
ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 B071 เด็กหญิง แพรว พิษณุวงษ ลําปลายมาศพัฒนา
2 B378 เด็กชาย วีรภัทร ชวงเวฬุวรรณ มารีพิทักษ
3 B417 เด็กหญิง ทิวาพร ศรีวิวัฒน มารดาวนารักษ
4 B072 เด็กหญิง อิษยากรณ ตั้งจาตุรนตรัศมี ลําปลายมาศพัฒนา
5 B168 เด็กหญิง วชิรญาณ ฉิมพลีพันธ แสนสุข
6 B208 เด็กหญิง รุจิรา วงคบาตร มารีพิทักษ
7 B249 เด็กชาย ศุภวิชญ ตอพิมาย บานตะโก(วันครู2501)
8 B004 เด็กหญิง ฐิติชญาน แตงพรม อนุบาลโนนดินแดง
9 B201 เด็กชาย ชัยวัฒน ประทุมตา อนุบาลหนองหงส
10 B352 เด็กชาย สถาวร บุญทัน บานหนองปรือ
11 B169 เด็กหญิง กันยากรณ โคนาโล บานละหานทราย(คุรุราษฎรบํารุงวิทยา)
12 B310 เด็กชาย พัทธดนย บานฤทัย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
13 B051 เด็กชาย ปุณณภพ ชัยลิ้นฟา ตุลยาธร
14 B307 เด็กหญิง พรนภัส สะออนโล อนุบาลแสนสุข
15 B167 เด็กชาย ฐิติวัชร ศรีมะเรือง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
16 B005 เด็กหญิง นิชกานต ขาวสกุล มารีพิทักษ
17 B174 เด็กหญิง นภัสสร สุขรินทร บานแพงพวย(สังฆคุรุราษฏรบํารุง)
18 B257 เด็กชาย ศุภกร ตรีกาญจนา มารดาวนารักษ
19 B002 เด็กชาย ชโนทัย อาสานอก อนุบาลโนนดินแดง
20 B107 เด็กชาย ภาคิน หลอดทอง กมลลักษณ
21 B290 เด็กหญิง บลาลีรัตน คําหอม บานถนน(ประสมทรัพยประชานุกูล1)
22 B042 เด็กหญิง บวรลักษณ ขําวงค อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
23 B336 เด็กหญิง สิริพิชชา บุญชิต มารียอนุสรณ
24 B096 เด็กชาย ปยวุฒิ เกษทองหลาง บานโคกตะโก
25 B408 เด็กชาย พงศกร ศิลปชัย กลมลักษณ
26 B126 เด็กหญิง ธัญลักษณ เนื้อทอง บานหนองรี(มิตรภาพที่ 225)
27 B333 เด็กหญิง กิติยาภา เจริญสุข แสนสุข
28 B383 เด็กหญิง ธัญวรรณ เสารี บานหนองสะแก(ราษฎรบํารุง)

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2565

โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

ประเภท  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก



29 B103 เด็กหญิง ปุญญิศา จิณณจิราโรจน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
30 B289 เด็กชาย อิทธิพล มีแกว บานโคกสูง(สมานสามัคค)ี
31 B467 เด็กหญิง ประภัสสร หนูหา มารีพิทักษ
32 B160 เด็กชาย จิรวัฒน ธนูสา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
33 B105 เด็กหญิง ณัฏฐชุดา ทิพยอักษร กมลลักษณ
34 B188 เด็กชาย เศรษฐพงศ ตะกรุดแจม มารดาวนารักษ
35 B439 เด็กหญิง พิชยดา อรัญพันธ เสลาโสรง
36 B328 เด็กหญิง ภรภัทร อินพลทัน แสนสุข
37 B238 เด็กหญิง ลลิตา ลินทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
38 B023 เด็กหญิง พชรมน นิลพยัคฆ บานกานเหลือง
39 B481 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ทวีพูน มารดาวรารักษ
40 B007 เด็กหญิง กัญญาภัค พรฆัง อนุบาลโนนดินแดง
41 B306 เด็กหญิง นิชชาวัลย สมบัติ บานสี่เหลี่ยม
42 B339 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ พรมดาว มารดาวนารักษ
43 B125 เด็กหญิง วรันยา พินาศภัย กมลลักษณ
44 B294 เด็กชาย วรินทร ลัทธิ แสนสุข
45 B033 เด็กชาย ยศกร บดสูงเนิน บานกานเหลือง
46 B395 เด็กชาย ชวิศ ทองนัด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
47 A084->B เด็กชาย พูนทรัพย เกียรติรัศมี อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
48 B164 เด็กหญิง หทัยชลณี มาลาทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
49 B308 เด็กชาย พีรวัส พยัคฆา กมลลักษณ
50 B264 เด็กชาย นพณัฐ สิงหวงค บานหนองกก(ทรงรวมมิตร)
51 B337 เด็กชาย กันตธีร นิ่มผักแวน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
52 B112 เด็กหญิง ชลมัย สุวรรณเทพ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
53 B078 เด็กหญิง ชินธิดา สุโข มารดาวนารักษ
54 B179 เด็กชาย นวดล ฉิมมาลี อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
55 B120 เด็กชาย วชิรวิทย ศรีวงษ กมลลักษณ
56 B442 เด็กชาย ภัทรดนัย ถาวรสาลี ตุลยาธร
57 B198 เด็กหญิง ชลดา ทองคํา บานหนองโบสถ
58 B402 เด็กหญิง ปุณยาพร เงินกิ่ง ชุมชนบานดอนนางงาม
59 B083 เด็กหญิง พจมาน พรมกล่ํา ตุลยาธร
60 B401 เด็กหญิง พีรญา บุญมี ชุชนวัดบานหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) 
61 B022 เด็กชาย ณัฐภัทร เข็มบุบผา บานคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎรพัฒนา)

62 B369 เด็กหญิง ภัทรภร คุรุบัณฑิตย กมลลักษณ
63 B060 เด็กหญิง พูนสุข วงศศักดิ์ มารีพิทักษ
64 B406 เด็กหญิง ธิวาภรณ ประสงค บานสมจิต
65 B455 เด็กหญิง อินทราณี ขําเอนก วัดกานเหลือง
66 B287 เด็กหญิง สิตานันท พุทธานุ บานหนองพะอง



67 B298 เด็กหญิง ณิชาพัชร อาจหาญ บานตะโก(วันครู2501)
68 B419 เด็กหญิง วริศรา ชาติสาย มารดาวนารักษ
69 B263 เด็กหญิง ณัฐพร ไชยมิตร บานเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ)
70 B055 เด็กชาย วรรณธนวัฒน ภูมิแกดํา อนุบาลโนนดินแดง
71 B225 เด็กหญิง ปภาดา จันทรดอกไม บานโคกสะอาด
72 B184 เด็กชาย ศุภชัย ยอดสําโรง มารีพิทักษ
73 B446 เด็กหญิง จรรยาภรณ มาระทัด บานหนองถั่วแปป
74 B365 เด็กชาย ธีรวิชญ โพนมณีศักดิ์ บานหนองน้ําขุน
75 B165 เด็กหญิง กชพรรณ หงษแกว อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
76 B161 เด็กชาย กิตติศักดิ์ มาตรสันต อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
77 B192 เด็กหญิง ปยพัชร เณรกูล บานสะเดา(สามัคคีวิทยา)
78 B101 เด็กหญิง ตรีภะกา สงกูล บานดอนหวาย
79 B149 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรีเนาวรัตน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
80 B243 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รังพงษ กมลลักษณ
81 B016 เด็กชาย ศิรวิชญ ทองคํา มารีพิทักษ
82 B163 เด็กหญิง ศศิวิมล มีศิริ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
83 B024 เด็กชาย ธนกฤต นมัสศิลา ภรภัทร
84 B222 เด็กหญิง กฤติญา บุญชูรอด ตุลยาธร
85 B262 เด็กหญิง นทีทิพย ปรึกสระนอย บานทุงใหญ
86 B048 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นามเย็น มารดาวนารักษ
87 B255 เด็กหญิง พลอยชนก ศรีพุทธิรัตน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
88 B139 เด็กหญิง รัตนสุดา กลั่นกําเนิด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
89 B115 เด็กชาย ทรงธรรม สมใจ ตุลยาธร
90 B104 เด็กหญิง นิรมล สิทธิ์นะศรี บานทุงใหญ
91 B444 เด็กหญิง อนงคนาถ พรมศักดิ์ บานหนองถั่วแปบ
92 B372 เด็กชาย ไตรคุณ วามไธสง บานถนน(ประสมทรัพยประชานุกูล1)
93 B236 เด็กหญิง เนตรนภา จีนชาติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
94 B113 เด็กหญิง วรณัน อวนทรัพย มารดาวนารักษ
95 B077 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จบสัญจร อนุบาลปะคํา
96 B423 เด็กชาย พลอธิป เสนจันทรฒิไชย เทศบาล2 สามัคคีพัฒนา
97 B106 เด็กหญิง อรุโณทัย มลิซอน กมลลักษณ
98 B397 เด็กหญิง วราภรณ ลือเลื่อง บานพูนสุข(ประชานุกูล)
99 B009 เด็กชาย ธีรยุทธ ภาเมือง กมลลักษณ
100 B031 เด็กหญิง พิมพตมิสา วิโสรัมย บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
101 B332 เด็กหญิง อรอนงค ครุภัณฑ บานสองพี่นอง
102 B475 เด็กชาย นฤพงศชัย แสนแกว มารดาวนารักษ
103 B392 เด็กชาย กิตติชัย สนแสง วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ)
104 B440 เด็กชาย สองเมือง อิ้วชุมแสง บานทุงใหญ



105 B100 เด็กหญิง วิมลศิริ วงศไธสง บานโคกตะโก
106 B317 เด็กชาย ศุกลวัฒน มีทอง เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
107 B020 เด็กหญิง อภิชญา อุทัยมา อนุบาลโนนดินแดง
108 B118 เด็กหญิง สุมิตรา เนริกุล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
109 B297 เด็กหญิง ปนเกลา มหิสยา บานหนองแชไม
110 B202 เด็กหญิง ตุลยดา นาราช อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
111 B154 เด็กชาย ธีรวัฒน ไกรพะเนาว บานชุมแสง
112 B091 เด็กชาย รชต รักมณี มารีพิทักษ
113 B273 เด็กชาย ชนมชนันท จรัสสัน บานหนองทองลิ่ม
114 B134 เด็กชาย พลชนก สนรัมย มารีพิทักษ
115 B044 เด็กชาย ภูมิธนพัฒ เมืองศรี กมลลักษณ
116 B166 เด็กหญิง ภาวนา ศรีผักแวน บานโคกมะคา
117 B146 เด็กหญิง นลินรัตน จอมเกราะ มารดาวนารักษ
118 B197 เด็กหญิง ณัฐนันท วงศเกียรติขจร เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
119 B358 เด็กหญิง หทัยทิพย เพียสุระ กมลลักษณ
120 B364 เด็กชาย วิชญะ เจริญราช บานปลื้มพัฒนา
121 B046 เด็กหญิง สุธาสินี โสกูล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
122 B280 เด็กหญิง ชวัลลักษณ เนาวบุตร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
123 B295 เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ศรีชาติ บานหนองไทร(ปญจคามคุรุสรรค)
124 B040 เด็กหญิง รัชนีวรรณ กรุมรัมย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
125 B030 เด็กชาย ศุภชัย เดชประเสริฐ บานกานเหลือง
126 B057 เด็กชาย ธีรเดช เพ็ชรรุขา ตุลยาธร
127 B412 เด็กหญิง ปญจรัตน พินิจเชื้อ เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
128 B092 เด็กชาย อชิรวิทย เลิศอุทัย มารีพิทักษ
129 B278 เด็กหญิง อัญกัณฑ ฉ่ําโสฬส บานเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ)
130 B217 เด็กชาย ธนากร โสชะรา แสนสุข
131 B356 เด็กหญิง ชนัญชิดา ขําวงค อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
132 B425 เด็กชาย ระวิพล สนรัมย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
133 B301 เด็กชาย ชยพัทธ สงกูล ตุลยาธร
134 B150 เด็กหญิง พัชราภรณ อินทรควร บานระนามพลวง
135 B460 เด็กหญิง พัชรพร ชาญนารถ กมลลักษณ
136 B182 เด็กหญิง ศิริกัญญา ทองคํา บานวังกระโดน
137 B050 เด็กชาย ปภังกร ไชยดี ตุลยาธร
138 B226 เด็กหญิง ธัญรดี สินชุมแสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
139 B311 เด็กหญิง ภัคจิรา ชมภูคํา มารดาวนารักษ
140 B305 เด็กหญิง คณาพรรณ จําปามูล แสนสุข
141 B432 เด็กหญิง มัลลิกา จีนโน วัดหนองปลาหมอ
142 B185 เด็กหญิง เจริญรัตน พันธสาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



143 A109->B เด็กหญิง ปาริสา สังฆวาที ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
144 B084 เด็กหญิง ศุภิสรา สายทอง มารดาวนารักษ
145 B052 เด็กหญิง ชญานุตม เสนคุม ตุลยาธร
146 B272 เด็กชาย พีรสิทธิ์ กาวี บัานบัวตะเคียน
147 B021 เด็กหญิง จารุวรรณ นามบุรี บานกานเหลือง
148 B187 เด็กชาย กวี มาศขาว วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ)
149 B422 เด็กชาย พนธกร เถาวชาลี มารีพิทักษ
150 B291 เด็กหญิง นีรชา ปงประเสริฐกุล อนุบาลโนนดินแดง
151 B477 เด็กหญิง ธิญาดา โททัย มารีพิทักษ
152 B252 เด็กหญิง ฑิตยา มากชุมแสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
153 B296 เด็กชาย ศรศักดิ์ สิงอุดม บานตะโก(วันครู2501)
154 B131 เด็กหญิง อัญญิกา ฉิมจารย อนุบาลหนองกี่
155 B196 เด็กหญิง ปุณยวีร เกษบึงกาฬ บานสะเดา(สามัคคีวิทยา)
156 B171 เด็กชาย กิตติธีรเดช ขําเอนก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
157 B085 เด็กชาย ศุภณัฐ กะการดี มารีพิทักษ
158 B376 เด็กหญิง จุติกานต ผึ่งฉิมพลี อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
159 B404 เด็กชาย อัครวินท ถิ่นทองหลาง บานหนองปรือ
160 B073 เด็กหญิง ณัทมน ทองบุตร ชุมชนบานดอนนางงาม
161 B082 เด็กหญิง พิชญาภา ปนศิริ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
162 B086 เด็กหญิง ญาณันธร แกนกระโทก มารดาวนารักษ
163 B284 เด็กหญิง อภัสรา เตนปกษี บานหนองพะอง
164 B210 เด็กชาย วีรภัทร วุฒสันเทียะ มารีพิทักษ
165 B036 เด็กหญิง ทัณฑิกา กลีบมณฑา มารดาวนารักษ
166 A131->B เด็กชาย พนธกร จันทาออน มารีพิทักษ
167 B251 เด็กหญิง ปยะนันท มวงสิน บานชุมแสง(บุญคุรุราษฎรบํารุง)
168 B346 เด็กหญิง สวิชญา สุกคํา อนุบาลโนนสุวรรณ
169 B381 เด็กชาย เกียรติภูมิ ทิมสอน มารดาวนารักษ
170 B216 เด็กชาย ยศภัทร วรรณสุข มารีพิทักษ
171 B039 เด็กหญิง จารุพร สุนทรกูล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
172 B382 เด็กหญิง ณัฏฐนันท นิเรียงรัมย บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
173 B434 เด็กชาย ณฐกฤต ทรบูรพา บานประคอง
174 B029 เด็กหญิง ทิพยาภรณ สัตยตั้ง บานกานเหลือง
175 B194 เด็กชาย รพีพล สีหราช แสนสุข
176 B388 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ พุกพัด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
177 B490 เด็กหญิง นริศรา ขากระโทก มารดาวนารักษ
178 B335 เด็กหญิง ศรัณยรัชต รัตเนตร บานแทนบัลลังก
179 B189 เด็กหญิง ชญาภา ขอคลายกลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
180 B211 เด็กหญิง นงนภัส โสโรมรัมย มารีพิทักษ



181 B314 เด็กหญิง พิมพระวี พินิจพันธ ภรภัทร
182 B079 เด็กหญิง กัญญาภัค เพิ่มชาติ กมลลักษณ
183 B471 เด็กชาย พีรัชชัย จันทรนพคุณ กมลลักษณ
184 B322 เด็กชาย นัฐภูมิ ไปเจอะ กมลลักษณ
185 B003 เด็กหญิง สิริชญา ดัสกร อนุบาลปะคํา
186 B008 เด็กชาย กิตติกวิน ปองแกว มารีพิทักษ
187 B133 เด็กชาย ชยพล จันทรราตรี ตุลยาธร
188 B064 เด็กหญิง สิรินดา มีแยมภักดิ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
189 B483 เด็กหญิง สุภัตตรา โกเลือน ชนิดา
190 B001 เด็กชาย ภาคิน อุบลเผื่อน บานประคอง
191 B144 เด็กหญิง ชุติยา สุวรรณธิการ บานยายคํา
192 B145 เด็กหญิง จันทิมา เดชวารี บานสองพี่นอง
193 B438 เด็กหญิง ปภัสสร กิ่งวิชิต บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
194 B043 เด็กหญิง ณิชกานต โลนารายณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
195 B116 เด็กหญิง ฐิตสิริ แมลงทับ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
196 B102 เด็กหญิง กิตติญา สองสาย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
197 B242 เด็กหญิง จิรัชยา ครูเจริญ บานหนองทองลิ่ม
198 B253 เด็กชาย ศศิวัฒน ทิพยโภชน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
199 B218 เด็กหญิง นลินทิพย แสนคนึง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
200 B329 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พุมพวง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
201 B136 เด็กชาย ปรมัตถ พรหมรุกขชาติ มารีพิทักษ
202 B420 เด็กหญิง พิมพลภัส เกิดในหลา บานหนองปรือ
203 B162 เด็กชาย วรากร แพรงสุวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
204 B373 เด็กหญิง ธนพร ทีอุทิศ บานไทยเจริญ
205 A074->B เด็กหญิง เรณุกา บวรสิริสกุล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
206 B274 เด็กหญิง ปยวรรณ ภูมลา บานเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ)
207 B018 เด็กหญิง สุชานันท สีสันต บานปลื้มพัฒนา
208 B268 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ หอมโลก บานหนองกก(ทรงรวมมิตร)
209 B341 เด็กหญิง กรวรรณ นพวิเศษ ตุลยาธร
210 B140 เด็กหญิง พรรษา ดําเสนา มารีพิทักษ
211 B426 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ยินดีรส อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
212 B148 เด็กหญิง ธัญชนก ผาเทพ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
213 B155 เด็กหญิง ทัศวรรณ คงเปนนิจ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
214 B220 เด็กชาย สืงหรัตน เครือบคนโท บานเขวา
215 B015 เด็กชาย ธนภัทร ศรีราชัย บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
216 B377 เด็กหญิง ชลดา ดวงนิล อนุบาลปะคํา
217 B234 เด็กหญิง กันตกนิษฐ คงสืบชาติ กมลลักษณ
218 B013 เด็กชาย ทีปชลิต ดวงนางรอง อนุบาลปะคํา



219 B019 เด็กชาย ธนบัตร ชาณุวัฒน กมลลักษณ
220 B485 เด็กชาย อัคนี ศรียา อนุบาลหนองหงส
221 B186 เด็กชาย ศุภโชค ยอดสําโรง มารีพิทักษ
222 B461 เด็กหญิง ธัญวรัตน ทุมทุมา มารดาวนารักษ
223 B199 เด็กชาย ชัชนันท นาเจริญ อนุบาลปะคํา
224 B191 เด็กชาย สฏา รัตนศรี ป.6
225 B014 เด็กชาย ภูริภัทร สยามประโคน บานหนองสะแก(ราษฎรบํารุง)
226 B195 เด็กชาย ศิวกร กาญจนา บานสะเดา(สามัคคีวิทยา)
227 B292 เด็กชาย พฤกษา ยวกไธสง วรเวทยากร
228 B204 เด็กหญิง ธิติมา คําเหลือ เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
229 B143 เด็กหญิง รัชดาภรณ ชันทอง มารีพิทักษ
230 B215 เด็กหญิง อรกานต ออนเขนย บานถนน(ประสมทรัพยประชานุกูล1)
231 B247 เด็กหญิง พรนัชชา มิ่งขวัญ มารดาวนารักษ
232 B142 เด็กชาย สิรวิชญ สหวิริยะสิน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
233 B334 เด็กชาย ภัทรรัฐกุล ชัยโรจนศักดิ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
234 B258 เด็กชาย จิรสิน มวงนาค มารดาวนารักษ
235 B387 เด็กชาย ธนชาติ แมลงผึ้ง บานหนองสะแก(ราษฎรบํารุง)
236 B271 เด็กชาย ธีรพัฒน ณ อุบล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
237 B448 เด็กชาย ยศภัทร กนกรัตน บานหนองถั่วเเปบ
238 B260 เด็กชาย ปรีชาญา ทองยอย เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
239 B283 เด็กหญิง กัณนิกา แกวลอย บานสองพี่นอง
240 B354 เด็กชาย ศิวกร สังขทองหลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
241 B006 เด็กชาย เอื้ออังกูร กุลอุปฮาด กมลลักษณ
242 B245 เด็กชาย อัครพล บําเพ็ญบุญ อนุบาลโนนสุวรรณ
243 B465 เด็กหญิง ฑิตยา แสนบุญศิริ เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
244 B344 เด็กหญิง กชนิภา แกวอําไพ บานตลาดแย
245 B056 เด็กหญิง นฤภร แตงออน ตุลยาธร
246 B183 เด็กหญิง บุศรา สินธุพรมราช วัดกานเหลือง
247 B300 เด็กหญิง ทิพวรรณ นอยโลมา บานหูทํานบ
248 B094 เด็กชาย ธนรัฐ สิงหทอง บานกานเหลือง
249 B190 เด็กหญิง สุกานดา จันทรนพคุณ บานหนองเทา
250 B303 เด็กหญิง อภิษฎาวรรณ สติภา เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
251 B309 เด็กหญิง ปริญญาวรรณ จันทรวิเชียร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
252 B246 เด็กหญิง วิไลวรรณ สอนเขียว บานดอนหวาย
253 B414 เด็กหญิง นภัสสร วิไลราญ บานคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎรพัฒนา)

254 B379 เด็กชาย ชนะพล จิตจะโปะ บานบุหนองเทา
255 B177 เด็กหญิง อัญชิสา ตนพรมรัมย เมรี่อิมมาคุเลตคอนเเวนต
256 B025 เด็กชาย สมบัติ ไอยอน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



257 B316 เด็กชาย รัชพล ภูตะลา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
258 B170 เด็กชาย วิรุฬเทพ วานะติ บานไทยเจริญ
259 B153 เด็กชาย พงษพิพัฒน จันทรแจมภพ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
260 B119 เด็กหญิง วริศรา โพธิ์ดนัย เทศบาลตําบลโนนดินแดง
261 B357 เด็กชาย ธนสาร นุนเนื้อทิพย กมลลักษณ
262 B172 เด็กชาย กรกฤต ธีรสุวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
263 B409 เด็กชาย พีรภัทร สิงหาระโท กมลลักษณ
264 B068 เด็กหญิง กาญจนา แปนดวงเนตร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
265 B447 เด็กหญิง กัญญาพัชร แสนเดช บานหนองถั่วแปบ
266 B062 เด็กหญิง พรรณวรท ราชนาคา ตุลยาธร
267 B047 เด็กหญิง ดวงกมล คะเซ็นเชื้อ อนุบาลปะคํา
268 B259 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดวงรัตน บานเสลา
269 B472 เด็กหญิง ดวงมณี ศรีษะเกศ คลองกุม(เสรีไทย อนุสรณ)
270 B370 เด็กหญิง ฟาใส เหมาสีหมึก อนุบาลปะคํา
271 B350 เด็กหญิง ณัฐณิกา สุภีคํา บานโคกไมแดงหัวกระสัง
272 B452 เด็กชาย ธีภพ พุฒชุมแสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
273 B063 เด็กหญิง อรพิมล ธเนศวรสรรค มารดาวนารักษ
274 A075->B เด็กชาย ธนพัฒน ศรีสุข อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
275 B180 เด็กหญิง มีนา กองศรี บานแพงพวย(สังฆคุรุราษฏรบํารุง)
276 B279 เด็กชาย ชวนิล ตรีเมฆ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
277 B011 เด็กหญิง กัลยารัตน มุกระทํา บานนาชุม
278 B108 เด็กหญิง พลอยรดา เมาะไธสง มารีพิทักษ
279 B367 เด็กชาย รพีภัทร ประวะโข บานปลื้มพัฒนา
280 B320 เด็กหญิง อัญญมณี อัมพะวัน กมลลักษณ
281 B430 เด็กหญิง พรรณพฤกษา สวัสดี บานโคกยาง
282 B049 เด็กชาย กฤตเมธ พุทธิชาติ บานพูนสุข(ประชานุกูล)
283 B248 เด็กหญิง พัชรินทร สุขชัยศรี บานสวายสอ
284 B398 เด็กชาย อัษฎาวุธ โนงระฆัง บานพูนสุข(ประชานุกูล)
285 B453 เด็กหญิง สิริวิมล สุขฤดี มารดาวรารักษ
286 B480 เด็กหญิง กษมา พิมพลา บานเสลา
287 B391 เด็กหญิง สุรติกานต ธรรมสูตร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
288 B363 เด็กหญิง นัทธหทัย เนียนไธสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
289 B457 เด็กหญิง จิรินทรพร มีมุข อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
290 B484 เด็กชาย กิตติ์อธิศ ธนันวรากิจจ บานลํานางรอง
291 B027 เด็กหญิง ณัชยา สุวรรณชัยรบ อนุบาลโนนสุวรรณ
292 B492 เด็กชาย กฤตยชญ เคนรัมย อักษรพัทยา
293 B304 เด็กหญิง อภิชญา วิเสโส หนองงิ้วหนองไทร
294 B181 เด็กชาย ธีรเดช แจงสวาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



295 B390 เด็กชาย กองภพ แกลวกลา มารีพิทักษ
296 B441 เด็กหญิง เนตรนภา หลับรัมย บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
297 A064->B เด็กหญิง โยษิตา ทองอาจ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
298 B366 เด็กชาย ณฐมน ฉลูรัมย บานปลื้มพัฒนา
299 B117 เด็กหญิง สุพิชญา โพธิ์ใต มารดาวนารักษ
300 A007->B เด็กชาย เกียรติประภัส สุขสําราญ กมลลักษณ
301 B090 เด็กชาย ณัฐนันท จันทรกูล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
302 B384 เด็กชาย พัทรพล เพ็ชรบรรพต บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
303 B223 เด็กชาย ระพีพัฒน วัฒนกูล บานหนองพลวง
304 B138 เด็กชาย ภูริพัฒน แขดกิ่ง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
305 B209 เด็กหญิง สิรินทรา ผลาเลิศ บานหนองพลวง
306 B421 เด็กหญิง แกวฟา หมายชอบ มารดาวนารักษ
307 B286 เด็กชาย ชนกานต ชื่นอุปการนันท บานเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ)
308 B415 เด็กหญิง ปฏิมาพร จังอินทร บานโคกยาง
309 B095 เด็กชาย ญาณากร วิเชียร ตุลยาธร
310 B152 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ลุนชัยภา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
311 B437 เด็กหญิง ภัทรวรินทร ทองชุมแสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
312 B299 เด็กหญิง เจริญรัตน คําสุข ภูริตา
313 B456 เด็กหญิง ณัฐริกา ทิพยภูนอก บานหนองสะแก(ราษฎรบํารุง)
314 B097 เด็กหญิง อัยญาดา เพชรผองศรี กมลลักษณ
315 B468 เด็กหญิง วิกานดา ดุจจานุทัศน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
316 B436 เด็กชาย ธนเดช ศรีชุมแสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
317 B396 เด็กหญิง พรรณปพร กองสําลี บานพูนสุข(ประชานุกูล)
318 B327 เด็กหญิง ฐิติพร ดวงชาคํา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
319 B315 เด็กหญิง จริญทิพย รวงงามสิน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
320 B323 เด็กหญิง ศิริวรรณ ยอดพรหม อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
321 B399 เด็กหญิง วรรณภา ทองเทพ มารดาวนารักษ
322 B241 เด็กหญิง ศิวพร แจมจันทรหาญ บานโคกขามโนนสมบูรณ
323 B110 เด็กหญิง ฆีฏาภัส สูนประโคน บานดอนไมไฟ
324 B041 เด็กชาย พิชิต เตียมคํา เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
325 B135 เด็กหญิง ธิดาวัลย นามวิเศษ วัดมหาบุศย (พิทักษถวารคุณ)
326 B037 เด็กหญิง กรชนก คมปก มารดาวนารักษ
327 B497 เด็กหญิง จิรัชญา ศุภกิจณฐภณ อนุบาลหนองหงส
328 B127 เด็กชาย ธนโชติ วรรณพงษ บานสองพี่นอง
329 B405 เด็กหญิง เยาวภา สับปศรี บานหนองงิ้วหนองไทร
330 B147 เด็กชาย ชยานันต โคตรประทุม มารีพิทักษ
331 B288 เด็กชาย จักรพรรณ เทียนวรรณ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
332 B080 เด็กชาย ศุภกิจ อุไรพันธ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



333 B157 เด็กชาย พลยศ ไอยศูรย บานบัวตะเคียน
334 B058 เด็กหญิง ขิมนพสร ฉัตรพันกร ตุลยาธร
335 B089 เด็กชาย ดัสกร อรัญ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
336 B012 เด็กหญิง ณัฐริกา พาแกว บานปลื้มพัฒนา
337 B473 เด็กชาย วรกิตติ์ จิตหาญ บานโคกสนวน
338 B053 เด็กหญิง สุธาศิณี ทองมะเริง ตุลยาธร
339 B017 เด็กชาย ศรัณย สุริยาเย็น กมลลักษณ
340 B493 เด็กชาย ธนโชติ พรมเลิศ แสนสุข
341 B200 เด็กหญิง อริษฎา เกษรนวล วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ)
342 B256 เด็กหญิง ปภัสสร เศษวงศ มารดาวนารักษ
343 B374 เด็กหญิง พัชราภรณ เเกวศรีสุข มารดาวรารักษ
344 B324 เด็กหญิง นพเกา หาญปญญา บานสองพี่นอง
345 B076 เด็กหญิง ภัทรธิดา โพธิสาร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
346 B496 เด็กชาย กิตติพงศ บําเพ็ญพงษ มารดาวนารักษ
347 B228 เด็กชาย ปภาวิน อิ่มสุข บานเขวา
348 B400 เด็กหญิง นภัสกร ขําวงค บานหนองถั่วเเปบ
349 B281 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ศรีมะเรือง บานเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ)
350 B431 เด็กหญิง อัยนา ชาญนุวงศ บานโคกยาง
351 B349 เด็กชาย กฤษณะ ปาอินทร รร.ชุมชนวัดบานหนองกง
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