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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 9 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
11001 เด็กหญิงอริสรา เทพมงคล
อนุบาลเดือนฉาย
11002 เด็กชายออเงิน หล้าสุดตา
ชุมชนแท่นประจัน
11003 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ รังกลาง
ภูมิวิทยา
11004 เด็กชายพัสวุฒิ ผ่อนจรุง
ภูมิวิทยา
11005 เด็กชายธนภูมิ ทองเวียง
บ้านกุดจอก
11006 เด็กหญิงธรรมจารี ลานดลธรรม
ภูมิวิทยา
11007 เด็กหญิงอุมากรณ์ ลาภประสพ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
11008 เด็กชายศิวกร ยาปิ่น
บ้านหนองปลา
11009 เด็กหญิงขวัญข้าว ไกรสกุล
หนองขามวิทยาคาร
11010 เด็กหญิงณัฐวดี วีระเดชะ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
11011 เด็กหญิงสิริกัญญา แก้งทอง
บ้านสารจอด
11012 เด็กหญิงจีระนันท์ จันทพิมพ์
อนุบาลเดือนฉาย
11013 เด็กหญิงชนินาถ สุภาโสต
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
11014 เด็กหญิงศุภิสรา ธรณิศราติพงศ์
ภูมิวิทยา
11015 เด็กหญิงศุภสรา ธรณิศราติพงศ์
ภูมิวิทยา
11016 เด็กชายกฤตยชญ์ เผ่าฉนวน
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
11017 เด็กหญิงนัฐลดา หลั่งนาทิพย์
ภูมิวิทยา
11018 เด็กชายภาณุพงศ์ เร่งร้อน
บ้านหนองปลา
11019 เด็กหญิงกชวรรณ เกลอสูงเนิน
ภูมิวิทยา
11020 เด็กหญิงกมัยธร ปะทามา
ภูมิวิทยา
11021 เด็กหญิงปุณญาดา หอมชาลี
บ้านขามป้อม
11022 เด็กหญิงปรียาวรรณ โพนศรีชัย
ภูมิวิทยา
11023 เด็กชายภานุพงศ์ ตาปราบ
อนุบาลบ้านทับทิม
11024 เด็กหญิงฐิติญา เขียนภูเขียว
อนุบาลบ้านทับทิม
11025 เด็กหญิงปาลิดา วุฒิกมลชาติ
อนุบาลบ้านทับทิม
11026 เด็กหญิงนภสร ใกล้จันอัด
สวนวิทยา
11027 เด็กหญิงรุ่งกานต์ ปัญญาเทพ
สวนวิทยา
11028 เด็กหญิงสินนภา คุณเคน
บ้านห้วยพลวง
11029 เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงถวิล
ภูมิวิทยา
11030 เด็กหญิงพรทิพา หมื่นจิตร
ภูมิวิทยา
11031 เด็กชายจิรวัฒน์ มิ่งโอโล
อนุบาลบ้านทับทิม
11032 เด็กหญิงสุชาวลี ทองสุวรรณสม
บ้านนาหนองทุ่ม
11033 เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนกรม
อนุบาลบ้านทับทิม
11034 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จาปาเทศ
บ้านมูลกระบือ
11035 เด็กหญิงวลินนัชชา พรหมผุย
บ้านมูลกระบือ
11036 เด็กหญิงกุลญกร เถื่อนมิ่งมาตย์
อนุบาลสายฝนศึกษา
11037 เด็กชายสิรภัทร นามวิจิตร
ภูมิวิทยา
11038 เด็กหญิงนวพร ราษีใส
อินทรศึกษา
11039 เด็กหญิงรัตติพรรณ ทัพโยธา
ภูมิวิทยา
12001 เด็กชายปฎิวัติ จันทร์ดี
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 9 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
12002 เด็กชายเขมนรินทร์ ผลภิญโญ
ชุมชนแท่นประจัน
12003 เด็กหญิงวรรณิสา นิลบรรพต
ชุมชนแท่นประจัน
12004 เด็กชายสราวุฒ รัศมีเดือน
สามสวนวิทยา
12005 เด็กหญิงสโรชา กมลเลิศ
ภูมิวิทยา
12006 เด็กหญิงนันทัชพร ประจาเมือง
สามสวนวิทยา
12007 เด็กชายก้องเกียรติ มาดินดา
ภูมิวิทยา
12008 เด็กหญิงขนิษฐา ขลังวิเชียร
ภูมิวิทยา
12009 เด็กชายตะวัน สิงห์ดินดา
ภูมิวิทยา
12010 เด็กหญิงภัทรวดี เรียกจารัส
ภูมิวิทยา
12011 เด็กหญิงอารยา โชคเจริญ
ภูมิวิทยา
12012 เด็กชายนัตพล สงสุกแก
ภูมิวิทยา
12013 เด็กชายปริมินท์ ดินจันทร์
ภูมิวิทยา
12014 เด็กหญิงชลลดา นิลภูผา
ภูมิวิทยา
12015 เด็กหญิงสุธาสินี นามบุรี
ภูมิวิทยา
12016 เด็กหญิงสุภารัตน์ ขุนทะวาด
ภูมิวิทยา
12017 เด็กชายภควัต ขวัญศักดิ์
ภูมิวิทยา
12018 เด็กหญิงภริชญา ผมฉลวย
ภูมิวิทยา
12019 เด็กหญิงกานต์สินี นิลขุนทศ
ภูมิวิทยา
12020 เด็กหญิงอภิสุตา เชือผักชี
ภูมิวิทยา
12021 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตรหมั่น
สามสวนวิทยา
12022 เด็กหญิงภานุมาส ผลานิสงค์
สามสวนวิทยา
12023 เด็กชายธนทร เวียงชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
12024 เด็กหญิงพิมลวรรณ เวียงดินดา
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
12025 เด็กชายภทร เรขาโชค
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
12026 เด็กหญิงลักษมี นวลเกษา
ภูมิวิทยา
12027 เด็กหญิงจารุวรรณ ฮงคาอุด
ภูมิวิทยา
12028 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ยงพงศ์ขจรกิจ
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
12029 เด็กหญิงภิญญดา เสมาทอง
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
12030 เด็กหญิงณภัทรารัตน์ ปริญญาธนพงศ์
ภูมิวิทยา
12031 เด็กชายอัครชัย มีปัญญา
ภูมิวิทยา
12032 เด็กหญิงอาภรณ์ สวัสดิ์รักษ์
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
12033 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยแสน
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12034 เด็กหญิงฐิติชญา แนวโนนทัน
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12035 เด็กหญิงกนกวรรณ ยางชัยภูมิ
บ้านหนองคอนไทย
12036 เด็กหญิงจิรญาภา นิสัยตรง
บ้านหนองคอนไทย
12037 เด็กหญิงเจนจินา ถนอมถิ่น
บ้านหนองคอนไทย
12038 เด็กหญิงสิริลักษ์ มานะดี
ภูมิวิทยา
12039 เด็กหญิงกรรทิมา อาจสามารถ
บ้านเขวา
12040 เด็กหญิงชนาพร ศรีวงชัย
บ้านหนองแซง
12041 เด็กชายศักย์ศรณ์ สู่หญ้านาง
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 9 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
12042 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุนานิน
บ้านหนองแซง
12043 เด็กชายเกริกเกียรติ โป่งขุนทด
ภูมิวิทยา
12044 เด็กชายธรรมณัฐ นามพันดุง
ภูมิวิทยา
12045 เด็กหญิงเพียงลดา บุตรจันทร์
ภูมิวิทยา
12046 เด็กหญิงโฆษิตา พิมพา
ภูมิวิทยา
12047 เด็กชายธีรภัทร อภัยสูงเนิน
บ้านหนองแซง
12048 เด็กชายเสกสรร คาสอน
บ้านหนองแซง
12049 เด็กชายธนพงศ์ พันธ์รักษา
ภูมิวิทยา
12050 เด็กชายนาพล อาจโยธา
ภูมิวิทยา
12051 เด็กหญิงปุณยนุช เพชรกันหา
ภูมิวิทยา
12052 เด็กชายวีรภัทร พลสังข์
ภูมิวิทยา
12053 เด็กหญิงลักษิกา วารีศรี
ภูมิวิทยา
12054 เด็กหญิงศุภิศรา สิงห์จันทบุตร
ภูมิวิทยา
12055 เด็กหญิงฉัตรฤทัย ฦาชา
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12056 เด็กหญิงปัทมพร เขาเขียว
ภูมิวิทยา
12057 เด็กชายวิทยา บัวสระ
ภูมิวิทยา
12058 เด็กหญิงจิราภา เข่งรอด
ภูมิวิทยา
12059 เด็กหญิงวีธรา ร่วมชัยภูมิ
อนุบาลชุมแพ
12060 เด็กชายธนโชติ เนือยทอง
ภูมิวิทยา
12061 เด็กชายปรมินทร์ ขวัญมา
ภูมิวิทยา
12062 เด็กชายปุณยวัจน์ สิงหวาปี
ภูมิวิทยา
12063 เด็กชายศุภวิชญ์ เรียบเรียง
บ้านโป่งโพธิ์
12064 เด็กชายอกฤษณ์ หมู่เพชร
ภูมิวิทยา
12065 เด็กหญิงพลอยภิญโญ ภิญโญศักดิ์
สามสวนวิทยา
12066 เด็กหญิงวนุชสรา ภุมมะโสภณ
ภูมิวิทยา
12067 เด็กชายภูผา อนุกูล
ภูมิวิทยา
12068 เด็กหญิงพัชรพร ทองทาย
บ้านโป่งโพธิ์
12069 เด็กชายญาณพัฒน์ วรรณวิกรม์
ภูมิวิทยา
12070 เด็กหญิงทิราภรณ์ ใจเอือ
หนองขามวิทยาคาร
12071 เด็กหญิงพรไพลิน วิชิตสูงเนิน
ภูมิวิทยา
12072 เด็กหญิงพรรณพิมุข บุญประภาศรี
ภูมิวิทยา
12073 เด็กหญิงมลปริยา พลพิทักษ์
บ้านหัวหนอง
12074 เด็กหญิงภานุมาศ คุ้มเงิน
บ้านหัวหนอง
12075 เด็กหญิงนิลาวรรณ ไชยฮะนิต
บ้านหัวหนอง
12076 เด็กชายพยุงศักดิ์ พิลาชัย
หนองขามวิทยาคาร
12077 เด็กหญิงธันย์ชนก หมู่โสภิญ
ภูมิวิทยา
12078 เด็กชายจิรพงศ์ ก่อบุญ
ชุมชนบ้านหัน
12079 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน
สามสวนวิทยา
12080 เด็กชายธนภัทร ทางชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
12081 เด็กหญิงดลยา น้อยลา
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 9 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
12082 เด็กชายศุภกร คะระนันท์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
12083 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธรรมกุล
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
12084 เด็กชายนิรุช ขวัญพงษ์
ภูมิวิทยา
12085 เด็กหญิงจิลลาภัทร อังศรี
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
12086 เด็กหญิงมนตรา ลาภทวี
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
12087 เด็กหญิงภัทรวดี ถนอมชีพ
บ้านหนองคอนไทย
12088 เด็กชายธราเทพ แซ่ว่อง
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
12089 เด็กหญิงศศิญา คะระนันท์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
12090 เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมสูงเนิน
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
12091 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ยางชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
12092 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุขขุนทด
บ้านหนองแซง
12093 เด็กหญิงอภิษฎา สีดาห้าว
บ้านหนองแซง
12094 เด็กหญิงณัฐพร แสงเดือน
ภูมิวิทยา
12095 เด็กหญิงพรรษา ศาลางาม
ภูมิวิทยา
12096 เด็กหญิงสุพัดชา พรหมเมตตา
บ้านหนองเซียงซา
12097 เด็กหญิงเอมิกา สรวงศิริ
ภูมิวิทยา
12098 เด็กหญิงปิยนุช โชคคุณ
ภูมิวิทยา
12099 เด็กหญิงฐาปนี ศรีอุดร
บ้านหนองแซง
12100 เด็กชายธนวัต จันทร์เสม
บ้านแบ้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12101 เด็กหญิงปุณิกา พิมพะนิตย์
บ้านหนองเซียงซา
12102 เด็กหญิงศิวารยา นกแก้ว
ภูมิวิทยา
12103 เด็กหญิงจุฑาพร หมู่โสภิญ
ภูมิวิทยา
12104 เด็กหญิงสุชาสินี แนวโอโล
ภูมิวิทยา
12105 เด็กชายวุฒินันท์ พรประสิทธิ์
ภูมิวิทยา
12106 เด็กชายเมธัส แนบขุนทด
ภูมิวิทยา
12107 เด็กหญิงกนกพร เลี่ยวไพโรจน์
ภูมิวิทยา
12108 เด็กหญิงพรพิมล ราษีสวย
ภูมิวิทยา
12109 เด็กหญิงพัชราภา ประสิทธิ์อ้น
ภูมิวิทยา
12110 เด็กหญิงซิลมี่ ดันงา
ภูมิวิทยา
12111 เด็กหญิงสุมิษา แสงผึง
บ้านหนองเซียงซา
12112 เด็กหญิงบุณยาพร วรรณารักษ์
บ้านหนองเซียงซา
12113 เด็กหญิงชลนิดา ขอกกุนทา
บ้านหนองเซียงซา
12114 เด็กชายภูวดล จัดจารูญ
บ้านหนองเซียงซา
12115 เด็กชายรัฐภูมิ โรจน์จรุง
ภูมิวิทยา
12116 เด็กหญิงสุชานาฎ รามสูงเนิน
ภูมิวิทยา
12117 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ ดีแซง
ภูมิวิทยา
12118 เด็กหญิงภัทรธิดา จิตติวลาพล
ภูมิวิทยา
12119 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ภิญโญฤทธิ์
ภูมิวิทยา
12120 เด็กชายกฤษฎาธิการ นุชภิเรนทร์
ภูมิวิทยา
12121 เด็กชายกุณณวิชญ์ ลากุล
บ้านหนองเซียงซา
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12122 เด็กชายชัยวุฒิ ไกรแก้ว
บ้านหนองปลา
12123 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกียนแก้ง
บ้านดอน-นกเอียงเก่า
12124 เด็กหญิงเพชรชรี รวิยะวงศ์
ภูมิวิทยา
12125 เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยจรุง
บ้านหนองเซียงซา
12126 เด็กชายศุภวิชญ์ งามดี
ภูมิวิทยา
12127 เด็กชายภูวิศ เกษมสร้อย
บ้านหนองเซียงซา
12128 เด็กชายณัฐวุฒิ เหงี่ยมสูงเนิน
ภูมิวิทยา
12129 เด็กชายพีร์นิธิ นันทวนิช
ภูมิวิทยา
12130 เด็กหญิงชลนิชา ศรีหาบุญทัน
โคกสะอาดแก้งวิทยา
12131 เด็กชายนฤเบศก์ ผลทิพย์
บ้านสีปลาด
12132 เด็กชายพงศธร มิ่งศิริ
ภูมิวิทยา
12133 เด็กหญิงสุภัควัน ศรีเทพย์
บ้านโจดโนนข่า
12134 เด็กหญิงสมิศรา กิตตินิธินนท์
ภูมิวิทยา
12135 เด็กหญิงบุญสิตา แฝดสุระ
บ้านโป่งโพธิ์
12136 เด็กหญิงสุพัตรา ข่าทิพย์พาที
บ้านโป่งโพธิ์
12137 เด็กหญิงนนลนีย์ มาทวงษ์
บ้านโป่งโพธิ์
12138 เด็กชายพีรพัฒน์ งามศักดิ์
บ้านดอน-นกเอียงเก่า
12139 เด็กชายมงคล เข้าใจการ
บ้านดอน-นกเอียงเก่า
12140 เด็กหญิงธัญกร ศรีสุทธิพันธ์พร
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12141 เด็กหญิงสุธินี ขันวงษ์
ภูมิวิทยา
12142 เด็กหญิงวีรอร สันติเมทนีดล
บ้านหนองปลา
12143 เด็กหญิงบุณยานุช นิ่มพิลา
ภูมิวิทยา
12144 เด็กชายธนาพิพัฒน์ สุทธิโพธิ์
ภูมิวิทยา
12145 เด็กชายพัทธดนย์ โคตรมณี
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12146 เด็กหญิงปทุมวรรณ อินทร์เหว่าวงศ์
ภูมิวิทยา
12147 เด็กหญิงวิภาพร พรมเมตตา
ภูมิวิทยา
12148 เด็กชายสิรดนัย ประสมเพชร
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12149 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยะนิล
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12150 เด็กหญิงณชนก ระยัน
ภูมิวิทยา
12151 เด็กชายสุระพัศ สมมะโน
ภูมิวิทยา
12152 เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ชัย
บ้านหัวหนอง
12153 เด็กชายชยานันต์ ใต้ชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
12154 เด็กหญิงกรนภา โคตาลี
ภูมิวิทยา
12155 เด็กหญิงศุภัชญา เลิศขามป้อม
ภูมิวิทยา
12156 เด็กหญิงมนัสชนก ตะนนท์
บ้านเมืองกลางวิทยา
12157 เด็กหญิงณัฐกุล บุตตะกุล
อนุบาลชุมแพ
12158 เด็กชายกิตติ ลีล้าน
บ้านสมกบ(รัฐราษฎร์บารุง)
12159 เด็กชายปลวัชร ราษีสุข
ภูมิวิทยา
12160 เด็กหญิงพิชญ์สินี สมรูป
บ้านสมกบ(รัฐราษฎร์บารุง)
12161 เด็กหญิงพิชชา อริยะสุข
สวนวิทยา
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12162 เด็กชายเสฎฐวุฒิ ฤทธิ์อ้วน
ภูมิวิทยา
12163 เด็กชายภูมิอานนท์ สระแก้ง
ภูมิวิทยา
12164 เด็กหญิงภัทริดา อาจันดา
ภูมิวิทยา
12165 เด็กหญิงลักษิกา โอวาทวงษ์
ภูมิวิทยา
12166 เด็กหญิงวิมลศิริ พลฤทธิ์
ภูมิวิทยา
12167 เด็กหญิงปรียาภัสร์ จิตรกลาง
ภูมิวิทยา
12168 เด็กหญิงณัฐพร เผยศิริ
บ้านหนองบัวพรม
12169 เด็กหญิงณัฐวรา ดอนมั่น
ภูมิวิทยา
12170 เด็กหญิงรัชนีกร ไวสุวรรณ์
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
12171 เด็กหญิงทักษพร แผลงเวช
อนุบาลบ้านทับทิม
12172 เด็กหญิงเมริษา กุลกิจ
อนุบาลบ้านทับทิม
12173 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมิงรัมย์
อนุบาลบ้านทับทิม
12174 เด็กหญิงอภิญญา มุ่งพันธ์กลาง
บ้านแบ้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12175 เด็กหญิงณภัทร แผนจินดา
อนุบาลบ้านทับทิม
12176 เด็กหญิงพัชราภา นนทะคาจันทร์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12177 เด็กหญิงพิมพ์อร เลิศพันธ์
อนุบาลบ้านทับทิม
12178 เด็กหญิงธันย์ชนก พรมภักดี
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12179 เด็กชายวิชาญ นิลภูผา
อนุบาลบ้านทับทิม
12180 เด็กหญิงเยาวภา นิลบรรพต
อนุบาลบ้านทับทิม
12181 เด็กหญิงปณิดา ไชยศิลา
อนุบาลบ้านทับทิม
12182 เด็กหญิงปิยะฉัตร แดงนกขุ้ม
สวนวิทยา
12183 เด็กหญิงภัทรธิดา ฦาชา
สวนวิทยา
12184 เด็กหญิงสุจิตรา ในอินทร์
บ้านนาหัวแรด
12185 เด็กหญิงกิตติยาณี นุชภิเรนทร์
ภูมิวิทยา
12186 เด็กหญิงสุธาสินี เขียวนกขุ้ม
สวนวิทยา
12187 เด็กหญิงอัยพัชฏ์ โสภณัฏฐายีกุล
บ้านหนองบัวพรม
12188 เด็กหญิงกาลัญญู นิลโอโล
ภูมิวิทยา
12189 เด็กหญิงภวิภา เวียงดินดา
ภูมิวิทยา
12190 เด็กหญิงศุภาวรรณ เวสูงเนิน
บ้านหว้าทอง
12191 เด็กหญิงวิลัยวรรณ แสงเพชร
บ้านหว้าทอง
12192 เด็กหญิงรินธารา ประกอบชัย
บ้านหว้าทอง
12193 เด็กหญิงจิราพร ขจัดภัย
บ้านหว้าทอง
12194 เด็กหญิงวรรณวิสา เพชรลา
บ้านหว้าทอง
12195 เด็กหญิงพัชนี หมู่หัวนา
บ้านหว้าทอง
12196 เด็กหญิงเสาวณี มานะ
บ้านหว้าทอง
12197 เด็กหญิงอสมาภรณ์ มงคล
บ้านหว้าทอง
12198 เด็กชายณัฐนนท์ เสาอนันท์
บ้านหว้าทอง
12199 เด็กหญิงธนพร เกิ่งไพบูลย์
บ้านหว้าทอง
12200 เด็กชายอุบลศักดิ์ ฤาชา
บ้านหว้าทอง
12201 เด็กหญิงวิภาดา เชือประสาท
ภูมิวิทยา
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12202 เด็กชายโชติพันธ์ ชาวสวน
ภูมิวิทยา
12203 เด็กหญิงสิรินธร ลบบารุง
บ้านนาหนองทุ่ม
12204 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิ่งโคกกรวด
บ้านนาหนองทุ่ม
12205 เด็กหญิงสุภาพร เพียอินทร์
บ้านนาหนองทุ่ม
12206 เด็กหญิงบุหงัน ชาววาปี
บ้านนาหนองทุ่ม
12207 เด็กหญิงณิชกานต์ นามวิจิตร
บ้านนาหนองทุ่ม
12208 เด็กหญิงพัชรินทร์ ดอยชัยภูมิ
บ้านนาหนองทุ่ม
12209 เด็กหญิงมุกตาภา โทบุดดี
ภูมิวิทยา
12210 เด็กหญิงรัชชานนท์ ฐานวิสัย
ภูมิวิทยา
12211 เด็กหญิงอนันตธิดา นาคดิลก
ภูมิวิทยา
12212 เด็กหญิงธนาวดี มีแก้ว
ภูมิวิทยา
12213 เด็กหญิงสุพรรษา ชัยมีเขียว
ภูมิวิทยา
12214 เด็กหญิงปาลิตา ต่อชาติ
บ้านหนองปลา
12215 เด็กหญิงญาณิศา นิสัยตรง
บ้านโนนสาทร
12216 เด็กชายทินกร กิ่งสีเสียด
บ้านโนนสาทร
12217 เด็กหญิงพัชรินทร์ มูลประสิทธิ์
บ้านโนนสาทร
12218 เด็กหญิงวริศรา แจ้งทอง
บ้านโนนสาทร
12219 เด็กชายพงศธร กระจ่างวงษ์
บ้านหนองแซง
12220 เด็กชายศราวุธ เสียมแหลม
บ้านหนองแซง
12221 เด็กหญิงศุภิสรา เข็มภูเขียว
ภูมิวิทยา
12222 เด็กหญิงณหฤทัย พรมบุ
เกษตรศิลปวิทยา
12223 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรืองสุวรรณ์
เกษตรศิลปวิทยา
12224 เด็กชายศุภมงคล นันทะเกตุ
ชุมแพวิทยา
12225 เด็กหญิงพุทธิดา ยศกระโทก
ภูมิวิทยา
12226 เด็กหญิงภทรพรรณ กรไธสง
เกษตรศิลปวิทยา
12227 เด็กชายนพเดช ผักบัวคา
บ้านหนองบัวพรม
12228 เด็กชายกรกฎ อสุชีวะ
สวนวิทยา
12229 เด็กหญิงธิญาดา ทวีลาภ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
12230 เด็กชายธีรภาพ คลังระหัด
บ้านตลาดอุดมวิทย์
12231 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรลา
บ้านโนนดินแดง
12232 เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ์
บ้านกุดจอก
12233 เด็กหญิงสิริพรรณ แก่นภูเขียว
บ้านกุดจอก
12234 เด็กชายฐิติธาร อาชาเขียว
บ้านโนนดินแดง
12235 เด็กชายประยุทธ โอดประภัย
บ้านโนนดินแดง
12236 เด็กชายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
บ้านโนนดินแดง
12237 เด็กหญิงภิญญดา เบ้ามี
บ้านโนนดินแดง
12238 เด็กชายรัฐภูมิ เกตุขาว
บ้านโนนดินแดง
12239 เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมเมตตา
บ้านโนนดินแดง
12240 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภักดิ์จรุง
บ้านมูลกระบือ
12241 เด็กหญิงชริญญา ผุยเถิง
บ้านมูลกระบือ
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12242 เด็กหญิงพรนิภา ช่างแก้ว
บ้านมูลกระบือ
12243 เด็กหญิงกัลย์สุดา ดอนซ้าย
บ้านมูลกระบือ
12244 เด็กหญิงปณิดา ตรึกตรองรัมย์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
12245 เด็กชายสุรยุทธ์ เหล่าอูด
ชุมชนชุมแพ
12246 เด็กหญิงขวัญแก้ว จันทศรี
บ้านดอนเตาเหล็ก
12247 เด็กชายพรหมพิริยะ สุพลประดิษฐ
ภูมิวิทยา
12248 เด็กหญิงศุภมาส สาลี
บ้านหนองไรไก่
12249 เด็กหญิงศิริวรรณ บานหาญ
บ้านหนองไรไก่
12250 เด็กหญิงยุวดี ชาญเดช
บ้านหนองไรไก่
12251 เด็กชายทศพล บุดดาลู่
บ้านหนองไรไก่
12252 เด็กชายณัฐภูมิ พรประทุม
บ้านหนองไรไก่
12253 เด็กชายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์
อนุบาลสายฝนศึกษา
12254 เด็กชายธีรเทพ ดวงแก้ว
อนุบาลสายฝนศึกษา
12255 เด็กหญิงพัชรินทร์ธร สลอดกกผึง
อนุบาลสายฝนศึกษา
12256 เด็กหญิงอัณชิษฐา รื่นเริง
ภูมิวิทยา
12257 เด็กหญิงภัณฑิรา แจ่มแสง
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
12258 เด็กหญิงวริศรา ภูมิผักแว่น
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
12259 เด็กหญิงอารยา พรมเมตตา
สระโพนทอง
12260 เด็กหญิงเศรษฐธินีย์ กาไรทอง
บ้านหนองไรไก่
12261 เด็กชายพีระพัฒน์ หมู่จารัส
ภูมิวิทยา
12262 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คุณประทุม
เพชรราษฎร์สามัคคี
12263 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ใหญ่สูง
เพชรราษฎร์สามัคคี
12264 เด็กหญิงกมลวรรณ คลังประโคน
เพชรราษฎร์สามัคคี
12265 เด็กหญิงธนพร รถเพชร
เพชรราษฎร์สามัคคี
12266 เด็กชายปริยะ สุดาจันทร์
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12267 เด็กชายจิณณวัตร ทิพย์รักษ์
บ้านหนองปลา
12268 เด็กหญิงพรพิมล สมบัติหลาย
บ้านกุดเลาะ
12269 เด็กหญิงจันทร์จิรา เชือเทศ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12270 เด็กหญิงภคมณฑน์ บุตตะเขียว
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12271 เด็กหญิงรันย์ภัทรพร สวัสดิ์
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12272 เด็กชายอนุสรณ์ รินกระโทก
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12273 เด็กชายศุภกิตติ์ สาราญ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
12274 เด็กหญิงภัทรธิดา สามชาลี
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
13001 เด็กหญิงโชติญาดา ทองดี
ภูมิวิทยา
13002 เด็กชายฐิติวิวัฒน์ เท้าอิ่ม
ชุมชนแท่นประจัน
13003 เด็กหญิงอนุธิดา ยศพิทักษ์
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13004 เด็กชายอินทัช ยศพิทักษ์
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13005 เด็กหญิงเทพประธาน ธรรมกุล
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13006 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ชินวงศ์
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13007 เด็กหญิงนาตยา ฤาเพียร
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
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13008 เด็กหญิงนภัสกร ทูลแก้ว
ภูมิวิทยา
13009 เด็กหญิงอภิชญา มะโนดา
ภูมิวิทยา
13010 เด็กชายชัชฤทธิ์ โชคคุณ
ภูมิวิทยา
13011 เด็กชายอมรฤทธิ์ สิทธิยศ
ภูมิวิทยา
13012 เด็กชายพิสิษฐ์ ภิลัยวรรณ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
13013 เด็กชายสิทธิโชค วิเศษชาติ
ภูมิวิทยา
13014 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินทร์พรม
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13015 เด็กชายสุวิจักขณ์ สระทองพิมพ์
ภูมิวิทยา
13016 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเมืองช้าง
ภูมิวิทยา
13017 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ กาลังยง
ภูมิวิทยา
13018 เด็กชายทีปกร ภิรมย์ไกรภักดิ์
ภูมิวิทยา
13019 เด็กชายมนตรี พรหมเมตตา
ภูมิวิทยา
13020 เด็กชายพงษกร อ่อนไม้
บ้านหนองแซง
13021 เด็กชายณัฐวุฒิ กุ้ยเอียะ
ภูมิวิทยา
13022 เด็กชายธนวัฒน์ สืบสาย
บ้านหนองแซง
13023 เด็กหญิงเพชรรดา ลากุล
ภูมิวิทยา
13024 เด็กหญิงวิลาสินี ทุมเทียง
ภูมิวิทยา
13025 เด็กชายณัฐพล จิตร์ไมตรี
บ้านหนองคอนไทย
13026 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เชตนุช
บ้านหนองคอนไทย
13027 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผลงวิชา
บ้านหนองคอนไทย
13028 เด็กหญิงปัทมพร อุระเพ็ญ
บ้านหนองคอนไทย
13029 เด็กชายณฐชนนท์ ภิญโญภาพ
อนุบาลเดือนฉาย
13030 เด็กหญิงธันยพร เชตนุช
บ้านหนองคอนไทย
13031 เด็กหญิงธารินี ทองแย้ม
บ้านหนองคอนไทย
13032 เด็กชายชิษณุพงศ์ เพียรอุดม
ภูมิวิทยา
13033 เด็กชายธนภัทร เกิดศิลป์
ภูมิวิทยา
13034 เด็กชายปิยะภัทร ยงดี
บ้านเดื่อดอนกลาง
13035 เด็กชายชินกฤต ชินบุตร
ภูมิวิทยา
13036 เด็กหญิงชุติมาพร ทนามศรี
ภูมิวิทยา
13037 เด็กหญิงชนิกานต์ พิลาฤทธิ์
ภูมิวิทยา
13038 เด็กหญิงกนกภรณ์ ภู่มา
บ้านสีปลาด
13039 เด็กหญิงสาวิกา เมฆศรีเพชร
บ้านสีปลาด
13040 เด็กชายกิตติวัฒน์ สูงบุญมา
ภูมิวิทยา
13041 เด็กหญิงศศิวรรณ ลิมกลั่นดี
ภูมิวิทยา
13042 เด็กหญิงนันทนัช เจริญชีพ
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
13043 เด็กหญิงภริดา สุขสูงเนิน
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
13044 เด็กหญิงสุชาดา สุภาพเพชร
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
13045 เด็กหญิงสุชาวดี สุภาพเพชร
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
13046 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ม่วงสุข
ภูมิวิทยา
13047 เด็กหญิงยุพากร ยุวนานนท์
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
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13048 เด็กหญิงวรัชญา สุทธิอาจ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13049 เด็กหญิงวิชญาพร คงกะพี
ภูมิวิทยา
13050 เด็กหญิงจิราพัชร เจริญเกียรติ
ภูมิวิทยา
13051 เด็กชายยศธร บุญญานุสนธิ์
ภูมิวิทยา
13052 เด็กหญิงเรวดี ฤทธิธานันท์
บ้านหนองคอนไทย
13053 เด็กชายภควัต ฤาหาร
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
13054 เด็กชายวงศกร เฟื่องฟู
ภูมิวิทยา
13055 เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญศรี
บ้านหนองกุง
13056 เด็กหญิงนภัสสร เถาว์วัลย์
บ้านหนองกุง
13057 เด็กชายภัทรภูมิ แว่นจันทร์
บ้านหนองกุง
13058 เด็กหญิงสุณัฏฐา พระศรี
ภูมิวิทยา
13059 เด็กชายภูมิพัฒน์ รวยสูงเนิน
วัดปุรณาวาส
13060 เด็กหญิงชวิศา เที่ยงธรรม
ภูมิวิทยา
13061 เด็กชายณัฐพงษ์ สาริพันธ์
เกษตรศิลปวิทยา
13062 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีอาชวกุล
ภูมิวิทยา
13063 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ลบบารุง
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
13064 เด็กชายนิธิศ ฉัตรรักษา
ภูมิวิทยา
13065 เด็กชายชนาธิป วงศ์กัน
ภูมิวิทยา
13066 เด็กหญิงฐิติวรดา หล้าเพชร
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
13067 เด็กหญิงทุติยาภรณ์ ทุมณี
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
13068 เด็กชายจักรกฤษ ระภักดี
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
13069 เด็กชายรพีภัทร ขันทอง
บ้านนาหนองทุ่ม
13070 เด็กหญิงชลลดา คงคาใส
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
13071 เด็กหญิงอารียา เหล่าจันทร์
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
13072 เด็กหญิงวรัญยา ขวัญบุญ
ภูมิวิทยา
13073 เด็กชายกฤตชัย มีชัย
บ้านหนองคอนไทย
13074 เด็กชายอมรเทพ ณลาปาง
บ้านหนองแซง
13075 เด็กหญิงกนิษฐา ศรีวรรณะ
บ้านหนองปลา
13076 เด็กหญิงอชิรยา กล้าศึก
ภูมิวิทยา
13077 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราษีไสย
ภูมิวิทยา
13078 เด็กหญิงศิริรัตน์ สายราช
บ้านดอน-นกเอียงเก่า
13079 เด็กหญิงอินทิรา คาภูมี
ภูมิวิทยา
13080 เด็กหญิงณัฐพร คชสาร
ภูมิวิทยา
13081 เด็กหญิงณัฐวดี ชาติขยัน
บ้านสีปลาด
13082 เด็กชายชัชวาล แนวถาวร
บ้านสีปลาด
13083 เด็กชายอนุพนธ์ พันธุ์เนียม
บ้านสีปลาด
13084 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมหลิ่ง
บ้านสีปลาด
13085 เด็กหญิงอุมาพร ฤทธิ์ทอง
บ้านสีปลาด
13086 เด็กหญิงธันยา กิ่งแฝง
ภูมิวิทยา
13087 เด็กหญิงวรินทร ธรรมประกอบ
บ้านหนองปลา
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13088 เด็กหญิงสุภาวดี เขียววรรณ
บ้านหนองปลา
13089 เด็กชายธนธรณ์ ถือสมบัติ
ภูมิวิทยา
13090 เด็กหญิงกมลวรรณ ขึนภูเขียว
ภูมิวิทยา
13091 เด็กชายธนกฤต วรเทพนันทกิจ
ภูมิวิทยา
13092 เด็กชายธราธิป เหลืองอ่อน
ภูมิวิทยา
13093 เด็กหญิงปนัดดา สิงห์คง
ภูมิวิทยา
13094 เด็กหญิงอนันธิตา โฉมมงคล
ภูมิวิทยา
13095 เด็กชายนฤบดี ทวีแก้ว
บ้านสีปลาด
13096 เด็กชายสิรภัทร วงศ์กัน
ภูมิวิทยา
13097 เด็กชายนันทยศ คาภาเขียว
บ้านโจดโนนข่า
13098 เด็กชายนิติภูมิ อ่อนแพง
บ้านโจดโนนข่า
13099 เด็กชายภูชิสส์ เจริญโนนสูง
ศาลาสามัคคี
13100 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนั่นนารี
ศาลาสามัคคี
13101 เด็กหญิงนิภาพร มงคล
ภูมิวิทยา
13102 เด็กชายเนติภูมิ ศิริภูมิ
ภูมิวิทยา
13103 เด็กหญิงสุพรรณนภา อรรควิสิฐ
ภูมิวิทยา
13104 เด็กหญิงอุมากร อาจนรา
ภูมิวิทยา
13105 เด็กหญิงสุรางคณา จันทร์เภาพะเนา
บ้านสีปลาด
13106 เด็กหญิงสิรินทรา มาสิงห์
บ้านหนองแซง
13107 เด็กชายธนวินท์ พลฤทธิ์
บ้านหัวหนอง
13108 เด็กหญิงชาริสา สาราญพิศ
บ้านหัวหนอง
13109 เด็กชายศรณภัทร์ มิตรภาพ
บ้านหัวหนอง
13110 เด็กหญิงปัณฑิตา แก้วกระจ่าง
ภูมิวิทยา
13111 เด็กหญิงสุเมธินี สุพีรพงศ์
ภูมิวิทยา
13112 เด็กหญิงสุธีกานต์ ด้วงแก้ว
ภูมิวิทยา
13113 เด็กหญิงธนัชพร ลูกชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
13114 เด็กชายร้อยตะวัน มาเรือง
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
13115 เด็กชายภูริณัฐ คาทองเขียว
สวนวิทยา
13116 เด็กชายกฤตเมธ เกิดมงคล
ภูมิวิทยา
13117 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จินดามาตย์
ภูมิวิทยา
13118 เด็กหญิงปรารถนา ไกรสกุล
ภูมิวิทยา
13119 เด็กชายเกรียงศักดิ์ เที่ยงวิเศษ
บ้านหัวหนอง
13120 เด็กชายธนาดุล โพธิสม
บ้านหนองข่า
13121 เด็กหญิงนลินญา บุญเสนา
บ้านหนองข่า
13122 เด็กหญิงจันทนา โรจน์ปิยะโสภณ
ภูมิวิทยา
13123 เด็กชายพิพัฒน์พล อุดมบัว
สวนวิทยา
13124 เด็กชายชัยพล เณรโต
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
13125 เด็กหญิงพรประภา ฐานวิสัย
บ้านหนองบัวพรม
13126 เด็กหญิงเกศรา ยศดา
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
13127 เด็กชายนพกฤต ก่อพืช
บ้านหนองบัวพรม
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13128 เด็กหญิงดิษยากร เวียงยศ
บ้านสารจอด
13129 เด็กชายภัทรดล คลังภูเขียว
บ้านดอน-นกเอียงเก่า
13130 เด็กหญิงวิมลวรรณ ป้อมสุวรรณ์
อนุบาลบ้านทับทิม
13131 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รถเพชร
อนุบาลบ้านทับทิม
13132 เด็กหญิงณัฐดนัย พรหมโท
อนุบาลบ้านทับทิม
13133 เด็กหญิงศศิกานต์ ช้อยเครือ
อนุบาลบ้านทับทิม
13134 เด็กหญิงภูษณิศา ยมศิริ
อนุบาลบ้านทับทิม
13135 เด็กชายวรวุฒิ แววประทีป
อนุบาลบ้านทับทิม
13136 เด็กชายปัณณวิชญ์ รอดแก้ว
อนุบาลบ้านทับทิม
13137 เด็กชายภัทราวุธ พนมภูมิ
อนุบาลบ้านทับทิม
13138 เด็กชายอรรถพร คงเกษม
อนุบาลบ้านทับทิม
13139 เด็กชายศิรสิทธิ์ ก้อมอ่อน
ชุมชนแท่นประจัน
13140 เด็กชายอัครวิชญ์ เอ่นนู
อนุบาลบ้านทับทิม
13141 เด็กชายกฤษฎา จังโกฎิ
อนุบาลบ้านทับทิม
13142 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สกุลหิรัญดีเลิศ
อนุบาลบ้านทับทิม
13143 เด็กหญิงสุชาดา บุระวัฒน์
อนุบาลบ้านทับทิม
13144 เด็กชายอัฑฒ์ ทรงศรี
อนุบาลบ้านทับทิม
13145 เด็กชายภาณุวัฒน์ ตาปราบ
อนุบาลบ้านทับทิม
13146 เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนกรม
อนุบาลบ้านทับทิม
13147 เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์ศิริ
อนุบาลบ้านทับทิม
13149 เด็กชายชุติพนธ์ เศรษฐชวาลวงษ์
อนุบาลบ้านทับทิม
13150 เด็กหญิงทักษพร เพียวสูงเนิน
บ้านหนองชาก
13151 เด็กชายนิติพงษ์ เพชรดา
บ้านโนนคูณ
13152 เด็กชายภูสิต สายจันทร์
บ้านโนนคูณ
13153 เด็กชายไตรภูมิ แสนตัน
บ้านโนนคูณ
13154 เด็กหญิงธีรดา แผลงวิชา
เอียมอินทร
13155 เด็กชายวิศวกร จตุรพิธพรไชย
ภูมิวิทยา
13156 เด็กหญิงนันฑิตา แนวคาดี
บ้านสีปลาด
13157 เด็กหญิงสุชาวดี หมู่โสภณ
อินทรศึกษา
13158 เด็กชายธนกร ประกอบชัย
อินทรศึกษา
13159 เด็กชายธีรภูมิ สีหาวัตร์
บ้านนาหนองทุ่ม
13160 เด็กชายรัฐภูมิ เดชจาเริญ
บ้านนาหนองทุ่ม
13161 เด็กชายระพิภัทร์ พรรคพล
ฉิมพลีมา
13162 เด็กชายจักรพันธ์ คาระสถาน
ฉิมพลีมา
13163 เด็กชายชัยภัทร เวียงวิเศษ
ฉิมพลีมา
13164 เด็กหญิงศุภิสรา มิตรมาตย์
ภูมิวิทยา
13165 เด็กหญิงปิ่นมุก กล้ารบ
เกษตรศิลปวิทยา
13166 เด็กหญิงสุกันยา เจริญสมบัติ
เกษตรศิลปวิทยา
13167 เด็กชายกฤษฎา พานวรภัทร
เกษตรศิลปวิทยา
13168 เด็กชายจิตติพัฒน์ ทักษะวิเรขะพันธ์
ภูมิวิทยา
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13169 เด็กหญิงกชกร เจือคา
หนองขามวิทยาคาร
13170 เด็กชายณัฐวุฒิ ภิญโญภาพ
อนุบาลเดือนฉาย
13171 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ผือโย
บ้านเมืองคง
13172 เด็กชายพรพิพัฒน์ สุขเกษม
เกษตรศิลปวิทยา
13173 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ขจรนาม
บ้านตลาดอุดมวิทย์
13174 เด็กหญิงอภิสรา ดาษพินิจ
บ้านตลาดอุดมวิทย์
13175 เด็กหญิงจารุศิริ พรมจันทึก
รักเรียนพิทยา
13176 เด็กหญิงณัฐริกา สุจริต
บ้านโนนชาด
13177 เด็กหญิงศศิธร ดาบไธสง
บ้านกุดจอก
13178 เด็กหญิงศลิษา หีบแก้ว
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13179 เด็กชายโสภณวิชญ์ นามคูณพิพัฒน์
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13180 เด็กหญิงชนิสรา ขวัญรักษา
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13181 เด็กชายภีรพันธ์ ศรีหิน
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13182 เด็กหญิงพรรษชล นาถชัยโย
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13183 เด็กหญิงชลธิดา คาวิเศษ
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13184 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา ลาดหนองขุ่น
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13185 เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา พิมพ์เพ็ญ
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13186 เด็กชายกัมปนาท บุราณ
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
13187 เด็กชายวสันต์ พลฤทธิ์
บ้านมูลกระบือ
13188 เด็กชายมัทเธอุส พันธ์ลา
บ้านมูลกระบือ
13189 เด็กหญิงสิริรัตน์ ผลทิพย์
บ้านมูลกระบือ
13190 เด็กหญิงปิยฉัตร บัวลอย
ภูมิวิทยา
13191 เด็กหญิงกุลธิดา ภูมิชัย
บ้านดอนเตาเหล็ก
13192 เด็กชายณิชกุล ทิพย์รักษ์
หนองเมยสามัคคี
13193 เด็กหญิงนาทิพย์ ขลังวิเชียร
หนองเมยสามัคคี
13194 เด็กหญิงขนิษฐา ถาวร
หนองเมยสามัคคี
13195 เด็กหญิงโชติกา บุญมาก
หนองเมยสามัคคี
13196 เด็กชายชิติพัทธ์ สร้างทรัพย์
บ้านหนองคอนไทย
13197 เด็กหญิงแก้วขวัญ เจริญศิลป์
อินทรศึกษา
13198 เด็กชายพงษ์ศิริ แนวถาวร
บ้านหนองคอนไทย
13199 เด็กหญิงนิตยา ดาภูเขียว
บ้านหนองไรไก่
13200 เด็กหญิงนิลลดา เขียวจันทร์
บ้านหนองไรไก่
13201 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กาบิน
ชุมชนชุมแพ
13202 เด็กหญิงเกวลิน ชัยประเสริฐ
อินทรศึกษา
13203 เด็กหญิงอินธาดา แนวสุจริต
อินทรศึกษา
13204 เด็กหญิงญาณิศา อ่องจาปา
อินทรศึกษา
13205 เด็กหญิงจิราพรรณ หมู่โสภิญ
อินทรศึกษา
13206 เด็กหญิงสุวิมล แจ่มแสง
ภูมิวิทยา
13207 เด็กหญิงนภศร ตระกูลศรี
บ้านดอนไก่เถื่อน
13208 เด็กชายสุริยะพงค์ ภักดี
ภูมิวิทยา
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13209 เด็กชายปิติโชค กมลศรี
บ้านหนองปลา
13210 เด็กชายวราพงษ์ วงษ์ศรี
บ้านสีปลาด
13211 เด็กหญิงวิลาสินี อินทร์มณี
สระโพนทอง
13212 เด็กชายประจักษ์ ชาญศรี
บ้านโนนสลวย
13213 เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วเจ็ดคา
อินทรศึกษา
13214 เด็กชายปพนรัตน์ แสงขาว
เพชรราษฎร์สามัคคี
13215 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาหมื่น
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13216 เด็กหญิงนัฐธิตา คุ้มไข่นา
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13217 เด็กหญิงปิยวรรณ พันธ์ยาง
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13218 เด็กหญิงนิศารัตน์ กิจันทร์
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13219 เด็กหญิงชยาภรณ์ ตุงชัยภูมิ
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13220 เด็กหญิงกมลวรรณ วังสระ
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13221 เด็กชายกิตติกวิน สู่หญ้านาง
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13222 เด็กหญิงชนากานต์ โฮงภูเขียว
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13223 เด็กหญิงมัลลิกา ก่อกุศล
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13224 เด็กหญิงธัญรัตน์ ครองถิ่น
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13225 เด็กชายภานุวัฒน์ สิงสอน
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13226 เด็กชายเจริญวิทย์ นารอด
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13227 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ โคตรหัสดี
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13228 เด็กหญิงพีรชญา เจริญกุล
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13229 เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญญานุสนธิ์
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13230 เด็กหญิงศิริยากร รูปชัยภูมิ
อนุบาลบ้านจ่าสม2
13231 เด็กชายอนุชา ประหยัดทรัพย์
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
13232 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ ฐานวิเศษ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
13233 เด็กชายเทวนาถ สุริยันต์
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
13234 เด็กหญิงปาลิตา สังขระ
ภูมิวิทยา
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