
ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล จบจำกสถำนศึกษำ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ปาริชาติ จิตต์จักร บ้านโคกกกม่วง อันดับ 1
2 เด็กหญิง ศศิกาญน์ สรรพสาร ค าพระโคกก่งวิทยา อันดับ 2
3 เด็กหญิง วรัญญา ศรีคัทนา บ้านโคกกกม่วง อันดับ 3
4 เด็กชาย ตรีภพนาถ ทาปลัด ปัญจรักษ์
5 เด็กหญิง รุ่งอรุณ เพชรวิเศษ บ้านโคกกกม่วง
6 เด็กหญิง ชญานันท์ เฉยพันธ์ บ้านโคกกกม่วง
7 เด็กชาย สุขสันต์ พูนดี บ้านหนองห่ิงหาย
8 เด็กหญิง วิชุตา บุตรภักดี บ้านโคกกกม่วง
9 เด็กหญิง นิลดา บุตรพรม บ้านค าอุปราช
10 เด็กชาย ภาคภูมิ ยลส าอาง บ้านนาศรีนวล
11 เด็กชาย กิตติพงษ์ ภูช่างทอง บ้านโคกกกม่วง
12 เด็กชาย ธนพนธ์ พลกล้า บ้านหนองห่ิงหาย
13 เด็กชาย วัชรพล โสสุด บ้านโคกกกม่วง
14 เด็กชาย แทนคุณ สารบรรณ บ้านโคกกกม่วง
15 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ ปัดถานัง บ้านหนองห่ิงหาย
16 เด็กชาย ธุวานนท์ บัวระภา บ้านนาศรีนวล
17 เด็กหญิง ธนัตดา จันทร์เทศ บ้านค าอุปราช
18 เด็กหญิง กมลรัตน์ กุลบุตร บ้านโคกกกม่วง
19 เด็กหญิง วรัญญา เศรษฐีแสง บ้านโคกกกม่วง
20 เด็กหญิง กันธิดา สืบพิมาย บ้านหนองห่ิงหาย
21 เด็กหญิง ภัทรธิรา อินพรม บ้านค าอุปราช
22 เด็กหญิง ชนัฏฐา จิตช่ืน บ้านค าอุปราช
23 เด็กชาย เมศุธา อินมณเทียร บ้านนาศรีนวล
24 เด็กหญิง มุทิดา บุญเพ็ง บ้านพรหมจรรย์
25 เด็กชาย กิตตินันท์ แห้วแสง บ้านพรหมจรรย์
26 เด็กชาย แคล้ว สีเป้ด บ้านดงกลาง
27 เด็กหญิง ชญาดา มากเมือง บ้านหนองห่ิงหาย
28 เด็กหญิง ณัฐวดี ศิริ บ้านค าอุปราช
29 เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีสุข บ้านนาสีใส
30 เด็กชาย วิวรรธน์ เสนานอก บ้านพรหมจรรย์
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ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล จบจำกสถำนศึกษำ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง จิราพร ไพศาล บ้านค าอุปราช
2 เด็กชาย ธนพล สระกลาง บ้านโคกกกม่วง
3 เด็กชาย ณัฐภูมิ เหมฬา บ้านดงกลาง
4 เด็กชาย ธงไชย ศิริวัฒน์ ดาราคาม
5 เด็กชาย ดนัย สารบรรณ บ้านพรหมจรรย์
6 เด็กชาย ตะวัน เภาเจริญ ค าพระโคกก่งวิทยา
7 เด็กชาย ตะวัน ยาชูชีพ บ้านดงกลาง
8 เด็กหญิง พัชราภา สมพงษ์ บ้านดงกลาง
9 เด็กหญิง ภัทรธิดา ค านวนดี บ้านค าอุปราช
10 เด็กชาย สรชัช ชานนตรี เพชรลดาวิทยา
11 เด็กหญิง กานต์พิชชา อนุมาตร บ้านดงกลาง
12 เด็กชาย นิรันดร์ ดวงสีจันทร์ บ้านค าอุปราช
13 เด็กหญิง วิชานาถ ทนุการ บ้านนาศรีนวล
14 เด็กชาย สุรศักด์ิ โพธ์ิศรี บ้านประตูพลิก
15 เด็กชาย ณภัทร มณีกัญย์ บ้านพรหมจรรย์
16 เด็กหญิง กรรณิการ์ ตลาดขวัญ บ้านค าอุปราช
17 เด็กชาย ชุติพนธ์ ทานะมัย บ้านพรหมจรรย์
18 เด็กชาย นพรัตน์ ลาดแลน บ้านนาสีใส
19 เด็กชาย ชัยวุฒิ บุตรภักดี บ้านพรหมจรรย์
20 เด็กหญิง ภัททิยา อินพรม บ้านค าอุปราช
21 เด็กชาย อัคคเดช พระโยธร บ้านโคกกกม่วง
22 เด็กชาย ญาณวัฒน์ ไสยศาสตร์ บ้านโคกกกม่วง
23 เด็กชาย ชุติมันต์ เย่ียมวิชิต บ้านค าอุปราช
24 เด็กชาย ยุทธกานต์ อัตตะวิชา บ้านหนองห่ิงหาย
25 เด็กชาย อนุชา บุญเพ่ิม ค าพระโคกก่งวิทยา
26 เด็กชาย ติณภพ พุทธแสง บ้านโสกเตย ขาดสอบ
27 เด็กหญิง นวรัตน์ เพชรดง ปัญจรักษ์ ขาดสอบ
28 เด็กชาย พัสกร ศิริสุวรรณ บ้านโสกเตย ขาดสอบ
29 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สิงคะเวหน บ้านดงกลาง ขาดสอบ
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