
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน 
ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ประจ าปีการศึกษา  2560 
สอบวันเสาร์ที่  25 กมุภาพันธ์ 2560  ณ  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
อันดับที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์  
2 ด.ญ.มาอารีย ์  แท่งทอง  
3 ด.ช.ญาณวุฒิ   อุดร  
4 ด.ช.ชยพล   วณิชศิโรรัตน์  
5 ด.ช.คัคนินท์   เชียงที  
6 ด.ช.มาคิน   โมฮัมเหม็ดซาวด์  
7 ด.ญ.พิชญาภา   พู่บัณฑิต  
8 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง  
9 ด.ญ.กุลจิรา   นิลสาขา  
10 ด.ช. ขุนเขา นนเลาพล  
11 ด.ญ.พิชญาภา   ศรีหาวงษ์  
12 ด.ญ.ปิยธิดา     ขุนศรี    
13 ด.ช.อัษฎาวุธ   รัตนะโกสิน  
14 ด.ญ.ธีร์วราภัทร์   นารินทร์รักษ์  
15 เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์  
16 ด.ญ. ภัทรปภา เดชขันธ์  
17 ด.ญ.ฐาปนี   บุบผัน  
18 ด.ช. เกียรติยศ ไชยบุรมย์  
19 เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ  
20 ด.ญ. จารว ีมาจานิตย์  
21 ด.ญ.รณิดา   แก้วระดี      
22 เด็กชายณฐดนัย  มีศรี  
23 เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย  
24 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หาริกัน  
25 ด.ช.ปวรปัญช ์  แสนค า  
26 เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ ์  
27 เด็กหญิงบุษกร  กองวงษ์  
28 ด.ช.ทัศน์พล   เจริญพนมวัฒน์  
29 เด็กชายรักษิต        ค าจันทร์  
30 ด.ญ.เจนจิรา   สาระวิถี  
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31 เด็กหญิงภัทรสุดา  ค าพิมพ์  
32 ด.ช.ภีมพศ   โพติยะ  
33 ด.ช.พิชญะ   ชัยประภา  
34 ด.ญ. พิชญาภัค ทองสี  
35 ด.ช. ธนโชติ กั้วพิทักษ์  
36 ด.ญ.นงรัตน์   มงคลสวัสดิ์  
37 ด.ญ.จิราเจต   แสนเมือง  
38 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองอันตัง  
39 ด.ญ.สิริรัญญา   ค ากรฤาชา  
40 ด.ญ. อริสรา ชัยวงษ์  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ประจ าปีการศึกษา  2560 
สอบวันเสาร์ที่  25 กมุภาพันธ์ 2560  ณ  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
อันดับที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 ด.ช.จักรกริช   นนทะแสน  
2 ด.ช.จักรินทร์   ค ากุ้ง  
3 ด.ญ.ขวัญปพัชญ์   กุลยะ  
4 ด.ช.ชยางกูร   กองแสน  
5 ด.ญ.ธัญชนก   ทัดวรณ์  
6 ด.ญ.กชกร   เรดิเจอร์  
7 ด.ญ.เบญญาภา   ส ารองพันธุ์  
8 ด.ญ.ภัทรวดี   สิหาบุตร  
9 ด.ช.กนกณัฐ   แสนเขื่อน  
10 ด.ญ.ภานรินทร์   เยาว์ชัย  
11 ด.ช.ธนบูลย์   รัตนรามา  
12 ด.ช.พันธ์ุธัช   ภูผาใจ  
13 ด.ช.พชรพล   ค าแสงดี  
14 ด.ญ.ศศิลดา   ชิณช่างเขตอนันต์  
15 ด.ญ.ปุณยาพร   ศุภนาม  
16 ด.ช.กฤชคุณ   ศรีชัย  
17 ด.ญ.ปภาวรินทร ์  อินเขียว  
18 ด.ญ.สิริยุพา   กลางประพันธ์  
19 ด.ญ.ธัญญภรณ์   พันธุ์เวียง  
20 ด.ช.ธีรวิศิฏฐ์   ศรีสุนาครัว  
21 ด.ช.ภูรินทร์   ฝ่ายเพีย  
22 ด.ญ.มัณฑิตา   แก้วกิ่ง  
23 ด.ญ.พิมพ์รัตน์   มณีปกรณ ์  
24 ด.ญ.จุฑาภรณ์   ไชยรบ  
25 ด.ช.วรพรต   พันรักษา  
26 ด.ญ.ธันยพร   อนงค์ไชย  
27 ด.ญ.ภัทรดา   ไพรีรณ  
28 ด.ญ.ญาณ์ณิษสรณ์   คล้ายเจริญ  
29 ด.ญ.ชิตตาวรรณ   มณีพรรณ  
30 ด.ช.ธีรธรรม   แพงจ าปา  
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31 ด.ญ.สุทธภา   ชนะพจน์  
32 ด.ช.สหรัถ   อินทร์ชม  
33 ด.ช.ปริภัทร   คงแก้ว  
34 ด.ญ.วัชราภรณ ์  จันทะพรม  
35 ด.ช.ชนวีร ์  สูงสุมาลย์  
36 ด.ญ.ธิดาทิพย์   หงษามนุษย์  
37 ด.ช.ศุภณัฐ   วงศ์ธรรม  
38 ด.ช.อนันดา   กินนอน  
39 ด.ญ.ชลธิชา   ดีพรม  
40 ด.ช.ธนวรรธจ ์  ปานวรัตน์มนตรี  
41 ด.ช.ปวริศ   ศิริพวงทอง  
42 ด.ญ.ศรัณพร   ทิพย์โฆษิตคุณ  
43 ด.ญ.ชนิภา   จูมวงค์  
44 ด.ญ.กานสุดา   ค าคู  
45 ด.ญ.ธัญลักษณ ์  แซ่อึ้ง  
46 ด.ช.ปภังกร   ก าดา  
47 ด.ญ.สิริกร   มีระหงส์  

 
 
 


