
ที่ โรงเรียน ชั้น คะแนน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง สโรชรัตน์  รมเพ็ง อนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 33
2 เด็กชาย ธนดณ  ศรีเทพ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 31
3 เด็กหญิง วรุณฤดี  ชัยลาภ บ้านหนองขาม ป.6 31
4 เด็กหญิง สิริอาภา  สารินทร์ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 30
5 เด็กหญิง พิชาภรณ์  นาเมือง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 28
6 เด็กหญิง สิริกร  จันทร์โสภา เมืองปทุมรัตต์ ป.6 28
7 เด็กหญิง ทยิตา  ภแูผ่นนา อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 27
8 เด็กหญิง อภญิดา  ข่าขันมะณี เมืองปทุมรัตต์ ป.6 26
9 เด็กหญิง วนัทปรียา  สิมงาม อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 23
10 เด็กชาย ฐาปกรณ์  ทองบุ บ้านโนนสวรรค์ ป.6 23
11 เด็กหญิง ศศิธร  หงสรถ บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 22
12 เด็กหญิง วไลภรณ์  จันดาหงส์ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 22
13 เด็กหญิง ธนภรณ์  สิทธสิาร บ้านโนนสวรรค์ ป.6 22
14 เด็กชาย ปรัชญา  แก้วพิลา บ้านโนนสวรรค์ ป.6 22
15 เด็กหญิง จิตติกานต์  แข็งแรง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 21
16 เด็กหญิง ณัฐวดี  ธาราเนตร อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 21
17 เด็กหญิง นครีย์  บัวผัน อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 21
18 เด็กชาย ธนวฒัน์  ฉันวจิิตร อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 21
19 เด็กชาย สราวทิย์  อามาตย์เสนา บ้านภดิูน ป.6 20
20 เด็กหญิง หงส์เหม  ลาดหนองขุน่ บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ป.6 20
21 เด็กหญิง ธดิารัตต์  ตาด านิล หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 20
22 เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์  ชาญปรีชาบ้านม่วง ป.6 20
23 เด็กหญิง กษมาวดี  เหวห้วย อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 18
24 เด็กชาย กษิด์ิเดช  ประโกสันตัง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 18
25 เด็กหญิง กานต์ธดิา  บุญเที่ยง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 18
26 เด็กชาย จิรายุ  สิงห์สุขา บ้านหนองขาม ป.6 18
27 เด็กชาย นราธปิ  สีลา อนุบาลอุดมพันธ์ ป.2 18
28 เด็กหญิง ปนัดดา  แปวประเสริฐ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.5 18
29 เด็กชาย กิตติพศ  โพธิค์ า บ้านโพนงาม ป.6 18
30 เด็กชาย ฐิติพงศ์  หงษ์สอ อนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 18
31 เด็กชาย งามพล  อุตตะโชติ เมืองปทุมรัตต์ ป.5 18
32 เด็กหญิง ทิฆมัพร  บึงลอย บ้านโพนงาม ป.6 17
33 เด็กชาย ธนภทัร  แสนศรี บ้านหนองกุง ป.6 17

ชื่อ - สกุลนักเรียน
ประกาศผลการสอบแข่งขัน สอบวัดความรู้ ช่วงชัน้ที ่2  (ป.4-6)  ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์
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34 เด็กหญิง วนัวสิา  โคตรทม เมืองปทุมรัตต์ ป.6 17
35 เด็กหญิง ศุภรัชฎา  ขาวกระโทก เมืองปทุมรัตต์ ป.6 17
36 เด็กหญิง พัชรพร  สอนจันทร์ บ้านโพนงาม ป.6 17
37 เด็กชาย ธนาธปิ  จันชุรัตน์ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 17
38 เด็กชาย จุลจักร์  วงษ์ลุน บ้านจานใต้ ป.6 17
39 เด็กหญิง กนกผไท  มะโรงมืด บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 16
40 เด็กชาย ธนโชติ  สลีอ่อน บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 16
41 เด็กชาย ภทัรวทิย์  ชมภพูาน อนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 16
42 เด็กหญิง ลลิตา  อินทวงษ์ บ้านภดิูน ป.6 16
43 เด็กหญิง สุกัญญา  ปฏเิส บ้านหนองขาม ป.6 16
44 เด็กหญิง อรวรา  เพ็งพันธ์ บ้านภดิูน ป.5 16
45 เด็กหญิง อัญชลี  ยาวศิริ เมืองปทุมรัตต์ ป.6 16
46 เด็กชาย อิสระ  ขันเดช บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ป.6 16
47 เด็กชาย อภรัิกษ์  โพธสิาร หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 16
48 เด็กชาย ฤชากร  กุลหสิงห์ บ้านโพนงาม ป.6 16
49 เด็กหญิง กมลพรรณ  เคนร้ัว บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 15
50 เด็กหญิง ปณิตา  จานมีชัย บ้านโพนงาม ป.5 15
51 เด็กหญิง ปรียาอร  ชนะวงค์ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.5 15
52 เด็กชาย ลิขิต  เสาศิริ บ้านภดิูน ป.6 15
53 เด็กหญิง วลิาสินี  ภสุูวรรณ์ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 15
54 เด็กหญิง ศลิษา  ปฏเิส บ้านหนองขาม ป.6 15
55 เด็กหญิง สุดารัตน์  เพชรวงษ์ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 15
56 เด็กชาย เนติพงษ์  เพียรถนอม อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 15
57 เด็กชาย วอินุช  ธรรมนูญรักษ์ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 15
58 เด็กชาย ณัฐพล  แก้วลาน หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 15
59 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา  ก าทา เมืองปทุมรัตต์ ป.5 15
60 เด็กชาย ณัฐภมูิ  ปิตุรงคพิทักษ์ บ้านโพนงาม ป.5 15
61 เด็กชาย เกษมทรัพย์  ทุมมาตย์ บ้านโนนสวรรค์ ป.6 15
62 เด็กหญิง ฑิฆมัพร  บูชาธรรม อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 14
63 เด็กชาย ทีปกร  ดงงาม บ้านโพนงาม ป.4 14
64 เด็กหญิง ธญัรดา  โกฎหอม ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)ป.4 14
65 เด็กหญิง บุญฑริก  กรสวสัด์ิ บ้านภดิูน ป.4 14
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66 เด็กหญิง ปฐมาวดี  บุญสัตย์ เมืองปทุมรัตต์ ป.6 14
67 เด็กหญิง ศิริรัตน์  จุลลาศรี บ้านภดิูน ป.4 14
68 เด็กหญิง อรทัย  เอมอุดม บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 14
69 เด็กชาย วชัระพงษ์  วานะติ เมืองปทุมรัตต์ ป.6 14
70 เด็กหญิง ฐิติยา  วริะยาลัย หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.6 14
71 เด็กหญิง กิตติยาพร  ปิดตะ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 13
72 เด็กชาย ชาญชัย  ทองเพชร บ้านภดิูน ป.6 13
73 เด็กหญิง ฐิตาภา  พันทองหล่อ บ้านภดิูน ป.5 13
74 เด็กหญิง พิยะดา  มหาสาร บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.5 13
75 เด็กหญิง ภทัรสุดา  เย็นใจ เมืองปทุมรัตต์ ป.6 13
76 เด็กหญิง วรีดา  บุญศร บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 13
77 เด็กหญิง ศจิษฐา  เชียงศรี เมืองปทุมรัตต์ ป.6 13
78 เด็กชาย วชัรพล  สุดใจ บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 13
79 เด็กหญิง จันทะมณี  เดชศิริ เมืองปทุมรัตต์ ป.5 13
80 เด็กหญิง มัณฑารีย์  เทียมตรี พระกุมารศึกษา ป.4 13
81 เด็กชาย มินร์ธาดา  หมื่นมี หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.5 13
82 เด็กชาย ธนศาสตร์  เมยมงคล บ้านม่วง ป.6 13
83 เด็กชาย ก้องภพ  นมัสสิลา บ้านโพนงาม ป.4 13
84 เด็กชาย ธนดล  ด้วงนิล เมืองปทุมรัตต์ ป.6 12
85 เด็กชาย ปวริศย์  แสนขวา บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 12
86 เด็กชาย ปัญณวชิย์  แข็งแรง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.4 12
87 เด็กหญิง พัลพัสษา  แจ่มใส เมืองปทุมรัตต์ ป.6 12
88 เด็กหญิง สิริวมิล  บึงลอย เมืองปทุมรัตต์ ป.5 12
89 เด็กหญิง ศรันรัตน์  ละครหาญ บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ป.6 12
90 เด็กชาย รัฐภมูิ  สุขพืช อนุบาลอุดมพันธ์ ป.4 12
91 เด็กหญิง ปรีดาภรณ์  โพธจิักร บ้านโพนงาม ป.5 12
92 เด็กหญิง ณัชนิชา  โต่นวธุ บ้านจานใต้ ป.6 12
93 เด็กชาย ปวชิญา  สร้างนอก บ้านจานใต้ ป.5 12
94 เด็กหญิง ชญานิษฐ์  แฝงวงค า บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 11
95 เด็กหญิง ฟ้าประทาน  คลังไธสง บ้านหนองขาม ป.6 11
96 เด็กหญิง วลิาวลัย์  จันทวรรณ บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 11
97 เด็กหญิง ศิริพร  คุณศิริ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 11
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98 เด็กหญิง กาญจนา  เยือ่แก้ว เมืองปทุมรัตต์ ป.6 11
99 เด็กชาย สิรวชิญ์  จันสวา่ง อนุบาลอุดมพันธ์ ป.5 11
100 เด็กหญิง ธารพิสุทธิ ์ เวยีงศิริ บ้านจานใต้ ป.6 11
101 เด็กชาย กรวชิญ์  บุญษา เมืองปทุมรัตต์ ป.6 11
102 เด็กหญิง จิราภรณ์  บัวเลิง บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 10
103 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  หลักบึง บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 10
104 เด็กชาย ธรีวจัน์  ประมวลศิลป์ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 10
105 เด็กชาย นัฐภมูิ  นิวงษา บ้านภดิูน ป.4 10
106 เด็กหญิง ปัญธยิา  อาจจุฬา อนุบาลอุดมพันธ์ ป.6 10
107 เด็กหญิง ปิยะนุช  อินทนา บ้านภดิูน ป.5 10
108 เด็กหญิง พิมพิศา  ใจหาญ บ้านภดิูน ป.4 10
109 เด็กชาย วศิวนันท์  บึงลอย เมืองปทุมรัตต์ ป.6 10
110 เด็กหญิง ศิริสกุล  พลละคร อนุบาลอุดมพันธ์ ป.3 10
111 เด็กชาย อภรัิกษ์  วอ่งไว บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 10
112 เด็กหญิง ธญัยพร  ธรรมประโคน บ้านค้อแสนสี ป.6 10
113 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์  หมั่นบุญ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.5 10
114 เด็กหญิง ณัฐชา  เก่งมนตรี บ้านม่วง ป.6 10
115 เด็กหญิง จิราวรรณ  เพียรท า เมืองปทุมรัตต์ ป.4 10
116 เด็กหญิง สุชานาถ  ภาน้อย บ้านหนองกุง ป.6 10
117 เด็กชาย ทัตพงษ์  วงษ์ลุน บ้านจานใต้ ป.6 10
118 เด็กหญิง นัชชนันท์  จิตรโก อนุบาลอุดมพันธ ์ ป.5 10
119 เด็กหญิง รุ่งตะวนั  โมคทิพย์ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 9
120 เด็กหญิง สมิตรา  ปิ่นค า บ้านภดิูน ป.5 9
121 เด็กหญิง สโรชา  พลศรี บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.5 9
122 เด็กชาย อรรถพล  กองพลี บ้านภดิูน ป.5 9
123 เด็กหญิง ธภทัรอร  โพธศิาล บ้านจานใต้ ป.4 9
124 เด็กชาย ณัฐวทิย์  ตาลกุล อนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 8
125 เด็กหญิง นิราวรรณ  วงค์สงค์ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.5 8
126 เด็กชาย ปริวรรต  เส้ิยนไทยสงค์ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 8
127 เด็กหญิง ภทัรธดิา  ลิขิตอัมพร เมืองปทุมรัตต์ ป.5 8
128 เด็กหญิง จารุวรรณ  สุขศรีเด่น บ้านจานใต้ ป.6 8
129 เด็กหญิง วรัญญา  ยุบลวฒัน์ บ้านโนนสวรรค์ ป.6 8
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130 เด็กหญิง อุษณี  สืบสิงห์ บ้านโพนงาม ป.5 8
131 เด็กหญิง จิดาภา  อุดมลาภ อนุบาลอุดมพันธ์ ป.3 7
132 เด็กหญิง ปรัชญนันท์  วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ ป.4 7
133 เด็กหญิง ขนิษฐา  สอนเสนา บ้านภดิูน ป.5 6
134 เด็กหญิง วชัราภรณ์  ยูงรัมย์ บ้านหนองคูโคกเพ็ก ป.6 5
135 เด็กชาย เลิศวรรธน์  ธรรมนูญรักษบ์้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.4 5
136 เด็กหญิง ธณัฐชา  ศรีจานเหนือ เมืองปทุมรัตต์ ป.6 5
137 เด็กชาย สิทธศัิกด์ิ  พิมโคตร บ้านโนนสวรรค์ ป.6 4
138 เด็กชาย กิตติธรา  ปะโกฏโิย บ้านหนองขาม ป.6 ขาดสอบ
139 เด็กหญิง กุรุพินท์  เวยีงนนท์ บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง ป.6 ขาดสอบ
140 เด็กหญิง ทิพยรัตน์  แดงสีบัว บ้านหนองขาม ป.5 ขาดสอบ
141 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ ์ แดงสีบัว บ้านโพนงาม ป.4 ขาดสอบ
142 เด็กหญิง อรชพร  วงค์เสนา เมืองปทุมรัตต์ ป.2 ขาดสอบ
143 เด็กหญิง มาลิษา  ทะนารัมย์ บ้านค้อแสนสี ป.6 ขาดสอบ
144 เด็กหญิง ปองขวญั  ปักเคทาติ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.4 ขาดสอบ
145 เด็กหญิง รุ่งทิพย์  บานกลีบ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ป.4 ขาดสอบ
146 เด็กชาย พงศพัศ  จันทร์ศรี พระกมุารศึกษา ป.4 ขาดสอบ
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