
35

36

35

ข้อมลู ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

21 14

18 18

ประถมศกึษาปีที่ 6/1

ช้ัน/ห้อง

ประถมศกึษาปีที่ 6/2

ประถมศกึษาปีที่ 6/3

ประถมศกึษาปีที่ 6/4

ประถมศกึษาปีที่ 6/5

ประถมศกึษาปีที่ 6/6

ประถมศกึษาปีที่ 6/7

ประถมศกึษาปีที่ 6/8

ประถมศกึษาปีที่ 6/9

19 16

19 16

35

35

18 17

16 19

35

35

17 18

18 17

35

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2562

โรงเรียนหลักเมอืงมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1

ชาย หญิง

12 28

จ านวนนักเรียน

รวม

40



1 เด็กชายศิรยุทธ์  วุฒิพันธ์
2 เด็กชายพงศัคร  หนันค าจร
3 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
4 เด็กชายธนวัฒน์  พรมดา
5 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง
6 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า
7 เด็กชายกิตติคุณ เลิศทรัพย์ม่ังมี
8 เด็กชายเจ้าพระยา  สุโพธ์ิ
9 เด็กชายชุติเทพ  หมวดนา
10 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูมิสายดอน
11 เด็กชายธนาเทพ  พูลสวัสด์ิ
12 เด็กชายพงศกร   อุไรแข
13 เด็กหญิงเจียระไน   ไชยปัญหา
14 เด็กหญิงวีรภัทรา  ค าสีแก้ว
15 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี
16 เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี
17 เด็กหญิงกัลยาพร  สุพังโค
18 เด็กหญิงพิชชานันท์  ค ามะวาปี
19 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ
20 เด็กหญิงประกายพร   ภูมิภักด์ิ
21 เด็กหญิงศิรภัสสร   ภูดีทิพย์
22 เด็กหญิงจีรนันท์  อาจเจริญ
23 เด็กหญิงเย็นฤดี  ค าเพ็ง
24 เด็กหญิงอธิชา  ขันสาลี
25 เด็กหญิงโกลัญญา  ศรีไสล
26 เด็กหญิงพัชชนิดา สายหลักค า
27 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หล่าค า
28 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรินยา
29 เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทะกล
30 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย
31 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร
32 เด็กหญิงศุภนิดา  พระสิงห์
33 เด็กหญิงสุขิตา  จันทร์ศรี
34 เด็กหญิงธาราทิพย์    ใจดี
35 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงหรณ์
36 เด็กหญิงดวงฤทัย  มีพิมพ์
37 เด็กหญิงวรัชยา  เล่ห์กล

38 เด็กหญิงณัฐชา  ชอบพิมาย
39 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กาสิงห์
40 เด็กหญิงอรพรรณ  พลแก้ว

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายณัฐพงษ์   ผิวบาง
2 เด็กชายอนุภัทร  กุลทอง
3 เด็กชายภัทรดล  ลมลด
4 เด็กชายกิติกร   นพแก้วเกรียงไกร
5 เด็กชายรัตนพล   บ ารุงเอ้ือ
6 เด็กชายอนุภักด์ิ   บัวพิน
7 เด็กชายปพนกฤช  ชมภูหลง
8 เด็กชายภัทรพงษ์  อุทาหงษ์
9 เด็กชายปิยะวัฒน์  อะเวลา
10 เด็กชายธนัท  ภู่ก าจัด
11 เด็กชายปริวัฒน์  ภักดี
12 เด็กชายนเรนทร  ราวะรินทร์
13 เด็กชายธนชัย  พลเสน
14 เด็กชายธนโชค   พลเสน
15 เด็กชายพชรมงคล  ค าวิชิต
16 เด็กชายปฏิพัทร์  สมบัติหอม
17 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา
18 เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญหล้า
19 เด็กหญิงอนัญพร  ศิลจวัตร
20 เด็กหญิงวรัทยา   เพ็งพันธ์
21 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใบบ้ง
22 เด็กหญิงจุฑามณี   พันธ์ุสวัสด์ิ
23 เด็กหญิงวิพาดา  อินทะโภคา
24 เด็กหญิงยุพิน  ผลาพล
25 เด็กหญิงอารีย์ยา  แก้วเกตุ
26 เด็กหญิงอริสรา  สโมสร
27 เด็กหญิงพิชาพร   รินทะรึก
28 เด็กหญิงสุทธิดา  ปัญญามี
29 เด็กหญิงศศิธร  เกตุดี
30 เด็กหญิงธลีสนา  จันทะฤทธ์ิ
31 เด็กหญิงภัทรวดี  คนคง
32 เด็กหญิงศิชญลักษม์ิ  คล้ายจินดา
33 เด็กหญิงลักขิกา  ทุมพิลา
34 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หม่ืนศรีเมือง
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฤทธิโคตร

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายพงศกร  แก้วเนตร
2 เด็กชายวทัญญู  นนท์อาสา
3 เด็กชายเกียรติคุณ  กุณโฮง
4 เด็กชายธนัท  นันทะเสน
5 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญมี
6 เด็กชายอนวัช  ค าภูจูม
7 เด็กชายศุภกร   สว่างเวชย์
8 เด็กชายปาฎิหารย์  ชัยโพธ์ิ
9 เด็กชายธนากร  ประทุมชัย
10 เด็กชายภานุเดช  พลศรี
11 เด็กชายนราธิป  พรมพลเมือง
12 เด็กชายภานุพงษ์  หลงมาศ
13 เด็กชายพินิจนัย  ไชยศักด์ิ
14 เด็กชายจตุพัท  หาฉวี
15 เด็กชายกมลเทพ  อุ่นใจ
16 เด็กชายธนกร  ภาสกุล
17 เด็กชายทิพากร  เทพสถิต
18 เด็กชายธรณัส  พุ่มมาลา
19 เด็กหญิงกฤติกา  อ่อนโพธา
20 เด็กหญิงวนิตศรา  อรรควงษ์
21 เด็กหญิงเปรมมิกา   นนท์อาสา
22 เด็กหญิงศรัณยา   กองชา
23 เด็กหญิงสุพิชชา   นามเทพ
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี
25 เด็กหญิงพัณณิตา  นันทะเสน
26 เด็กหญิงนันทรัตน์  ด้วงหว้า
27 เด็กหญิงสุพิชญา  ยะหัวดง
28 เด็กหญิงชยุดา  รัสมิงแก้ว
29 เด็กหญิงปภาดา    เขียวศรี
30 เด็กหญิงจิตรลดา  สอนมาลา
31 เด็กหญิงวิมลศิริ  ดวงพาวัง
32 เด็กหญิงสายสวรรค์  พลเรือง
33 เด็กหญิงพชรกมล  ภูหัวไร่
34 เด็กหญิงรุจิรดา  จันทะนนตรี
35 เด็กหญิงอินธิรา  พิมเสน

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายรัฐภูมิ  จันปัญญา
2 เด็กชายธีระยุทธ  ทับสีหา
3 เด็กชายพชรพล  วิชัยวงศ์
4 เด็กชายมารุเทพ  จ้ าแพงจันทร์
5 เด็กชายปณิธาน   สิงหน
6 เด็กชายกันตินันท์   ทับหงษา
7 เด็กชายชนาธิป     มะเสนา
8 เด็กชายธีรพัฒน์   ทรงเล็กศิลป์
9 เด็กชายวรเชษฐ  ปรีเลขา
10 เด็กชายวงศธร  ครุฑจันทร์
11 เด็กชายสรวิชญ์  ยุทธชัยมงคล
12 เด็กชายแทนคุณ  สร้อยสน
13 เด็กชายตติย   มาลาหอม
14 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงษ์ลอง
15 เด็กชายกาญจณ์เกล้า เดชบุรัมย์
16 เด็กชายกฤตพัฒน์  สุวรรณเพ็ง
17 เด็กชายพิชิตพงษ์  ปัจชัย
18 เด็กชายอนุชา  กล าเงิน
19 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทิพพิชัย
20 เด็กหญิงสุพรรษา   ทุมพิลา
21 เด็กหญิงเนาวรัตน์    พลแสน
22 เด็กหญิงนิติยา  สังกะชาติ
23 เด็กหญิงอมรพิมล  พลลา
24 เด็กหญิงอาริศรา  สีสุพล
25 เด็กหญิงแพรพิไล  เศษรักษา
26 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน
27 เด็กหญิงพิสชา  วงษ์เมือง
28 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประวันเนา
29 เด็กหญิงณัฏฐิดา  มลาสินธ์
30 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีวันทา
31 เด็กหญิงแหวนทิพย์  มาตรภูธร
32 เด็กหญิงสุพิชฌา   ตะภา
33 เด็กหญิงอภินันทกานต์  สุวะระ
34 เด็กหญิงปิยะพร    สายโคกกลาง
35 เด็กหญิงศิริลดา  ดีสวน

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/4  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายศรุต   วงงอ
2 เด็กชายณัฐพงษ์    เหลาภา
3 เด็กชายภูสิทธ์ิ    พิลาไชย
4 เด็กชายธีรภัทร   เสยยงคะ
5 เด็กชายศุภวิชญ์  ค าพินิจน์
6 เด็กชายพิพัฒน์  แก่ขาว
7 เด็กชายครองไตรภพ  สิงสนิท
8 เด็กชายกฤติกรณ์  ศรีมุลตรี
9 เด็กชายสุรเชฐ  ไชยแสง
10 เด็กชายสิรภัทร  อ่อนพันธ์
11 เด็กชายปกรณ์กิจ   อันทะโส
12 เด็กชายธเนศ  แทนไทย
13 เด็กชายพีระภัทร   จันทะจร
14 เด็กชายณัฐชนน กงภูเวช
15 เด็กชายธีรศักด์ิ  สุจันทร์
16 เด็กชายอภิไชย  เหล่าพิเดช
17 เด็กหญิงธัญมหลักษณ์  โชคชัยธนาศรีแก้ว

18 เด็กหญิงวริศรา   ค าศรี
19 เด็กหญิงจีรนันท์  นาถมทอง
20 เด็กหญิงเขมจิรา  น้อยสุข
21 เด็กหญิงวิภาดา  พลจ่า
22 เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วเกตุ
23 เด็กหญิงอรปรียา   พุดลา
24 เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาหอม
25 เด็กหญิงญาณีนาถ  ทองลา
26 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  แจ่มจ ารูญ
27 เด็กหญิงสุวิชาดา  ประนัดถานัง
28 เด็กหญิงชัชฎาภา  ต๊ิบปาละ
29 เด็กหญิงจรรยพร  มาแสง
30 เด็กหญิงนรารัตน์  ม่วงประสิทธ์ิ
31 เด็กหญิงวิภาวี  บุญดาราช
32 เด็กหญิงปริมรตา  ไชยเชษฐ์
33 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไกรพล
34 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีหลง
35 เด็กหญิงสุชานุช  จูมโฮม

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายหิรัญ  โสดี
2 เด็กชายรพีภัทร  ชะนะโยธา
3 เด็กชายศิวกร  สัจจวาสน์
4 เด็กชายวสุพล  บุญมี
5 เด็กชายพงศกร  จันทร์เทพ
6 เด็กชายวชิร  อรุณ
7 เด็กชายสิรภพ  เช้ือภักดี
8 เด็กชายชัยอนันต์    ภาษี
9 เด็กชายเจษฎาภรณ์   มูลสมบัติ
10 เด็กชายวิชยากร    เจริญดี
11 เด็กชายกฤษฏา  นาริจันทร์
12 เด็กชายสุขสันต์  นนทภา
13 เด็กชายคฑาวุธ  ค านวณ
14 เด็กชายกมลภพ  สายหลักค า
15 เด็กชายปฎิวัติ  โพธ์ิสาลี
16 เด็กชายศุภโชติ  ตรีวิเศษ
17 เด็กชายบุณยกร   มาฟู
18 เด็กชายไชยภัทร   อุทกังนาวี
19 เด็กชายอัศวิน  ไชยค าม่ัง
20 เด็กหญิงญาณิศา  บุญน่ิม
21 เด็กหญิงประภาพร  แพงจันทร์
22 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วพวง
23 เด็กหญิงสุนิตา   ดิลกอุดมฤกษ์
24 เด็กหญิงกาญจนา    ไชยมะโรง
25 เด็กหญิงศศิกาญน์    ศิริมนูญ
26 เด็กหญิงนุชธิดา   เหล่าจูม
27 เด็กหญิงพิมเงิน  ใบบ้ง
28 เด็กหญิงสุธาทินี  ตะบุญ
29 เด็กหญิงพรพรรณ  ค าศรี
30 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ยอโง้ง
31 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญหา
32 เด็กหญิงสุนิสา   ค าเรืองศรี
33 เด็กหญิงชลิตา  บุญหล้า
34 เด็กหญิงศิริญญา  สิทธิชัยวงค์
35 เด็กหญิงณัฐชา  รินทรึก

แบบเก็บคะแนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายสิรยุทธ  บุญพิค า
2 เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ฮาตวงศ์
3 เด็กชายปิยวัฒน์  คงแสนค า
4 เด็กชายวงศธร  นิลาพันธ์
5 เด็กชายวิทยา  จันทร์เมือง
6 เด็กชายวิรุฬน์  นกเขียว
7 เด็กชายกิตติ    ราชวงศ์
8 เด็กชายศรายุทธ  งามเนตร
9 เด็กชายธีรเดช  แผ่นแก้ว
10 เด็กชายฤทธิชาญ  กมล
11 เด็กชายวรพงศ์  สอนชัยภูมิ
12 เด็กชายปฎิพัฒน์  ชุมพล
13 เด็กชายคมเพ็ชร  พินชะวะนัด
14 เด็กชายนราวิชญ์  สอนสา
15 เด็กชายวีรภาพ  เจริญสุข
16 เด็กชายชยพล  นนทประศาสน์
17 เด็กชายไกรวิชญ์  รัตนพร
18 เด็กชายอรรถกร  พลพันธ์ุ
19 เด็กชายวิชชากร  จันทรสามารถ
20 เด็กหญิงณัฐพร  สืบเหล่าง้ิว
21 เด็กหญิงหน่ึงธิดา  กองเกิด
22 เด็กหญิงไปรยา  อินทา
23 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี
24 เด็กหญิงขวัญชนก ประเสริฐสังข์
25 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ ศรีมุงคุณ
26 เด็กหญิงดวงพร  นัดทะยาย
27 เด็กหญิงสุพัตรา  บุดสีสวย
28 เด็กหญิงวรกาญจน์    คงแสนค า
29 เด็กหญิงวาสนา  สีทาวงษา
30 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูคาม
31 เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ
32 เด็กหญิงสุพิญญา  กาสิน
33 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซ้ายยศ
34 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง
35 เด็กหญิงนภาพร  ส้มภูทอง
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เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายสิทธิพร   แสนสด
2 เด็กชายธีรภัทร   พลเทพ
3 เด็กชายเพ่ิมพูน    ไชยแสง
4 เด็กชายชินาธิป    สุขแท้
5 เด็กชายจารุภัทร  บุตรเรือง
6 เด็กชายศรนารายณ์ ประเมลัย
7 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดสารี
8 เด็กชายทินกร  ชินวงศ์
9 เด็กชายอธิป  โพธ์ิศรี
10 เด็กชายจักรภพ  สง่าดี
11 เด็กชายนพรัตน์  นามวงศ์
12 เด็กชายณฐกร    นะตะ
13 เด็กชายธนภัทร    สิงอ่อน
14 เด็กชายศุภลักษณ์  ฉายะยันต์
15 เด็กชายชนาธิป  ระวิโรจน์
16 เด็กชายศิริทรัพย์  สรรพศิริ
17 เด็กชายณธปกร  ศรีกุลคร
18 เด็กชายธีรภัทร  อุดรเขตร
19 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทวีวัย
20 เด็กชายศิวกร  มีศิริ
21 เด็กชายณัฐวัตร  แกล้วกล้า
22 เด็กหญิงศศิธร   เสาสามา
23 เด็กหญิงลักษิกา  ก้านศรีรัตน์
24 เด็กหญิงวิชิตา  เศษภักดี
25 เด็กหญิงกชพร  สุนทวงษ์
26 เด็กหญิงประณัฐฎา  โพธ์ิราม
27 เด็กหญิงปนัดดา  ทินวัน
28 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบัวบาน
29 เด็กหญิงอลิสา  สีทาวงษา
30 เด็กหญิงกนกนุช   นุภานิช
31 เด็กหญิงญาณิศา  จอมค าสิงห์
32 เด็กหญิงปรียาภรณ์    พันธ์คง
33 เด็กหญิงภูนศิริ  เคนสุโพธ์ิ
34 เดก็หญิงรวงข้าว  ศรีช านิ 

35 เด็กชายสุวิชชากุล  โคตะมะ
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เลขท่ี ช่ือ - สกุล

รายการวัด/คะแนนเต็ม
รวม



1 เด็กชายพงษ์พิสุทธ์ิ  แสงรัศมี
2 เด็กชายปฏิพล  นนสุวรรณ
3 เด็กชายณัฐพล  สิมมะลิ
4 เด็กชายณรงค์กรณ์  เปาะศิริ
5 เด็กชายวรากร  กางมัน
6 เด็กชายภควัฒน์  วงศ์อามาตย์
7 เด็กชายเดชวัต  ตรีวิเศษ
8 เด็กชายจิรายุทธ  ค าสิงห์
9 เด็กชายศุภกร จันทร์ใจหาญ
10 เด็กชายพงศกร   อุประ
11 เด็กชายสรันกร  จันปัญญา
12 เด็กชายณัฐพงษ์  วังหิน
13 เด็กชายพันธจิตร  มีโชติ
14 เด็กชายมนัสวิน  พิมพ์ศรี
15 เด็กชายชัยภัทร  ชารีรักษ์
16 เด็กชายนันณะธี  ทบด้าน
17 เด็กชายอภิชน  เน่ืองมัจฉา
18 เด็กชายปราชญา  พันธ์เพชร
19 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ นามมุงคุณ
20 เด็กหญิงชุติปภา  พิมพัตรา
21 เด็กหญิงวรัตรา  พลลาภ

22 เด็กหญิงภูภิญญา  พาพอน
23 เด็กหญิงภูรศิกานต์   บาริศรี
24 เด็กหญิงรัชนี  ทินพิษ
25 เด็กหญิงสิริกันยา  สวาทพงษ์
26 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไสยโสภณ
27 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   ด าหร่ือ
28 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฝ่ายไทย
29 เด็กหญิงภารตา   อามาตย์พล
30 เด็กหญิงกานต์สินี  โพธ์ิกระจ่าง
31 เด็กหญิงขนิษฐา  พ่อศรียา
32 เด็กหญิงปิยะทิพย์  นนทภา
33 เด็กหญิงสิดาพร     สุมณี
34 เด็กหญิงดุสิตาภรณ์ สมวัน
35 เด็กหญิงนิลาวัณย์  พัดเพ็ง
36 เด็กหญิงพรพิมล  อ้ายจันทึกะ
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เลขท่ี ช่ือ - สกุล
รายการวัด/คะแนนเต็ม

รวม


