
ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 64001 เด็กหญิงชญานันท เเววจะโปะ บานบุวังหวา

2 64002 เด็กหญิงสุดารัตน กองแกว วัดหนองพลวง

3 64003 เด็กชายศุภณฐั กัญจะนา วัดหนองพลวง

4 64004 เด็กหญิงธัญชนก กันทะมา บานดงพลอง

5 64005 เด็กหญิงกวินตรา การสอน ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

6 64006 เด็กหญิงฐิติกาญจน กุลศรี ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

7 64007 เด็กหญิงธีรดา แกวกระโทก โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

8 64008 เด็กชายพีระพล คงพิกิจ โรงเรียนบานตะครอ

9 64009 เด็กหญิงนันทิกานต คําแพง จักราชราษฎรสามัคคี

10 64010 เด็กหญิงภัชรธิดา โคตรฉัยยา โรงเรียนภรภัทร

11 64011 เด็กหญิงพรีมณภัส งามลา โรงเรียนจักราษฎรสามัคคี

12 64012 เด็กหญิงพิจิตรา เงาศรี บานหนองนกกวัก

13 64013 เด็กหญิงศศนิภา จงกลาง บานโนนตาพรม

14 64014 เด็กชายณรงคฤทธิ์ จงเทพ บานหนองแมว

15 64015 เด็กหญิงเมษยา จวงพลงาม โรงเรียนบานชองโค

16 64016 เด็กหญิงบงกช จันดาหาญ เทเรซาอุปถัมภ

17 64017 เด็กหญิงณัฐนิชา จันทรทอง จักราชราษฎรสามัคคี

18 64018 เด็กชายรัฐพงษ จันทรมาลย บานโคกพระ

19 64019 เด็กชายนฤสรณ จันทรสันเทียะ จักราชราษฎรสามัคคี

20 64020 เด็กหญิงอักษราภัค จันทรสีสุข โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 1 (412)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 64021 เด็กชายเกรียงไกรธนา จันทรเอก โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

2 64022 เด็กหญิงวิชุตา จันละออ จักราชราษฎรสามัคคี

3 64023 เด็กหญิงจิดาภา จุมกลาง โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

4 64024 เด็กหญิงปนัดดา เจริญนาม บานหนองนกกวัก

5 64025 เด็กหญิงณัฐณิชา ฉัตรเลิศ จักราชราษฎรสามัคคี

6 64026 เด็กหญิงเกศมณี ชวยพิมาย ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

7 64027 เด็กหญิงรสนา ชานนท ชาติวิทยา

8 64028 เด็กชายวชิรวิทย ชิดขุนทด จักราชราษฎรสามัคคี

9 64029 เด็กชายบุริศร ซึ้งถาวร กัลยวิทย

10 64030 เด็กหญิงมินธิตา ดงกระโทก รัฐการุณวิทยา

11 64031 เด็กหญิงณัฐชยา ดานกระโทก บานบุวังหวา

12 64032 เด็กหญิงหฤทัย ดานทองหลาง รัฐการุณวิทยา

13 64033 เด็กหญิงธณญัชนก ดานศิริโชคชัย ชุมชนสวางวิทยา

14 64034 เด็กหญิงจรินทรภรณ ดีมา จักราชราษฎรสามัคคี

15 64035 เด็กหญิงชนิตรา ตลับกลาง เทเรซาอุปถัมภ

16 64036 เด็กหญิงปภัชญา ตอทองหลาง บานตูมราษฎรบูรณะ

17 64037 เด็กชายกิตติกูล ตานา บานโนนพะไล

18 64038 เด็กชายปุณณวัฒน เตียนประโยชน จักราชราษฎรสามัคคี

19 64039 เด็กหญิงจิราวรรณ ถอยกระโทก พัฒนาวิทยา

20 64040 เด็กหญิงสุพิชฌา โถมกระโทก ชุมชนสวางวิทยา

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 2 (413)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640041 เด็กหญิงเอวิตรา ทองนอก ชาติวิทยา

2 640042 เด็กหญิงชนิกานต ทองพระพักตร อรพิมพวิทยา

3 640043 เด็กหญิงกรกนก ทัศเท่ียง ภรภัทร

4 640044 เด็กชายวรพล ทินกระโทก ชุมชนสวางวิทยา

5 640045 เด็กหญิงปพิชญา ทิศกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

6 640046 เด็กหญิงณัฐนรี แทวกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

7 640047 เด็กชายปกปอง ธรรมชัยตา สายมิตรหนองบุญมาก 11

8 640048 เด็กชายปฏิพล ธาราสูง จักราชราษฎรสามัคคี

9 640049 เด็กหญิงชนัญชิดา นทีนันท สายมิตรหนองบุญมาก11

10 640050 เด็กหญิงกาญจนา นนกระโทก โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก

11 640051 เด็กหญิงสุวิษา นนกระโทก เทเรซาอุปถัมภ

12 640052 เด็กหญิงทยิตา นะถา เทเรซาอุปถัมภ

13 640053 เด็กหญิงวิชญาดา นามกระโทก บานหนองจระเขหิน

14 640054 เด็กชายบวรวิชญ นิยาทองหลาง โรงเรียนบานหินโคน

15 640055 เด็กหญิงธนขวัญ แนนหนา บานชองโค

16 640056 เด็กชายธนโชต ิบวรรัมย จักราชราษฎรสามัคคี

17 640057 เด็กหญิงรักษขวัญ บังกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

18 640058 เด็กหญิงบุญญิสา บุญผอง โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

19 640059 เด็กหญิงกันตพิชญชา บุญศิริ บานหนองบัวคํา

20 640060 เด็กหญิงสุภนิดา เบียดกลาง จักราชราษฎรสามัคคี

หองสอบท่ี 3 (414)

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640061 เด็กหญิงชนัญชิดา ปานกระทอน มารียรักษ

2 640062 เด็กหญิงปาลียยา ปาละ ทรงวิทยศึกษา

3 640063 เด็กหญิงปริชญา ปาสารัก เกงเต็ก

4 640064 เด็กหญิงกุลธิดา โปรงสันเทียะ วัดหนองพลวง

5 640065 เด็กชายศักดินันท ผันผาย บานหัวสะพาน

6 640066 เด็กหญิงพรนภา ฝอดสูงเนิน โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

7 640067 เด็กหญิงคณศิร พัฒศรี บานตะกุดเครอืปลอก

8 640068 เด็กชายศิวัฒน พิมพพิกุล วัดหนองพลวง

9 640069 เด็กหญิงศลิษา พึ่งไชย จักราชราษฏรสามัคคี

10 640070 เด็กหญิงประภาสรณ เพ็งพะเนา บานกรูด

11 640071 เด็กชายเกียรติศักดิ์ แพงไธสง บานหนองบัวคํา

12 640072 เด็กหญิงอาพาพร ภูละกอ บานโนนพฤกษ

13 640073 เด็กชายภควัต มนนารายณ วัดหินมงคล

14 640074 เด็กหญิงจรัญพร มะเริงสิทธิ์ ชุมชนสวางวิทยา

15 640075 เด็กหญิงนลิตา มาศนอก บานหนองนกกวัก

16 640076 เด็กชายสิทธิชัย มุงกลาง สมปองวิทยานุสรณ

17 640077 เด็กหญิงอริสรา มุงดี เทเรซาอุปถัมภ

18 640078 เด็กหญิงประกายแกว มุงยอมกลาง บานโนนพฤกษ

19 640079 เด็กหญิงอาภิสรา ยนตทองหลาง บานสวนปอ

20 640080 เด็กชายวิชชากร รมเริง จกราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 4 (415)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640081 เด็กหญิงญาณกิตต รอดพันดุง ลุงถอนราษฎรอุทิศ

2 640082 เด็กชายมัธยัสถ ลาน้ําเที่ยง บานโนนพะไล

3 640083 เด็กหญิงพัชริดา ลําไธสง จักราชราษฎรสามัคคี

4 640084 เด็กหญิงอรณิชา ลีลานอย เทเรซาอุปถัมภ

5 640085 เด็กหญิงภคพร วงษชมภู บานโคกสําโรง

6 640086 เด็กหญิงกฤษฎาพร วรรณรถ บานโคกพระ

7 640087 เด็กหญิงกชกร วิลาหะ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ

8 640088 เด็กหญิงกชกร วิสาหะ เทเรซาอุปถัมถ

9 640089 เด็กหญิงภัชราภา สดโคกกรวด โรงเรียันชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

10 640090 เด็กหญิงดวงกมล สานคลอง วัดหนองพลวง

11 640091 เด็กหญิงปนัสยา สานคลอง โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

12 640092 เด็กหญิงนุตประวีณ สามารถ บานตะกุดเครือปลอก

13 640093 เด็กชายรพีวิญช  สายบุตร วัดหินมงคล

14 640094 เด็กชายกิตติพัทธ สีชุม โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

15 640095 เด็กหญิงสุพิชชา สีโพนดวน ชาติวิทยา

16 640096 เด็กหญิงชลิตา สีมูลละ บานพระนารายณ

17 640097 เด็กหญิงเปรมกมล สุขงูเหลือม จักราชราษฎรสามัคคี

18 640098 เด็กหญิงพิริญา สุขพะเนา วัดหินมงคล

19 640099 เด็กชายกุลธวัช สุขศรีพะเนา บานตะครอ

20 640100 เด็กชายกฤษณะ สุขแสงรัตน รัฐการุณวิทยา

หองสอบท่ี 5 (416)

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640101 เด็กหญิงพนิดา เสนผาบ วัดหนองบัวยอดแกว

2 640102 เด็กชายอภิศัก ดิ ์ เสียดกระโทก วัดหินมงคล

3 640103 เด็กชายวิทยา แสพลกรัง บานดงพลอง

4 640104 เด็กชายเรวัต โสมัสสา บานหนองบัวคํา

5 640105 เด็กชายพัชรพล หนุนกลาง จักราชราษฎรสามัคคี

6 640106 เด็กชายพงศกร หมั่นทองหลาง สมปองวิทยานุสรณ

7 640107 เด็กหญิงกนกวรรณ หมายเครือกลางบานตะกุดเครอืปลอก

8 640108 เด็กหญิงเนตรนภา หมายเครือกลางจักราชราษฎรสามัคคี

9 640109 เด็กหญิงพรประภา หลาบกลาง รัฐการุณวิทยา

10 640110 เด็กชายวีรวัฒน หาญโกย นิภาศิริ

11 640111 เด็กหญิงรุงฤดี หาญฉิมพลี จักราชราษฎรสามัคคี

12 640112 เด็กหญิงศุลีพร แหลมทองหลาง ชาติวิทยา

13 640113 เด็กหญิงญาณัจฉรา อยูรักษาสิทธิ์ บานหนองไผ

14 640114 เด็กหญิงอริสรา อยูอุนพะเนา บานหนองไผ

15 640115 เด็กหญิงอรพิมพ อิงชัยภูมิ จักราชราษฎรสามัคคี

16 640116 เด็กหญิงแกวมังกร อินชํานาญ วัดหนองพลวง

17 640117 เด็กหญิงสิชามน อินทรนอก โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

18 640118 เด็กหญิงจิราพัชร อินพะเนา สมปองวิทยานุสรณ

19 640119 เด็กหญิงพลอยไพลิน เเกวดี จักราชราษฎรสามัคคี

20 640120 เด็กหญิงนภาภรณ กล่ําพิมาย บานตะกุดเครอืปลอก

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 6 (417)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640121 เด็กชายณัฐนพล เกียติโพธิ์ วัดหินมงคล

2 640122 เด็กหญิงชนิสรา โคไธสง ชาติวิทยา

3 640123 เด็กชายวีระยุทธ  จันทสิน บานหนองขาม

4 640124 เด็กหญิงวรรณิษา จิตรหมั่น รัฐการุณวิทยา

5 640125 เด็กหญิงจุฑารัตน จุฑาณรงคกุล บานบุวังหวา

6 640126 เด็กหญิงสุพัตรา เจียนสระนอย โรงเรียนบานเขาพญาปราบ

7 640127 เด็กชายณัฐพล เจือหนองคลา รัฐการุณวิทยา

8 640128 เด็กหญิงชนิสร ฉันทะกลาง บานโนนพฤกษ

9 640129 เด็กหญิงพรชิตา ชิดโคกส โรงเรียนบานบุวังหวา

10 640130 เด็กหญิงสุชาวดี ดวงกระโทก โรงเรียนบานบุวังหวา

11 640131 เด็กหญิงปริยาภัทร ถอยกระโทก โรงเรียนบานตะครอ

12 640132 เด็กหญิงนภัสวรรณ เถียรกระโทก บานหนองไผ

13 640133 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แถมกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

14 640134 เด็กหญิงณัฐธยาน ทองกระโทก สายมิตรหนองบุญมาก11

15 640135 เด็กชายรุงอรุณ ไทยอัฐวิถี บานหนองแมว

16 640136 เด็กหญิงเอมอร บุญโต จักราชราษฎรสามัคคี

17 640137 เด็กหญิงนลินนิภา ประสพเงิน วัดหินมงคล

18 640138 เด็กหญิงกิติมา ประสาร บานตะครอ

19 640139 เด็กหญิงกานติมา ปุลาสะเก เทเรซาอุปถัมภ

20 640140 เด็กชายพีรพัฒน เปยมเจริญพร ปราณีเนาวบุตร

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 7 (418)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640141 เด็กหญิงธนัญญา โพธิ์นอก จักราชราษฎรสามัคคี

2 640142 เด็กชายภัทรดนัย โพธิ์ภัย บานดงพลอง

3 640143 เด็กหญิงสุธิมา โพธิ์วิจิตร บานบุวังหวา

4 640144 เด็กหญิงลลิษา มณีวงค บานบุวังหวา

5 640145 เด็กหญิงวรรณวษิา มนทองหลาง โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

6 640146 เด็กหญิงพรรษกร มูลกลาง รุจิเสรีวิทยา

7 640147 เด็กหญิงศิริโสภา เมืองจันทร บานโนนตาพรม

8 640148 เด็กหญิงอริสรา วันลา จักราชราษฎรสามัคคี

9 640149 เด็กหญิงปารีณา วิสรานุรักษ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

10 640150 เด็กหญิงสุปรีดี ศรีโพธา รัฐการุณวิทยา

11 640151 เด็กชายธัญเทพ ศุภสุข ชาติวิทยา

12 640152 เด็กหญิงณัฐกฤตา สงวนสิทธิ์ บานบุวังหวา

13 640153 เด็กหญิงธัญพิมล สมมะเริง บานหนองบัวคํา

14 640154 เด็กหญิงกนกพร สุตตสิโรจน บานโนนพะไล

15 640155 เด็กชายปวริศ สุวรรณวงศ นิภาศิริ

16 640156 เด็กหญิงศศกิานต หงวนตัด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ

17 640157 เด็กหญิงรักษิณาภัทร เอ่ียมขุนทด บานหัวสะพาน

18 640158 เด็กชายเดนภูมิ เเจบกระโทก บานตะกุดเครอืปลอก

19 640159 เด็กชายจักรกฤษณ จันทีนอก ชุมชบบานบุสามัคีพัฒนา

20 640160 เด็กชายธฤชรัตน ตอยหมื่นไวย บานตะกุดเครอืปลอก

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 8 (422)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640161 เด็กหญิงนภัสสร ไตรโรจน โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก

2 640162 เด็กหญิงอุไรลักษณ ทิมกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

3 640163 เด็กชายฐิติวัฒน นันกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

4 640164 เด็กหญิงอิรวดี ประเสริฐพงค รัฐการุณวิทยา

5 640165 เด็กชายเดชณรงค ปุกไธสง ชาติวิทยา

6 640166 เด็กชายศุภกิจ พนมไพร บานตะกุดเครือปลอก

7 640167 เด็กชายศรีวิชัย มุขพิมาย บานตะกุดเครอืปลอก

8 640168 เด็กชายธนาวัฒน ยงทองหลาง บานตะกุดเครือปลอก

9 640169 เด็กชายอิศรางกูร ยอกลาง จักราชราษฎรสามัคคี

10 640170 เด็กหญิงศุภจิรา ยี่จอหอ เทเรซาอุปถัมภ

11 640171 เด็กชายธนกฤต รมเริง มารียรักษ

12 640172 เด็กหญิงณัฐฐาสิริ เรียมริมมะดัน ชุมชนสวางวิทยา

13 640173 เด็กชายชาคร ศรีน้ําคํา พิมานประชาสันต

14 640174 เด็กชายเสฏฐพงศ สุขประเสริฐ บานตะครอ

15 640175 เด็กหญิงด.ญ.สุนันทา หวังรายกลางบานตะกุดเครอืปลอก

16 640176 เด็กชายธนกฤต เเกวอาจ โรงเรียนบานดงพลอง

17 640177 เด็กชายวัชรพล เเตงกระโทก โรงเรียนขามสงเคราะห

18 640178 เด็กชายเกียรศักดิ์ กระจางโพธิ์ บานสวนปอ

19 640179 เด็กชายธเนศ เขียวมะดัน วัดหนองพลวง

20 640180 เด็กหญิงด.ญ.พิชฎา คาขึ้น พิมานประชาสันต

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 9 (423)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640181 เด็กชายแทนคุณ คํานึง หนองพลวงพิทยา

2 640182 เด็กชายภัสกร คุณสาร บานตะครอ

3 640183 เด็กชายปฏิภาณ เงนิโพธิ์ อนุบาลรัฐราษฎรรังสรรค

4 640184 เด็กชายราเชนทร จันสูงเนิน จักราชราษฏรสามัคคี

5 640185 เด็กชายวีรชาติ จุลทัศน โรงเรียนโนนตาพรม

6 640186 เด็กชายภานุพงษ เจิมปรุ จักราชราษฎรสามัคคี

7 640187 เด็กชายธาวิน ชํานาญไพร บานหนองบัวกลาง

8 640188 เด็กหญิงวราภรณ ดาราชู บานหนองปรู

9 640189 เด็กชายกวินภพ ตวนกระโทก บานบุวังหวา

10 640190 เด็กชายปฏิพัฒน ทมกระโทก บานโคกสําโรง

11 640191 เด็กชายนวรรษกร ทองกลาง บานบุวังหวา

12 640192 เด็กชายธนากร ทองปญญา จักราชราษฎรสามัคคี

13 640193 เด็กชายยิ่งพันธุ ทับทิมกลาง จักราชราษฎรสามัคคี

14 640194 เด็กชายวุฒิศักดิ์ ทิศกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

15 640195 เด็กชายชูเกียรติ ธนพชรรัชต โรงเรียนโนนตาพรม

16 640196 เด็กชายพิสิษฐ นนกระโทก บานโนนตาพรม

17 640197 เด็กหญิงจิราพร นากระโทก หนองพลวงพิทยา

18 640198 เด็กชายชัยชนะ นากระโทก จัดราชชราษฎรสวมัคคี

19 640199 เด็กชายอาทร นาคเวช จักราชราษฎรสามัคคี

20 640200 เด็กชายชวัลวิทย นิลนนท จักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 10 (424)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640201 เด็กชายเจษฎา บัวทองหลาง โรงเรียนบานโนนตาพรม

2 640202 เด็กหญิงมนฑาภรณ ปราบงูเหลือม พิมานประชาสันต

3 640203 เด็กชายพงศสวัสดิ์ ปราบมะเริง จักราชราษฎรสามัคคี

4 640204 เด็กชายณัฐดนัย ปลั่งกลาง บานโนนตาพรม

5 640205 เด็กชายณัฐกวี ปานกระทอน วัดหนองพลวง

6 640206 เด็กชายชนาภัทร ปานกลาง บานบุวังหวา

7 640207 เด็กชายกิตติพงศ ปุลาสะเก บานตะครอ

8 640208 เด็กชายอธิวัฒน ผึ่งเกตุ บานโนนพะไล

9 640209 เด็กชายไกรวิชญ พรหนองแสน หนองขาม

10 640210 เด็กชายฐิติ พันโชติ บานตูมราษฏรบูรณะ

11 640211 เด็กชายจักรภัทร พันนึก บานหนองเพชร

12 640212 เด็กชายภูมิรินทร เพ็ชรมะดัน บานโคกพระ

13 640213 เด็กชายวีรภัทร มีบุญ รัฐการุณวิทยา

14 640214 เด็กหญิงณัฐริกา มุขกระโทก บานชองโค

15 640215 เด็กชายศุกลวัฒน มุขพิมาย ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

16 640216 เด็กชายสราวุฒิ เยี่ยงอยาง บานตะกุดเครอืปลอก

17 640217 เด็กหญิงธัญญลักษณ รัตนใหม หนองพลวงพิทยา

18 640218 เด็กชายฉัตรชัย เลิศศิริมาลัย ชองโค

19 640219 เด็กชายเอกพล วิเศษคําใส ชาติวิทยา

20 640220 เด็กหญิงปภัสรา ศรีจันทร จักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 11 (425)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640221 เด็กชายกิตติธาดา ศิริเจริญรุง โรงเรียนบานโนนตาพรม

2 640222 เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑารัตน สืบเผา จักราชราษฎรามัคคี

3 640223 เด็กชายอาทิตย สืบสีสุก วัดหินมงคล

4 640224 เด็กชายบูรภา สุระสา หนองบัวคาํ

5 640225 เด็กชายอธิชาติ เสนจันตะ โรงเรียนจักราชวิทยา

6 640226 เด็กชายอภิเดช แสงศรี บานโนนพะไล

7 640227 เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสงฮาด จักราชราษฎสามัคคี

8 640228 เด็กชายตะวัน โสมาบุตร โรงเรียนบานโนนตาพรม

9 640229 เด็กหญิงสุวิภา หนุนกระโทก พิมานประชาสันต

10 640230 เด็กชายเด็กชายธีรเดช หมั่นธุระ โนนพะไล

11 640231 เด็กชายภานุเดช อินทรมะเริง จักราชราษฎรสามัคคี

12 640232 เด็กชายอธิบดี อุปถัมภ หนองพลวง

13 640233 เด็กชายพงศธร เเอบทองหลาง ตะกุดเครือปลอก

14 640234 เด็กหญิงเพชรชนก กองพิมาย โรงเรียนบานโนนพะไล

15 640235 เด็กหญิงครองขวัญ กานทองหลาง จักราชราษฎรสามัคคี

16 640236 เด็กหญิงสุชาดา กาหลง จักราชราษฎรสามัคคี

17 640237 เด็กชายกิตติศักดิ์ กิตติวงศตระกูล บานโนนพฤกษ

18 640238 เด็กหญิงปนัดดา กุดวงศแกว โรงเรียนบานหนองนกกวัก

19 640239 เด็กหญิงวิภาว ี เกียรติ กระ โ ทก บานชองโค

หองสอบท่ี 12 (426)

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา



20 640240 เด็กชายไกรศร แกวศรี บานโนนตาพรม

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640241 เด็กหญิงทิพยสุดา แกวสมบัติ บานสวนปอ

2 640242 เด็กชายณัฐวุฒิ ไกยะคง บานหนองนกกวัก

3 640243 เด็กหญิงกุสุมา ขํารัมย รัฐการุณวิทยา

4 640244 เด็กชายธนพล ขุนทอง วัดหนองพลวง

5 640245 เด็กชายญาณวัฒน ขุนโยธา จักราชราษฎรสามัคคี

6 640246 เด็กชายภูตะวัน เขียวชอุม จักราชราษฎรสามัคคี

7 640247 เด็กชายธนภัทธ คงเขียว วัดหนองพลวง

8 640248 เด็กชายสมิตร คงมวง ไทรทอง

9 640249 เด็กชายดาณุพงศ คร่ําสุข จักราชราษฎรสามัคคี

10 640250 เด็กชายจิรวัฒน คาโค วัดหนองจอก

11 640251 เด็กหญิงกรรณกิา คําภาชาติ บานหนองบัวกลาง

12 640252 เด็กชายแทนคุณ ค่ํายัง บานหนองบัวกลาง

13 640253 เด็กหญิงปณิดา คุณเศษ ชาติวิทยา

14 640254 เด็กชายวงศธร คุณสาร นิภาศิริ

15 640255 เด็กหญิงศรัณยภัทร โคดเมืองคณุ จักราชราษฏรสามัคคี

16 640256 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โคไธสง ชาติวิทยา

17 640257 เด็กหญิงตีรณา เงินชัยภูมิ จักราชราษฎรสามัคคี

18 640258 เด็กหญิงอภิชญา จําพิมาย โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 13 (427)



19 640259 เด็กชายภาณุศิษฎ เจือหนองคลา รัฐการุณวิทยา

20 640260 เด็กชายวิษณุพงษ เจือหนองคลา บานบุวังหวา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640261 เด็กหญิงธนาพร ฉันทะกลาง บานตะกุดเครอืปลอก

2 640262 เด็กชายพีรภูมิ ฉิมนา วัดหนองพลวง

3 640263 เด็กชายวัชรากร ชนะพงษ จักราชนาฏสามัคคี

4 640264 เด็กหญิงนัฐญาดาภรณ ชอไธสง วัดเหมสูง

5 640265 เด็กหญิงนัฐญาดาภรณ ชอไธสง วัดเหมสูง

6 640266 เด็กหญิงพรหมจรินทร ชะงายกลาง รัฐการุณวิทยา

7 640267 เด็กหญิงธนภรณ ชะนะพะเนา วัดหนองพลวง

8 640268 เด็กชายกิตติธัช ชั่งทอง สมปองวิทยานุสรณ

9 640269 เด็กชายณัฐพล ชัยมาลา บานหนองไผ

10 640270 เด็กหญิงณิชากร ชัยมีแรง บานหนองบัวคาํ

11 640271 เด็กชายรัชตะ ชุมกลาง บานตะกุดเครอืปลอก

12 640272 เด็กชายวรากร ชุมทองหลาง โรงเรียนตะกุดเครือปลอก

13 640273 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ชุมแสง ชุมชนสวางวิทยา

14 640274 เด็กชายจักรกฤษ ชูทอง โรงเรียนบานหนองไผ

15 640275 เด็กชายทวีศกัดิ์ เชิญกลาง บานหนองไผ

16 640276 เด็กหญิงนัชชา ไชยโย โรงเรียนหนองพลวงพิทยา

หองสอบท่ี 14 (428)

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา



17 640277 เด็กชายวราเมธ ณ อยุธยา สุขานารี

18 640278 เด็กหญิงปุณยาพร ดงพิกิจ ชุมชนสวางวิทยา

19 640279 เด็กหญิงตรีกาญจน ดวงดี บานโนนตาพรม

20 640280 เด็กชายอัครฉัตร ดอกกระโทก บานหนองไผ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640281 เด็กหญิงณิชาพร ดานกระโทก ลุงกอนราษฎรอุทิศ

2 640282 เด็กชายรพีภัทร ดําละกอ โรงเรียนตะกุดเครือปลอก

3 640283 เด็กชายธีระวัฒน ดุนขุนทด บานหนองนกกวัก

4 640284 เด็กชายนเรนทรฤทธิ์ ดูกลาง อนุบาลประภารัตน

5 640285 เด็กหญิงแคนดี้ เดวี่ส โนนพะไล

6 640286 เด็กชายวุฒิพงษ แดนดงเมือง บานชองโค

7 640287 เด็กหญิงจีรนันท แดนทองหลาง หนองพลวงพิทยา

8 640288 เด็กหญิงวริศรา ตั้งอําพรทิพย บานหนองไผ

9 640289 เด็กหญิงชลิตา ตัวอยาง ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

10 640290 เด็กหญิงสาธิตา ตากกระโทก ชุมชนสวางวิทยา

11 640291 เด็กชายธนาคิม ติดตารัมย จักราชราษฎรสามัคคี

12 640292 เด็กหญิงสุกัญญา เติมกระโทก บานโคกสําโรง

13 640293 เด็กหญิงชนัญญา แตกโพธิ์ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

14 640294 เด็กหญิงกชกร แตงโสภา โรงเรียนบานละกอ

15 640295 เด็กชายอนุชานันท แตมสูงเนิน บานหนองบัวกลาง

16 640296 เด็กชายภูริวัฒน โตะทอง บานหนองบัวคํา

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 15 (314)



17 640297 เด็กชายสิทธิชัย ถนัดหมอ วัดหนองพลวง

18 640298 เด็กชายปฏิภาณ ถิ่นทองหลาง จักราชราษฎสามัคคี

19 640299 เด็กชายวีระศักดิ์ ถิ่นทองหลาง โรงเรียนวัดเหมสูง

20 640300 เด็กหญิงกนกพิชญ ทนกระโทก บานละกอ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640301 เด็กหญิงณัฐวดี ทมกระโทก อรพิมพวิทยา

2 640302 เด็กหญิงกมลภพ ทวีสูง บานโนนพฤกษ

3 640303 เด็กหญิงอภิญญา ทองดีนอก จักราชราษฎรสามัคคี

4 640304 เด็กหญิงศิริรัตน ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดหนองพลวง

5 640305 เด็กหญิงชุติกาญจน ทองพิมาย โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

6 640306 เด็กหญิงณัฐกานต ทินกระโทก อรพิมพวิทยา

7 640307 เด็กหญิงภรภัทร ทินกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

8 640308 เด็กหญิงศศกิานต ทินกระโทก อรพิมพวิทยา

9 640309 เด็กหญิงกานตธิดา ทิศกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

10 640310 เด็กชายตรีภพ ทิศกระโทก โรงเรียนวัดหนองจอก

11 640311 เด็กหญิงวันวิสาข ทิศกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

12 640312 เด็กชายณิชาพัชร เทพจิตร สวางบริบูรณวิทยา

13 640313 เด็กชายพุทนันท เทียมทองหลาง โรงเรียนวัดเหมสูง

14 640314 เด็กชายเลิศพิสิฐ แทวกระโทก บานหนองขาม

15 640315 เด็กหญิงจิรวดี ธงกระโทก จักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 16 (315)



16 640316 เด็กชายทะนงศักดิ์ นนกระโทก บานโนนพะไล

17 640317 เด็กชายธีรภัทร นนกระโทก วัดหนองจอก

18 640318 เด็กชายฤกษฏา นนกระโทก จักราชราษฎรสมัคคี

19 640319 เด็กชายพงศกร นนชัย โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

20 640320 เด็กหญิงสกุตรา นวนพ่ัว วัดหนองพลวง

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640321 เด็กชายกฤตเมธ นวลพุม โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

2 640322 เด็กชายโสภณวิชญ นาคา ร.ร บานโนนพฤกษ

3 640323 เด็กหญิงศิรประภา นาแพง บานหนองจระเขหิน

4 640324 เด็กหญิงเจนจิรา นามวงศ จักราชราษฎสามัคคี

5 640325 เด็กชายทินกร นาศรี วัดหนองพลวง

6 640326 เด็กชายมานะ นาสรร บานโนนพฤกษ

7 640327 เด็กชายชลลกร เนาวกระโทก บานชองโค

8 640328 เด็กชายธนกร เนินนา โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

9 640329 เด็กชายเจษฎา เนียมพิมาย ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

10 640330 เด็กหญิงปาริชาติ แนนกระโทก บานหนองแมว

11 640331 เด็กหญิงวริศรา แนนกระโทก โรงเรียนหนองพลวง

12 640332 เด็กหญิงมนัสชนก โนรินทร จักราชราษฎรสามัคคี

13 640333 เด็กหญิงณัฐรินีย ในพิมาย บานตะกุดเครอืปลอก

14 640334 เด็กหญิงปยธิดา บรรจงปรุ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 17 (316)



15 640335 เด็กชายพีระ บรรจงปรุ จักราชราษฎรสามัคคี

16 640336 เด็กหญิงกัญญาลักษณ บังทองหลางโนนพฤกษ

17 640337 เด็กชายเซบาสเตียน บุญ มาก จักราช ราษฎร สามัคค ี
18 640338 เด็กหญิงสุกัญญา บุญทา โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก

19 640339 เด็กชายมงคล บุญยิ่ง วัดหนองจอก

20 640340 เด็กชายยุทธพงษ บุญยิ่ง วัดหนองพลวง

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640341 เด็กชายพรหมศิวะไชย บุญรอด บานชองโค

2 640342 เด็กหญิงจิรชยา ประกาศรี บานหนองจระเขหิน

3 640343 เด็กชายพรรษกร ประพายพิษ โรงเรียนตะกุดเครือปลอก

4 640344 เด็กหญิงจรินทรทิพย ประโมศรี โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

5 640345 เด็กหญิงชัญญานุช ประสมศรี บานหินโคน

6 640346 เด็กชายจิรภัทร ประเสริฐทรัพย โรงเรียนจักราชราษฎสามัคคี

7 640347 เด็กชายธนภูมิ ปริวันตัง อรพิมพวิทยา

8 640348 เด็กหญิงสุภัสสรา ปุราชะกา บานหัวสะพาน

9 640349 เด็กชายฐิตินันท แปรงทอง โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

10 640350 เด็กหญิงสุวิตรา ผายพิมาย หนองพลวงพิทยา

11 640351 เด็กชายรัชกร ฝอยนอก โรงเรียนบานโนนพฤกษ

12 640352 เด็กชายมณิชพล พงษพานิช วัดหนองจอก

13 640353 เด็กชายวิทวัส พรมประโคน บานสวนปอ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 18 (317)



14 640354 เด็กหญิงกัญญาวีร พรใหม บานชองโค

15 640355 เด็กชายวัชรวุฒิ พระยาครุฑ วัดหินมงคล

16 640356 เด็กหญิงกุลกันยา พริกจํารูญ จักราชราษฎรสามัคคี

17 640357 เด็กหญิงกัญญาวีร พลเสน บานโคกสําโรง

18 640358 เด็กชายสยมภู พลเหลา โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

19 640359 เด็กหญิงวิชุดา พะยอมใหม หนองพลวงพิทยา

20 640360 เด็กหญิงเพชรา พัฒศรี พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640361 เด็กหญิงบุณยาพร พันเทศ รัฐการุณวิทยา

2 640362 เด็กชายศิวพงศ พันธุมาศ วัดหนองพลวง

3 640363 เด็กชายปยวัฒน พาดทองหลาง บานทองหลาง

4 640364 เด็กหญิงสุชาดา พานเงิน สมปองวิทยานุสรณ

5 640365 เด็กหญิงพิมพชนก พิทักษ บานดงพลอง

6 640366 เด็กหญิงพีระกานต เพ็งทองหลาง สมปองวิทยานุสรณ

7 640367 เด็กหญิงปวีณธิดา เพ็งรัมย โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

8 640368 เด็กหญิงพลอยน้ําเพชร เพชรนางรองโรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

9 640369 เด็กชายจิรวัฒน โพธิ์พวง วัดหนองพลวง

10 640370 เด็กหญิงจันฉาย โพธิ์พะเนา จักราชราษฎรสามัคคี

11 640371 เด็กชายกองภพ ภูละกอ จักราชราษฏรสามัคคี

12 640372 เด็กชายนนทกร ภูละกอ จักราชราษฎรสามัคคี

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา

หองสอบท่ี 19 (318)



13 640373 เด็กหญิงปาริตา ภูละกอ โรงเรียนบานโนนพฤกษ

14 640374 เด็กชายภาณุวัฒน ภูลับ บานบุวังหวา

15 640375 เด็กชายธนภัทร ภูศิริ ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

16 640376 เด็กหญิงปณิตา มะลิทอง บานสวนปอ

17 640377 เด็กชายอดิเทพ มากสะรุด บานชองโค

18 640378 เด็กชายภูรินทร มาเจริญ บานหนองแมว

19 640379 เด็กชายวันชนะ มานะดี ชุมชนสวางวิทยา

20 640380 เด็กชายอัครชัย มามี วัดหนองพลวง

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640381 เด็กหญิงอัญชิสา มีบุญ ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

2 640382 เด็กชายภัทธาดล มุงกระทุงกลาง เสมาอุถัมภ

3 640383 เด็กหญิงจิรัชญา มูลทองหลาง รัฐการุณวิทยา

4 640384 เด็กชายอภิวัฒน โมทจิตร จักราชราษฎรสามัคคี

5 640385 เด็กชายยุทธนา โมเหล็ก วัดหนองจอก

6 640386 เด็กหญิงชลธิชา ไมกลาง บานหนองบัวกลาง

7 640387 เด็กหญิงปนัดดา ไมพิมาย โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

8 640388 เด็กหญิงสุดารัตน เย็นวัฒนา บานหนองนกกวัก

9 640389 เด็กชายชินกร เยี่ยงอยาง วัดหนองพลวง

10 640390 เด็กชายศิรศักดิ์ เยื้องกลาง โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ

11 640391 เด็กหญิงสุวิจิตรา รมเริง รัฐการุณวิทยา

หองสอบท่ี 20 (322)

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเขาศึกษาตอเขา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจักราชวิทยา



12 640392 เด็กหญิงศิริกัญญา รักนา จักราชราษฎรสามัคคี

13 640393 เด็กชายศุภฤกษ รักศรี โคกพระ

14 640394 เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตนใหม โรงเรียนหนองพลวง

15 640395 เด็กชายเจษฎา ลีลา ชาติวิทยา

16 640396 เด็กหญิงจันทกานต วงศเสนา พิมานประชาสันต

17 640397 เด็กหญิงมิณฑิตา วิยะโคตร บานชองโค

18 640398 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ วิระตา โรงเรียนบานหัวสะพาน

19 640399 เด็กชายเปมิน วุฒิขจรศาสตร จักราชราษฎรสามัคคี

20 640400 เด็กหญิงนวรัตน ศรจํานงค เทเรซาอุปถัมภ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640401 เด็กชายกฤตบุญ ศรีบุญ จักราชราษฎรสามัคคี

2 640402 เด็กชายดนัยเทพ ศรีอัดชา บานละกอ

3 640403 เด็กหญิงสุรนุช ศึกนอก โรงเรียนบานดงพลอง

4 640404 เด็กชายธนาดุล เศษกลาง วัดหนองพลวง

5 640405 เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดี วัดหนองพลวง

6 640406 เด็กหญิงจันทรธิมา สวางจิต จักราชราษฎรสามัคคี

7 640407 เด็กหญิงศิรินรัตน สวางจิตร ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

8 640408 เด็กหญิงณัฐมา สัมกลาง จักราชราษฏรสามัคคี

9 640409 เด็กหญิงมนัสวี สามกําปง โรงเรียนวัดหลวงพลวง

10 640410 เด็กหญิงจารุวรรณ สารนอก ชาติวิทยา
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11 640411 เด็กหญิงวรวรรณา สิทธิราช จักราชราษฎรสามัคคี

12 640412 เด็กชายจารุเดช สิทธิ์เสือพะเนา หินโคน

13 640413 เด็กชายนธร สีภูธร บานโคกพระ

14 640414 เด็กชายธนโชค สืบสีสุก อรพิมพวิทยา

15 640415 เด็กชายกฤษกร สุดเเสง วัดเหมสูง

16 640416 เด็กชายธนภัทร สุดเกษ บานชองโค

17 640417 เด็กหญิงนัทธมน สุทธิวิเศษ บานตะครอ

18 640418 เด็กชายศักดิเดช สุธงษา บานหนองนกกวัก

19 640419 เด็กหญิงณิชานันท สุวรรณเย็น โรงเรียนวัดหนองพลวง

20 640420 เด็กหญิงมณรีัตน เส็งนา จักราชราสามัคคี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640421 เด็กชายจรัสพงศ แสงจันทร จักราชราษฎรสามัคคี

2 640422 เด็กชายศิวกร แสนเวียง บานดงพลอง

3 640423 เด็กหญิงไอญฎา หงษอุดม จักราชราษฎรสามัคคี

4 640424 เด็กหญิงสุภาพร หนูนิล จักราชราษฎรสมัคคี

5 640425 เด็กหญิงชุติมา หมอกแกว รัฐการุณวิทยา

6 640426 เด็กหญิงภัทรธิดา หมั่นจิตร โรงเรียนบานดงพลอง

7 640427 เด็กหญิงสุวนันท หมั่นธุระ บานโนนพฤกษ

8 640428 เด็กหญิงวชิรากรณ หมั่นเสนา วัดเหมสูง

9 640429 เด็กหญิงธนัญญา องคศิลป บานสวนปอ
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10 640430 เด็กหญิงปราณิตยศรา อยูยัง บานโคกพระ

11 640431 เด็กหญิงศรุตา ออนทองหลาง บานทองหลาง

12 640432 เด็กชายภรัณ อาจกระโทก บานหนองไผ

13 640433 เด็กหญิงวิภาภรณ อินทรโชติ วัดเหมสูง

14 640434 เด็กหญิงภิญญดา อินทรมะณี วัดหนองจอก

15 640435 เด็กหญิงนันทิชา อินบัวทอง เทเรซาอุปถัมภ

16 640436 เด็กหญิงชนิกานต อินผลเล็ก บานตะกุดเครือปลอก

17 640437 เด็กชายอนุกุล อุนปง บานพระนารายณ

18 640438 เด็กชายศุภวิชญ อุไรรักษ สมปองวิทยานุสรณ

19 640439 เด็กหญิงปยวดี เอ่ียมมา บานโนนพฤกษ

20 640440 เด็กชายปยะชนม เฮฮา ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640441 เด็กชายอดิศร เฮียงไสนา จักราชราษฏรสามัคคี

2 640442 เด็กชายธีระพล เกาะสังข พิมานประชาสันต

3 640443 เด็กหญิงสุภาพร แกวศรี พิมานประชาสันต

4 640444 เด็กหญิงณัฐนันท ทลาด หนองจระเขหิน

5 640445 เด็กหญิงสิตานัน ทับสกุล จักราชราษฎรสามัคคี

6 640446 เด็กหญิงรัศมี ภูนาเชียง หนองพลวงพิทยา

7 640447 เด็กหญิงวิภาพร ขิมนา หนองพลวงพิทยา

8 640448 เด็กชายอุมบุญ  เลียนอยาง จักราชราษฎรสามัคคี
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9 640449 เด็กหญิงหรรษกานต ชัยปะปง โรงเรียนบานหนองนกกวัก

10 640450 เด็กหญิงพลอยใส ทึมกระโทก บานละกอ

11 640451 เด็กหญิงพัชรินทร นากระโทก โนนพะไล

12 640452 เด็กหญิงพิชญา นากระโทก โนนพะไล

13 640453 เด็กหญิงอภิญญา ยอดแกวทะเล จักราชราษฎรสามัคคี

14 640454 เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมีโฮ เกงเต็ก

15 640455 เด็กหญิงณฎา อรรถนานนท จักราชราษฎรสามัคคี

16 640456 เด็กชายณัฐพล แกวอํานาจ โรงเรียนดานขุนทด

17 640457 เด็กหญิงสุพรรษา คบทองหลาง บานโนนพะไล

18 640458 เด็กหญิงฐิฏิยากร บุญสด จักราชราษฎรสามัคคี

19 640459 เด็กชายกฤษณกันท ประมูล จักราชราษฎรสามัคคี

20 640460 เด็กหญิงจันทรจิรา พระพินิจ จักราชราษฎรสามัคคี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 640461 เด็กชายภัทรชัย ศักดิ์คํา บานทองหลาง

2 640462 เด็กชายภูริภัทร พูนหลัก บานละกอ

3 640463 เด็กชายสิทธิชัย มุงกลาง สมปองวิทยานุสรณ

4 640464 เด็กหญิงวิยดา จุยทองหลาง สมปองวิทยานุสรณ

5 640465 เด็กชายพีรกรณ ภูอาลัย อรพิมพวิทยา
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