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1 เด็กชำย ธนัช ศรีโคตำ 1 อนุบำลร้อยเอ็ด 68 ชนะเลิศ
2 เด็กหญิง อนันตญำ ศรีผ่องงำน 2 อนุบำลร้อยเอ็ด 63 รองชนะเลิศอันดับ 1

3 เด็กหญิง ปุณญศิริวิภำ แก้วพรม 3 พระกุมำรร้อยเอ็ด 62 รองชนะเลิศอันดับ 2

4 เด็กชำย อัครวัฒน์ พินยะพงค์ 4 อนุบำลร้อยเอ็ด 61 ชมเชย 1 15,11.10,14,11

5 เด็กหญิง ญำณิศำกำนต์ วรภูมิ 4 อนุบำลร้อยเอ็ด 61 ชมเชย 2 14,10,14,13,10

6 เด็กหญิง นัชชำ ประกอบแสง 4 อนุบำลร้อยเอ็ด 61 ชมเชย 3 13,12,13,14,9

7 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เอกทัศน์ 4 อนุบำลร้อยเอ็ด 61 ชมเชย 4 13,11,13,13,11

8 เด็กหญิง บุณรดำ ครองศรัทธำ 8 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 60 ชมเชย 5

9 เด็กชำย ภำณุศร จึงสวัสด์ิมีชัย 9 พระกุมำรร้อยเอ็ด 59 ให้ผู้ท่ีได้รับรำงวัล

10 เด็กชำย ธนภัทร กกฝ้ำย 9 ไพโรจน์วิชชำลัย 59 มำรำยงำนตัว

11 เด็กชำย วัชรำวุธ กุลเวชกิจ 9 อนุบำลร้อยเอ็ด 59 วันท่ี 22 มกรำคม 63

12 เด็กหญิง จันทิมำ เคนโยธำ 9 พระกุมำรร้อยเอ็ด 59 เวลำ 07.30 น.

13 เด็กหญิง กวินธิดำ ศรีเมือง 9 พระกุมำรร้อยเอ็ด 59 ณ หอประชุมไทรทอง

14 เด็กหญิง ธมลวรรณ รำตรีสุข 10 อนุบำลร้อยเอ็ด 58 โรงเรียนสตรีศึกษำ

15 เด็กชำย ภูริวัฒ พลพำหะ 10 อนุบำลร้อยเอ็ด 58
16 เด็กชำย ธีรเดช ศรีนุเสน 11 อนุบำลร้อยเอ็ด 57
17 เด็กหญิง นัสรีย์ เพอร์เวช 11 อนุบำลร้อยเอ็ด 57
18 เด็กหญิง บุญรักษำ แสงรุ่งเรืองโรจน์ 11 อนุบำลร้อยเอ็ด 57
19 เด็กหญิง กัญยำรัตน์ แสนอุ่น 11 อนุบำลร้อยเอ็ด 57
20 เด็กหญิง พัทธนันท์ วินทะไชย 11 พระกุมำรร้อยเอ็ด 57
21 เด็กชำย ภูมิ มีช ำนำญ 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
22 เด็กชำย นนท์ธวัฒน์ นำมทอง 12 อนุบำลเมืองเสลภูมิ 56
23 เด็กชำย พลกฤต ศิริเล้ียง 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
24 เด็กชำย ขจรยศ มหำสำโร 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
25 เด็กหญิง กัญญำสิริ ลิมเรืองรอง 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
26 เด็กหญิง อริศรำ วงสมศรี 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
27 เด็กหญิง โชติกำ ศรีเหลือง 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
28 เด็กชำย ปฏิภำณ วรรณพงศ์ 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
29 เด็กหญิง นันท์นภัส เมำะรำศี 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
30 เด็กหญิง นิรัชญำพร บุตรตะกำศ 12 อนุบำลร้อยเอ็ด 56
31 เด็กชำย กิตติธัช กอธวัช 13 อนุบำลร้อยเอ็ด 55
32 เด็กชำย ก้องภพ หงส์ช้ัน 13 อนุบำลร้อยเอ็ด 55
33 เด็กหญิง อัศจริย์ อรรคนันท์ 13 พระกุมำรร้อยเอ็ด 55
34 เด็กหญิง ปัณณภรณ์ บุญศล 13 พระกุมำรร้อยเอ็ด 55
35 เด็กชำย ธนดล ธนพำนิชกุล 13 อนุบำลร้อยเอ็ด 55
36 เด็กชำย ชัยปกรณ์ วงศ์หนำยโกด 13 อนุบำลร้อยเอ็ด 55

ประกำศผลสอบทักษะควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำ คร้ังท่ี 10 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนสตรีศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27
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37 เด็กหญิง ปิยะพร เศษสมบูรณ์ 14 อนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 54
38 เด็กหญิง เพียงเพชร วรำธนำกร 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
39 เด็กหญิง พรหมพร กุลเวชกิจ 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
40 เด็กหญิง พัณณ์ชิตำ เจนสระคู 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
41 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ สุสมบูรณ์ 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
42 เด็กหญิง ณัฐญำดำ สุวรรณธำดำ 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
43 เด็กชำย ณธรรม บัวพันธ์ 14 อนุบำลร้อยเอ็ด 54
44 เด็กหญิง ชลิตำ สมบูรณ์ถำนะ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
45 เด็กหญิง ธัญชนก พำลำ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
46 เด็กชำย ปรวเรศ ไชยงำม 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
47 เด็กหญิง พิมพ์ริศำ จิตประเสริฐวงศ์ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
48 เด็กชำย อชิรวิชส์ ศรีทองอินทร์ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
49 เด็กชำย จิรัวัฒน์ ดวงอนนท์ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
50 เด็กชำย กัณตภณ เลิศฤทธ์ิ 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
51 เด็กหญิง โสภำสร นิลผำย 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
52 เด็กหญิง หฤทชญำ อุทัยวศิล 15 อนุบำลร้อยเอ็ด 53
53 เด็กหญิง อมรรัตน์ วรรณค ำ 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
54 เด็กชำย อัครพัชร รำชณวงษ์ 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
55 เด็กหญิง กำนต์ธีรำ เวียงสมุทร 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
56 เด็กหญิง ปรียำภัสสร์ มีสวีสด์ิ 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
57 เด็กหญิง ธัญพิชชำ เช้ือสระคู 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
58 เด็กหญิง ประภัสนันท์ สงไพรสน 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
59 เด็กหญิง พิชญำภำ เยำวเรศน์ 16 อนุบำลร้อยเอ็ด 52
60 เด็กหญิง ทินญำดำ สุทธิบำก 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
61 เด็กชำย อภิวิช เตชะโกศล 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
62 เด็กหญิง ป่ินมณี รำชวงษ์ 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
63 เด็กชำย กฤษพล สิงห์ชำ 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
64 เด็กหญิง ณัชชำ สุโนภักด์ิ 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
65 เด็กหญิง วนัชพร สุทธิพิริยะหทัย 17 พระกุมำรร้อยเอ็ด 51
66 เด็กหญิง สุภนิดำ จันทระวิชะ 17 พระกุมำรร้อยเอ็ด 51
67 เด็กหญิง ณัฐมน มีกระแส 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
68 เด็กชำย วงศพัทธ์ เลิศวิชำกุล 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
69 เด็กหญิง กมลพรรณ ปุริโต 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
70 เด็กชำย โรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล 17 อนุบำลร้อยเอ็ด 51
71 เด็กชำย รักตระกูล มะลำ 17 เมืองร้อยเอ็ด 51
72 เด็กหญิง นัทธมน คมพิพัฒน์พงศ์ 18 อนุบำลร้อยเอ็ด 50
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73 เด็กชำย อชิรวัตต์ิ พำนิชกำร 18 อนุบำลร้อยเอ็ด 50
74 เด็กหญิง เอชิรำฐิกำนต์ พิลำศเอมอร 18 อนุบำลร้อยเอ็ด 50
75 เด็กหญิง เทพิตำ จุลเหลำ 18 อนุบำลร้อยเอ็ด 50
76 เด็กชำย ณัฐดนัย ทองไทย 18 อนุบำลยโสธร 50
77 เด็กชำย พีร์นิธิ อ้ึงเจริญธนกิจ 18 อนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 50
78 เด็กหญิง ภัทรธิดำ สุขค้ี 18 อนุบำลร้อยเอ็ด 50
79 เด็กชำย ณพวรรธน์ โลกำนิตย์ 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
80 เด็กหญิง วรกฤตยำ แกล้วกล้ำ 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
81 เด็กชำย ศมำวรรษ พลวิชิต 19 พระกุมำรร้อยเอ็ด 49
82 เด็กชำย จิรำภรณ์ วำรีศรี 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
83 เด็กหญิง ณฐอร พรมสอน 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
84 เด็กหญิง พิมพ์พิศำ ศรีศิลป์ 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
85 เด็กชำย กอดี ศรีกู่กำสิงห์ 19 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 49
86 เด็กหญิง ปำนตะวัน วิเศษศรี 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
87 เด็กชำย ธนภัทร กำญจนวิลำนนท์ 19 พระกุมำรร้อยเอ็ด 49
88 เด็กชำย สิรวิชญ์ รำชจันทร์ 19 อนุบำลร้อยเอ็ด 49
89 เด็กหญิง นัทธมน ร้อยมำลี 20 อนุบำลร้อยเอ็ด 48
90 เด็กชำย พงศกร ค ำไพ 20 อนุบำลร้อยเอ็ด 48
91 เด็กชำย นิติธร โอวรำกร 20 อนุบำลร้อยเอ็ด 48
92 เด็กหญิง ศิริกุล ยุติพันธ์ 20 พระกุมำรร้อยเอ็ด 48
93 เด็กหญิง กชพร บัญหนองสำ 20 พระกุมำรร้อยเอ็ด 48
94 เด็กชำย ชนำธิป สุมำลี 20 พระกุมำรร้อยเอ็ด 48
95 เด็กชำย ไท ไชยรักษ์ 20 อนุบำลร้อยเอ็ด 48
96 เด็กหญิง เบญญำภำ มีสวัสด์ิ 21 อนุบำลร้อยเอ็ด 47
97 เด็กชำย ธีรภัทร เท่ียงผดุง 21 อนุบำลเสลภูมิ 47
98 เด็กหญิง ธภัทร ศรีกู่กำสิงห์ 21 อนุบำลร้อยเอ็ด 47
99 เด็กหญิง อินทีรำ พัฒนโชติ 21 อนุบำลร้อยเอ็ด 47
100 เด็กชำย ปกรณ์เกียรติ แสงมะณี 21 พระกุมำรร้อยเอ็ด 47
101 เด็กชำย นิรัฐภูมิ ปำลำไนย 21 พระกุมำรร้อยเอ็ด 47
102 เด็กหญิง กรวินท์ วินทไชย 21 อนุบำลร้อยเอ็ด 47
103 เด็กหญิง วริศรำ วงศ์อินตำ 21 อนุบำลร้อยเอ็ด 47
104 เด็กหญิง ชญำภำ อรรตศรีวร 21 พระกุมำรร้อยเอ็ด 47
105 เด็กหญิง ณรัชช์อร ชิตทรงสวัสด์ิ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
106 เด็กหญิง พัทธวรรณ แก้วกำหลง 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
107 เด็กหญิง จิดำภำ ลิทธิศรีจันทร์ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
108 เด็กหญิง คณิสรำ สุวรรณวงศ์ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
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109 เด็กหญิง ขวัญจิรำ พันทะชุม 22 กำฬสินธ์ุพิทยำสรรค์ 46
110 เด็กชำย กิตติชัย บัวผัน 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
111 เด็กชำย ศักด์ินันท์ สุวรรณธำดำ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
112 เด็กหญิง มณทิชำ มิเถำวัลย์ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
113 เด็กชำย กรกช สังขพัฒน์ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
114 เด็กชำย พิสิษฐ์ ต้ังตระกูลวงศ์ 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
115 เด็กหญิง ลลนำ วงษำเวียง 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
116 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แดนขนบ 22 พระกุมำรร้อยเอ็ด 46
117 เด็กหญิง พิมพ์วิมล ศิริงำมเมือง 22 พระกุมำรร้อยเอ็ด 46
118 เด็กชำย นรำวิชญ์ กันแก้ว 22 พระกุมำรร้อยเอ็ด 46
119 เด็กหญิง สุภัสสรำ หงส์ช้ัน 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
120 เด็กหญิง ศิมันตรำ แฝงสะโด 22 อนุบำลร้อยเอ็ด 46
121 เด็กหญิง กัญญำภัค ภิรมย์นำค 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
122 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วสวนจิก 23 พระกุมำรร้อยเอ็ด 45
123 เด็กหญิง กีรติ ศรีอุดร 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
124 เด็กหญิง ฐิติมำ สำครศรี 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
125 เด็กชำย เมฑัส วงศ์ค ำจันทร์ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
126 เด็กชำย ธนกฤต ศรีสังข์ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
127 เด็กหญิง ปิยำอร ธนะแพสย์ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
128 เด็กชำย ภูดิศ ศรีณะพรม 23 พระกุมำรร้อยเอ็ด 45
129 เด็กหญิง อัญธิสำ วงค์อำมำตย์ 23 พระกุมำรร้อยเอ็ด 45
130 เด็กหญิง ประสิตำ วัยศรี 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
131 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แต่งประกอบ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
132 เด็กหญิง ชิดชนก อรรคค ำ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
133 เด็กหญิง กัญญำรัศมี ประเสริฐสังข์ 23 อนุบำลร้อยเอ็ด 45
134 เด็กหญิง ภัณฑิวำ ศรีดำว 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
135 เด็กหญิง ณัฐภัสสร แสนประดิษฐ์ 24 พระกุมำรร้อยเอ็ด 44
136 เด็กชำย กันตธีร์ ชัยคณำรักษ์กูล 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
137 เด็กชำย ธนน สมทัพย์ 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
138 เด็กหญิง ณิชำ จิตร์แสวง 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
139 เด็กหญิง ณัฏฐ์ณิชำพร แสงใส 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
140 เด็กหญิง วิชญำพร รัตนตรัยวงค์ 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
141 เด็กหญิง มณชญำ ใจภัดี 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
142 เด็กชำย กฤตภำส พฤกษชำติ 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
143 เด็กชำย ก้องกิดำกร สุขโต 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
144 เด็กหญิง อรชพร จอมค ำสิงห์ 24 พระกุมำรร้อยเอ็ด 44
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145 เด็กชำย ธีรวีร์ พิมพิสำร 24 พระกุมำรร้อยเอ็ด 44
146 เด็กชำย พชรพล ภูมิดิษฐ์ 24 พระกุมำรร้อยเอ็ด 44
147 เด็กชำย ชนำธิป เตชำเสถียร 24 อนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 44
148 เด็กหญิง อธิชำ จันทร์ส ำรำญ 24 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 44
149 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ กุมผัน 24 อนุบำลร้อยเอ็ด 44
150 เด็กหญิง ธนัชพร มลำไสย์ 24 พระกุมำรร้อยเอ็ด 44
151 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ ศรีพัฒนพงศ์ 25 อนุบำลร้อยเอ็ด 43
152 เด็กชำย วรรธนชัย สำรเศวต 25 อนุบำลโพนทอง 43
153 เด็กชำย ศุภกฤต วิชัด 25 อนุบำลร้อยเอ็ด 43
154 เด็กหญิง พัชริดำ พัชรเวทิน 25 อนุบำลร้อยเอ็ด 43
155 เด็กหญิง บัณฑิตำ ตำลอ ำไพ 25 พระกุมำรร้อยเอ็ด 43
156 เด็กหญิง ปวีณ์กร อินทร์พันธ์ 25 พระกุมำรร้อยเอ็ด 43
157 เด็กหญิง พิชญำภำ ประเสริฐสังข์ 25 อนุบำลร้อยเอ็ด 43
158 เด็กหญิง พรนัชชำ แสงโสภำ 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
159 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชิณโย 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
160 เด็กชำย ธนดล ศักด์ิขวำ 26 พระกุมำรร้อยเอ็ด 42
161 เด็กหญิง จิรชญำ สิงห์พลทัน 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
162 เด็กหญิง วัฒน์สินี อำจสมรรถ 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
163 เด็กหญิง พิชชำพร แสงหัว 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
164 เด็กชำย ธีรภัทร ธุรกิจ 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
165 เด็กหญิง ณัฐกรณ์ เหว้ำชำลี 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
166 เด็กหญิง พัณณิตำ จรูญเพ็ง 26 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 42
167 เด็กชำย รพีพงศ์ ไชยธงรัตน์ 26 อนุบำลร้อยเอ็ด 42
168 เด็กหญิง พอใจ สรเลขกิตติ 26 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 42
169 เด็กชำย ณภัญ วงค์ค ำตัน 26 พระกุมำรร้อยเอ็ด 42
170 เด็กชำย กฤษติภูมิ สุวรรณไตรย์ 26 พระกุมำรร้อยเอ็ด 42
171 เด็กหญิง วิริตตรำ วิจำรณ์ 27 อนุบำลเอกกุมำร 41
172 เด็กหญิง ณิชำรัศม์ ฉัตรเท่ียงธรรม 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
173 เด็กหญิง กัญญำณัฐ พันธะชุม 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
174 เด็กหญิง ณฐมน ตำมบุญไกรสร 27 พระกุมำรร้อยเอ็ด 41
175 เด็กชำย อภิรัฐ จันทบุรี 27 เทศบำลวัดสระทอง 41
176 เด็กชำย เจษฎำ ค ำสวำสด์ิ 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
177 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กรุณำ 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
178 เด็กหญิง ภัทรพร ตรีบุญเมือง 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
179 เด็กหญิง จุฑำพร ช ำนำญเอ้ือ 27 พระกุมำรร้อยเอ็ด 41
180 เด็กหญิง สิตำนน พิทักษ์วงษ์ 27 อนุบำลร้อยเอ็ด 41
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181 เด็กหญิง ศศิธร เผ่ำภูธร 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
182 เด็กหญิง ณิชำกร วงค์อินตำ 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
183 เด็กหญิง ปภำดำ ศรีพนำ 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
184 เด็กหญิง ธนพร วงศ์ค ำจันทร์ 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
185 เด็กหญิง กัญณัชชำ โยมำ 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
186 เด็กชำย ณพงศ์ ชนกระโทก 28 พระกุมำรร้อยเอ็ด 40
187 เด็กหญิง พิชำนันท์ แก้วนำเหนือ 28 พระกุมำรร้อยเอ็ด 40
188 เด็กหญิง มุกดำกำร อนุนิวัฒน์ 28 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 40
189 เด็กหญิง ปล้ืมใจ ทองสุพล 28 อนุบำลร้อยเอ็ด 40
190 เด็กหญิง อชิรญำณ์ สุ่มมำตย์ 29 อนุบำลร้อยเอ็ด 39
191 เด็กหญิง มธุรดำ วงศ์สำยเช้ือ 29 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 39
192 เด็กชำย ปณิธำน ฮำมค ำไพ 29 พระกุมำรร้อยเอ็ด 39
193 เด็กหญิง กมวรรณ สมสะอำด 29 พระกุมำรร้อยเอ็ด 39
194 เด็กหญิง วรฉัตร ชมภูบุตร 29 อนุบำลร้อยเอ็ด 39
195 เด็กหญิง อัจรำพร ประสำนดี 29 อนุบำลร้อยเอ็ด 39
196 เด็กหญิง โปรดปรำณ ป้ันมำ 29 พระกุมำรร้อยเอ็ด 39
197 เด็กหญิง อริญชยำ ทิพศรีรำช 29 พระกุมำรร้อยเอ็ด 39
198 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มียำ 29 อนุบำลร้อยเอ็ด 39
199 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ รอดเนตร 29 เมืองธวัชบุรี 39
200 เด็กชำย ธีรภัทร์ พระช้ันนอก 29 อนุบำลเมืองสรวง 39
201 เด็กหญิง ธมลวรรณ เนำวรัตน์ 29 อนุบำลร้อยเอ็ด 39
202 เด็กชำย สุวัฒน์ เศรษจันทร์ 30 อนุบำลร้อยเอ็ด 38
203 เด็กชำย ภคิน แก้วลอดหล้ำ 30 อนุบำลร้อยเอ็ด 38
204 เด็กหญิง ศภัชญำ วินทะชัย 30 อนุบำลร้อยเอ็ด 38
205 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ วิทยำวุธ 30 พระกุมำรร้อยเอ็ด 38
206 เด็กหญิง กมลชนก สืบส ำรำญ 30 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 38
207 เด็กหญิง จีระนันท์ ลอยครบุรี 30 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 38
208 เด็กหญิง ธิติยำพร จันทร์เหลือ 30 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 38
209 เด็กหญิง ชลินธร พรหมคุณ 30 อนุบำลเมืองสรวง 38
210 เด็กหญิง พรนัชชำ วิจิตรพันธ์ 31 อนุบำลร้อยเอ็ด 37
211 เด็กชำย กฤติภำส หงส์ทองค ำ 31 อนุบำลร้อยเอ็ด 37
212 เด็กหญิง จิรำชำ สิงห์พลทัน 31 อนุบำลร้อยเอ็ด 37
213 เด็กหญิง มนัญชยำ วงศ์สำยเช้ือ 31 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 37
214 เด็กหญิง ณัฐพร แก้วพริง 31 เซนต์ยอเซฟกำฬสินธ์ุ 37
215 เด็กหญิง จิณดำรำ วงศ์สำยเช้ือ 31 อนุบำลโพนทอง 37
216 เด็กหญิง ณัฐกำนต์ ไกรทอง 31 อนุบำลร้อยเอ็ด 37
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217 เด็กชำย ลัทธพล ส ำรำญใจ 31 อนุบำลร้อยเอ็ด 37
218 เด็กหญิง พัชริดำ สิงสุธรรม 31 เมืองธวัชบุรี 37
219 เด็กชำย ณภัทร มิตรภำนนท์ 31 กำฬสินธ์ุพิทยำสัน 37
220 เด็กหญิง ศิวพร ทองห้ำว 31 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 37
221 เด็กหญิง ชัญญำ ชูศรีเสริฐ 31 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 37
222 เด็กชำย ธนภัทร ศิริพำนิช 31 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 37
223 เด็กหญิง อิงธำร นำมไพร 32 อนุบำลร้อยเอ็ด 36
224 เด็กชำย กันตพงษ์ สินธุนันท์สกุล 32 อนุบำลร้อยเอ็ด 36
225 เด็กหญิง ปริชญำ วินทำไชย 32 พระกุมำรร้อยเอ็ด 36
226 เด็กหญิง กัญญำนันท์ วีระพันธุ 32 พระกุมำรร้อยเอ็ด 36
227 เด็กหญิง มณิศวรำ พิมพ์เขต 32 อนุบำลร้อยเอ็ด 36
228 เด็กหญิง พัชริดำ แดนระเบียบ 32 อนุบำลร้อยเอ็ด 36
229 เด็กหญิง ฟ้ำปรีญำ สุทิวงศ์ 32 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 36
230 เด็กหญิง พรธวัล ศรีวิสัย 32 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 36
231 เด็กหญิง ณัฐวรำ ศรีโคตำ 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
232 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ บุญแสง 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
233 เด็กชำย ศิรวุฒ กระบวนศรี 33 พระกุมำรมหำสำรคำม 35
234 เด็กหญิง นีรัฐฎำภำ สีดำมำตย์ 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
235 เด็กหญิง ณฐิติ ดงภูธร 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
236 เด็กหญิง ณัฐณิชำ กำลจักร 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
237 เด็กหญิง กมลชนก เชิดกร 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
238 เด็กชำย ณัฏฐ์ เชียภำนุมำศ 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
239 เด็กหญิง นำบุญ ภิบำลย์วงษ์ 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
240 เด็กหญิง นต พันธุลี 33 พระกุมำรร้อยเอ็ด 35
241 เด็กหญิง ศศิพร ณ ธิบำล 33 บ้ำนดู่ 35
242 เด็กชำย กวีพันธ์ ชลธี 33 พระกุมำรร้อยเอ็ด 35
243 เด็กชำย ปริภัทร ตรีบุญเมือง 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
244 เด็กหญิง นรีกำนต์ รัฐรำษฏร์ 33 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 35
245 เด็กหญิง นัฐริดำ เรืองวงษ์งำม 33 อนุบำลร้อยเอ็ด 35
246 เด็กหญิง ปภำนัน ค ำแข 34 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 34
247 เด็กหญิง ภัทรธิดำ อำษำธง 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
248 เด็กชำย ณัฐวุฒิ ล ำเภำ 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
249 เด็กชำย กิตติทัต อุทัยพรหม 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
250 เด็กหญิง พิชำมญธ์ ปิตะบูรณ์ 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
251 เด็กหญิง ภีรดำ มิตรภำนนท์ 34 กำฬสินธ์ุพิทยำสัน 34
252 เด็กหญิง ศศิกำนต์ ณ ธิบำล 34 บ้ำนดู่ 34
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253 เด็กหญิง เนตรขวัญ เท่ียงผดุง 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
254 เด็กหญิง ทิพย์ค ำพง พงษ์เสนำ 34 อนุบำลร้อยเอ็ด 34
255 เด็กชำย ธนัท เกษมทรัพย์ 34 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 34
256 เด็กหญิง ภัทรดำ ถำวงษ์กลำง 35 33
257 เด็กหญิง ปำนกนก สุทธิเรือง 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
258 เด็กชำย ณัฐภัทร ปำปะแพ 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
259 เด็กชำย ศุภชัย สุนำ 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
260 เด็กหญิง สิริกร กำงแก้ว 35 พระกุมำรร้อยเอ็ด 33
261 เด็กชำย กฤษฎำกร นำอ่อน 35 ไพโรจน์วิชชำลัย 33
262 เด็กชำย ธนดล ธรรมสมบัติ 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
263 เด็กชำย รัตนดนัย สำยรัตน์ 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
264 เด็กหญิง กชพร ชรำกำหมุด 35 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 33
265 เด็กหญิง ศิวำพัชร์ คมพิพัฒน์พงน์ 35 อนุบำลร้อยเอ็ด 33
266 เด็กชำย ขจรเกียรติ วงศ์ค ำ 36 อนุบำลร้อยเอ็ด 32
267 เด็กชำย ชยธร ค ำผำ 36 เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ 32
268 เด็กหญิง พุทธิพร ลอยทอง 36 อนุบำลร้อยเอ็ด 32
269 เด็กหญิง วรำงคณำ นำงสะอำด 36 อนุบำลร้อยเอ็ด 32
270 เด็กชำย พีร์วำทิน อ้ึงเจริญธนกิจ 36 อนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 32
271 เด็กหญิง จิรัศชญำ เจียมทอง 36 อนุบำลร้อยเอ็ด 32
272 เด็กชำย ศุภกร ศรีนุเสน 36 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 32
273 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์ ขำมช่วง 36 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 32
274 เด็กหญิง ปวริศำ แสนบุญศรี 36 อนุบำลเมืองสรวง 32
275 เด็กชำย ภำนุพันธ์ นิลพันธ์ 36 เทศบำลวัดสระทอง 32
276 เด็กหญิง ปภำวี อนันทวรรณ 36 กำรกุศลวัดบ้ำนก่อ 32
277 เด็กหญิง ศุภำวรรณ ชะรำรัตน์ 36 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 32
278 เด็กชำย วจิรวิชณ์ มุลิตำ 37 อนุบำลโพนทอง 31
279 เด็กหญิง ปุณณภำ นำเมืองรักษ์ 37 อนุบำลร้อยเอ็ด 31
280 เด็กหญิง วิภำดำ พนมเขต 37 อนุบำลร้อยเอ็ด 31
281 เด็กหญิง พัทธ์ธีรำ ธุรกิจ 37 อนุบำลร้อยเอ็ด 31
282 เด็กหญิง ณัฐณิชำ สุดเสน่ห์ 37 เมืองร้อยเอ็ด 31
283 เด็กหญิง วิลำสินี สมีแจ้ง 37 อนุบำลร้อยเอ็ด 31
284 เด็กหญิง พิชญำ จรูญเพ็ง 37 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 31
285 เด็กหญิง กนกพร ไวยเวช 37 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 31
286 เด็กชำย ธีรโชติ ชิตทรงสวัสด์ิ 37 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 31
287 เด็กหญิง นริศรำ ศุภฤกษ์ 37 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 31
288 เด็กชำย นภัส ทรัพย์เธำว์ 37 เมืองร้อยเอ็ด 31
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289 เด็กหญิง ทิพย์ชำดำ น่วมโต 38 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 30
290 เด็กชำย ดนุสรณ์ ไชยค ำ 38 อนุบำลเมืองสรวง 30
291 เด็กหญิง แพรวำ อ่อนพันธ์ุ 39 อนุบำลร้อยเอ็ด 29
292 เด็กชำย เดโชชัย แก่นนำค ำ 39 อนุบำลร้อยเอ็ด 29
293 เด็กหญิง สุพิชญำ ยพิมำย 39 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 29
294 เด็กหญิง ภันทิสำ นำเมือง 41 กำฬสินธ์ุพิทยำสรรค์ 28
295 เด็กชำย ชยพล จันทะหำร 41 อนุบำลโพนทอง 28
296 เด็กหญิง ณัฐทิชำ พนมเขต 41 อนุบำลเอกกุมำร 28
297 เด็กหญิง สุกัญญำ กำญจนกุล 41 อนุบำลร้อยเอ็ด 28
298 เด็กหญิง ปิยฉัตร ช่อดอกรัก 41 เมืองธวัชบุรี 28
299 เด็กหญิง กัญญำณัฐ ละแพง 41 เมืองธวัชบุรี 28
300 เด็กชำย สุวพิชญ์ ภำษี 41 อนุบำลร้อยเอ็ด 28
301 เด็กชำย ฐนธัช อุดมศักด์ิ 41 อนุบำลร้อยเอ็ด 28
302 เด็กหญิง สุรัตติกำนต์ หม่ืนน้อย 41 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 28
303 เด็กหญิง จริยำ สมจิตร์ 41 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 28
304 เด็กหญิง พิมพ์วิภำ สำลี 41 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 28
305 เด็กหญิง ปุณณิสำ สำโรจน์ 41 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 28
306 เด็กหญิง วลัยภรณ์ ใจสีธี 42 เมืองธวัชบุรี 27
307 เด็กหญิง ณัฐฐำนัขท์ ขันสู้กำร 42 อนุบำลเมืองสรวง 27
308 เด็กหญิง อัมรำภัสร์ พิมสัก 42 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 27
309 เด็กชำย พันธนกูล พละหำญ 43 อนุบำลโพนทอง 26
310 เด็กหญิง สกำวรัตน์ แก่นนำค ำ 43 เมืองธวัชบุรี 26
311 เด็กหญิง พิรษฐ์นิชำ หงส์วิไล 43 อนุบำลร้อยเอ็ด 26
312 เด็กหญิง ชำลิสำ โคตรเพ็ชร์ 43 กำรกุศลวัดบ้ำนก่อ 26
313 เด็กหญิง นภำพร อ่ำงสุวรรณ 44 พระกุมำรร้อยเอ็ด 25
314 เด็กชำย รณกร โสภำศรี 44 พระกุมำรร้อยเอ็ด 25
315 เด็กหญิง พีรดำ วรรณูปถัมภ์ 44 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 25
316 เด็กหญิง สุภีสสรำ อนุนิวัฒน์ 45 บ้ำนบำกหนองแดง 24
317 เด็กหญิง ณัฐณิชำ แจประดิษฐ์ 45 อนุบำลเมืองสรวง 24
318 เด็กชำย สุหฤท อภัยฤทธิรงค์ 46 อนุบำลร้อยเอ็ด 22
319 เด็กหญิง พิชชำนันท์ ใสสะอำด 47 พระกุมำรร้อยเอ็ด 21
320 เด็กหญิง ณัฐิตำ โสภำศรี 47 พระกุมำรร้อยเอ็ด 21
321 เด็กหญิง ปรียนันท์ ชลธี 48 พระกุมำรร้อยเอ็ด 20
322 เด็กหญิง ณวรำ เจนจัดกำร 48 สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 20
323 เด็กชำย จำรุพงษ์ เวียงนนท์ 49 อนุบำลร้อยเอ็ด 19
324 เด็กชำย พศิน นะมำเส 50 อนุบำลร้อยเอ็ด 16
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325 เด็กชำย ศิวกร สอนโกษำ 51 อนุบำลร้อยเอ็ด 15
326 เด็กหญิง จิดำภำ ประทุมข ำ 0 อนุบำลกิตติยำ ขาดสอบ
327 เด็กหญิง ลภัสรดำ ฉัตรไชยศิริ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
328 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ เอ้ืออำรีวรกุล 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
329 เด็กหญิง พิลิปดำ โล้เจริญรัตน์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
330 เด็กหญิง พอเพียง พันธ์ุภูมิพฤกษ์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
331 เด็กหญิง กุลปรียำ พันทะชุม 0 กำฬสินธ์ุพิทยำสรรค์ ขาดสอบ
332 เด็กชำย กรพล บันลือ 0 กำฬสินธ์ุพิทยำสรรค์ ขาดสอบ
333 เด็กหญิง ณิยดำ มรตรี 0 กำฬสินธ์ุพิทยำสรรค์ ขาดสอบ
334 เด็กหญิง ปพำวลิรณ์ อุตมะ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
335 เด็กชำย เจตนิพัทธ์ ประเสริฐคงแก้ว 0 อนุบำลวำปีปทุม ขาดสอบ
336 เด็กหญิง พรรณริภำ วิชัย 0 ไพโรจน์วิชชำลัย ขาดสอบ
337 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ พจวงศ์มงคล 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
338 เด็กหญิง ปัณณพร อุทัยแสง 0 พรชัยรำชวิชำลัย ขาดสอบ
339 เด็กหญิง พรรณรมณ ผดุงกิจ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
340 เด็กหญิง นิตยภรณ์ นิตยวัน 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
341 เด็กชำย ศิวกร กุละค ำแสง 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
342 เด็กหญิง เอวรี โสภำวะนัส 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
343 เด็กหญิง จุฬำลักษณ์ ธำตุวิสัย 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
344 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ วงศ์ธรรม 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
345 เด็กหญิง ปภัสสรำ วรนำม 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
346 เด็กหญิง ศจิรทิปต์ รัตนก้ำนตรง 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
347 เด็กหญิง ณัฏฐำกร ตะสน 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
348 เด็กชำย ภูมิพัฒน์ แสงทะมำตย์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
349 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ แสงสุรินทร์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
350 เด็กชำย มังกรทอง นัดนรำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
351 เด็กชำย ณัฐวิทย์ พันโยศรี 0 ประถมปรีดำภรณ์ ขาดสอบ
352 เด็กหญิง อิสริยำภรณ์ สิมมำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
353 เด็กชำย ภทรธร จตุเทน 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
354 เด็กหญิง ตรีสรำ โคตุทำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
355 เด็กหญิง ชยำทิพย์ ชุติพัฒน์ภูวงษ์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
356 เด็กหญิง ภัททิยำ ไชยวงษ์วัฒน์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
357 เด็กหญิง กัลยกร ศรีจัดกำร 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
358 เด็กหญิง ณฐมน ตำมบุญไกรสร 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
359 เด็กหญิง สุดท่ีรัก สำรำโภค 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
360 เด็กชำย พรพิพัฒน์ ข่ำขันมะลี 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
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361 เด็กหญิง กวิสรำ ภูนำมล 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
362 เด็กหญิง นริศรำพร สีส่อง 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
363 เด็กชำย กิติภพ ศรีวิเนตร 0 พระกุมำรร้อยเอ็ด ขาดสอบ
364 เด็กหญิง ธัญชนก พำลำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
365 เด็กชำย สเวน โบล์ดท 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
366 เด็กชำย จิรพัฒน์ วิเศษกำร 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
367 เด็กชำย ครรชิต มีใส 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
368 เด็กหญิง ทิพวรรณ ลำค ำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
369 เด็กหญิง เอ้ือมพันธ์ ไชยน้ ำอ้อม 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
370 เด็กชำย พลกฤษณ์ ผดุงกิจ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
371 เด็กหญิง อธิชำ พันธะไชย 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
372 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เอกทัศน์ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
373 เด็กหญิง ณัฐวรำ เวียงอินทร์ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
374 เด็กหญิง ธนัชญำ ไตรทรัพย์ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
375 เด็กหญิง พิมพิกำ พุ่มเพ็ง 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
376 เด็กหญิง โรส แรมซ่ัม 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
377 เด็กหญิง นีรำกัญจน์ เกิดเกรียงไกร 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
378 เด็กหญิง นริศำ วัฒพจน์ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
379 เด็กหญิง ณิชำภัทร บุตรพรมมำ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
380 เด็กหญิง พัชรำภรณ์ จอมค ำสิงห์ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
381 เด็กหญิง กีริน ไสยสมบัติ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
382 เด็กหญิง ปณชนก เสนำวุฒิ 0 อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ขาดสอบ
383 เด็กชำย ภัทรพล พุทธลำ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
384 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชิณโย 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
385 เด็กหญิง ณัฐชยำ สมำยด 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ
386 เด็กหญิง พัชริดำ แดนระเบียบ 0 อนุบำลร้อยเอ็ด ขาดสอบ


