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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
7
421 1 เด็กชำย ธนบดี
สุรศักดิศ์ รีสกุล
ป.5
พัฒนำเด็ก
7
421 2 เด็กชำย จิรภัทร
เหล่ำวีระโยธิน
ป.5
พัฒนำเด็ก
7
421 3 เด็กหญิง ธีมำนันท์
แก่นศักดิศ์ ิริ
ป.5
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
7
421 4 เด็กชำย ณัฐวัฒน์
สีนะวัฒน์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
7
421 5 เด็กชำย วีรำกร
ระวีกุล
ป.5
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
7
421 6 เด็กชำย ปณต
อุปถัมป์
ป.6
ชุมชนหนองเรือ
7
421 7 เด็กหญิง ปุณยำพร ชนะชัย
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 8 เด็กชำย ปำร์ณัท
สิงธพ
ป.5
พัฒนำเด็ก
7
421 9 เด็กชำย ชนำธิป
ศรีพลำกร
ป.6 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 10 เด็กหญิง ณิชำภำ
สัจจพงษ์
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
7
421 11 เด็กชำย ณฐพงศ์
รุ่งโรจน์นิมิตชัย ป.5
พัฒนำเด็ก
7
421 12 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ แสงมีคุณ
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
7
421 13 เด็กหญิง เขมจิรำ
ตรีนำคพันธุ์
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
7
421 14 เด็กหญิง บุญญำพร ลำดซ้ำย
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
7
421 15 เด็กชำย พร้อมนภพล ผันผ่อน
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ.์
7
421 16 เด็กชำย ชนุตม์
พงษ์สิงห์จันทร์ ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 17 เด็กชำย อริย์ธัช
หลวงพล
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 18 เด็กชำย ศุภชัย
ธรรมเจริญ
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 19 เด็กชำย ธนโชติ
ตำลชัย
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 20 เด็กชำย พิจักษณ์
อ่วงอำรีย์
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 21 เด็กชำย ธนำกร
เหลื่อมศรี
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 22 เด็กชำย ศุภชำติ
ขวัญยืน
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
421 23 เด็กชำย วิษณุพงศ์ อ่อนประสงค์
ป.5
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
7
421 24 เด็กชำย คณพศ
คำสุวรรณ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 25 เด็กหญิง อัญชลิกำ แทบมะลัย
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 26 เด็กชำย นพเก้ำ
ปัดสี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 27 เด็กหญิง กัญญภัค
ชรำกำหมุด
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 28 เด็กหญิง อชิรญำ
กุลโรจนวรำกร ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 29 เด็กชำย ปฏิพล
มีพูล
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 30 เด็กชำย นรเสฏฐ์
สุวรรณปักษี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 31 เด็กชำย ศวัสกร
เย็นวัฒนำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 32 เด็กชำย อภิวิชญ์
สังข์อยุทธ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 33 เด็กหญิง ทิฆัมพร
กุหล้ำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 34 เด็กหญิง บุษยภรณ์ ศรีวงษ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 35 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จักรนำรำยณ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 36 เด็กหญิง วรกัญญำ เลขวรรณวิเศษ ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 37 เด็กหญิง จอมขวัญ
สิทธิเวช
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 38 เด็กชำย สิทธิพล
ใจครุฑ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 39 เด็กชำย ธัญยวิชญ์ ศรีคัฐมำน
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 40 เด็กชำย จักรภัทร
หำปู่ทน
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 41 เด็กหญิง อินทิรำ
จิตรดำภำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 42 เด็กชำย ขวัญข้ำว
สงวนศิลป์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 43 เด็กหญิง ธัญพร
จินดำจำนง
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 44 เด็กชำย ธนภัทร
พำหะนิชย์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
7
421 45 เด็กหญิง มำร์ริท
โพธิสุวรรณ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
กรรมกำรคุมสอบ........................................................

รำยชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงกำร The best of science XIII ครั้งที่ 13 ปีกำรศึกษำ 2561
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นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
8
422 1 เด็กหญิง วรินยุพำ
สอดเสน
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 2 เด็กชำย ก้องภพ
หินวิเศษ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 3 เด็กชำย ณฐวัฒน์
กำรุณรักษ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 4 เด็กชำย ภำนุพงศ์
ชื่นคำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 5 เด็กชำย กัณตพัฒน์ สร้อยพิมำย
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 6 เด็กหญิง พุทธรักษำ คำโคตรสูรย์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 7 เด็กหญิง พอเพียง
เพ็งพักตร์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 8 เด็กหญิง ธรรมพร
วงศ์ชัยศรี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 9 เด็กหญิง พิชญ์สินี
ศุทธชัย
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 10 เด็กหญิง จิตตนำถ
คำรมปรำชญ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 11 เด็กชำย สิรวิชญ์
วิสัยจร
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 12 เด็กชำย จักรภัทร
นุชศิลำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 13 เด็กชำย พิพัฒนพงษ์ สีละบุตร
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 14 เด็กชำย รชต
บุตรบ้ำนเขวำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 15 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ พรหมมำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 16 เด็กชำย จิตรภณ
ทองพั้ว
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 17 เด็กหญิง ปวริศำ
ขันธะหัตถ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
8
422 18 เด็กชำย ธีร์กวิน
ชัยบุตร
ป.6
อนุบำลบ้ำนเด็กดี2
8
422 19 เด็กชำย ณภัทร
จำรุรัชตพันธ์
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
8
422 20 เด็กชำย ปัณณทัต
สมตำ
ป.5
พัฒนำเด็ก
8
422 21 เด็กชำย กฤษฎ์
วิทยเวทย์
ป.5
สนำมบิน
8
422 22 เด็กหญิง อธิชำ
พรพิรุณโรจน์
ป.5
สนำมบิน
8
422 23 เด็กหญิง อมรภสุ
ไชยรัตน์
ป.5
สนำมบิน
8
422 24 เด็กหญิง บุญยำนุช มะลิซ้อน
ป.5
สนำมบิน
8
422 25 เด็กหญิง กฤตำกำนต์ แสนแสง
ป.5
สนำมบิน
8
422 26 เด็กหญิง ธมลวรรณ โคตรชุม
ป.5
สนำมบิน
8
422 27 เด็กหญิง ฐิติกำนต์
วงศ์อินจันทร
ป.5
สนำมบิน
8
422 28 เด็กชำย ศิกษก
ดวงขุนลำ
ป.5
สนำมบิน
8
422 29 เด็กชำย ชวัลกฤติ
หุมสิน
ป.5
สนำมบิน
8
422 30 เด็กชำย จิรภัทร
สีหำนำม
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 31 เด็กชำย เฉลิมวิชย์ สีดำเคน
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 32 เด็กชำย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 33 เด็กชำย พีระยุทธ
พรมขรยำง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 34 เด็กชำย ตรัยภัทร
สำรำญกิจ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 35 เด็กชำย ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 36 เด็กชำย ธนดล
วัฒนกิตติกุล
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 37 เด็กชำย วัชิระ
บุตรโคตร
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 38 เด็กหญิง ศศิวิมล
จันทรบุตร
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 39 เด็กชำย โอบนิธิ
พิเชฐเรืองไชย
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 40 เด็กหญิง สำธิตำ
หินขุนทด
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 41 เด็กหญิง กมลชนก คำมณีจันทร์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 42 เด็กหญิง สิรินญฉัตร สำฆ้อง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 43 เด็กหญิง ศุภพิชณ์
ชินวงษ์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 44 เด็กหญิง ณัฐนรินทร์ บุญยอด
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
8
422 45 เด็กหญิง ธนัญชนก ขุนน้อย
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
9
423 1 เด็กหญิง กัญญำวีร์ เทพมี
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 2 เด็กหญิง ปวริศำ
สอนทำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 3 เด็กหญิง สิริยำกร
สุวรรณโสภำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 4 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ เตชสิทธิสุนทร
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 5 เด็กหญิง สุธำสินี
บ่อไทย
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 6 เด็กหญิง อำทิตยำ
อัตถำภูมิ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 7 เด็กหญิง ฐำกูร
ดัง้ ดอนบม
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 8 เด็กหญิง ธีรตำ
สอนศีลพงศ์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 9 เด็กหญิง สุทิตตำ
แสนเหลำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 10 เด็กหญิง พิมพ์พิชชำ พิมพ์ศรี
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 11 เด็กหญิง กัญญ์วรำ ศรีท้ำวปำกดี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 12 เด็กชำย กรกฎ
สุภัคชูกุล
ป. 6
เทศบำลสวนสนุก
9
423 13 เด็กชำย เอกมงคล เหล่ำโพธิ์ศรี
ป. 6 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
9
423 14 เด็กหญิง กชพร
อริยะวงศ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 15 เด็กชำย ชนนน
มณีนำรถ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 16 เด็กชำย ธนบดี
เติมไกรศรี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 17 เด็กชำย ธนวัฒน์
สีทำดี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 18 เด็กชำย ภูมิสิทธิ
ภูโอบ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 19 เด็กหญิง สุพิชญำ
เทพแพง
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 20 เด็กหญิง ปนัดดำ
โคตรพจน์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 21 เด็กหญิง ณัฎฐธิดำ
สำรำญพงษ์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 22 เด็กชำย ณัฏฐพล
โคตรพจน์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
9
423 23 เด็กหญิง ประภำพร แดงมณี
ป. 6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
9
423 24 เด็กหญิง ผกำแก้ว
แดงมณี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 25 เด็กหญิง พิชชำภำ
ประไพวรรณ์กุล ป.5
พัฒนำเด็ก
9
423 26 เด็กชำย กฤตย์
สำมำรถ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 27 เด็กชำย ภคชัย
หงส์วิลัย
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
9
423 28 เด็กชำย ชลัมพุ
สำลี
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 29 เด็กหญิง กวินทิพย์ โชคทวีชัยมหำศำล ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 30 เด็กชำย ปภำวิน
สุขสนิท
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 31 เด็กชำย ณัฐวุฒิ
แขนอก
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 32 เด็กชำย ภวัต
อรรควงษ์
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 33 เด็กชำย ฟ้ำประทำน ชินทะนำ
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 34 เด็กชำย ธนภัทร
สีวงวำด
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 35 เด็กชำย ชำญกีรติ
กิ่งข่อยกลำง
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 36 เด็กชำย ปฏิภำน
เครือคุณำกร
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 37 เด็กหญิง เชิญขวัญ
ลำสอน
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 38 เด็กหญิง พรณัชชำ สอนเวียง
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 39 เด็กหญิง นรินทร์ธร อ่อนเงิน
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 40 เด็กชำย ปองคุณ
ตระกูลเลิศยศ
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 41 เด็กหญิง รังสิมำ
จงใจรบทวีผล
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 42 เด็กชำย ศุภวิชญ์
น้อยพำ
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
9
423 43 เด็กชำย ทิปกร
ชนกเวชธำดำ
ป.4 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
9
423 44 เด็กหญิง ธัญชนก
โชคจิรถำวร
ป.4
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
9
423 45 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ ตรีศิริรัตน์
ป.5
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
10 424 1 เด็กชำย พชร
วงษ์วิจำรณ์
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
10 424 2 เด็กชำย พิรชัช
อังคณำวรกุล
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
10 424 3 เด็กหญิง พิยดำ
นำมจูล
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
10 424 4 เด็กชำย สุชัจจ์
ศรีหะสุทธิ์
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
10 424 5 เด็กหญิง ชนกพร
กิ่งศิริ
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
10 424 6 เด็กหญิง ปำริชำติ
ศรีสำร
ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
10 424 7 เด็กหญิง ณลินรัตน์ จันทรณิสำนศรี ป.5
กวดวิชำบ้ำนส้ม
10 424 8 เด็กชำย ณภัทร
ศิริวัฒนกุล
ป.6
กวดวิชำบ้ำนส้ม
10 424 9 เด็กชำย พสิษฐ์
ดอกรัก
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
10 424 10 เด็กหญิง ศุทธิ์สิริ
แสงกระจำย
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
10 424 11 เด็กชำย วชิรวิชย์
เจษฎำพงศ์ภักดี ป.6 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 424 12 เด็กชำย บุณยวีร์
เนื่องพลี
ป.6 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 424 13 เด็กหญิง ภฤศมน
ศรีตระกูล
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
10 424 14 เด็กหญิง ฐปนัท
ศรีจันทอง
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
10 424 15 เด็กชำย นที
อินอุ่นโชติ
ป.6
อนุบำลสวนสนุก
10 424 16 เด็กชำย วิมุตติ
ศิริรจน์
ป.4 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
10 424 17 เด็กหญิง ทิพย์อัปสร โคตรภักดี
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข
10 424 18 เด็กชำย ปวีณ์กร
ปิตรัมย์
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 19 เด็กชำย ทีปกร
สิมยำงคำ
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 20 เด็กชำย ปิยังกูร
บุญหมีน
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 21 เด็กหญิง ปำริฉัตร
ฉิมเพ็ง
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 22 เด็กชำย ธีรพล
เขียวจันทร์
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 23 เด็กชำย กิตติโชติ
วิลำศ
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 24 เด็กหญิง วรัญญำ
ทิพย์ภูมิ
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 25 เด็กชำย ปวีกรณ์
ปิตรัมย์
ป.4
TT ติวเตอร์
10 424 26 เด็กชำย โชตยำกร วิลำศ
ป.6
TT ติวเตอร์
10 424 27 เด็กชำย ไพศำล
มหำพลดำ
ป.6
อนุบำลพูนสวัสดิ์
10 424 28 เด็กชำย มิ่งกมล
เพียรทอง
ป.5
TT ติวเตอร์
10 424 29 เด็กชำย จิรัฏร์
ถนอมสิน
ป.5
TT ติวเตอร์
10 424 30 เด็กชำย พงศธร
หล้ำสีดำ
ป.5
TT ติวเตอร์
10 424 31 เด็กชำย บุญญนันท์ ขันลุย
ป.5
อนุบำลพูนสวัสดิ์
10 424 32 เด็กหญิง พชรพร
ฤทธิ์เดช
ป.5
TT ติวเตอร์
10 424 33 เด็กหญิง ณีรนุช
นำมอำษำ
ป.5
TT ติวเตอร์
10 424 34 เด็กชำย พชรกร
สวัสดี
ป.6
สนำมบิน
10 424 35 เด็กชำย ธีรเมท
พลกอง
ป.4
สนำมบิน
10 424 36 เด็กชำย ดนุพัฒน์
พลกอง
ป.6
สนำมบิน
10 424 37 เด็กหญิง สิริวรรษำ จันทร์ดก
ป.6
สนำมบิน
10 424 38 เด็กชำย กิตติธ์ วัช
บุญทศ
ป.6
สนำมบิน
10 424 39 เด็กหญิง ไอลดำ
ภูพรม
ป.6
สนำมบิน
10 424 40 เด็กหญิง นัทธมน
แสนกุล
ป.6
สนำมบิน
10 424 41 เด็กหญิง ปิยพร
สิงห์ขรณ์
ป.5
บ้ำนโนนเมืองสองคอน
10 424 42 เด็กชำย ศุภโชค
อนุชิตกุลชัย
ป.6 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 424 43 เด็กหญิง ฟ้ำใส
นิยมทอง
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
10 424 44 เด็กหญิง ศศิพิมล
บุตดำชัย
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
10 424 45 เด็กหญิง ธนพร
เนินชัด
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
11 432 1 เด็กหญิง ปิยะฉัตร์
กองเพชร
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
11 432 2 เด็กหญิง พลอยพิศุทธิ์ พูลสวัสดิ์
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
11 432 3 เด็กชำย นพรุจฎต์ เมฆประถำ
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 432 4 เด็กหญิง พิชชำภรณ์ วิศิษฏ์เสรี
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
11 432 5 เด็กหญิง ศุภรดำ
ใจสุขใส
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
11 432 6 เด็กชำย กิตติศักดิ์
ภำคถ้อย
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
11 432 7 เด็กหญิง พัทธนันท์ ภำคถ้อย
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
11 432 8 เด็กชำย ปิยำกร
ศรีโยวงศ์
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 432 9 เด็กชำย ปัณณธร
แสนโพธิ์
ป.4 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 432 10 เด็กชำย ณัฐธนน
มูลจวง
ป.6 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
11 432 11 เด็กชำย ณัฐนนท์
รัฐแสง
ป.4 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
11 432 12 เด็กชำย ปัญญำกร สีชมภู
ป.6 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
11 432 13 เด็กหญิง พรรณพรรษ ติยวรนันท์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
11 432 14 เด็กชำย ศุภกฤต
รุ่งเรืองนวกิจ
ป.5
อนุบำลอภิรดี
11 432 15 เด็กหญิง นัชชำ
ยอดสกุลยิ่งยง
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
11 432 16 เด็กชำย ฐิติพัฒน์
สร้อยจรุง
ป.6 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
11 432 17 เด็กหญิง ธนัญชนก ขุนน้อย
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
11 432 18 เด็กหญิง คีตำ
นีสันเทียะ
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
11 432 19 เด็กหญิง ณิชมน
สันติเมทนีดล
ป.6
อนุบำลบ้ำนทับทิม
11 432 20 เด็กหญิง ณฐพร
ธีรปรเมศวร์
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
11 432 21 เด็กหญิง สิรินภำพรรณ กิตติลำภ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
11 432 22 เด็กหญิง ณัฐณิชำ
ชิตวิลัย
ป.6
พระกุมหำสำรคำม
11 432 23 เด็กชำย ภคิณ
พำยุเลิศ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำเมืองพล
11 432 24 เด็กหญิง พัทธนันท์ จำพันธุ์
ป.6
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
11 432 25 เด็กชำย คำพุทธิคุณ ขำวงำม
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
11 432 26 เด็กหญิง ปุณณิกำ
สันติพงษ์พำนิช ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
11 432 27 เด็กหญิง ปัญญณัฐ
จอมแปง
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
11 432 28 เด็กหญิง ภัทรำพร
กันทะใจ
ป.6
น้ำพอง
11 432 29 เด็กชำย ธนกฤค
พิมพสุต
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
11 432 30 เด็กหญิง พิณชุติกำญจน์ นะชำ
ป.6
เทศบำลวัดกลำง
11 432 31 เด็กชำย กำณฑ์
อ่อนหวำน
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
11 432 32 เด็กหญิง สุพรรณิกำร์ เบี้ยวโกฎิ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
11 432 33 เด็กหญิง ศศินภำ
ขวำลำธำร
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
11 432 34 เด็กหญิง สุธัญญำ
ถิ่นวงษ์เตอร์
ป.4
สนำมบิน
11 432 35 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์ปุ่ม
ป.4
สนำมบิน
11 432 36 เด็กหญิง สุพิชชำ
หำนนท์
ป.4
สนำมบิน
11 432 37 เด็กหญิง พิชญธิดำ พระโนรำช
ป.4
สนำมบิน
11 432 38 เด็กหญิง ลลิดำ
ศรียำโง
ป.4
สนำมบิน
11 432 39 เด็กหญิง สีวิกำกำญจน์ พันธ์ชูลิตร
ป.4
สนำมบิน
11 432 40 เด็กหญิง พัชฎำพร
ไกรษรศรี
ป.4
สนำมบิน
11 432 41 เด็กหญิง ไอริสำ
ยศธิภำดำ
ป.4
สนำมบิน
11 432 42 เด็กหญิง สิตำนัน
คะศรีทอง
ป.4
สนำมบิน
11 432 43 เด็กหญิง พิชญำภัค สุดวิเศษ
ป.4
สนำมบิน
11 432 44 เด็กหญิง จันทริกำนต์ มำกมูล
ป.4
สนำมบิน
11 432 45 เด็กหญิง รสสุคนธ์
สำยบุศ
ป.4
สนำมบิน
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
12 433 1 เด็กชำย พีรวิชญ์
มะยุรลักษณ์
ป.4
สนำมบิน
12 433 2 เด็กชำย สุรวัฒน์
ดีผลงำม
ป.4
สนำมบิน
12 433 3 เด็กชำย จิรฐำ
จันทนสำร
ป.4
สนำมบิน
12 433 4 เด็กชำย จิรพงษ์
บึงล้อม
ป.4
สนำมบิน
12 433 5 เด็กชำย คีตกวี
โยทองยศ
ป.4
สนำมบิน
12 433 6 เด็กชำย สุภิวัฒน์
ลุนสำ
ป.4
สนำมบิน
12 433 7 เด็กชำย ภูดิศ
สุนประศัพ
ป.4
สนำมบิน
12 433 8 เด็กชำย พัชรพล
โป๊ะประนม
ป.4
สนำมบิน
12 433 9 เด็กชำย จิรวัฒน์
ข้อยุ่น
ป.4
สนำมบิน
12 433 10 เด็กชำย จิรวัฒน์
บึงล้อม
ป.4
สนำมบิน
12 433 11 เด็กชำย ปรมัตธ์
ทรำยสะท้อน
ป.4
สนำมบิน
12 433 12 เด็กชำย แกงเขียวหวำนขวำลำธำน
ป.4
สนำมบิน
12 433 13 เด็กหญิง นภัทสำร
เคนจันทึก
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
12 433 14 เด็กหญิง อำรยำ
สำรวิภี
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
12 433 15 เด็กหญิง พฤฒยำ
เหล่ำแสงสำ
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
12 433 16 เด็กชำย ธนกฤต
มงคลศิลป์
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
12 433 17 เด็กชำย ศุภกร
ดวงพิมพ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 18 เด็กชำย สุรพัศ
ศรีจินดำ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 19 เด็กชำย กบิลพัสดุ์ แสงไสย
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 20 เด็กชำย ธนโชค
ศิริกำล
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 21 เด็กชำย ชิษณุพงษ์ สอนสุภำพ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 22 เด็กชำย พนธกร
ภูหนองโอง
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 23 เด็กชำย ปกป้อง
หล้ำสุด
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 24 เด็กชำย พีรบูรณ์
ศุภกีรติโรจน์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 25 เด็กชำย วทัญญู
พุทธำ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 26 เด็กหญิง ณัชชำ
พำลี
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 27 เด็กหญิง ปิ่นประภำ สุวอ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 28 เด็กหญิง ปฐมำวดี
สุดแสง
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 29 เด็กหญิง ปรียำวัสส์ ขนิญฐวงศ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 30 เด็กหญิง โชติกำ
คนล้ำ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 31 เด็กหญิง ภควดี
เสรีรุ่งเรืองกิจ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 32 เด็กหญิง กุลนิษฐ์
ยุดกลำง
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 33 เด็กหญิง ญำนิศำ
รังคะวงษ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 34 เด็กหญิง ณัฐรินีย์
วรกิจ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 35 เด็กหญิง สุพิชฌำย์ แสนประเสริฐ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 36 เด็กหญิง พีรญำ
แฝงฤทธิ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 37 เด็กหญิง ธนัญชนก บุญพิทักษ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 38 เด็กหญิง ณฤดี
สิงห์ทอง
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 39 เด็กหญิง อินทิรำ
มีเชื้อ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 40 เด็กหญิง คณิภำ
พลทะอินทร์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 41 เด็กหญิง รวิสรำ
วภักดิเ์ พชร
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 42 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ กฤษณสุวรรณ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 43 เด็กหญิง กรกนก
ท่ำจอหอ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 44 เด็กชำย ธีรเมธ
สุวรรณสม
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
12 433 45 เด็กชำย อชิระ
นำมมนตรี
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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13 434 1 เด็กชำย ภูเบศวร์
กอบเกื้อรวยชัย ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 2 เด็กหญิง บุญยำพร โชติกวี
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 3 เด็กหญิง สิรำรมย์
ซ้ำยบุรี
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 4 เด็กหญิง จิรวดี
กังวลงำน
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 5 เด็กหญิง รุจิรำพร
โคหนองใฮ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 6 เด็กหญิง กวินธิดำ
สุระชำติ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 7 เด็กหญิง วีรญำ
เย็นตุรัส
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 8 เด็กชำย ปฏิพัทธิ์
ใจธรรม
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 9 เด็กหญิง สุภำรัตน์
ขุมรัตน์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 10 เด็กหญิง ปุญญิศำ
พึงประภำ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
13 434 11 เด็กชำย ณรัช
ช่วยเกิด
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 12 เด็กชำย บุญฤทธิ์
คงกล้ำ
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 13 เด็กชำย เมธำสิทธิ์ บุรำนนท์
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 14 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ พฤทธิพันธุ์
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 15 เด็กหญิง ชญำณี
โสดำวัน
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 16 เด็กหญิง ปำณิสรำ
อิทธิกุลทวี
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 17 เด็กหญิง ธัญชนก
รำชภัณฑ์
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 18 เด็กหญิง ปนิตำ
มูลเหล็ก
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 19 เด็กหญิง วลัยพรรณ สร้อยแก้ว
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 20 เด็กหญิง จูเลียนน่ำ มำรี พิลำวัน
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 21 เด็กหญิง วัสสิกำ
สุขดี
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 22 เด็กหญิง อินทิรำพร คัณทสุวรรณ
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 23 เด็กชำย วีรวิชญ์
พลสงครำม
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 24 เด็กหญิง นัฐวิดำ
สิงห์กุล
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 25 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ วงษ์จันทอง
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 26 เด็กหญิง จรรยำภรณ์ ขันทะมูล
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 27 เด็กชำย ญำณวรุตม์ สำรำญพิศ
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 28 เด็กชำย ประกฤษณ ริมไธสง
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 29 เด็กชำย เมธำพัฒน์ มำชำ
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 30 เด็กหญิง พำฝัน
ทองศรีสุข
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
13 434 31 เด็กชำย โชคมงคล ทองนำคะ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 32 เด็กชำย ชัยชนะ
สุขสวัสดิ์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 33 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ วัฒนำกุล
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 34 เด็กหญิง ณชลนิภำ ดำบบัง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 35 เด็กหญิง ภัทรศยำ
ขันทะชำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 36 เด็กหญิง ภิญญำพัชญ์ วงศ์คำอินทร์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 37 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ แก้วสำร
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 38 เด็กหญิง รชณีกร
พรมทำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 39 เด็กหญิง สุชัญญำ
สุขทั่วญำติ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 40 เด็กหญิง กชกร
สีโนนแก้ว
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 41 เด็กหญิง นภัสสร
ชำนำญพงษ์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 42 เด็กหญิง โชษิตำ
โชติจิตร์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 43 เด็กชำย วัชรวีร์
พึงประภำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 44 เด็กชำย ธนภัทร
ตังตระกูล
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
13 434 45 เด็กหญิง อมรำพร
พัสลัง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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14 441 1 เด็กหญิง ทิพยำภรณ์ แสนกุง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 2 เด็กหญิง สิรภัทร
โพธิ์หล้ำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 3 เด็กหญิง พัสนันท์
ชุมแวงวำปี
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 4 เด็กหญิง ศิริภำรดำ ขุมรัตน์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 5 เด็กหญิง อภิชญำ
ศรีลำงค์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 6 เด็กหญิง พรรณวิตรี ทวีคำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 7 เด็กหญิง ภคพร
ใจพินิจ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 8 เด็กหญิง วิลำสินี
เกษลำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 9 เด็กหญิง ศตพร
บุญรอด
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 10 เด็กหญิง ภัคจิรำ
กุลมร
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 11 เด็กชำย ชัยธนันท์
รัตนหงษำเศรษฐ์ ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 12 เด็กหญิง ณัฐชำ
พระเมือง
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 13 เด็กหญิง ณัฐณิชำ
สัปทน
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 14 เด็กหญิง อณิมำ
หอมวิไล
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 15 เด็กหญิง ภัทรธิดำ
โชคลำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 16 เด็กหญิง กลัญยุตำ มำตรำช
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 17 เด็กหญิง ชุติพันธ์
โพธิสำจันทร์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 18 เด็กหญิง ปริณดำ
ศรีประทำย
ป.5
มำรีย์วิทยำ
14 441 19 เด็กหญิง พิมพกำนต์ แสนนำม
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 20 เด็กหญิง กวิสรำ
ผำบุดลำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 21 เด็กหญิง จุฬำมณี
ภำคถ้อย
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 22 เด็กหญิง ศุภกำนต์
อักษรพิมพ์
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
14 441 23 เด็กหญิง สรัลชนำ
ปรินทอง
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
14 441 24 เด็กหญิง กิตติพงษ์
เลห์ศิริกุล
ป.5
สนำมบิน
14 441 25 เด็กหญิง เอกธิดำ
สุขเสน
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 26 เด็กหญิง พิชชำภำ
พันธ์แก้ว
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 27 เด็กหญิง ศิศิรำพัชร ศิระเศรษฐ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 28 เด็กหญิง พรนัชชำ
วัฒน์วรกำญจน์ ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 29 เด็กหญิง นิชชำภัทร นัดทะยำย
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 30 เด็กชำย ธนวินท์
เลขกำญจนโรจน์ ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 31 เด็กชำย ศุภฤกษ์
โสระพำน
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 32 เด็กหญิง ญดำภำ
นำเจริญ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 33 เด็กหญิง ทิพย์วัชร์
พิมพ์กมลวัต
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 34 เด็กชำย กิตติบดี
บุรำณชำ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 35 เด็กชำย ศักรินทร์
แก้วโคตร
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 36 เด็กหญิง แทมมำรินทร์ นำมตะคุ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 37 เด็กหญิง พิชญำภำ ดำทุมมำ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 38 เด็ฏชำย วรพล
เพียทำ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 39 เด็กหญิง กนกพัชร บุดดี
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
14 441 40 เด็กหญิง นัตธิยำ
เชื่องดี
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 41 เด็กชำย จักกำย
ชูพันธ์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 42 เด็กหญิง พธัญญำ
บุญยืน
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 43 เด็กชำย ปรัชญำ
จันทร์นวล
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
14 441 44 เด็กหญิง พิชญำภำ ภูสมตำ
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
14 441 45 เด็กหญิง ภคพร
ฮงประยูร
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
15 442 1 เด็กชำย พชรชัย
ชัยทอง
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 2 เด็กชำย ภำนุพงษ์
แก้วกลุ่ม
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 3 เด็กชำย นรำ
เจริญวิภำรัตน์
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 4 เด็กชำย ธีรวัฒน์
บุตรี
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 5 เด็กชำย เอื้ออังกรู
นำดี
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 6 เด็กชำย ธนโชค
เย็นสวัสดิ์
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 7 เด็กหญิง ณัฐจิรำ
ลำพันธ์
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 8 เด็กหญิง ไปรยำ
วุธฒิจีรเดช
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 9 เด็กหญิง วรรณพร
ชัยลำภวัฒนำ
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 10 เด็กหญิง พิชญำนิน แปยำว
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 11 เด็กหญิง ณัฐรัตน์
สิทธิบุ่น
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 12 เด็กหญิง ฟำติมำ
ยินดียม
ป.6
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 13 เด็กชำย ศรัณยพงศ์ ศรีเชียงขวำง
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 14 เด็กชำย ธำรำธีร์
มำศรี
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 15 เด็กชำย ธนัทเทพ
ยุทธชัย
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 16 เด็กชำย นันทพงศ์ ไชยเชษฐ์
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 17 เด็กชำย นิธิกร
ลี
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 18 เด็กหญิง ภัคจีรำ
แสนเสริม
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 19 เด็กหญิง ธิติมำวดี
นิระ
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 20 เด็กหญิง วริศรำ
งำมประเสริฐ
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 21 เด็กหญิง กมลชนก สำระภูมิ
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 22 เด็กหญิง ปำณิตำ
สิทธิบุ่น
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 23 เด็กหญิง ปริฉัตร
ชุปวำ
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 24 เด็กหญิง จุรีรัตน์
เวียงสำม
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 25 เด็กหญิง อรอนงค์
บัวแสง
ป.5
อนุบำลศักดิส์ ุภำ
15 442 26 เด็กชำย ฐิรัฐติกรณ์ มำนะที
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 27 เด็กหญิง ณัฏฐำชล ภักดี
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 28 เด็กหญิง ศิรดำ
ศรีจูมพล
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 29 เด็กหญิง พิชำมญธุ์ หลงเดียว
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 30 เด็กหญิง จุฬำภรณ์ วงศ์ศิริรัตนำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 31 เด็กชำย อชิรวิทญ์
จันทนำม
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 32 เด็กหญิง ธันย์ชนก
เชิญชัย
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 33 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ สำสีมำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 34 เด็กชำย ธีรภัทร
โพธิ์อุดม
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 35 เด็กชำย วิษณุ
ด้วงพิทักษ์
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 36 เด็กหญิง รัตนำพร
สุดสะอำด
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 37 เด็กชำย ปรมี
ศรีวงษ์
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 38 เด็กชำย สิริรำช
คงทน
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 39 เด็กหญิง สุพรรษำ
อ่อนก้ำนเหลือง ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 40 เด็กหญิง ณัฐลดำ
อนุพันธ์
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 41 เด็กหญิง ฟ้ำใส
บุดดำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 42 เด็กหญิง รัชนีกร
เค้ำแคน
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 43 เด็กชำย ธีรภัทร
ไชยชนะศรี
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 44 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มูลเหลำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
15 442 45 เด็กชำย อภิรักษ์
หล้ำง้อ
ป.6
กรุณำศึกษำ
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
16 443 1 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ ชะสิงห์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 2 เด็กหญิง พิยดำ
พวงสมบัติ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 3 เด็กหญิง กฤตธีรำ
ชวนรัมย์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 4 เด็กหญิง สุรเกียรติ
เทือกทำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 5 เด็กหญิง กลรัตน์
ชำสมบัติ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 6 เด็กหญิง จิรภิญญำ คำไฮ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 7 เด็กหญิง ดำรำรัตน์ ศิริสำรำญ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 8 เด็กหญิง ณัฏฐำเนตร ยศคำลือ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 9 เด็กหญิง นันท์นภัส วุฒิวรรณ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 10 เด็กหญิง โรช่ำ โซเฟีย มำรติสไกเนน
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 11 เด็กหญิง เสำวภำ
พืชผักหวำน
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 12 เด็กหญิง วรินทร
เรียงควำม
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 13 เด็กชำย ฐณวัฒน์
ประนัดโส
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 14 เด็กหญิง วรำภรณ์
ศรีแก้ว
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 15 เด็กหญิง ทิตยำ
พลแดง
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 16 เด็กชำย พัฒนพงษ์ ด้วงวังหิน
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 17 เด็กชำย ทศพล
สุดจริง
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 18 เด็กชำย ณฐกร
ทัพซ้ำย
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 19 เด็กชำย สุพลดนัย เสำวภำคย์วงศ์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 20 เด็กชำย สุวรรณภูมิ มูลแก่น
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 21 เด็กหญิง ฐิติรัตน์
ภู่พุกก์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 22 เด็กชำย อธิป
เพ็งครุฑ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 23 เด็กชำย สิทธิศักดิ์
แก้วหยำด
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 24 เด็กชำย จิรำยุทธ
สุนนท์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 25 เด็กชำย นพกร
สิงคะเตลิต
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 26 เด็กหญิง วีรญำ
พลโคตร
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 27 เด็กหญิง เพียงพรรณ วันสุข
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 28 เด็กหญิง ศุภวิชญ์
จันทะ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 29 เด็กหญิง อัญธิกำ
พลประจักร
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 30 เด็กชำย ธัญสิริ
พลพุทธำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 31 เด็กชำย พิทวัส
ชำปัญญำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 32 เด็กชำย พิพรรธ
โพธิ์อุดม
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 33 เด็กหญิง พรณัชฌำ แก้วตำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 34 เด็กชำย สัญญพงศ์ บรรจงพิพัฒน์
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 35 เด็กชำย อติชำติ
ศรีทำ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 36 เด็กชำย ภูมิพัฒน์
ละคร
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 37 เด็กชำย ชลอิสระ
ยอดบุญ
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 38 เด็กหญิง พรรณิกำ
วัฒนำเนตร
ป.6
กรุณำศึกษำ
16 443 39 เด็กชำย นฤปนำถ
แก้วเมือง
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 40 เด็กชำย จิรำยุ
อันสนธิ์
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 41 เด็กชำย อดิศร์
ชุติวิทูรชัย
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 42 เด็กชำย ธนวิทย์
พรประไพ
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 43 เด็กหญิง สิริยำกร
ภำวะโคตร
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 44 เด็กชำย ศิวกร
ถิ่นโสภำ
ป.5
กรุณำศึกษำ
16 443 45 เด็กหญิง ธิษณำ
ค้ำเจริญ
ป.5
กรุณำศึกษำ
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
17 444 1 เด็กชำย จิรพัฒน์
พรหมรับ
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 2 เด็กหญิง ภูริชญำ
ยุพิน
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 3 เด็กชำย อำทิเทพ
ประจันตะเสน
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 4 เด็กหญิง ณัฐธยำน์
สีหะบัณฑิต
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 5 เด็กชำย ปริพัฒน์
ประพันธ์
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 6 เด็กชำย ยศพัฒน์
ยศสูงเนิน
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 7 เด็กหญิง พัชริดำ
ปุนเข็ม
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 8 เด็กชำย รพีพร
พำลำ
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 9 เด็กหญิง วิลำวัณย์
นำมสม
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 10 เด็กหญิง ชนัญชิดำ งำมวิลัย
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 11 เด็กชำย ธนบดี
มำศรี
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 12 เด็กหญิง ยุวพร
วรรณสิทธิ์
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 13 เด็กชำย ฐิตินันท์
นิลสมบูรณ์
ป.5
กรุณำศึกษำ
17 444 14 เด็กชำย ณฐกร
หินเธำว์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
17 444 15 เด็กหญิง อภิสรำ
แสงจันทร์
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 16 เด็กชำย ตันติกร
จันดำเขต
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 17 เด็กชำย ณัฐวุฒิ
มำตย์เลิง
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 18 เด็กหญิง เบญจมำภรณ์ สอนนอก
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 19 เด็กหญิง พลอยลดำ พุทไธสง
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 20 เด็กชำย ศุภกร
มำตย์นอก
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 21 เด็กชำย นิติรัฎฐ์
ดวงพำยัพ
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 22 เด็กหญิง ปริศนำ
เชื้อกุดรู
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 23 เด็กหญิง เกวลิน
ใหญ่ปรำม
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 24 เด็กหญิง ฃฐิติกำ
โคตรธำดำ
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 25 เด็กหญิง งอัธยำ
ฝ่ำยพลแสน
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 26 เด็กหญิง มำติกำ
ปริโต
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 27 เด็กชำย รัฐภูมิ
โคกสีนอก
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 28 เด็กหญิง นำถลดำ
ฝ่ำยพลแสน
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 29 เด็กหญิง ศิริวรรณ
ทองจันทร์
ป.6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์
17 444 30 เด็กหญิง พัชธิดำ
บุญศิริ
ป.4 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
17 444 31 เด็กหญิง ปำณิศำ
ศรีภูวงศ์
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 32 เด็กชำย นภดล
พหลภิญโญ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 33 เด็กหญิง เขมจิรำ
หนูตอ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 34 เด็กหญิง จำรุรินทร์ จันทร์สม
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 35 เด็กหญิง ปพิชญำ
ศิริคุณ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 36 เด็กชำย ชนธร
อุบลจร
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 37 เด็กชำย พัทธดนย์ ม่วงทำ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 38 เด็กชำย นิติพล
นิติพจน์
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 39 เด็กชำย ธรำนนท์
ลักษณ์ชยปกรณ์ ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 40 เด็กชำย วชิรวิชญ์
เอี่ยมไกรอมร
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 41 เด็กหญิง ชลดำ
เนตรสมจิตร
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 42 เด็กชำย ภูวดล
ศรีทำแก
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 43 เด็กชำย วรชิต
ดำทอง
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 44 เด็กชำย กำจบัณฑิต นวลพุดชำ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
17 444 45 เด็กหญิง เปรมปรียำ เปรมศรี
ป.6
มหำไถ่ศึกษำเมืองพล
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
18 531 1 เด็กหญิง ธณัญพรรษ จอดพิมำย
ป.6
มหำไถ่ศึกษำเมืองพล
18 531 2 เด็กหญิง ปิยกมล
สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมัญจำคริสเตียน
18 531 3 เด็กชำย ณวัฒน์
แสงคำ
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
18 531 4 เด็กหญิง ณัฐชยำ
ภิเภก
ป.6
บ้ำนเชียงยืน
18 531 5 เด็กหญิง กนกวรรณ พิมพ์ภู
ป.6
บ้ำนเชียงยืน
18 531 6 เด็กหญิง รัชนก
พรหมวิภำ
ป.6
บ้ำนเชียงยืน
18 531 7 เด็กชำย กนกพล
โพธิ์ศรี
ป.6
สนำมบิน
18 531 8 เด็กหญิง ชนัญชิดำ แสนศรีมนต์
ป.4
ประถมปรีดำภรณ์
18 531 9 เด็กหญิง สู่ขวัญ
พิมพ์ศรี
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
18 531 10 เด็กหญิง ชญำนี
ธนกิจทวีพัฒน์
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 11 เด็กหญิง ชญำนันท์ จ่ำพันนำ
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 12 เด็กหญิง กำนต์ธีรำ แพพันธ์ขวัญเจริญ ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 13 เด็กหญิง วริศรำ
โกพลรัตน์
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 14 เด็กชำย ณฐพร
ไชยศรีหำ
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 15 เด็กหญิง อำทิติยำ
สีระรวม
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 16 เด็กชำย วชิรวิทย์
ชำติอิศรำนวัฒน์ ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 17 เด็กหญิง ลักษิกำ
นำมเมืองจันทร์ ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 18 เด็กหญิง ชำลิสำ
เวชกิจ
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 19 เด็กหญิง วรรณกำญจน์ เมืองสนธิ์
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
18 531 20 เด็กหญิง อำรยำ
ลำภชูทรัพท์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 21 เด็กชำย ภูวิศ
วิจิตรเฉลิมพงษ์ ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 22 เด็กชำย ศุภกร
ศรีอำจ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 23 เด็กชำย ณัฐศำสตร์ พลวิฑูรย์
ป.3
อนุบำลขอนแก่น
18 531 24 เด็กหญิง สำริศำ
แทนวัฒนกุล
ป.3
อนุบำลขอนแก่น
18 531 25 เด็กชำย ธนกฤต
จริยะโยธิน
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 26 เด็กหญิง จุฑำทิพ
คลังชำนำญ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 27 เด็กหญิง อำภำศิริ
บูรณรักษ์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 28 เด็กชำย ณภัทร์
แสงคำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
18 531 29 เด็กชำย พีรพล
จิตตภำนันท์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
18 531 30 เด็กหญิง นันท์นภัส เตำกล่ำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
18 531 31 เด็กหญิง จิดำภำ
อำภรณ์รัตน์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
18 531 32 เด็กหญิง ญำณิศำ
สุวรรณศิลป์
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
18 531 33 เด็กหญิง จิรภิญญำ กงวงษ์
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
18 531 34 เด็กหญิง กัณญำภัค เอกถิรพงศ์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
18 531 35 เด็กหญิง ภัควรัญจน์ แสงดำว
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
18 531 36 เด็กหญิง สุธีรำ
สำรำญพัฒน์
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 37 เด็กหญิง กุลปริยำ
กุคำอู
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 38 เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภำ เทือกภูเขียว
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 39 เด็กหญิง พิรดำ
อิ่มรัตนกุล
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 40 เด็กหญิง แก้วชำรินทร์ จงสมชัย
ป.5
อนุบำลกำฬสินธุ์
18 531 41 เด็กหญิง ชนิสรำ
ทิพย์อุทัย
ป.5
อนุบำลกำฬสินธุ์
18 531 42 เด็กชำย สุเมธัส
เทือกภูเขียว
ป.4
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 43 เด็กชำย ณัฐวิโรจน์ ภูโน
ป.4
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 44 เด็กหญิง กุลจิรำ
กุคำอู
ป.4
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
18 531 45 เด็กชำย วิชัยนนท์
ยอดวิชำ
ป.4
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
19 532 1 เด็กหญิง ปุณฑริกำ
วิชำเถิน
ป.5
เซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
19 532 2 เด็กหญิง ณัฐธีรำ
สำยแสน
ป.4
ประถมปรีดำภรณ์
19 532 3 เด็กหญิง ชนันชิดำ
จิรัฐพิกำลพงศ์
ป.4
เอกปัญญำ
19 532 4 เด็กหญิง อินทิรำ
อักษรนู
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
19 532 5 เด็กชำย พชรคุณ
แก้ววิไล
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 6 เด็กชำย วชิรวิทย์
ประไพวรรณ์กุล ป.4
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
19 532 7 เด็กหญิง วชิรญำณ์ ประไพวรรณ์กุล ป.4
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
19 532 8 เด็กชำย จำรุกิตติ์
เจริญจำรุวงศ์
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 9 เด็กชำย ธนวินท์
วงศ์เพชรอนันต์ ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 10 เด็กหญิง ปำรณีย์
แก้วบ่อ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 11 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู
ป.4
บ้ำนนำก้ำนเหลือง
19 532 12 เด็กชำย กิติศักดิด์ ำนนท์ภำรตุม้ เหลำ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 13 เด็กชำย อธิวัฒน์
โยธำสมบัติ
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
19 532 14 เด็กชำย ยิ่งยศ
ศรีแสนยง
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 15 เด็กหญิง ศุภชัญญำ วงษ์อินทร์จันทร์ ป.4
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
19 532 16 เด็กชำย วชิรวิทย์
ตัง้ หทัยวิสุทธิ์
ป.4
เทศบำลสวนสนุก
19 532 17 เด็กชำย อติกันต์
อยู่ยงวัฒนำ
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 18 เด็กชำย ชัชภณ
แก้วศิริบัณฑิต
ป.4
สนำมบืน
19 532 19 เด็กหญิง ญำณปภำ เผ่ำภูรี
ป.4
สนำมบิน
19 532 20 เด็กหญิง ปวันรัตน์
ศิริพรอดถลศิลป์ ป.4
สนำมบิน
19 532 21 เด็กหญิง กัญญำภัค ฟักนำค
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
19 532 22 เด็กหญิง ศุภำนัน
ลังกำริน
ป.5
พัฒนำเด็ก
19 532 23 เด็กหญิง ศิวัชญำ
สุภำปัญญำกุล
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
19 532 24 เด็กชำย พชร
รู้ปัญญำ
ป.5
สวนสนขอนแก่น
19 532 25 เด็กชำย ปุณณทัศ
ไชยชนะ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
19 532 26 เด็กชำย คณพัฒน์
จิรัฐพิกำลพงศ์
ป.5
เอกปัญญำ
19 532 27 เด็กชำย โรสชำน
มำตะวัน
ป.5
สวนสนขอนแก่น
19 532 28 เด็กหญิง สุพิชำ
จิตจักร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์
19 532 29 เด็กชำย ขวกร
วงคุย
ป.5
กรุณำศึกษำ
19 532 30 เด็กหญิง ปัญญ์ปณิดำ วัชระศิริบรรลือ ป.5
อนุบำลขอนแก่น
19 532 31 เด็กชำย ณัฐวิทย์
พันโยศรี
ป.5
ประถมปรีดำภรณ์
19 532 32 เด็กชำย ชลกร
สวัสดิภ์ ูมิ
ป.5 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 532 33 เด็กหญิง ฐิติภำ
ประจันตเสน
ป.5
เทศบำลสวนสนุก
19 532 34 เด็กหญิง ธนพร
ภำระพงษ์
ป.5
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
19 532 35 เด็กชำย จิรภัทร
มีเงิน
ป.5
โสมำภำนวมินทร์
19 532 36 เด็กหญิง ปัณณพร
แสงศำลำศรี
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
19 532 37 เด็กชำย ชวนำกร
ลำคำ
ป.5
อนุบำลขอนแก่น
19 532 38 เด็กชำย กฤตธัขพงศ์ ดอนปรีชำ
ป.5
เอกปัญญำ
19 532 39 เด็กหญิง กัญญำพัชร บุรพันธ์
ป.5
ประถมปรีดำภรณ์
19 532 40 เด็กหญิง ทักษพร
แทบมะลัย
ป.6
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
19 532 41 เด็กชำย กิตติกวิน
จันบุตรำช
ป.6
ธนำศิริวัฒนศึกษำ
19 532 42 เด็กชำย ธนดล
วัฒนกิติกุล
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
19 532 43 เด็กชำย ศิรสิทธิ์
ก้อมอ่อน
ป.6
ชุมชนแท่นประจัน
19 532 44 เด็กชำย บุณยกร
บุญกำจัด
ป.6
สำธิตมอดินแดง มข.
19 532 45 เด็กหญิง พิมพ์นฎำ ชำติรัมย์ฐิติกุล
ป.6
บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่
กรรมกำรคุมสอบ........................................................
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โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่ ห้องที่ ลำดับที่
ชื่อ
นำมสกุล ระดับชั้น
โรงเรียน
ลำยมือชื่อ
20 533 1 เด็กหญิง วรัญญำ
ประกอบแสง
ป.6
บ้ำนเชียงยืน
20 533 2 เด็กชำย ศิวณัฐ
เวียงดินดำ
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
20 533 3 เด็กชำย ธนเสฐฐ์
กิตติวรรธโนทัย ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
20 533 4 เด็กหญิง ณชนก
สุเพ็ญศิลป์
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
20 533 5 เด็กชำย ปำรำเมศ นำมบุบผำ
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
20 533 6 เด็กชำย วิชญพงศ์
ภูชมศรี
ป.6
ธนำศิริวัฒนศึกษำ
20 533 7 เด็กหญิง รุจิรำวรรณ ไชยเดช
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
20 533 8 เด็กหญิง สุพิชชำวดี ทุมหนู
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 9 เด็กชำย กันตภณ
ภูครองจิตร์
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
20 533 10 เด็กชำย ญำณกร
แดงวิชัย
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 11 เด็กหญิง ธนภร
ป้องบ้ำนเรือ
ป.6
อนุบำลภูเวียง
20 533 12 เด็กชำย ปิยะภัทร
อึ้งวณิชยพันธ์
ป.6 มหำไถ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 533 13 เด็กชำย ณัฐวัฒน์
สัณฐิติกุลภัทร
ป.6
อนุบำลชุมแพ
20 533 14 เด็กหญิง กำนต์ชนำ อุปโคตร
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 15 เด็กชำย ปภังกร
หิรัญภิญโญวงษ์ ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 16 เด็กหญิง สุภำพร
เจนวิถีสุข
ป.6
พัฒนำเด็ก
20 533 17 เด็กชำย ธัญธรณ์
จิรชัยศรี
ป.6
พัฒนำเด็ก
20 533 18 เด็กชำย ธรำธิป
หงษ์เวียง
ป.6
พัฒนำเด็ก
20 533 19 เด็กชำย ชนกชนม์ สิงห์แม้นดีวิเศษ ป.6
เทศบำลวัดกลำง
20 533 20 เด็กชำย กฤติเดช
ชีวะโอสถ
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 21 เด็กชำย พัทธนันท์ โสภำ
ป.6
อนุบำลชุมแพ
20 533 22 เด็กหญิง นิลยำ
แสงโสภำพรรณ ป.6
กำฬสินธุ์พิทยำสัย
20 533 23 เด็กหญิง พิมญำดำ เสนำวงศ์
ป.6
สำธิตมอดินแดง มข.
20 533 24 เด็กหญิง ชัญญำนุช สุระนำถ
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
20 533 25 เด็กหญิง ธวัลรัตน์
ชินวงค์
ป.6
ฮั่วเคีย้ ววิทยำลัย
20 533 26 เด็กชำย ทรรศนกร ทองแย้ม
ป.6
อนุบำลชุมแพ
20 533 27 เด็กชำย ธนพงศ์
เลิศสหพันธ์
ป.6 มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 533 28 เด็กหญิง กัญญวรำ โกษำเสวียง
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 29 เด็กชำย จิรภัทร
ทิพย์รักษ์
ป.6
อนุบำลชุมแพ
20 533 30 เด็กหญิง สุธีกำนต์
นิ่มสังข์
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
20 533 31 เด็กชำย กันตภณ
ภูครองจิตร์
ป.6
สำธิตศึกษำศำสตร์ มข.
20 533 32 เด็กชำย บัณฑิตย์
ธรรมศรีทิพย์
ป.6
สนำมบินขอนแก่น
20 533 33 เด็กหญิง ธัญธิตำ
บุญศิริ
ป.6 มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม
20 533 34 เด็กหญิง กฤติยำกร ภูบรรทัด
ป.6
ประถมปรีดำภรณ์
20 533 35 เด็กหญิง กมลชนก ลิ้มวำนิชย์
ป.6
อนุบำลขอนแก่น
20 533 36 เด็กหญิง ธันย์ชนก
อ่ำงบุญตำ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น
20 533 37 เด็กชำย ธนำกร
พรมวิชำ
ป.6 มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 533 38 เด็กหญิง ธิดำรัตน์
ลิ้มเจริญ
ป.6
มหำไถ่ศึกษำ
20 533 39 เด็กหญิง สุชญำ
เค้ำเเคน
ป.6
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
20 533 40 เด็กชำย กฤติพงศ์
บุตรสำมำลี
ป.6
เทศบำลสวนสนุก
20 533 41 เด็กหญิง ธิดำรัตน์
แก้วพรรณำ
ป.6
อนุบำลภูเวียง
20 533 42 เด็กหญิง ณัฐธีรำ
สำยแสน
ป.4
ประถมปรีดำภรณ์
20 533 43 เด็กชำย ชนธัน
แหวะสอน
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
20 533 44 เด็กชำย เฉลิมชัย
อุดมชัย
ป.4
อนุบำลขอนแก่น
20 533 45 เด็กหญิง ปณิชำ
อ้วนพรมมำ
ป.5
อนุบำลขอนแกน
กรรมกำรคุมสอบ........................................................

