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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14001 เด็กชายพีรพงษ์ แสงงาม
ภูมิวิทยา
14002 เด็กหญิงพัชราภา ประสิทธิ์อ้น
ภูมิวิทยา
14003 เด็กหญิงปณิดา ตรึกตรองรัมย์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14004 เด็กชายสุวิจักขณ์ สระทองพิมพ์
ภูมิวิทยา
14005 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเมืองช้าง
ภูมิวิทยา
14006 เด็กชายพัสวุฒิ ผ่อนจรุง
ภูมิวิทยา
14007 เด็กหญิงสโรชา กมลเลิศ
ภูมิวิทยา
14008 เด็กหญิงอัญชิสา จูงสูงเนิน
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14009 เด็กหญิงนัฐมล ไชยตะวงค์
ภูมิวิทยา
14010 เด็กหญิงธันยา กิ่งแฝง
ภูมิวิทยา
14011 เด็กหญิงขวัญข้าว ไกรสกุล
หนองขามวิทยาคาร
14012 เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์ศิริ
อนุบาลบ้านทับทิม
14013 เด็กหญิงวิภาดา เชื้อประสาท
ภูมิวิทยา
14014 เด็กหญิงธนัชพร ลูกชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
14015 เด็กชายสิทธิกร เพื่อนสงคราม
ภูมิวิทยา
14016 เด็กหญิงชวิศา เที่ยงธรรม
ภูมิวิทยา
14017 เด็กชายเกริกเกียรติ โป่งขุนทด
ภูมิวิทยา
14018 เด็กชายธนกฤต วรเทพนันทกิจ
ภูมิวิทยา
14019 เด็กชายเนติภูมิ ศิริภูมิ
ภูมิวิทยา
14020 เด็กชายญาณพัฒน์ วรรณวิกรม์
ภูมิวิทยา
14021 เด็กหญิงจันทนา โรจน์ปิยะโสภณ
ภูมิวิทยา
14022 เด็กชายวิศวกร จตุรพิธพรไชย
ภูมิวิทยา
14023 เด็กชายสิทธิโชค วิเศษชาติ
ภูมิวิทยา
14024 เด็กหญิงปรียาวรรณ โพนศรีชัย
ภูมิวิทยา
14025 เด็กชายบูรณ์ภิภพ ศิริจันทร์
ภูมิวิทยา
14026 เด็กชายนาพล อาจโยธา
ภูมิวิทยา
14027 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มูลมณี
ภูมิวิทยา
14028 เด็กชายชัยวัฒน์ ขลังวิเชียร
ภูมิวิทยา
14029 เด็กชายเตชิต เพียงชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
14030 เด็กหญิงปนัดดา สิงห์คง
ภูมิวิทยา
14031 เด็กหญิงพรรษา ศาลางาม
ภูมิวิทยา
14032 เด็กชายพิสิษฐ์ ภิลัยวรรณ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14033 เด็กหญิงเกสรา นวดโอโล
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14034 เด็กหญิงธัญพิชชา จันมา
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14035 เด็กชายประจักษ์ ชาญศรี
บ้านโนนสลวย
14036 เด็กชายธีรวัฒน์ อินลม
ภูมิวิทยา
14037 เด็กชายณัฐวุฒิ เหงี่ยมสูงเนิน
ภูมิวิทยา
14038 เด็กหญิงอภิญญา ภิรมย์ไกรภักดิ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14039 เด็กหญิงกมลชนก ราชวงค์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14040 เด็กหญิงชุติมาพร ทนามศรี
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14041 เด็กหญิงทิฆัมพร สวัสดิ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14042 เด็กหญิงศุภิสรา มิตรมาตย์
ภูมิวิทยา
14043 เด็กหญิงภวิภา เวียงดินดา
ภูมิวิทยา
14044 เด็กหญิงพิมทุอร ขลังวิเชียร
ภูมิวิทยา
14045 เด็กชายวิทยา บัวสระ
ภูมิวิทยา
14046 เด็กหญิงปรารถนา ไกรสกุล
ภูมิวิทยา
14047 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ม่วงสุข
ภูมิวิทยา
14048 เด็กหญิงพิยะดา ประยูรคา
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14049 เด็กหญิงกุลธิดา มังดินดา
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14050 เด็กหญิงลักษมี นวลเกษา
ภูมิวิทยา
14051 เด็กหญิงไอรยา ทักษะวิเรขะพันธ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14052 เด็กชายพงษ์พันธุ์ ขวัญเกษม
ภูมิวิทยา
14053 เด็กหญิงลักษิกา โอวาทวงษ์
ภูมิวิทยา
14054 เด็กหญิงสิริลักษ์ มานะดี
ภูมิวิทยา
14055 เด็กหญิงพรไพลิน วิชิตสูงเนิน
ภูมิวิทยา
14056 เด็กหญิงอภิญญา มุ่งพันธ์กลาง
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14057 เด็กชายหิรัณยวัต ฤทธิ์ไทยสง
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14058 เด็กหญิงพนิดา มากมา
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14059 เด็กหญิงศุณิฌา อินทร์แพง
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14060 เด็กชายภูตะวัน ศิลปการหิรัญญ์
ภูมิวิทยา
14061 เด็กชายพงศธร มิ่งศิริ
ภูมิวิทยา
14062 เด็กชายตรีเนตร เดชฤทธิ์ณรงค์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14063 เด็กชายวีรภัทร พลสังข์
ภูมิวิทยา
14064 เด็กหญิงภัทรธิดา จิตติวลาพล
ภูมิวิทยา
14065 เด็กหญิงอรอนงค์ ข่ายภูเขียว
ภูมิวิทยา
14066 เด็กชายพีร์นิธิ นันทวนิช
ภูมิวิทยา
14067 เด็กชายเมธัส แนบขุนทด
ภูมิวิทยา
14068 เด็กชายอมรฤทธิ์ สิทธิยศ
ภูมิวิทยา
14069 เด็กหญิงพลอยลดา นิระเคน
ภูมิวิทยา
14070 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ รังกลาง
ภูมิวิทยา
14071 เด็กหญิงชลลดา นิลภูผา
ภูมิวิทยา
14072 เด็กหญิงสุธาสินี นามบุรี
ภูมิวิทยา
14073 เด็กหญิงอินทิรา คาภูมี
ภูมิวิทยา
14074 เด็กชายปริมินท์ ดินจันทร์
ภูมิวิทยา
14075 เด็กหญิงปรียาภัสร์ จิตรกลาง
ภูมิวิทยา
14076 เด็กหญิงวิมลศิริ พลฤทธิ์
ภูมิวิทยา
14077 เด็กหญิงพัชราภา นนทะคาจันทร์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14078 เด็กหญิงธนัชชา นิลสิงขรณ์
ภูมิวิทยา
14079 เด็กชายนัตพล สงสุกแก
ภูมิวิทยา
14080 เด็กชายมนตรี พรหมเมตตา
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14081 เด็กชายจิตติพัฒน์ ทักษะวิเรขะพันธ์
ภูมิวิทยา
14082 เด็กหญิงณภัทรารัตน์ ปริญญาธนพงศ์
ภูมิวิทยา
14083 เด็กชายณัฐภูมิ ภูมิพิพัฒน์
ภูมิวิทยา
14084 เด็กชายวิวรรธน์ ภิลัยวรรณ
ภูมิวิทยา
14085 เด็กหญิงธัญกร ศรีสุทธิพันธ์พร
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14086 เด็กหญิงนิภาพร มงคล
ภูมิวิทยา
14087 เด็กหญิงพัชรินทร์ ไกรโคกสูง
ภูมิวิทยา
14088 เด็กหญิงพลอยนภัส แสงอ่อน
ภูมิวิทยา
14089 เด็กชายยศธร บุญญานุสนธิ์
ภูมิวิทยา
14090 เด็กหญิงรัตติพรรณ ทัพโยธา
ภูมิวิทยา
14091 เด็กหญิงณชนก ระยัน
ภูมิวิทยา
14092 เด็กหญิงศศิวรรณ ลิ้มกลั่นดี
ภูมิวิทยา
14093 เด็กชายเศวตฉัตร ปานนอก
ภูมิวิทยา
14094 เด็กหญิงวรัญยา ขวัญบุญ
ภูมิวิทยา
14095 เด็กหญิงโฆษิตา พิมพา
ภูมิวิทยา
14096 เด็กชายธนภักษ์ ยอดพังเทียม
ภูมิวิทยา
14097 เด็กชายปุณยวัจน์ สิงหวาปี
ภูมิวิทยา
14098 เด็กหญิงวิชญาพร คงกะพี้
ภูมิวิทยา
14099 เด็กหญิงธันย์ชนก พรมภักดี
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14100 เด็กหญิงเกศินี ตันมิ่ง
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14101 เด็กชายชัชพงษ์ แก้วสุขแสง
ภูมิวิทยา
14102 เด็กหญิงวรัญญา แสนทวีสุข
บ้านหัวยพลวง
14103 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ ดีแซง
ภูมิวิทยา
14104 เด็กชายวิศรุต ทองแย้ม
ภูมิวิทยา
14105 เด็กชายวุฒินันท์ พรประสิทธิ์
ภูมิวิทยา
14106 เด็กชายสิริทัศน์ ศรีคาภา
ภูมิวิทยา
14107 เด็กหญิงธันย์ชนก หมู่โสภิญ
ภูมิวิทยา
14108 เด็กชายชิษณุพงศ์ เพียรอุดม
ภูมิวิทยา
14109 เด็กชายนราธิป มงคล
ภูมิวิทยา
14110 เด็กหญิงอนันธิตา โฉมมงคล
ภูมิวิทยา
14111 เด็กชายนรภัทร ขนะเลิศ
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14112 เด็กชายศุภวิชญ์ งามดี
ภูมิวิทยา
14113 เด็กชายธนโชติ เนือยทอง
ภูมิวิทยา
14114 เด็กชายนิธิศ ฉัตรรักษา
ภูมิวิทยา
14115 เด็กหญิงสุชานาฎ รามสูงเนิน
ภูมิวิทยา
14116 เด็กหญิงธันยพร ศรีหาทับ
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14117 เด็กหญิงอภิสุตา เชื้อผักชี
ภูมิวิทยา
14118 เด็กชายธนภัทร ประยูรคา
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14119 เด็กชายกฤษฎาธิการ นุชภิเรนทร์
ภูมิวิทยา
14120 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราษีไสย
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14121 เด็กหญิงณภัทร แผนจินดา
อนุบาลบ้านทับทิม
14122 เด็กชายธีระพัฒน์ เครือปัญญา
บ้านหว้าทอง
14123 เด็กหญิงพรพิมล ราษีสวย
ภูมิวิทยา
14124 เด็กชายราชันร์ ศรีหานู
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14125 เด็กชายธนภัทร เกิดศิลป์
ภูมิวิทยา
14126 เด็กชายชุติพนธ์ เศรษฐชวาลวงษ์
อนุบาลบ้านทับทิม
14127 เด็กชายรักษิต อุดม
ภูมิวิทยา
14128 เด็กหญิงสุณัฏฐา พระศรี
ภูมิวิทยา
14129 เด็กชายชลสิทธิ์ แสงศรีแก้ว
ภูมิวิทยา
14130 เด็กชายณพระเดช ขาวเขียว
บ้านหว้าทอง
14131 เด็กหญิงทุติยาภรณ์ ทุมณี
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14132 เด็กหญิงกาญจนา งอกโคกสูง
ภูมิวิทยา
14133 เด็กชายสหรัก คัชเขียว
บ้านหว้าทอง
14134 เด็กชายณัฐพงษ์ จรัสพันธ์
บ้านหว้าทอง
14135 เด็กชายเกรียงไกร เทียมบุญ
บ้านหว้าทอง
14136 เด็กชายปฎิวัติ จันทร์ดี
ภูมิวิทยา
14137 เด็กหญิงบุณยาพร วรรณารักษ์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14138 เด็กชายกฤษณพงศ์ กลิ่นสูงเนิน
ภูมิวิทยา
14139 เด็กชายณัฐวัชร กลิ่นสูงเนิน
ภูมิวิทยา
14140 เด็กชายกษิดิ์เดช เขจรดวง
ภูมิวิทยา
14141 เด็กชายศุภกร คะระนันท์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14142 เด็กหญิงศศิญา คะระนันท์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14143 เด็กชายภูวดล จัดจารูญ
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14144 เด็กหญิงศศิรินทร แก้วหนองแดง
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14145 เด็กหญิงชลนิดา ขอกกุนทา
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14146 เด็กชายธีระเดช มาพิมาย
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
14147 เด็กชายชนาธิป วงศ์กัน
ภูมิวิทยา
14148 เด็กหญิงอริศรา แซ่เตียว
ภูมิวิทยา
14149 เด็กหญิงจิราพรรณ หมู่โสภิญ
อินทรศึกษา
14150 เด็กชายภูผา อนุกูล
ภูมิวิทยา
14151 เด็กชายภัครพล ทองดี
บ้านหว้าทอง
14152 เด็กชายณัฐวุฒิ กุ้ยเอี้ยะ
ภูมิวิทยา
14153 เด็กหญิงกานต์ธิดา เพ็ญไพฑูรย์
วัดสุวรรณจินดาราม
14154 เด็กชายวันเผด็จ บารุงกิจ
ภูมิวิทยา
14155 เด็กหญิงวิลัยวรรณ แสงเพชร
บ้านหว้าทอง
14156 เด็กหญิงรินธารา ประกอบชัย
บ้านหว้าทอง
14157 เด็กหญิงพัชนี หมู่หัวนา
บ้านหว้าทอง
14158 เด็กหญิงพิมลรัตน์ อาจผักปัง
บ้านหว้าทอง
14159 เด็กหญิงวิภาพร พรมเมตตา
ภูมิวิทยา
14160 เด็กหญิงเยาวภา นิลบรรพต
อนุบาลบ้านทับทิม
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14161 เด็กชายวชิรวิทย์ แผลงศาสตรา
ภูมิวิทยา
14162 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รถเพชร
อนุบาลบ้านทับทิม
14163 เด็กชายกุณณวิชญ์ ลากุล
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14164 เด็กชายธราเทพ แซ่ว่อง
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14165 เด็กชายภูวิศ เกษมสร้อย
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14166 เด็กชายอิทธิพล วงค์วิไล
ภูมิวิทยา
14167 เด็กหญิงวาสนา ทีดินดา
บ้านหว้าทอง
14168 เด็กหญิงอสมาภรณ์ มงคล
บ้านหว้าทอง
14169 เด็กหญิงธนพร เกิ่งไพบูลย์
บ้านหว้าทอง
14170 เด็กหญิงปุณิกา พิมพะนิตย์
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
14171 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ผมฉลวย
ภูมิวิทยา
14172 เด็กชายรัฐภูมิ โรจน์จรุง
ภูมิวิทยา
14173 เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ รังกลาง
บ้านหว้าทอง
14174 เด็กหญิงเสาวณี มานะ
บ้านหว้าทอง
14175 เด็กหญิงศศิกานต์ ช้อยเครือ
อนุบาลบ้านทับทิม
14176 เด็กหญิงพชรอร ทิพย์รักษ์
อินทรศึกษา
14177 เด็กชายวีรภัทร คงนอก
ภูมิวิทยา
14178 เด็กหญิงสุพรรษา ชัยมีเขียว
ภูมิวิทยา
14179 เด็กหญิงแก้วขวัญ เจริญศิลป์
อินทรศึกษา
14180 เด็กหญิงโชติญาดา ทองดี
ภูมิวิทยา
14181 เด็กชายชนะพงศ์พันธ์ มิตรสมัคร
บ้านหว้าทอง
14182 เด็กชายธีรวุฒิ แก้วพรม
บ้านหว้าทอง
14183 เด็กหญิงทักษพร แผลงเวช
อนุบาลบ้านทับทิม
14184 เด็กหญิงวรรณวิสา เพชรล้า
บ้านหว้าทอง
14185 เด็กหญิงณัฐดนัย พรหมโท
อนุบาลบ้านทับทิม
14186 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีอาชวกุล
ภูมิวิทยา
14187 เด็กชายอนิวัต กุกสันเทียะ
บ้านโนนงาม
14188 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เสือสาวะถี
บ้านโนนงาม
14189 เด็กชายจิตติพัฒน์ สายนาค
บ้านโนนงาม
14190 เด็กหญิงอนงค์ นามโนนเขวา
บ้านโนนงาม
14191 เด็กชายจิตรเทพ ทองสถิตย์
บ้านโนนงาม
14192 เด็กชายวรากร สงเคราะห์ภักดี
บ้านโนนงาม
14193 เด็กหญิงพุทธิดา ยศกระโทก
ภูมิวิทยา
14194 เด็กหญิงสุธินี ขันวงษ์
ภูมิวิทยา
14195 เด็กชายณัฐภัทร เอกวงษ์
บ้านโนนงาม
14196 เด็กชายกองทัพ เกตุนิวัติ
บ้านโนนงาม
14197 เด็กชายนิติภูมิ แนวประเสริฐ
ภูมิวิทยา
14198 เด็กชายคุณากร เม็งเขียว
ภูมิวิทยา
14199 เด็กหญิงณัฐพร คชสาร
ภูมิวิทยา
14200 เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยจรุง
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14201 เด็กหญิงพรธิดา ทองมนต์
บ้านหว้าทอง
14202 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมิงรัมย์
อนุบาลบ้านทับทิม
14203 เด็กชายนัฐภูมิ ทองคนทา
บ้านหว้าทอง
14204 เด็กชายธนภัทร ชัยมีเขียว
อินทรศึกษา
14205 เด็กชายธนทร เวียงชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
14206 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองทาย
ภูมิวิทยา
14207 เด็กหญิงสุเมธินี สุพีรพงศ์
ภูมิวิทยา
14208 เด็กชายสรวิชญ์ เที่ยงสันเทียะ
อินทรศึกษา
14209 เด็กหญิงเมริษา กุลกิจ
อนุบาลบ้านทับทิม
14210 เด็กหญิงวรกานต์ ศรีอุดร
ภูมิวิทยา
14211 เด็กหญิงพิมพ์อร เลิศพันธ์
อนุบาลบ้านทับทิม
14212 เด็กหญิงสุชาสินี แนวโอโล
ภูมิวิทยา
14213 เด็กชายณัฐนนท์ เสาอนันท์
บ้านหว้าทอง
14214 เด็กหญิงจิราพัชร เจริญเกียรติ
ภูมิวิทยา
14215 เด็กชายอัครชัย มัปัญญา
ภูมิวิทยา
14216 เด็กหญิงจิราภา เข่งรอด
ภูมิวิทยา
14217 เด็กชายอติยะ พรหมเมตตา
อินทรศึกษา
14218 เด็กชายสุริวัฒน์ ป้อมสุวรรณ์
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
14219 เด็กหญิงกรนภา โคตาลี
ภูมิวิทยา
14220 เด็กชายฐิติศักดิ์ ฤกษ์ยรรยงค์
ภูมิวิทยา
14221 เด็กหญิงวนุชสรา ภุมมะโสภณ
ภูมิวิทยา
14222 เด็กชายธีรศักดิ์ มงคล
ภูมิวิทยา
14223 เด็กชายทวีศักดิ์ มงคล
ภูมิวิทยา
14224 เด็กชายกฤษฎา ภูริวัตร
บ้านโนนงาม
14225 เด็กหญิงธิดา รักษามา
บ้านหนองสองห้อง
14226 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรล้า
บ้านโนนดินแดง
14227 เด็กหญิงกุลนันท์ นุขุนทศ
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
14228 เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมเมตตา
บ้านโนนดินแดง
14229 เด็กชายรัฐภูมิ เกตุขาว
บ้านโนนดินแดง
14230 เด็กหญิงภิญญดา เบ้ามี
บ้านโนนดินแดง
14231 เด็กชายอัครวิชญ์ เอ่นนู
อนุบาลบ้านทับทิม
14232 เด็กหญิงพิยดา พรมมาแก้ว
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
14233 เด็กหญิงภูษณิศา ยมศิริ
อนุบาลบ้านทับทิม
14234 เด็กหญิงศุภาวรรณ เวสูงเนิน
บ้านหว้าทอง
14235 เด็กหญิงอนันตธิดา นาคดิลก
ภูมิวิทยา
14236 เด็กหญิงศุภิสรา เข็มภูเขียว
ภูมิวิทยา
14237 เด็กหญิงปาลิตา สังขระ
ภูมิวิทยา
14238 เด็กชายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
บ้านโนนดินแดง
14239 เด็กหญิงนันทิญา ชาวยศ
บ้านโนนงาม
14240 เด็กชายประยุทธ โอดประภัย
บ้านโนนดินแดง
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
14241 เด็กชายศิวณัฐ เกิ่งไพบูลย์
ภูมิวิทยา
14242 เด็กชายสัภยา ภูมิคอนสาร
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
14243 เด็กชายธีรเกียรติ ทัพอาสา
ภูมิวิทยา
14244 เด็กหญิงฐิติมา หนูขาว
บุญคุ้มราษฎร์บารุง
14245 เด็กหญิงญาดา รัศมีพรม
ภูมิวิทยา
14246 เด็กชายฐิติธาร อาชาเขียว
บ้านโดนดินแดง
15001 เด็กหญิงนันทัชพร ประจาเมือง
สามสวนวิทยา
15002 เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วเจ็ดคา
อินทรศึกษา
15003 เด็กชายภควัต ขวัญศักดิ์
ภูมิวิทยา
15004 เด็กชายเขมนรินทร์ ผลภิญโญ
ชุมชนแท่นประจัน
15005 เด็กหญิงภานุมาส ผลานิสงค์
สามสวนวิทยา
15006 เด็กชายชัชฤทธิ์ โชคคุณ
ภูมิวิทยา
15007 เด็กหญิงนริษา จันทร์ชื่น
ภูมิวิทยา
15008 เด็กชายนิรุช ขวัญพงษ์
ภูมิวิทยา
15009 เด็กชายวัชรศักดิ์ คร้ามกลาง
ภูมิวิทยา
15010 เด็กหญิงปิยนันท์ คงโนนกอก
บ้านโจดพิทยาคาร
15011 เด็กชายณัฐวัตร ตระกูลพรม
ภูมิวิทยา
15012 เด็กชายธรรมณัฐ นามพันดุง
ภูมิวิทยา
15013 เด็กชายธีรวุฒิ สวัสดิ์
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
15014 เด็กชายสุริยะพงค์ ภักดี
ภูมิวิทยา
15015 เด็กหญิงศธิธร คุ้มเขต
บ้านหนองบัวพรม
15016 เด็กชายภูมิพัฒน์ รวยสูงเนิน
วัดปุรณาวาส
15017 เด็กชายภัทราวุธ พนมภูมิ
อนุบาลบ้านทับทิม
15018 เด็กชายวรวุฒิ แววประทีป
อนุบาลบ้านทับทิม
15019 เด็กหญิงวิลาสินี ทุมเทียง
ภูมิวิทยา
15020 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กาบิน
ชุมชนชุมแพ
15021 เด็กหญิงเทพประธาน ธรรมกุล
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15022 เด็กหญิงอุมากรณ์ ลาภประสพ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15023 เด็กชายธนพงศ์ พันธ์รักษา
ภูมิวิทยา
15024 เด็กชายภควัต ฤาหาร
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15025 เด็กชายภาณุวัฒน์ ตาปราบ
อนุบาลบ้านทับทิม
15026 เด็กหญิงพิมลวรรณ เวียงดินดา
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
15027 เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สุผล
ภูมิวิทยา
15028 เด็กหญิงธนาวดี มีแก้ว
ภูมิวิทยา
15029 เด็กชายพงษกร อ่อนไม้
บ้านหนองแซง
15030 เด็กชายวิชาญ นิลภูผา
อนุบาลบ้านทับทิม
15031 เด็กหญิงสุชาดา บุระวัฒน์
อนุบาลบ้านทับทิม
15032 เด็กชายจักรภัทร จรัสแสง
บ้านโนนงาม
15033 เด็กชายไกรวิชญ์ เต่าโคกสูง
บ้านโนนงาม
15034 เด็กหญิงณัฐกุล บุตตะกุล
อนุบาลชุมแพ
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ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15035 เด็กชายมนัสวิน มุนนท์
อนุบาลมุกดาหาร
15036 เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริกิจ
อุบลวิทยาคม
15037 เด็กชายภูชิสส์ เจริญโนนสูง
ศาลาสามัคคี
15038 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนั่นนารี
ศาลาสามัคคี
15039 เด็กหญิงพิชญ์สินี สมรูป
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บารุง)
15040 เด็กชายกิตติกวิน สู่หญ้านาง
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15041 เด็กหญิงชริญญา ผุยเถิง
บ้านมูลกระบือ
15042 เด็กชายมัทเธอุส พันธ์ลา
บ้านมูลกระบือ
15043 เด็กหญิงพรนิภา ช่างแก้ว
บ้านมูลกระบือ
15044 เด็กหญิงศลิษา หีบแก้ว
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
15045 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุนานิน
บ้านหนองแซง
15046 เด็กหญิงอภิษฎา สีดาห้าว
บ้านหนองแซง
15047 เด็กหญิงศิริยากร รูปชัยภูมิ
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15048 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ โคตรหัสดี
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15049 เด็กหญิงอารียา เหล่าจันทร์
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15050 เด็กหญิงจิลลาภัทร อังศรี
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15051 เด็กหญิงชลลดา คงคาใส
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15052 เด็กหญิงสิริยากรณ์ รังสี
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15053 เด็กหญิงขนิษฐา ขลังวิเชียร
ภูมิวิทยา
15054 เด็กหญิงสุภารัตน์ ขุนทะวาด
ภูมิวิทยา
15055 เด็กหญิงณัฐพร แสงเดือน
ภูมิวิทยา
15056 เด็กหญิงกานต์สินี นิลขุนทศ
ภูมิวิทยา
15057 เด็กหญิงพฤกษาชน โยวาศรี
บ้านหนองไผ่
15058 เด็กชายภัทรพล มงคลพันธ์
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
15059 เด็กหญิงวิลาสิณี งามเจริญ
บ้านโนนดินจี่
15060 เด็กหญิงสุวิมล แจ่มแสง
ภูมิวิทยา
15061 เด็กหญิงพัชรินทร์ธร สลอดกกผึ้ง
อนุบาลสายฝนศึกษา
15062 เด็กชายธีรวัฒน์ สวัสดิรักษ์
สวนวิทยา
15063 เด็กหญิงวริศรา สุขส่ง
บ้านหนองไผ่
15064 เด็กหญิงศศิประภา ชัยโชติ
บ้านหนองไผ่
15065 เด็กหญิงณิชากร กุเวสา
บ้านหนองไผ่
15066 เด็กชายปรมินทร์ ขวัญมา
ภูมิวิทยา
15067 เด็กหญิงเพียงลดา บุตรจันทร์
ภูมิวิทยา
15068 เด็กชายโสภณวิชญ์ นามคูณพิพัฒน์
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
15069 เด็กหญิงณัฐชา นามวิจิตร
โคกสะอาดแก้งวิทยา
15070 เด็กหญิงธนพร อัปมะเทา
บ้านหนองไผ่
15071 เด็กชายธนกฤต จิตรสุธรรม
โนนเสลาประสาทวิทย์
15072 เด็กชายกฤษณ จุลลนันท์
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15073 เด็กหญิงจารุวรรณ ฮงคาอุด
ภูมิวิทยา
15074 เด็กหญิงพันวสา รัศมีเดือน
อินทรศึกษา
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ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15075 เด็กชายธราธิป เหลืองอ่อน
ภูมิวิทยา
15076 เด็กหญิงชฏาภรณ์ ลาภไพศาล
โคกสะอาดแก้งวิทยา
15077 เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงวิโรจน์
ภูมิวิทยา
15078 เด็กหญิงปนัดดา เวียงดินดา
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
15079 เด็กชายพัฒนไชย สงค์บุญนาค
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15080 เด็กหญิงกชกร อินชื่น
ภูมิวิทยา
15081 เด็กหญิงกนกภรณ์ ภู่มา
บ้านสีปลาด
15082 เด็กหญิงพนิตพิชา ชะนะพรม
โคกสะอาดแก้งวิทยา
15083 เด็กชายนฤเบศก์ ผลทิพย์
บ้านสีปลาด
15084 เด็กชายชัยฤทธิ์ ป้อมสุวรรณ
เนรมิตศึกษา
15085 เด็กชายนฤบดี ทวีแก้ว
บ้านสีปลาด
15086 เด็กชายพิชัยวัฒน์ พรมราช
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15087 เด็กหญิงอุมากร อาจนรา
ภูมิวิทยา
15088 เด็กชายอนุพนธ์ พันธุ์เนียม
บ้านสีปลาด
15089 เด็กชายนันทกร ประกายแก้ว
โนนเสลาประสาทวิทย์
15090 เด็กชายณัฐพงษ์ โขนภูเขียว
ภูมิวิทยา
15091 เด็กชายวรากร ก่อศิลป์
อินทรศึกษา
15092 เด็กหญิงเพชรชรี รวิยะวงศ์
ภูมิวิทยา
15093 เด็กชายโชติพันธ์ ชาวสวน
ภูมิวิทยา
15094 เด็กหญิงพรรภสา ขวัญสวัสดิ์
โนนเสลาประสาทวิทย์
15095 เด็กหญิงปลายอ้อ ขวัญยืน
โนนเสลาประสาทวิทย์
15096 เด็กชายพีระพัฒน์ หมู่จารัส
ภูมิวิทยา
15097 เด็กหญิงวลินนัชชา พรหมผุย
บ้านมูลกระบือ
15098 เด็กหญิงสิริรัตน์ ผลทิพย์
บ้านมูลกระบือ
15099 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ยางชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
15100 เด็กชายศุภมงคล นันทะเกตุ
ชุมแพวิทยา
15101 เด็กหญิงปิยธิดา ฦาชา
สระโพนทอง
15102 เด็กหญิงณิชารีย์ ฦาชา
สระโพนทอง
15103 เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา พิมพ์เพ็ญ
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
15104 เด็กชายแสงสุรีย์ คลี่ชัยภูมิ
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15105 เด็กหญิงพัชรินทร์ หินประกอบ
สัตหีบเขตกองเรือยุทธ
15106 เด็กหญิงชนาพร ศรีวงชัย
บ้านหนองแซง
15107 เด็กหญิงนัฐฐาพร ว่องไววิริยกิจ
บ้านวังม่วง
15108 เด็กหญิงกัลย์สุดา ดอนซ้าย
บ้านมูลกระบือ
15109 เด็กชายปิติโชค กมลศรี
บ้านหนองปลา
15110 เด็กชายก่อเกียรติ ไตรค้างภู
ภูมิวิทยา
15111 เด็กหญิงปิยนุช โชคคุณ
ภูมิวิทยา
15112 เด็กชายชัยพล เณรโต
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15113 เด็กหญิงฐิติชญา แนวโนนทัน
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15114 เด็กชายศรณภัทร์ มิตรภาพ
บ้านหัวหนอง
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เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15115 เด็กชายจักรพันธ์ คาระสถาน
ฉิมพลีมา
15116 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมหลิ่ง
บ้านสีปลาด
15117 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยแสน
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15118 เด็กหญิงสาวิกา เมฆศรีเพชร
บ้านสีปลาด
15119 เด็กหญิงนันฑิตา แนวคาดี
บ้านสีปลาด
15120 เด็กหญิงอุมาพร ฤทธิ์ทอง
บ้านสีปลาด
15121 เด็กชายพีรพล จรูญชีพ
บ้านหนองไรไก่
15122 เด็กชายณัฐภูมิ กลิ่นมะลิทอง
บ้านหนองไรไก่
15123 เด็กชายปพนรัตน์ แสงขาว
เพชรราษฎร์สามัคคี
15124 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ใหญ่สูง
เพชรราษฎร์สามัคคี
15125 เด็กชายทีปกร ภิรมย์ไกรภักดิ์
ภูมิวิทยา
15126 เด็กหญิงอรัญญา พันนาสี
เต็กก่าดรุณธรรม
15127 เด็กชายกฤษฎา จังโกฎิ
อนุบาลบ้านทับทิม
15128 เด็กชายภทร เรขาโชค
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
15129 เด็กหญิงสุจิตตรา พรมมา
หนองขามวิทยาคาร
15130 เด็กหญิงกนกทิพย์ วงเจริญ
หนองเบนประภากร
15131 เด็กหญิงสุชาวดี สุภาพเพชร
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
15132 เด็กหญิงสุชาดา สุภาพเพชร
บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
15133 เด็กชายวงศกร จุมพลภัทร์
บ้านนาหนองทุ่ม
15134 เด็กชายนันทยศ คาภาเขียว
บ้านโจดโนนข่า
15135 เด็กชายอนุชา ประหยัดทรัพย์
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15136 เด็กชายนิติภูมิ อ่อนแพง
บ้านโจดโนนข่า
15137 เด็กชายปลวัชร ราษีสุข
ภูมิวิทยา
15138 เด็กชายทินกร กิ่งสีเสียด
บ้านโนนสาทร
15139 เด็กชายวศวรรษ ศรีตะปัญญะ
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
15140 เด็กหญิงวริศรา แจ้งทอง
บ้านโนนสาทร
15141 เด็กหญิงญาณิศา นิสัยตรง
บ้านโนนสาทร
15142 เด็กหญิงอธิติยา หนุนวงษ์
ภูมิวิทยา
15143 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ภิญโญฤทธิ์
ภูมิวิทยา
15144 เด็กหญิงณัฐวรา ดอนมั่น
ภูมิวิทยา
15145 เด็กชายวงศกร เฟื่องฟู
ภูมิวิทยา
15146 เด็กหญิงเศรษฐธินีย์ กาไรทอง
บ้านหนองไรไก่
15147 เด็กหญิงเกศรา ยศดา
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15148 เด็กหญิงกรพิณธุ์ บริบูรณ์สินสิริ
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15149 เด็กหญิงภวิภา แดงสกุล
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15150 เด็กหญิงสุณิสา เบ้าหิน
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15151 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สกุลหิรัญดีเลิศ
อนุบาลบ้านทับทิม
15152 เด็กชายจีรัติกาล หล้าเวียง
เนรมิตศึกษา
15153 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมี
ภูมิวิทยา
15154 เด็กหญิงปิยฉัตร บัวลอย
ภูมิวิทยา
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โรงเรียน
15155 เด็กชายก้องเกียรติ มาดินดา
ภูมิวิทยา
15156 เด็กชายตะวัน สิงห์ดินดา
ภูมิวิทยา
15157 เด็กชายชยณัฐ โชคเจริญ
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15158 เด็กชายธนวัฒน์ โจมปัญญา
ภูมิวิทยา
15159 เด็กหญิงพิยธาดา หาญประยุทธ
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บารุง)
15160 เด็กหญิงสุธีกานต์ ด้วงแก้ว
ภูมิวิทยา
15161 เด็กหญิงอัณชิษฐา รื่นเริง
ภูมิวิทยา
15162 เด็กชายศิริพัฒ พลนิกร
ภูมิวิทยา
15163 เด็กชายรังสรรค์ คาเวียง
อินทรศึกษา
15164 เด็กหญิงยุพากร ยุวนานนท์
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15165 เด็กชายธนกร ประกอบชัย
อินทรศึกษา
15166 เด็กชายภูริภัทร ขวัญถาวร
ภูมิวิทยา
15167 เด็กหญิงกมลวรรณ ขึ้นภูเขียว
ภูมิวิทยา
15168 เด็กชายธรรมลักษณ์ จรัสกาย
ภูมิวิทยา
15169 เด็กชายยืนยง รูปสะอาด
บ้านกุดแดง
15170 เด็กหญิงมุกตาภา โทบุดดี
ภูมิวิทยา
15171 เด็กหญิงรัตนกร โชคบัณฑิตย์
บ้านหนองแวง
15172 เด็กหญิงสุพรรณนภา อรรควิสิฐ
ภูมิวิทยา
15173 เด็กหญิงจิตตานันท์ ประเสริฐนู
ภูมิวิทยา
15174 เด็กหญิงณัฐวดี วีระเดชะ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15175 เด็กชายตันติกร รัศมีเดือน
อินทรศึกษา
15176 เด็กหญิงลักษิกา วารีศรี
ภูมิวิทยา
15177 เด็กชายพิพัฒน์พล อุดมบัว
สวนวิทยา
15178 เด็กชายธนากร เนื่องชุมพล
บ้านเมืองกลางวิทยา
15179 เด็กหญิงฌานิศา ครองไคลน้า
บ้านเมืองกลางวิทยา
15180 เด็กหญิงชลธิชา กล้าเมืองกลาง
บ้านเมืองกลางวิทยา
15181 เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรโนนกอก
บ้านเมืองกลางวิทยา
15182 เด็กหญิงมนัสชนก ตะนนท์
บ้านเมืองกลางวิทยา
15183 เด็กหญิงบัญฑิตา ลอยเมืองกลาง
บ้านเมืองกลางวิทยา
15184 เด็กหญิงภัณฑิรา ขุนแก้ว
บ้านเมืองกลางวิทยา
15185 เด็กชายศุภชัย รองเมือง
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)์
15186 เด็กหญิงอรณี มิตรรักษ์
บ้านหนองแวง
15187 เด็กหญิงสุมิตรตรา ทาดาวงษา
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15188 เด็กชายพนมกร ศรีอุดร
ภูมิวิทยา
15189 เด็กชายธนวินท์ พลฤทธิ์
บ้านหัวหนอง
15190 เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ชัย
บ้านหัวหนอง
15191 เด็กหญิงมลปริยา พลพิทักษ์
บ้านหัวหนอง
15192 เด็กหญิงภานุมาศ คุ้มเงิน
บ้านหัวหนอง
15193 เด็กหญิงนิลาวรรณ ไชยฮะนิต
บ้านหัวหนอง
15194 เด็กหญิงณัฐธนพร ชูผล
บ้านเมืองกลางวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15195 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาหมื่น
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15196 เด็กชายวราพงษ์ วงษ์ศรี
บ้านสีปลาด
15197 เด็กหญิงปทุมวรรณ อินทร์เหว่าวงศ์
ภูมิวิทยา
15198 เด็กชายกจรศักดิ์ พิมพ์วัลย์
บ้านหนองไรไก่
15199 เด็กชายอกฤษณ์ หมู่เพชร
ภูมิวิทยา
15200 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา ลาดหนองขุ่น
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
15201 เด็กชายณัฐพงษ์ สาริพันธ์
เกษตรศิลป์วิทยา
15202 เด็กชายธัณธร พันชัย
มารีย์แก้งคร้อ
15203 เด็กหญิงทิฆัมพร วิมลมุข
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15204 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชาวสวน
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
15205 เด็กหญิงนภิสา เหล็กเพชร
ภูมิวิทยา
15206 เด็กหญิงสุภาวดี เขียววรรณ
บ้านหนองปลา
15207 เด็กชายศิริชัย หนันอุทธา
บ้านหนองไรไก่
15208 เด็กชายอนุพงค์ กะการดี
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
15209 เด็กชายกิตติ ลีล้าน
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บารุง)
15210 เด็กหญิงศิริรัตน์ สายราช
บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
15211 เด็กหญิงกัลยาณี ภควัตสิริ
อนุบาลสามเสน
15212 เด็กหญิงปรียาภรณ์ คาภาเกะ
อินทรศึกษา
15213 เด็กชายอนันธศักดิ์ สินทอน
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15214 เด็กหญิงดลยา น้อยลา
ภูมิวิทยา
15215 เด็กหญิงจุฑาพร หมู่โสภิญ
ภูมิวิทยา
15216 เด็กหญิงสิริพรรณ แก่นภูเขียว
บ้านกุดจอก
15217 เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ์
บ้านกุดจอก
15218 เด็กหญิงศศิธร ดาบไธสง
บ้านกุดจอก
15219 เด็กหญิงมณีรัตน์ ฐานวิสัย
บ้านกุดจอก
15220 เด็กชายชัยวุฒิ ไกรแก้ว
บ้านหนองปลา
15221 เด็กชายอภิชาติ คันทรุขา
บ้านกุดจอก
15222 เด็กหญิงภริชญา ผมฉลวย
ภูมิวิทยา
15223 เด็กหญิงวรินทร ธรรมประกอบ
บ้านหนองปลา
15224 เด็กหญิงกนิษฐา ศรีวรรณะ
บ้านหนองปลา
15225 เด็กหญิงธนัชพร จิตรกลาง
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15226 เด็กหญิงกรรทิมา อาจสามารถ
บ้านเขวา
15227 เด็กหญิงอารยา โชคเจริญ
ภูมิวิทยา
15228 เด็กหญิงนภัสกร ทูลแก้ว
ภูมิวิทยา
15229 เด็กหญิงญาดาพัฒน์ สีหะวงษ์
เพชรราษฎร์บารุง
15230 เด็กหญิงเกวลิน ชัยประเสริฐ
อินทรศึกษา
15231 เด็กหญิงศิริวิภา โสภาเพชร
เพชรราษฎร์บารุง
15232 เด็กหญิงกานต์ธีรา ชานาญ
บ้านหนองบัวพรม
15233 เด็กชายเปรมชัย แข็งฤทธิ์
ภูมิวิทยา
15234 เด็กหญิงกชวรรณ เกลอสูงเนิน
ภูมิวิทยา
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15235 เด็กชายสุขสันต์ มีอิสระ
ภูมิวิทยา
15236 เด็กชายชัชวาล แนวถาวร
บ้านสีปลาด
15237 เด็กหญิงสุมิษา แสงผึ้ง
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
15238 เด็กหญิงพรประภา ฐานวิสัย
บ้านหนองบัวพรม
15239 เด็กหญิงอัยพัชฏ์ โสภณัฏฐายีกุล
บ้านหนองบัวพรม
15240 เด็กหญิงรัตนา สืบนาคะ
บ้านโนนข่า
15241 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีบุญ
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15242 เด็กชายนราวิชย์ บารุงฐาน
บ้านหนองบัวพรม
15243 เด็กหญิงวิรัลยุพา พลทะเหียร
บ้านหนองแวง
15244 เด็กชายชยานันต์ ใต้ชัยภูมิ
ภูมิวิทยา
15245 เด็กชายกิตติวัฒน์ สูงบุญมา
ภูมิวิทยา
15246 เด็กชายทศพล บุดดาลู่
บ้านหนองไรไก่
15247 เด็กชายบุรวิชย์ บารุงฐาน
บ้านหนองบัวพรม
15248 เด็กหญิงปฐมพร บารุงราษฎร์
เนรมิตศึกษา
15249 เด็กชายนันทพร ไพบูลย์สุข
บ้านผาวัง
15250 เด็กหญิงนภัสสร เถาว์วัลย์
บ้านหนองกุง
15251 เด็กหญิงจิราพร ศรีเลิศ
บ้านหนองบัวพรม
15252 เด็กชายณฐชนนท์ ภิญโญภาพ
อนุบาลเดือนฉาย
15253 เด็กชายวุฒิภัทร พรมเมตตา
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15254 เด็กหญิงกนกพร คุงดิน
ภูมิวิทยา
15255 เด็กชายอัครพงศ์ บุตรวัง
บ้านโนนดินจี่
15256 เด็กชายวชิรวิทย์ ผิวแดง
ภูมิวิทยา
15257 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทวงค์
เต็กก่าดรุณธรรม
15258 เด็กหญิงปุณยนุช เพชรกันหา
ภูมิวิทยา
15259 เด็กชายกรกฎ อสุชีวะ
สวนวิทยา
15260 เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญศรี
บ้านหนองกุง
15261 เด็กชายณัฐวุฒิ ภิญโญภาพ
อนุบาลเดือนฉาย
15262 เด็กชายธนธรณ์ ถือสมบัติ
ภูมิวิทยา
15263 เด็กชายจิณณวัตร ทิพย์รักษ์
บ้านหนองปลา
15264 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหงี่ยมสูงเนิน
บ้านกุดโคลน
15265 เด็กหญิงธัญสุดา มูลบัวภา
ชุมชนบ้านหัน
15266 เด็กหญิงกรรภิรมย์ สมาน
รักเรียนพิทยา
15267 เด็กหญิงมณีเนตร เหมือนพงษ์
บ้านโนนดินจี่
15268 เด็กชายสถาปัตย์ ธงทอง
สระโพนทอง
15269 เด็กหญิงปิยะฉัตร แดงนกขุ้ม
สวนวิทยา
15270 เด็กหญิงพิกุลแก้ว เจริญศรี
ชุมชนบ้านเมืองเก่า
15271 เด็กหญิงภัทรธิดา ฦาชา
สวนวิทยา
15272 เด็กหญิงปาลิตา ต่อชาติ
บ้านหนองปลา
15273 เด็กชายณัฐพล คาวัดไทร
โคกสะอาดแก้งวิทยา
15274 เด็กหญิงศิริวรรณ บานหาญ
บ้านหนองไรไก่
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รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15275 เด็กหญิงนิลลดา เขียวจันทร์
บ้านหนองไรไก่
15276 เด็กหญิงนิตยา ดาภูเขียว
บ้านหนองไรไก่
15277 เด็กชายศรัณย์ แขมภูเขียว
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15278 เด็กชายสิทธิพล คามตะศิลา
เพชรราษฎร์บารุง
15279 เด็กชายปิยะพล สิงสวัสดิ์
เพชรราษฎร์บารุง
15280 เด็กชายเกรียงศักดิ์ เที่ยงวิเศษ
บ้านหัวหนอง
15281 เด็กหญิงวิกาญจนา สมบูรณ์
บ้านหนองโพนงาม
15282 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชัยมีเขียว
ภูมิวิทยา
15283 เด็กหญิงกุลธิดา ภูมิชัย
บ้านดอนเตาเหล็ก
15284 เด็กหญิงนารีรัตน์ ดอนโสภา
บ้านโนนดินจี่
15285 เด็กหญิงขวัญแก้ว จันทศรี
บ้านดอนเตาเหล็ก
15286 เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญญานุสนธิ์
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15287 เด็กหญิงณภัสสรณ์ กนกเกตุ
อินทรศึกษา
15288 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทะนารัตน์
บ้านโนนราษิฝางวิทยา
15289 เด็กหญิงกาลัญญู นิลโอโล
ภูมิวิทยา
15290 เด็กชายจิรภาส แขมภูเขียว
ภูมิวิทยา
15291 เด็กหญิงอินธาดา แนวสุจริต
อินทรศึกษา
15292 เด็กหญิงปีตมณี เพิดภูเขียว
อินทรศึกษา
15293 เด็กชายนัฐวุฒิ เพชรรัว
อินทรศึกษา
15294 เด็กชายชิดชัย ไกรสกุล
อินทรศึกษา
15295 เด็กชายอรรถสิทธิ์ หมั่นสดับ
บ้านห้วยพลวง
15296 เด็กหญิงอัญชลี ดารุณรัมย์
บ้านห้วยพลวง
15297 เด็กหญิงเนตรนภา กิติยะวงษ์
บ้านห้วยพลวง
15298 เด็กหญิงธัญญาเรศ ชานาญวงษ์
บ้านห้วยพลวง
15299 เด็กหญิงทักษพร เพียวสูงเนิน
บ้านหนองชาก
15300 เด็กชายณัฐพงษ์ โหน่งสุรินทร์
บ้านดอนเตาเหล็ก
15301 เด็กชายก้องเพชร ปัญญายิ่ง
สวนวิทยา
15302 เด็กหญิงรัชนีกร ไวสุวรรณ์
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15303 เด็กชายธนากร สุภาพเพชร
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15304 เด็กชายปรมี กางการ
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15305 เด็กชายนฤเบศ หมายโชค
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15306 เด็กชายศตวรรษ อินรินทร์
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
15307 เด็กชายครรชิต บุญฤทธิ์
บ้านห้วยพลวง
15308 เด็กชายพีรพัฒน์ งามศักดิ์
บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
15309 เด็กชายมงคล เข้าใจการ
บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
15310 เด็กชายพยุงศักดิ์ พิลาชัย
หนองขามวิทยาคาร
15311 เด็กหญิงภัทรวดี ถนอมชีพ
บ้านหนองคอนไทย
15312 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผลงวิชา
บ้านหนองคอนไทย
15313 เด็กหญิงธารินี ทองแย้ม
บ้านหนองคอนไทย
15314 เด็กหญิงธัญญรัตน์ หมู่สมบูรณ์
บ้านหนองคอนไทย
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15315 เด็กหญิงจิรญาภา นิสัยตรง
บ้านหนองคอนไทย
15316 เด็กหญิงเรวดี ฤทธิธานันท์
บ้านหนองคอนไทย
15317 เด็กหญิงเจนจินา ถนอมถิ่น
บ้านหนองคอนไทย
15318 เด็กหญิงธันยพร หมู่สมบูรณ์
บ้านหนองคอนไทย
15319 เด็กหญิงกนกวรรณ ยางชัยภูมิ
บ้านหนองคอนไทย
15320 เด็กชายกฤษณะ ทองพิมพ์
บ้านหนองคอนไทย
15321 เด็กหญิงนภัสกร ก่อพืช
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15322 เด็กหญิงธัญรัตน์ ครองถิ่น
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15323 เด็กหญิงรุ้งทิพย์นภา แก่นเมือง
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15324 เด็กหญิงธิดารัตน์ แปงเทียน
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15325 เด็กชายสาธิต ทองอินทร์
กุดยม(คุรุราษฏ์ไตรมิตร)
15326 เด็กชายพงษ์ศิริ แนวถาวร
บ้านหนองคอนไทย
15327 เด็กหญิงวันวิสา เสาะสาย
บ้านสารจอด
15328 เด็กหญิงภทรพรรณ กรไธสง
เกษตรศิลป์วิทยา
15329 เด็กชายนพกฤต ก่อพืช
บ้านหนองบัวพรม
15330 เด็กหญิงภิญญดา เสมาทอง
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
15331 เด็กหญิงนฤมล พิลาเขียว
บ้านดอนจาปา
15332 เด็กหญิงอภิรดี สีเห็มทอง
บ้านดอนจาปา
15333 เด็กชายธนภูมิ ทองเวียง
บ้านกุดจอก
15334 เด็กชายสรวิชญ์ เวียงชัยภูมิ
บ้านดอนจาปา
15335 เด็กหญิงสุพรรณษา เกมชัยภูมิ
บ้านห้วยพลวง
15336 เด็กหญิงสุธาสินี เขียวนกขุ้ม
สวนวิทยา
15337 เด็กชายณัฐภูมิ พรประทุม
บ้านหนองไรไก่
15338 เด็กหญิงณัฐพร เผยศิริ
บ้านหนองบัวพรม
15339 เด็กชายนพเดช ผักบัวคา
บ้านหนองบัวพรม
15340 เด็กหญิงนิศารัตน์ กิจันทร์
อนุบาลบ้านจ่าสม2
15341 เด็กหญิงวีธรา ร่วมชัยภูมิ
อนุบาลชุมแพ
15342 เด็กชายเอื้ออังกูร คงไธสง
อนุบาลชุมแพ
15343 เด็กหญิงอาภรณ์ สวัสดิ์รักษ์
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
15344 เด็กชายภูมิพิธิญาธร สาราญ
เพชรราษฎร์บารุง
15345 เด็กหญิงปัทมา เรียกจารัส
บ้านหนองบัวพรม
15346 เด็กหญิงนวมินทร์ สินชัยภูมิ
บ้าหนองบัวพรม
15347 เด็กหญิงปาริฉัตร ชาลีเปรี่ยม
บ้านขามป้อม
15348 เด็กหญิงขวัญชนก ไลไธสง
บ้านทิกแล้ง
15349 เด็กหญิงสิรินธร ลบบารุง
บ้านนาหนองทุ่ม
15350 เด็กหญิงพัชรินทร์ ดอยชัยภูมิ
บ้านนาหนองทุ่ม
15351 เด็กหญิงจิรภาพร ลาภประสพ
บ้านสารจอด
15352 เด็กหญิงธิดาแก้ว ดาษดื่น
บ้านสารจอด
15353 เด็กหญิงรมิตา ศกภูเขียว
บ้านสารจอด
15354 เด็กหญิงนภัสวรรณ จันมา
บ้านสารจอด
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15355 เด็กหญิงอักสรฤดี โคตรเมือง
บ้านสารจอด
15356 เด็กชายกันทรากร อย่างบุญ
บ้านสารจอด
15357 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยศจารัส
บ้านสารจอด
15358 เด็กหญิงดิษยากร เวียงยศ
บ้านสารจอด
15359 เด็กชายจีรศักดิ์ ชาติราษี
บ้านสารจอด
15360 เด็กชายเทพประธาร หมื่นคายอง
บ้านสารจอด
15361 เด็กชายปิยวัฒน์ โชคเจริญ
บ้านสารจอด
15362 เด็กชายสราวุธ ลมดา
บ้านทิกแล้ง
15363 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ขวัญยู
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15364 เด็กหญิงหนึ่งรดา ผิวบัว
บ้านหนองบัวพรม
15365 เด็กหญิงบุญสิตา แฝดสุระ
บ้านโป่งโพธิ์
15366 เด็กหญิงพรรษชล นาถชัยโย
อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
15367 เด็กชายปรมัตถ์ มาตรวิเศษ
บ้านโจดพิทยาคาร
15368 เด็กหญิงอัญธิกา แสนนาม
บ้านหนองแวง
15369 เด็กหญิงปฐพร หาญดี
ชุลีมาสก์ศึกษา
15370 เด็กชายกฤษฎา ขันติ
บ้านกุดหัวช้าง
15371 เด็กหญิงบุษกร อารีวงษ์
บ้านห้วยพลวง
15372 เด็กหญิงณัฐริกา สุจริต
บ้านโนนชาด
15373 เด็กชายรัฐภูมิ ถาวรศิลป์
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15374 เด็กหญิงเขมจิรา เวฬุวนารักษ์
ชุมชนบ้านหัน
15375 เด็กหญิงธารา บัวแก้ว
ชุมชนบ้านหัน
15376 เด็กหญิงสุภัทรตา บรรเทา
ชุมชนบ้านหัน
15377 เด็กหญิงบงกชกร เจริญโภค
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15378 เด็กชายปวริศ วิชาชัย
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15379 เด็กชายศุภชัย กาไลเงิน
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15380 เด็กหญิงกณิกา แจ้งคา
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15381 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ชร
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15382 เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีษะพรม
บ้านสารจอด
15383 เด็กหญิงเบญจรัตน์ บาลีใหญ่
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15384 เด็กชายธเนศ เถาหมอ
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15385 เด็กหญิงมินตรา สามะรี
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15386 เด็กชายเดชาธร สิงห์เดช
บ้านสารจอด
15387 เด็กหญิงวริศรา ภูมิผักแว่น
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15388 เด็กหญิงธัญญาพร อินทชัย
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15389 เด็กหญิงมุกดามณี เจริญชีพ
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15390 เด็กหญิงภัณฑิรา แจ่มแสง
บ้านหนองหย้าข้าวนก
15391 เด็กหญิงสุรางคณา จันทร์เภาพะเนา
บ้านสีปลาด
15392 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิ่งโคกกรวด
บ้านนาหนองทุ่ม
15393 เด็กหญิงจารุศิริ พรมจันทึก
รักเรียนพิทยา
15394 เด็กชายรพีภัทร ขันทอง
บ้านนาหนองทุ่ม
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15395 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยะนิล
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15396 เด็กชายสิรดนัย ประสมเพชร
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15397 เด็กหญิงธิญาดา ทวีลาภ
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา)
15398 เด็กหญิงสุภาพร เพียอินทร์
บ้านนาหนองทุ่ม
15399 เด็กหญิงธีรดา แผลงวิชา
เอี่ยมอินทร
15400 เด็กชายอนุสรณ์ รินกระโทก
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15401 เด็กชายธนายุต ฦาชา
อินทรศึกษา
15402 เด็กชายวรากร มะโรงชัย
โคกสะอาดแก้งวิทยา
15403 เด็กหญิงรันย์ภัทรพร สวัสดิ์
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15404 เด็กชายศุภกิตติ์ สาราญ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15405 เด็กชายเทวนาถ สุริยันต์
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15406 เด็กหญิงเครือฟ้า กุลจันทร์
บ้านโนนชาด
15407 เด็กหญิงอภิณญา เกินแก้ว
บ้านโนนชาด
15408 เด็กชายสุทธิพงษ์ โชคเจริญ
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
15409 เด็กหญิงวชิราพรรณ ราศรีสุข
บ้านห้วยพลวง
15410 เด็กหญิงสิรินทรา มาสิงห์
บ้านหนองแซง
15411 เด็กชายโอบนิธิ ทองดีเขียว
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15412 เด็กหญิงชวิศา แสงนารี
บ้านโนนงาม
15413 เด็กหญิงภัทรธิดา สามชาลี
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15414 เด็กหญิงภคมณฑน์ บุตตะเขียว
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15415 เด็กหญิงเกวลิน สีชาลี
บ้านมะพริกดู่โพนสิม
15416 เด็กชายชิติพัทธ์ สร้างทรัพย์
บ้านหนองคอนไทย
15417 เด็กชายสหณัฐ ขวัญถาวร
ภูมิวิทยา
15418 เด็กหญิงนลินญา บุญเสนา
บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
15419 เด็กหญิงณริศรา สุขสาราญ
สามสวนวิทยา
15420 เด็กหญิงขนิษฐา ถาวร
หนองเมยสามัคคี
15421 เด็กชายณิชกุล ทิพย์รักษ์
หนองเมยสามัคคี
15422 เด็กชายภาณุพงศ์ ขวัญครอง
หนองเมยสามัคคี
15423 เด็กหญิงน้าทิพย์ ขลังวิเชียร
หนองเมยสามัคคี
15424 เด็กหญิงโชติกา บุญมาก
หนองเมยสามัคคี
15425 เด็กหญิงปนัดดา พิลาวุธ
หนองเมยสามัคคี
15426 เด็กชายคณิน จารัสแนว
หนองเมยสามัคคี
15427 เด็กหญิงเสาวรส อุตรนคร
บ้านฉนวน
15428 เด็กหญิงอภิสรา ดาษพินิจ
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15429 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ขจรนาม
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15430 เด็กหญิงสุชาวดี แขมภูเขียว
บ้านตลาดอุดมวิทย์
15431 เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ กุนันตา
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
15432 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน
สามสวนวิทยา
15433 เด็กหญิงปติมาพร ขิดกุดเลาะ
บ้านวังม่วง
15434 เด็กชายธนวัฒน์ สืบสาย
บ้านหนองแซง
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สอบวันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
15435 เด็กหญิงสุจิตรา ในอินทร์
บ้านนาหัวแรด
15436 เด็กหญิงณัฐธิชา รื่นกลิ่น
หัวนานคร
15437 เด็กชายเมธัส ดอนเตาเหล็ก
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บารุง)
15438 เด็กหญิงจันทร์จิรา เชื้อเทศ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15439 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ ฐานวิเศษ
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15440 เด็กหญิงวิภารัตน์ คุณประทุม
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
15441 เด็กหญิงธัญชนก ธรรมโชติ
อนุบาลสายฝนศึกษา
15442 เด็กชายร้อยตะวัน มาเรือง
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
15443 เด็กหญิงอนุชศรา จิตรโคตร
บ้านวังม่วง
15444 เด็กชายแทนหทัย ศรีสวัสดิ์
บ้านหนองปลา
15446 เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลบรรพต
บ้านหนองผักหลอด
15447 เด็กหญิงรัตนพร หลวงซา
บ้านโนนหินแร่
15448 เด็กหญิงโศรดา แม้นชัยภูมิ
บ้านวังม่วง
15449 เด็กชายภีมพัฒน์ พรมมาเขียว
บ้านโนนหินแร่
15450 เด็กหญิงองอารีย์ เหล่าภักดี
บ้านโนนหินแร่
15451 เด็กหญิงจรรย์จิรา แสนเจียม
ภูมิวิทยา
15452 เด็กหญิงยุวดี ชาญเดช
บ้านหนองไรไก่
15453 เด็กหญิงณิชกานต์ นามวิจิตร
บ้านนาหนองทุ่ม
15454 เด็กชายภัทรดล คลังภูเขียว
บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
15455 เด็กชายวรโชติ แก้วยอด
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15456 เด็กหญิงเยาวพา ทิพย์รักษ์
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
15457 เด็กหญิงทิราภรณ์ ใจเอื้อ
สามสวนวิทยา
15458 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกียนแก้ง
บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
15459 เด็กหญิงปัทมพร เขาเขียว
ภูมิวิทยา
16001 เด็กหญิงศิวารยา นกแก้ว
ภูมิวิทยา
16002 เด็กชายอัฑฒ์ ทรงศรี
อนุบาลบ้านทับทิม
16003 เด็กหญิงปาลิดา วุฒิกมลชาติ
อนุบาลบ้านทับทิม
16004 เด็กชายธนาพิพัฒน์ สุทธิโพธิ์
ภูมิวิทยา
16005 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ฤทธิ์อ้วน
ภูมิวิทยา
16006 เด็กชายจิตรเทพ ทองสถิตย์
บ้านโนนงาม
16007 เด็กชายวรปรัชญ์ ราคาแก้ว
บ้านเพิ่ม
16008 เด็กชายโกศัลย์ เร่งสูงเนิน
บ้านแดงสว่าง
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