด.ญ. ปวีณา
ด.ญ. ปัจมาภรณ์
ด.ช. ปัณณ์
ด.ช. ปัณณ์
ด.ช. ปัณณธร
ด.ช. ปัณณวัฒน์
ด.ช. ปัณณวิชญ์
ด.ญ. ปัทมาภรณ์
ด.ญ. ปาณิสรา
ด.ญ. ปาณิสรา
ด.ญ. ปานกมล
ด.ญ. ปาริชาติ
ด.ญ. ปาลิน
ด.ช. ปิตพิ งษ์
ด.ญ. ปิ่นมณี
ด.ญ. ปิยพร
ด.ญ. ปิยภัสร์
ด.ช. ปิยรัก
ด.ญ. ปุญชรัสมิ์
ด.ช. ปุญญพัฒน์
ด.ญ. ปุณณดา

สกุล
โรงเรียน
ศรีส่อง
อนุบาลร้อยเอ็ด
วิเลศ
พระกุมารร้อยเอ็ด
แพทย์เมืองจันทร์อนุบาลร้อยเอ็ด
ญาวงศ์
อนุบาลกิตยิ า
สระกาศ
อนุบาลร้อยเอ็ด
สังกลิ่น
เขาวงวิทยา
หนูเสน
อนุบาลร้อยเอ็ด
ยาสมร
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยาสมร
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาคเจริญ
เมืองร้อยเอ็ด
นาคเจริญ
เมืองร้อยเอ็ด
เริงรื่น
อนุบาลร้อยเอ็ด
เริงรื่น
อนุบาลร้อยเอ็ด
ปะวะเท
อนุบาลเอี่ยมสุข
แม่นม่าตย์
อนุบาลร้อยเอ็ด
แม่นมาตย์
อนุบาลร้อยเอ็ด
ภาธาธุวานนท์ พระกุมารมหาสารคาม
ดอกดวง
พระกุมารมหาสารคาม
มงคลกิจโรจน์ อนุบาลกิตยิ า
ถีอาสนา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาบดา
เมืองร้อยเอ็ด
ลวกุล
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลวกุล
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรรณุเสน
เมืองร้อยเอ็ด
ศิวินา
อนุบาลร้อยเอ็ด
สัตย์สุขยิ่ง
อนุบาลเอี่ยมสุข
เหลืองเจริญ อนุบาลร้อยเอ็ด
เจริญพันธ์
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
เจริญพันธ์
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
สติใหม่
อนุบาลร้อยเอ็ด
จันทร์พวง
อนุบาลร้อยเอ็ด
นามเขต
อนุบาลร้อยเอ็ด
นามไพร
ไพโรจน์วิชชาลัย
วรรณโชติ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ทิพบาง
เมืองร้อยเอ็ด
พรหมยศ
อนุบาลกิตยิ า
กันไธสง
อนุบาลร้อยเอ็ด
เพ็ญพิตรพิบูล อนุบาลร้อยเอ็ด
เนติรัตน์
พระกุมารร้อยเอ็ด
มงคลไฟ
พระกุมารศึกษา

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7206
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 12

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. ปุณณดา
ด.ญ. ปุณยนุช
ด.ญ. ปุณยวีร์
ด.ญ. ผการัตน์
ด.ช. พงศ์ณภัทร
ด.ช. พงศธร
ด.ช. พงศธร
ด.ช. พงษ์พัฒน์
ด.ญ. พจมาน
ด.ช. พชนันท์
ด.ญ. พชร
ด.ญ. พชรพรรณ
ด.ช. พชรพล
ด.ช. พชรพล
ด.ช. พชรวิชญ์
ด.ญ. พณิชา
ด.ญ. พรไพลิน
ด.ญ. พรกนก
ด.ญ. พรชนก
ด.ญ. พรชนก
ด.ญ. พรธิชา
ด.ญ. พรธีรา
ด.ญ. พรปวีญ์
ด.ญ. พรพิมล
ด.ญ. พรรณวริสา
ด.ญ. พรรพษา
ด.ญ. พรลภัส
ด.ญ. พรวิภา
ด.ช. พฤฒินันท์
ด.ญ. พอเพียง
ด.ญ. พัชญ์พิชา
ด.ญ. พัชรพร
ด.ญ. พัชราภา
ด.ญ. พัชริดา
ด.ญ. พัฐจิราภรณ์
ด.ช. พัฒนพงษ์
ด.ช. พัทธดนย์
ด.ช. พัทธดนย์
ด.ช. พัทธนันท์
ด.ญ. พิชชาพร

สกุล
โรงเรียน
มงคลพิศ
พระกุมารศึกษา
แก้วหะนาม อนุบาลกิตยิ า
เชี่ยวพัทธยากร เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ไกรยสวน
เมืองร้อยเอ็ด
ยุบลวัฒน์
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ศิลาวรรณ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศิลาวรรณ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศรีนอก
บ้านหว่านไฟ
พรมวงษ์
เมืองร้อยเอ็ด
ทรัพย์วิบลูย์ชัย อนุบาลร้อยเอ็ด
ดอนละคร
พระกุมารมหาสารคาม
ธรรมม่วงไทย เมืองร้อยเอ็ด
พนาดล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วงษ์ผักเบี้ย
อนุบาลเอี่ยมสุข
พลเยยี่ม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อินทมาตย์
อนุบาลร้อยเอ็ด
นาชัยโชติ
ไพโรจน์วิชชาลัย
สารบรรณ
อนุบาลร้อยเอ็ด
สุขารมย์
อนุบาลร้อยเอ็ด
แสนบัว
อนุบาลร้อยเอ็ด
รักษาโคตร
พระกุมารมหาสารคาม
ไกรวรรณ
พระกุมารศึกษา
สาแก้ว
อนุบาลสุรินทร์
ผาพญาเรือง เมืองร้อยเอ็ด
ตรีสอน
อนุบาลกิตยิ า
บุสพันธ์
เมืองร้อยเอ็ด
เอกพันธุ์
ไพโรจน์วิชชาลัย
จตุรวงค์
อนุบาลร้อยเอ็ด
กาญจนวิลานนท์ อนุบาลเมืองเสลภูมิ
จาปาทอง
อนุบาลเอี่ยมสุข
สมฤาแสง
อนุบาลร้อยเอ็ด
ทอนจอก
อนุบาลร้อยเอ็ด
สายยางห้า
บ้านหนองเรือ
เรืองวงษ์งาม อนุบาลร้อยเอ็ด
เวียงนนท์
อนุบาลร้อยเอ็ด
สมสีดา
อนุบาลมหาสารคาม
นิลเขียว
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประทุมทอง อนุบาลเอี่ยมสุข
ชิตทรงสวัสดิ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
ภูมิประโคน เมืองร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7207
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 13

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
สกุล
ด.ญ. พิชชาพร
แสงนิกุล
ด.ญ. พิชชาพร
เรืองบุญ
ด.ญ. พิชชาภรณ์ จันทร์ถอด
ด.ญ. พิชญธิดา
หรรนภา
ด.ญ. พิชญา
หาญสูงเนิน
ด.ญ. พิชญานันท์ วงศ์สอน
ด.ญ. พิชญาพร
โคตบุตร
ด.ญ. พิชญาภา
หัตถดล
ด.ญ. พิชยาพร
เฉลียวพงษ์
ด.ญ. พิชามญช์
แก่นสาโรง
ด.ญ. พิมพกานต์ พลเยี่ยม
ด.ญ. พิมพ์มนัสนันท์ โคโตสี
ด.ญ. พิมพ์มาดา เกียรติกรทวียศ
ด.ญ. พิมพ์สุดา
หงส์จุมพล
ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขิงโพธิ์
ด.ญ. พิมลภัส
คาภักดี
ด.ญ. พิมลวรรณ นีระพันธ์
ด.ญ. พิศตะวัน
สีปาน
ด.ช. พีรพล
พงศ์รักสสุจริต
ด.ช. พีรพัฒน์
สังมะมณี
ด.ช. พีรพัฒน์
ศรีกลาง
ด.ช. พีรพัฒน์
พรมลังกา
ด.ช. พีรภัทร
ตรีบุญเมือง
ด.ช. พีรวัฒน์
พุทไธสงค์
ด.ช. พีรวิชญ์
ศรีวิจารย์
ด.ช. พีรวิชญ์
ภักดีบุรุษ
ด.ญ. พุทธิชา
จารย์รัตน์
ด.ญ. พุธิตา
พาสมบูรณ์
ด.ญ. ฟาริดา
แซ่ลิ้ม
ด.ญ. ภคพร
ทิพรักษ์
ด.ช. ภคพล
สีแก้วทุม
ด.ญ. ภควดี
คงกระพันธ์
ด.ช. ภควัฒน์
ลันลอด
ด.ช. ภคิน
ขุมทอง
ด.ช. ภรัณญู
จันทอุ่มเม้า
ด.ญ. ภักดีภรณ์
ไชยภักดี
ด.ช. ภัคพล
หลงทวีป
ด.ช. ภัชธร
ชรากาหมุด
ด.ญ. ภัททิยา
วิชัย
ด.ช. ภัทรกร
สมเจริญ

โรงเรียน
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลโพนทอง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
หนองหัวช้าง
อนุบาลร้อยเอ็ด
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
อนุบาลร้อยเอ็ด
บ้านหนองเรือ
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
หนองหัวช้าง
อนุบาลขอนแก่น
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 7208
อาคาร 7 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 14

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40
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ชื่อ
ด.ญ. ภัทร์ธะนิษฐา
ด.ญ. ภัทรปภา
ด.ช. ภัทรพงศ์
ด.ช. ภัทรพงษ์
ด.ญ. ภัทรวดี
ด.ช. ภัทรวิทย์
ด.ญ. ภัทราภรณ์
ด.ญ. ภัทราวดี
ด.ญ. ภัทราวรรณ
ด.ญ. ภัสนันท์
ด.ญ. ภัสสร
ด.ญ. ภัสสร
ด.ช. ภาคภูมิ
ด.ช. ภานรินทร์
ด.ช. ภานุเดช
ด.ช. ภานุวัฒน์
ด.ญ. ภาพิมล
ด.ช. ภูเมศวร์
ด.ช. ภูดสิ
ด.ช. ภูบดินทร์
ด.ช. ภูบดินทร์
ด.ช. ภูมิ
ด.ช. ภูมิทัศน์
ด.ช. ภูมิพัฒน์
ด.ช. ภูมิภัทร
ด.ช. ภูมิสุข
ด.ช. ภูริ
ด.ญ. ภูริชญา
ด.ช. ภูริทัศน์
ด.ช. ภูวเนศวร์
ด.ช. ภูวนาถ
ด.ช. ภูวิศ
ด.ช. ภูษิชา
ด.ช. มงกุฎเพชร
ด.ญ. มณชนก
ด.ญ. มณีรัตน์
ด.ญ. มธุว์สิริ
ด.ญ. มนัสนันท์
ด.ญ. มนัสนันท์
ด.ญ. มนัสนันท์

สกุล
ทองพิทักษ์
ทยอมใหม่
คาด้วง
ปัสบัน
มนต์ปราณีต
ชมภูพาน
กาเนิดแวงควง
สงวนพฤกษ์
สารโพคา
วรรณทอง
อินพินิจ
อินพินิจ
ศรีโควตา
ภูตโิ ส
ศรีอภัย
สังฆะทิพย์
กอผจญ
ลาพาย
สกุลซ้ง
ปะวิโน
พันทะวัน
ภูมิแสนโคตร
ภูคงน้า
ภูลาสัตย์
ตรีบุญเมือง
สมบูรณ์
เศรษฐีธร
นิยมจันทร์
จันทร์ประทักษ์
สาแก้ว
ดวงดี
บูชาพันธ์
พิมพ์บึง
ปากเสนาะ
สุทธิประภา
ภารจรัส
จันโทมุข
พรศรีสุราช
ประสงค์สันต์
สนทะมิโน

โรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
พระกุมารศึกษา
อนุบาลกิตยิ า
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอี่ยมสุข
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเอี่ยมสุข
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลกิตยิ า
พรชัยวิชชาลัย

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 2202
อาคาร 2 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 15

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. มนิษา
ด.ช. มหรรณพ
ด.ช. มหานที
ด.ช. มังกร
ด.ญ. มัญธิตา
ด.ช. มิ่งเมือง
ด.ช. มิตรธิศาล
ด.ช. มินทร์ธาดา
ด.ญ. มีคณา
ด.ญ. ยมลพร
ด.ญ. ยรณัฏฐา
ด.ช. ยศกร
ด.ช. ยศวีร์
ด.ญ. ยุพิน
ด.ช. รชจิรธร
ด.ช. รชต
ด.ช. รพีพงศ์
ด.ญ. รวิสรา
ด.ญ. รสิตา
ด.ญ. รักชนก
ด.ญ. รักษิณา
ด.ช. รักษิต
ด.ญ. รัชวิภา
ด.ช. รัฐเขตต์
ด.ช. รัฐพล
ด.ญ. รัตนธิตา
ด.ญ. รัตน์ปภัสสร
ด.ญ. รัตนพร
ด.ญ. รัตนมณี
ด.ญ. รัสกร
ด.ญ. รามนรี
ด.ญ. รุ้งไพลิน
ด.ช. รุจิภาส
ด.ญ. รุจิรดา
ด.ญ. รุจิรา
ด.ญ. ลลนา
ด.ญ. ลลิตา
ด.ญ. ลวิตรา
ด.ญ. ละอองดาว
ด.ญ. ลักษณพร

สกุล
อุทธิสินธุ์
พิมพ์เขต
ชมภูบุตร
กลางโนนงิ้ว
ไชยวงศ์คต
เมืองโคตร
รัตนสิงหา
ภาชนะวรรณ
สิมลา
รินสันเทียะ
แน่นอุดร
พลเยี่ยม
พุดหล้า
สุริโยชัย
ปนคา
ศรีสุข
แหล่งสนาม
วงศ์วินตา
ธรรมแสง
พรรณขาม
ศิลปะชัย
ศรีทานา
มะระโช
อุทาทิพย์
พนมเขต
ถวิลถึง
ศรีใส
อุสาพรม
นอกอก
หงส์ผาแก้ว
วงศ์สีดา
ราชณุวงษ์
ตามบุญไกรสร
ชนะพันธ์
วิลาศสกุลวงส์
สุขศรี
เยื้องกลาง
นามลักษณ์
เทพขาม
ทุมคากวีใส

โรงเรียน
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
ไพโรจน์วิชชาลัย
เมืองร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
อนุบาลเอี่ยมสุข
เมืองร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลสงกรานต์
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
บ้านหญ้าหน่อง
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเอกกุมาร
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
หนองหัวช้าง

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 2208
อาคาร 2 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 16

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. ลักษนารีย์
ด.ญ. ลิลลดา
ด.ญ. วงศ์ลดา
ด.ช. วชิรวิชญ์
ด.ช. วทัญญู
ด.ญ. วภารัตน์
ด.ช. วรภัทร์
ด.ช. วรภาส
ด.ช. วรมฆษ
ด.ญ. วรรณวณัช
ด.ญ. วรรณศิริ
ด.ญ. วรรณิศา
ด.ญ. วรวลักญช์
ด.ญ. วรวลัญช์
ด.ญ. วรัชยา
ด.ญ. วรัญญา
ด.ญ. วรัญญา
ด.ญ. วรัญทรินทร์
ด.ญ. วรัทยา
ด.ญ. วรัทยา
ด.ญ. วราภรณ์
ด.ช. วรายุทธ์
ด.ญ. วรินทร
ด.ญ. วริยา
ด.ญ. วริศรา
ด.ญ. วริศรา
ด.ญ. วริศรา
ด.ญ. วริศรา
ด.ญ. วริษศวรัตน์
ด.ญ. วริสา
ด.ญ. วฤณ
ด.ช. วศิน
ด.ช. วสุพล
ด.ญ. วัชราภรณ์
ด.ช. วัฒนา
ด.ญ. วันสิริ
ด.ช. วายุภักดิ์
ด.ญ. วารินดา
ด.ญ. วิชชุวรรณ
ด.ช. วิชญ์

สกุล
วิจารย์
อมรมรกต
จงโวหาร
แฝงภูงา
ขจรภพ
ศรีมุงคุณ
ทองประดิษฐ์
สารวมจิตร
นิลวรรณาภา
แดงวิบูลย์
วงศรี
ทานายผล
คงอิ้ว
อุ่นพิกุล
สิงห์ลา
สังข์เสวก
ฤทธิ์รุ่ง
อ้อคา
ขอมหงษ์
สมงิคณ
ุ
เหล่าอินทร์
ไชยรัตน์
พารานะที
ปาปะเถ
ปาปะเถ
วุฒิปรีดี
หอมละออ
รักไท้
หงษ์วิไล
คลังสาโรง
วิสูตรานุกุล
มงคลศรีสวัสดิ์
สีดาว
ตาคา
สาธรณ์
พลวงศา
ถือมาลา
ทะศรีละ
สุทธิประภา
บุณมี

โรงเรียน
บ้านโพนแท่น
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลสุรินทร์
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
เขาวงวิทยา
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
หนองหัวช้าง
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองสุวรรณภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
บ้านหญ้าหน่อง
พรชัยวิชชาลัย
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 2210
อาคาร 2 ชั้น 2
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 17

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ช. วิชญ์
ด.ช. วิชยุตม์
ด.ช. วิทวัส
ด.ญ. วิภาวี
ด.ญ. วิภาวี
ด.ญ. วิมลวรรณ
ด.ช. วิรกร
ด.ญ. วิรดา
ด.ญ. วิรัลยุภา
ด.ญ. วิริยาพร
ด.ญ. วิริยาภรณ์
ด.ช. วิศรุต
ด.ช. วิศวะ
ด.ช. วิษณุ
ด.ช. วีภัทร
ด.ช. วีรภาพ
ด.ช. วีรากร
ด.ญ. ศกลรัตน์
ด.ญ. ศตพร
ด.ญ. ศรัญญา
ด.ญ. ศรัญยา
ด.ช. ศรัณย์
ด.ช. ศรัณยพงศ์
ด.ญ. ศริณย์พร
ด.ญ. ศวรรยา
ด.ญ. ศวรรยา
ด.ญ. ศศิกาญจน์
ด.ญ. ศศิกานต์
ด.ญ. ศศิชา
ด.ญ. ศศินันท์
ด.ญ. ศศิวิมล
ด.ช. ศักดินนท์
ด.ช. ศักรินทร์
ด.ญ. ศิโรรัฒน์
ด.ช. ศิรชัช
ด.ช. ศิรวิทย์
ด.ญ. ศิริญากร
ด.ญ. ศิริญาภรณ์
ด.ญ. ศิรินญา
ด.ญ. ศิรินันท์

สกุล

โรงเรียน
บุญมี
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธนวัฒน์โอฬาร พระกุมารร้อยเอ็ด
จันทร์มณฑล อนุบาลร้อยเอ็ด
หอมจันทร์
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ทุงจันทร์
อนุบาลกิตยิ า
จานงกิจ
เมืองร้อยเอ็ด
ไชยโย
อนุบาลร้อยเอ็ด
จันทะวงศ์
พระกุมารร้อยเอ็ด
บุญสินชัย
พระกุมารร้อยเอ็ด
ศิริพรหม
อนุบาลร้อยเอ็ด
นามวาส
เมืองร้อยเอ็ด
แก้วไชย
อนุบาลกิตยิ า
สารวาชา
เมืองร้อยเอ็ด
รักษาสร้อย บ้านหนองเรือ
ฤาไพบูลย์
เมืองร้อยเอ็ด
คาภักดี
เมืองร้อยเอ็ด
ไชยโย
อนุบาลร้อยเอ็ด
แสนราช
อนุบาลกิตยิ า
ถิ่นน้อย
อนุบาลร้อยเอ็ด
ญาณะพันธ์ อนุบาลร้อยเอ็ด
พลพิลา
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
หารไกร
อนุบาลร้อยเอ็ด
ศาสตรวาหา อนุบาลร้อยเอ็ด
นิตธุ ร
อนุบาลร้อยเอ็ด
ทิพยโสต
อนุบาลร้อยเอ็ด
หาญอาษา
อนุบาลร้อยเอ็ด
ศรีลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
บารุงบุญ
อนุบาลกิตยิ า
วิศาล
เขาวงวิทยา
แสนวัง
อนุบาลกิตยิ า
ถิตย์สมบูรณ์ หนองหัวช้าง
พลสุภาพ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ตะราษี
เมืองร้อยเอ็ด
เฉวียงหงส์
อนุบาลร้อยเอ็ด
ภูบานชื่น
อนุบาลเอี่ยมสุข
พิมพ์มหา
อนุบาลร้อยเอ็ด
มาวะลุน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แสนภูมิ
อนุบาลเอกกุมาร
เขียวสวรคู
บ้านหญ้าหน่อง
พยัคฆ์ทอง
อนุบาลเอกกุมาร

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 2302
อาคาร 2 ชั้น 3
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 18

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. ศิริรัฐ
ด.ญ. ศิริรัตน์
ด.ญ. ศิลป์ศภุ า
ด.ญ. ศุพิชญา
ด.ช. ศุภเสกข์
ด.ช. ศุภกร
ด.ช. ศุภกร
ด.ช. ศุภชัย
ด.ช. ศุภชัย
ด.ช. ศุภณัฐ
ด.ช. ศุภณัฐ
ด.ญ. ศุภรัตน์ชญา
ด.ช. ศุภวิชญ์
ด.ช. ศุภวิชญ์
ด.ช. ศุภวิชญ์
ด.ช. ศุภากร
ด.ญ. สโรชา
ด.ญ. สกลสุภา
ด.ญ. สณิฐฌา
ด.ช. สถาปนา
ด.ช. สรวิชญ์
ด.ช. สรวิชญ์
ด.ญ. สรัญญา
ด.ญ. สรัญญา
ด.ญ. สรัญญา
ด.ช. สราวุฒิ
ด.ญ. สริตา
ด.ช. สหรัฐ
ด.ญ. สิตางศ์สุภา
ด.ช. สิทธิชัย
ด.ช. สิธินันต์
ด.ช. สิปปวิชญ์
ด.ญ. สิรภัทร
ด.ญ. สิรภัทร
ด.ญ. สิรภัทร
ด.ช. สิรภัทร
ด.ช. สิรวชิญ์
ด.ช. สิรวิชญ์
ด.ญ. สิริกาญจน์
ด.ญ. สิริภาพร

สกุล
โรงเรียน
ข่าขันมณี
อนุบาลเอี่ยมสุข
จรรยายงค์
อนุบาลร้อยเอ็ด
ไชยพันธุ์
อนุบาลร้อยเอ็ด
ประชาโชติ
อนุบาลร้อยเอ็ด
ชมหมื่น
ไพโรจน์วิชชาลัย
สิงห์น้อย
อนุบาลร้อยเอ็ด
เล่งเวหาสถิตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองวงศ์
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
ทองดี
อนุบาลร้อยเอ็ด
เอื้อกิ่งเพชร อนุบาลสกลนคร
เพคยางกูร
อนุบาลร้อยเอ็ด
ศรีวิโรจน์
อนุบาลเอี่ยมสุข
ธรรมราษฎร์ อนุบาลร้อยเอ็ด
วินทะไชย
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
ภูกลาง
อนุบาลร้อยเอ็ด
เหล่าคันธาร์ อนุบาลร้อยเอ็ด
ไชยกองชา
อนุบาลกิตยิ า
วรแสง
พรชัยวิชชาลัย
คาประไพ
เมืองร้อยเอ็ด
สุขมล
อนุบาลร้อยเอ็ด
ใจนิยม
พระกุมารมหาสารคาม
ใจนิยม
พระกุมารมหาสารคาม
อุทัยแสง
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนงค์นุช
อนุบาลร้อยเอ็ด
โสมณวัฒน์
อนุบาลร้อยเอ็ด
เอี่ยมสากล
หนองหัวช้าง
ศรีสุวอ
สหมิตรพิทยา
ภูศรี
อนุบาลเอี่ยมสุข
สุทธิประภา อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
คุณแสน
อนุบาลร้อยเอ็ด
ชัยตระกูล
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
พึ่งโพธิ์เจริญพันธุพ์ ระกุมารมหาสารคาม
หมมอกสังข์ อนุบาลร้อยเอ็ด
รามางกูร
อนุบาลร้อยเอ็ด
หมอกสังข์
อนุบาลร้อยเอ็ด
ปะพะวะ
อนุบาลเอี่ยมสุข
โชติวัฒนวิบูล อนุบาลร้อยเอ็ด
วิเศษโวหาร อนุบาลร้อยเอ็ด
บุญพา
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
เผ่าภูธร
พระกุมารร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 6402
อาคาร 6 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 19

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. สิริยากร
ด.ญ. สิริยากร
ด.ญ. สิริยากร
ด.ญ. สิริยาภรณ์
ด.ช. สิริราช
ด.ช. สิริราช
ด.ช. สืบสกุล
ด.ช. สุกฤษฎิ์
ด.ญ. สุกานดา
ด.ญ. สุจินันท์
ด.ญ. สุชญา
ด.ญ. สุณิชา
ด.ญ. สุทัตตา
ด.ญ. สุธาสินี
ด.ญ. สุธาสินี
ด.ญ. สุธิดา
ด.ญ. สุธินี
ด.ญ. สุนิตรา
ด.ญ. สุนิษา
ด.ญ. สุนิสา
ด.ช. สุประวีณ์
ด.ญ. สุพัชญา
ด.ญ. สุพิชฌาย์
ด.ญ. สุพิชญา
ด.ญ. สุพิชาภรณ์
ด.ช. สุภเวช
ด.ญ. สุภนิชา
ด.ญ. สุภานัน
ด.ญ. สุภาวิดา
ด.ญ. สุรดา
ด.ญ. สุริตา
ด.ญ. สุรินลักษณ์
ด.ญ. สุริวิภา
ด.ญ. สุวพิชญ์
ด.ญ. สุฬิษฎา
ด.ญ. หทัยชนก
ด.ญ. หทัยรัตน์
ด.ญ. อโณมา
ด.ช. อชิตพล
ด.ญ. อชิรญา

สกุล
วิชัยศร
ผิวดี
บัวสาย
คาเดช
พูลสวาท
พูลสวาท
แสนโพธิ์
สาโรจน์
ดารงวงศ์เจริญ
เวินสุวรรณ์
ภูทอง
ชุมลี
จาปาชุม
ชูขา
สระกาศ
บุรีมาตย์
ราตรีสุข
ซนไฮ
ประเสริฐสังข์
วรรณญาติ
พรมเกตุ
พลเยี่ยม
แหวนเพชร
พิศวงปราการ
มูลจันทร์
ทองสุพล
รักษาโคตร
ขานบุตร
สุทธิประภา
จัดสุวรรณ
อุ่นเจริญ
กลางสุข
มุสิกสูตร
พังคะโส
พิมภูธร
พรมมา
มานัด
นาไชย
จันทร์เฮียง
ทองทาภูมิรักษ์

โรงเรียน
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พรชัยวิชชาลัย
พระกุมารมหาสารคาม
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บ้านโพนแท่น
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
อนุบาลเอกกุมาร
พรชัยวิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
พระกุมารมหาสารคาม
พระกุมารมหาสารคาม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
เมืองสุวรรณภูมิ
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลมหาสารคาม
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลโพนทอง
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 6403
อาคาร 6 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 20

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. อชิรญา
ด.ญ. อชิรญาณ์
ด.ญ. อนัญญา
ด.ญ. อนัญญา
ด.ญ. อนัญญาพร
ด.ช. อนาวิน
ด.ช. อนุพงษ์
ด.ช. อนุภัทร
ด.ญ. อภิชญา
ด.ญ. อภิชญา
ด.ญ. อภิชญา
ด.ญ. อภิชญา
ด.ญ. อภิชญา
ด.ญ. อภิญญา
ด.ญ. อภิญญา
ด.ญ. อภิญญา
ด.ช. อภิยุทธ
ด.ช. อภิวชิญ์
ด.ช. อภิวัฒน์
ด.ญ. อมิตดา
ด.ญ. อรกช
ด.ญ. อรจิรา
ด.ญ. อรชพร
ด.ช. อรชุน
ด.ญ. อรนัตดา
ด.ญ. อรวรรณ
ด.ญ. อรอนงค์
ด.ญ. อรอินทุ์
ด.ญ. อรัญญา
ด.ญ. อริญชยา
ด.ช. อริญชัย
ด.ญ. อังคณา
ด.ญ. อัจฉรา
ด.ช. อัจฉริยะวัฒน์
ด.ญ. อัจฉรียา
ด.ญ. อัญชิศฐากร
ด.ช. อัยรา
ด.ช. อาชัญ
ด.ช. อาธิศกั ดิ์
ด.ญ. อาภาวัจน์

สกุล
มาตรา
ประทุมดี
อังคุนะ
วิสูตรานุกูล
ขจรภพ
เวียงวิเศษ
วาปีฝ่าย
ทับศรี
ศรีมีเหียน
จันทร์เจริญ
พันธุ์บุษผา
ยินดีมาก
ชัยสิทธิ์
อินทร์ม่วงไทย
วรรณทอง
โคตรวงศ์
ปองไป
ไทยเจริญ
ตั้งบูชาเกียรติ
โพธิ์ศรี
วงศ์จอม
เพชรวิชิต
ธนะแพสย์
สมบุญมี
ศิริเมือง
นามไพร
ศรีพิมพ์
พลชนะ
ศิรพรรณ
พลตื้อ
ประดาสุข
ตรีพงษ์
ศรีพันลม
สิมมา
จานงกิจ
คงสุข
โยสีดา
อดทน
เตียวเจริญโสภา
แสนนาใต้

โรงเรียน
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลมหาสารคาม
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลสงเคราะห์
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
เมืองสุวรรณภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
เขาวงวิทยา
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
อนุบาลสุรินทร์
อนุบาลร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 6404
อาคาร 6 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 21

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35
ป.6 36
ป.6 37
ป.6 38
ป.6 39
ป.6 40

786
ชื่อ
ด.ญ. อาราดา
ด.ญ. อาริยาภรณ์
ด.ญ. อิงฟ้า
ด.ญ. อินทิรา
ด.ช. อิ่มบุญ
ด.ญ. อุรัสยา
ด.ช. ธนาธิป
ด.ช. วยศกร
ด.ช. พัชรพล
ด.ญ. พรสวรรค์
ด.ช. นิพิฐพนธ์
ด.ช. ธนชาติ
ด.ญ. ปานปิลันธน์
ด.ญ. พลอยพรรณ
ด.ญ. จาฏพัจน์
ด.ญ. ชลณกร
ด.ญ. ธาราพร
ด.ญ. เพ็ญโภดัย
ด.ญ. ริญชิดา
ด.ช. พันธดนย์
ด.ช. จักรดุลย์
ด.ช. นวภูมิ
ด.ช. พงศธร
ด.ช. อชิตศักดิ์
ด.ญ. มานิตา
ด.ช. อชิระ
ด.ช. สิรภัทร
ด.ช. สุวิจักขณ์
ด.ช. ศักดิ์ศรี
ด.ญ. ณัฏฐณิชา
ด.ญ. ประภัสสร
ด.ญ. อทัยวรรณ
ด.ญ. ฉัตรนภา
ด.ญ. ศิราวรรณ
ด.ช. เพ็ชรโยธิน
ด.ญ. สิริกาญจน์
ด.ช. ธนภัทร
ด.ช. จิรวัฒน์

สกุล
เนื่องสิทธิ์
แก้วกัญญา
ศิริกุล
คาชาย
รัตนรังสิกุล
ศิริภักดิ์
แสนวิบูลย์
แน่นอุดร
พันทวี
แก้วประสาร
นามวัฒ
บัวศรี
สระแก้ว
ศรัณย์วงศ์
แน่นอุดร
สัตรัตน์
แก้วเมืองทอง
รุกขพันธุ์
กมลแสน
กุลคาแสง
ราโช
พัฒนสระคู
แซ่จิว
จันทรังสิโยภาส
จิตนอก
เครือวรรณ
โคชา
อินทรจักรพงศ์
ศรีระชาติ
วรรณพัฒน์
นิลบ่อ
อตคา
งามสมพงษ์
บุตรพรม
สุริโย
นามศักดิ์
คมพิพัฒน์พงศ์
บุตรราช

โรงเรียน
อนุบาลกิตยิ า
พรชัยวิชชาลัย
อนุบาลกาฬสินธุ์
บ้านหนองเรือ
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลกิตยิ า
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลทองสตา
อนุบาลทองสตา
อนุบาลร้อยเอ็ด
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
ไพโรจน์วิชชาลัย
เมืองอาจสามารถ
พระกุมารร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด
ไพโรจน์วิชชาลัย
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
อนุบาลทองสตา
อนุบาลร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
พระกุมารร้อยเอ็ด

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้อง 6405
อาคาร 6 ชั้น 4
เวลาสอบ
09.00-11.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 22

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น 786
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30
ป.6 31
ป.6 32
ป.6 33
ป.6 34
ป.6 35

ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
ห้องสมุดห้องที่ 2
อาคาร 6 ชั้น 1
ห้องสารอง ป.6

ระดับชั้น ป.6 ห้องสอบที่ 23

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ชั้น 786
ป.6 1
ป.6 2
ป.6 3
ป.6 4
ป.6 5
ป.6 6
ป.6 7
ป.6 8
ป.6 9
ป.6 10
ป.6 11
ป.6 12
ป.6 13
ป.6 14
ป.6 15
ป.6 16
ป.6 17
ป.6 18
ป.6 19
ป.6 20
ป.6 21
ป.6 22
ป.6 23
ป.6 24
ป.6 25
ป.6 26
ป.6 27
ป.6 28
ป.6 29
ป.6 30

ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

ลายมือชื่อ

หมายเลขห้อง
สารอง ป.6
ห้อง 1106
อาคาร 1 ชั้น 1

