
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
เร่ือง   ผลการสอบคดัเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
----------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  และได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑            
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน  โรงเรียนจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  ตามค่าคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบคัดเลือกของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ รวมกับค่าคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน              
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                
ร้อยละ ๓๐  เรียงตามลําดับคะแนน (ร้อยละ ๑๐๐) จากมากไปหาน้อย   จํานวน  ๔๙๑  คน  จําแนกเป็น ๑) บัญชีหลัก
นักเรียนมีสิทธ์ิรายงานตัว จํานวน ๔๐๐ คน  และ  ๒) บัญชีสํารอง  จํานวน ๙๑ คน ดังน้ี 
     

                       ๑.  บัญชีหลักนักเรียนมีสิทธ์ิรายงานตัว  จํานวน ๔๐๐ คน  ได้แก่ 
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๑ ๑๐๐๙๗ เด็กหญิง ศิริรัตน์    ดิไว บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๖๘.๔๐ 
๒ ๑๐๐๙๙ เด็กหญิง ฌาณัตติกานต์    สารบูรณ์ บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๖๕.๑๕ 
๓ ๑๐๑๗๘ เด็กหญิง ฐิตาพร    ชมภูพื้น บ้านแดงหม้อ ๖๕.๐๓ 

๔ ๑๐๐๒๗ เด็กหญิง เภาวริน    บุญศิลป์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๖๕.๐๐ 
๕ ๑๐๒๒๐ เด็กชาย ธีรวุฒิ    นามคํา บ้านแสงน้อย ๖๔.๑๐ 
๖ ๑๐๑๔๙ เด็กชาย สุวิชา    ทองมี ประชานุเคราะห์วิทยา ๖๑.๔๓ 
๗ ๑๐๑๗๐ เด็กหญิง จิรนันท์    วอทอง บ้านหนองขุ่น ๖๑.๑๔ 
๘ ๑๐๑๑๑ เด็กหญิง สุภาพิชญ์    เผ่าเพ็ง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๖๐.๘๕ 
๙ ๑๐๔๔๑ เด็กหญิง สุภัสรา    ทองคํา บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๖๐.๔๔ 

๑๐ ๑๐๒๑๕ เด็กหญิง ญาณิศา    ศิริเขต บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๖๐.๒๓ 
๑๑ ๑๐๐๕๕ เด็กหญิง ภคพร    พันธ์ศิริ บ้านกุดกะเสียน ๕๙.๘๐ 
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๑๒ ๑๐๓๕๐ เด็กชาย นวพล    สืบสิงห์ บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๕๙.๗๙ 

๑๓ ๑๐๔๑๗ เด็กชาย อณัชชา     การุณย์ บ้านโนนโพธ์ิ ๕๙.๖๗ 
๑๔ ๑๐๑๙๙ เด็กหญิง อุ้มบุญ    แก่นจันทร์ ไพบูลย์ประชานุกูล ๕๙.๔๔ 
๑๕ ๑๐๒๙๕ เด็กชาย อนุเทพ    เย็นรัมย์ บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๕๙.๐๘ 
๑๖ ๑๐๐๐๑ เด็กชาย ศรยุทธ     ศรีศิริ ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ๕๘.๙๖ 

๑๗ ๑๐๐๐๕ เด็กหญิง จนิสตา    ไชยราช บ้านพับ ๕๘.๖๑ 
๑๘ ๑๐๓๗๘ เด็กหญิง ศิริลักษณ์    เดชพันธ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๘.๑๘ 
๑๙ ๑๐๔๗๒ เด็กหญิง พัชราภรณ์    ชาติงาม บ้านวังมนเดือยไก่ ๕๘.๑๕ 
๒๐ ๑๐๓๑๑ เด็กหญิง จิราภา    วงค์จันทร์ บ้านป่าข่า ๕๘.๐๐ 
๒๑ ๑๐๒๔๑ เด็กชาย ปารเมศ    ทูลไธสง ศิริวังวิทยาคาร ๕๗.๐๘ 

๒๒ ๑๐๔๓๗ เด็กชาย ยุทธชัย    ผ่องสุข เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๗.๐๔ 
๒๓ ๑๐๒๙๒ เด็กหญิง สุนันทา    แสนกรุง บ้านแสงน้อย ๕๗.๐๑ 
๒๔ ๑๐๒๖๖ เด็กหญิง เปรมศิริ    หมื่นสุข บ้านป่าข่า ๕๖.๖๑ 
๒๕ ๑๐๑๔๗ เด็กหญิง ฐิติมา    งามแสง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๖.๕๙ 
๒๖ ๑๐๔๕๖ เด็กหญิง สุมิตรา    บุญเพ็ง อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๕๖.๕๔ 
๒๗ ๑๐๐๖๐ เด็กชาย ศุภากร    ผูกพัน สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๕๖.๕๓ 
๒๘ ๑๐๒๖๔ เด็กหญิง อรุณี    วิรุณบุตร บ้านหนองฮีหนองแคน ๕๖.๐๕ 
๒๙ ๑๐๓๓๗ เด็กชาย ณัฐนันท์    คําแอ บ้านกลางใหญ่ ๕๕.๙๔ 

๓๐ ๑๐๑๙๔ เด็กหญิง วรัญญา    บุญสืบ บ้านหนองขุ่น ๕๕.๒๒ 
๓๑ ๑๐๐๓๖ เด็กหญิง เสาวลักษณ์    สุกใส เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๕.๑๘ 
๓๒ ๑๐๑๐๖ เด็กหญิง ณัฐธิดา    แสงใส ประชานุเคราะห์วิทยา ๕๔.๘๒ 
๓๓ ๑๐๑๖๓ เด็กหญิง สุรัสวดี    บุญอุ้ม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๔.๘๑ 
๓๔ ๑๐๓๒๖ เด็กหญิง สุปรียา    ต่ิงแสง บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ๕๔.๗๘ 

๓๕ ๑๐๒๐๕ เด็กหญิง ธนัญชนก    จันทร์หอม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๔.๖๒ 
๓๖ ๑๐๐๖๔ เด็กหญิง ณัฐธิดา    ดวงบุตร บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๕๔.๕๓ 
๓๗ ๑๐๑๙๖ เด็กหญิง ธัญชนก    จันทราภิรมย์ บ้านหนองฮีหนองแคน ๕๔.๕๑ 
๓๘ ๑๐๐๓๑ เด็กหญิง ภัครจิรา    เจริญวัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๔.๔๘ 

๓๙ ๑๐๒๒๙ เด็กหญิง จิรชิตา    มะลาวาด เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๔.๓๘ 
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๔๐ ๑๐๓๕๓ เด็กชาย ธนกฤต    ประกอบแสง อนุบาลพิบูลเวศม์ ๕๔.๒๘ 

๔๑ ๑๐๒๐๙ เด็กชาย กฤตานน    ประมูลพงษ ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๔.๐๗ 
๔๒ ๑๐๒๕๑ เด็กหญิง ณิชรัตน์    รุ่งเรือง ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ๕๓.๖๒ 
๔๓ ๑๐๐๘๙ เด็กหญิง ปณิดา    บุญประสิทธ์ิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๓.๕๗ 
๔๔ ๑๐๑๔๒ เด็กหญิง อมฤตา    ชมภูพื้น บ้านแดงหม้อ ๕๓.๕๒ 

๔๕ ๑๐๑๑๐ เด็กหญิง สุธารัตน์    สารกาล เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๓.๔๒ 
๔๖ ๑๐๓๔๕ เด็กหญิง ณัฎฐกมล    คําสม บ้านทัน ๕๒.๙๓ 
๔๗ ๑๐๑๑๔ เด็กหญิง บุลภรณ์    เกษาพันธ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๒.๖๔ 
๔๘ ๑๐๓๑๐ เด็กหญิง พรพิมล    สนอุทา บ้านปลาฝา ๕๒.๒๑ 
๔๙ ๑๐๐๔๒ เด็กชาย กฤษดา    วราห์คํา บ้านศรีบัว ๕๒.๑๔ 

๕๐ ๑๐๐๔๙ เด็กหญิง ภาวิณี    ฝอยทอง บ้านขามป้อม ๕๒.๑๓ 
๕๑ ๑๐๓๔๓ เด็กหญิง เกษมณี    บุญอารีย์ บ้านผักแว่น ๕๑.๘๙ 
๕๒ ๑๐๓๗๑ เด็กหญิง กนกอร    รัตนภักดี บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๕๑.๖๗ 
๕๓ ๑๐๓๑๓ เด็กชาย นัฐวุฒิ    ไชยชนะ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๑.๕๘ 
๕๔ ๑๐๐๒๙ เด็กหญิง พัชริดา    คําสันเทียะ บ้านท่าไห (ไหทอง) ๕๑.๔๙ 
๕๕ ๑๐๒๘๑ เด็กหญิง ญาณิศา    แสวงสุข บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๕๑.๔๗ 
๕๖ ๑๐๓๑๗ เด็กหญิง เพชรจิรา    แสวงศรี บ้านกลางใหญ่ ๕๑.๔๓ 
๕๗ ๑๐๒๕๔ เด็กชาย เกรียงศักด์ิ    ทองประสาร เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๑.๓๒ 

๕๘ ๑๐๔๙๐ เด็กหญิง กนิฐฐา    สีงาม เบญจธัญพิทยา ๕๑.๑๕ 
๕๙ ๑๐๑๘๙ เด็กหญิง อชิรญาณ์    จันทร บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ๕๑.๑๑ 
๖๐ ๑๐๑๗๙ เด็กหญิง ศิริกัลยา    แก้งวงษ์ศรี บ้านแดงหม้อ ๕๐.๙๒ 
๖๑ ๑๐๓๔๐ เด็กหญิง ภัชชนก    สังสินไชย บ้านผักแว่น ๕๐.๗๕ 
๖๒ ๑๐๒๘๕ เด็กหญิง ธัญสรณ์    พันลํา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๐.๖๗ 

๖๓ ๑๐๑๓๒ เด็กหญิง ศรุตา    ฝอยทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๕๐.๖๕ 
๖๔ ๑๐๐๔๗ เด็กหญิง ธนพร    คําทา บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๕๐.๖๓ 
๖๕ ๑๐๔๖๐ เด็กหญิง บุษบา    ครองยุติ บ้านกุดกะเสียน ๕๐.๕๙ 
๖๖ ๑๐๑๒๐ เด็กหญิง สุวิชาดา    ก่ิงจันทร์ บ้านกุดกะเสียน ๕๐.๔๗ 

๖๗ ๑๐๓๒๐ เด็กชาย วชรพันธ์    พันธ์ศิริ บ้านป่าข่า ๕๐.๔๑ 
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๖๘ ๑๐๓๓๔ เด็กหญิง อารีรัตน์    พื้นทอง บ้านเอ้ ๕๐.๒๓ 

๖๙ ๑๐๒๖๑ เด็กชาย ศราวุธ    กาหลง บ้านกอก ๕๐.๑๙ 
๗๐ ๑๐๒๓๗ เด็กหญิง ทิพวัลย์    ขํานาพึง บ้านแสงน้อย ๕๐.๐๑ 
๗๑ ๑๐๐๒๕ เด็กหญิง ฌานัตธิดา    ทองไทย บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๕๐.๐๑ 
๗๒ ๑๐๐๓๙ เด็กหญิง สุวิสา    ปันอ้าย บ้านแดงหม้อ ๔๙.๙๐ 

๗๓ ๑๐๐๐๔ เด็กชาย จิรยุทธ    ผดาศรี บ้านศรีบัว ๔๙.๘๗ 
๗๔ ๑๐๑๑๕ เด็กหญิง ลักษิกา    เผ่าพันธ์ุ บ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์) ๔๙.๘๑ 
๗๕ ๑๐๔๑๑ เด็กชาย ชวัลวิทย์    สนิทพจน์ บ้านทุ่ง ๔๙.๖๖ 
๗๖ ๑๐๔๒๘ เด็กชาย ธีรัตม์    เทพอุด บ้านกลางใหญ่ ๔๙.๕๔ 
๗๗ ๑๐๐๘๕ เด็กหญิง วราภรณ์    บุ้งทอง บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๔๙.๓๖ 

๗๘ ๑๐๒๖๘ เด็กหญิง สุติกาญน์    มีคุณ บ้านป่าข่า ๔๙.๒๘ 
๗๙ ๑๐๑๖๐ เด็กหญิง บุญญปัญญ์    ลาพันธ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๙.๒๔ 
๘๐ ๑๐๐๘๖ เด็กหญิง ไปรยา    ปัชชาชัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๙.๐๘ 
๘๑ ๑๐๓๔๗ เด็กหญิง เสาวรัตน์    สอนทอง บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร) ๔๘.๙๐ 
๘๒ ๑๐๔๐๒ เด็กชาย นนธวัฒน์    กองชัย บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๔๘.๘๕ 
๘๓ ๑๐๒๐๔ เด็กหญิง นันธกานต์    สบายใจ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๘.๘๕ 
๘๔ ๑๐๐๒๐ เด็กชาย ณัฐภูมิ    กุชัยภูมิ บ้านกุดกะเสียน ๔๘.๘๒ 
๘๕ ๑๐๐๐๓ เด็กหญิง วริศรา    มาดเหลือง บ้านศรีบัว ๔๘.๗๖ 

๘๖ ๑๐๒๕๘ เด็กชาย ชินวัตร    รองทอง บ้านแสงน้อย ๔๘.๖๙ 
๘๗ ๑๐๓๒๑ เด็กหญิง เบ็ญญาภา    กาหลง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๘.๔๖ 
๘๘ ๑๐๐๖๕ เด็กหญิง ปรียาภรณ์    บุญสู่ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๘.๓๑ 
๘๙ ๑๐๒๙๐ เด็กหญิง อรัญญา    การุณย์ บ้านโนนโพธ์ิ ๔๘.๑๘ 
๙๐ ๑๐๒๒๔ เด็กหญิง ชนาพร    เสนสาย บ้านนาผาย ๔๗.๘๔ 

๙๑ ๑๐๑๙๗ เด็กหญิง จุฬาลักษณ์    วอทอง บ้านหนองขุ่น ๔๗.๘๒ 
๙๒ ๑๐๐๙๑ เด็กหญิง วรกานต์    น้อมกลาง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๗.๘๑ 
๙๓ ๑๐๓๗๕ เด็กชาย กิติศักด์ิ    สายชมภู บ้านแก้งซาว ๔๗.๗๘ 
๙๔ ๑๐๐๖๓ เด็กชาย เจษฎาภรณ์    คําทา บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๔๗.๔๓ 

๙๕ ๑๐๔๒๒ เด็กชาย สิทธินนท์    ภูศิริ บ้านแก้งซาว ๔๗.๓๗ 
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๙๖ ๑๐๒๕๐ เด็กหญิง ณัฐธิดา    ธานี หนองฮีหนองแคน ๔๗.๓๔ 

๙๗ ๑๐๒๑๖ เด็กหญิง นรกมล    แสนโท เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๗.๒๑ 
๙๘ ๑๐๓๗๐ เด็กหญิง ณัฐวดี    แสงศรี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๗.๑๕ 
๙๙ ๑๐๓๒๔ เด็กหญิง หิรัณยา    นวลศรี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๗.๐๗ 

๑๐๐ ๑๐๒๗๘ เด็กชาย ปูรณิน    บัวศรี บ้านกลางใหญ่ ๔๖.๙๓ 

๑๐๑ ๑๐๑๐๔ เด็กชาย ธนดล    จําเริญใหญ่ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๔๖.๘๗ 
๑๐๒ ๑๐๔๕๔ เด็กหญิง ชุตินันท์    ครองยุติ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๗๕ 
๑๐๓ ๑๐๒๔๖ เด็กชาย ชยางกูร    ทองไทย บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๔๖.๗๓ 
๑๐๔ ๑๐๒๘๖ เด็กชาย เชาว์วัฒน์    เสียงสน่ัน วัดลานบุญ ๔๖.๗๒ 
๑๐๔ ๑๐๓๘๙ เด็กชาย อภิรักษ์    คําเสมอ บ้านโนนรัง ๔๖.๗๒ 

๑๐๖ ๑๐๔๘๑ เด็กชาย กิตติพศ    แก้วสลับ หนองหัวช้าง ๔๖.๕๖ 
๑๐๗ ๑๐๓๐๙ เด็กหญิง อรสา    ไชยสิทธ์ิ บ้านป่าข่า ๔๖.๕๓ 
๑๐๘ ๑๐๒๔๐ เด็กชาย กิตติภพ    คูณมา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๔๕ 
๑๐๙ ๑๐๑๕๗ เด็กหญิง ธนันญา    ปันทะอิน เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๔๓ 
๑๑๐ ๑๐๓๖๕ เด็กหญิง จันจิรา    โสโป บ้านผักแว่น ๔๖.๓๕ 
๑๑๑ ๑๐๐๐๘ เด็กชาย สุเมธ    ชนะบุญ บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๔๖.๓๓ 
๑๑๒ ๑๐๑๖๕ เด็กชาย นรภัทร    ศักด์ิสิงห์ บ้านชีทวน ๔๖.๒๘ 
๑๑๓ ๑๐๑๙๘ เด็กหญิง นริศา    บริสุทธ์ิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๒๔ 

๑๑๔ ๑๐๑๕๑ เด็กหญิง นาตาลี    จิตทวี บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๔๖.๑๙ 
๑๑๕ ๑๐๓๕๙ เด็กชาย ทักษ์ดนัย    วรสุทธ์ิ บ้านก่อน้อย ๔๖.๑๙ 
๑๑๖ ๑๐๐๖๘ เด็กหญิง ชนันธร    บัวสด เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๑๖ 
๑๑๗ ๑๐๑๐๑ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา    ทองแสง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๐๗ 
๑๑๘ ๑๐๒๒๓ เด็กชาย ภูรินทร์    แก้วท่อง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๖.๐๕ 

๑๑๙ ๑๐๓๖๑ เด็กชาย ธีระนัย    สายเสมา บ้านแดงหม้อ ๔๕.๘๔ 
๑๒๐ ๑๐๒๓๓ เด็กชาย บวรวิชญ์    บุ้งทอง แก้งซาว ๔๕.๘๒ 
๑๒๑ ๑๐๒๘๗ เด็กชาย ชญานนท์    พลพวก บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๔๕.๘๑ 
๑๒๒ ๑๐๔๕๒ เด็กหญิง จิรภิญญา    เจริญวงศ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๕.๗๗ 

๑๒๓ ๑๐๑๑๘ เด็กหญิง ชนัญชิดา    ไผ่สุรัตน์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๕.๖๑ 
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๑๒๔ ๑๐๔๓๐ เด็กชาย อดิศร    จันทป บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๔๕.๕๘ 

๑๒๕ ๑๐๓๒๘ เด็กหญิง กัญจนพร    กิติราช มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ๔๕.๔๖ 
๑๒๖ ๑๐๑๔๐ เด็กชาย วีรภัทร    สายสด บ้านคํามณี ๔๕.๓๑ 
๑๒๗ ๑๐๑๔๑ เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ    มีชาญ บ้านแดงหม้อ ๔๕.๓๑ 
๑๒๘ ๑๐๑๐๘ เด็กหญิง รัตน์กาญจน์    ช่วยชู บ้านแดงหม้อ ๔๕.๒๗ 

๑๒๙ ๑๐๑๑๒ เด็กชาย วรชิต    กากแก้ว เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๕.๒๒ 
๑๓๐ ๑๐๑๘๘ เด็กหญิง ชุติมณฑน์    รอดไพมน บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๔๕.๐๕ 
๑๓๑ ๑๐๑๗๖ เด็กหญิง เบญจวรรณ์    โกศล ประชานุเคราะห์วิทยา ๔๕.๐๒ 
๑๓๒ ๑๐๓๙๑ เด็กชาย กฤษณพงศ์    อินเอ่ียม บ้านโนนรัง ๔๕.๐๑ 
๑๓๓ ๑๐๑๒๔ เด็กหญิง กัญยาณี    ฉิมงาม บ้านยางขี้นก ๔๕.๐๐ 

๑๓๔ ๑๐๐๕๗ เด็กหญิง วรรณภา    ทองแสง บ้านค้อทอง (อําไพพิทยาคาร) ๔๔.๙๙ 
๑๓๕ ๑๐๔๔๕ เด็กหญิง กานต์พิชชา    วงศ์ชัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๔.๘๕ 
๑๓๖ ๑๐๐๖๖ เด็กชาย ธนสินทร์    ทองแสง บ้านค้อทอง (อําไพพิทยาคาร) ๔๔.๗๐ 
๑๓๗ ๑๐๐๑๖ เด็กหญิง เนตรนภา    อ่อนบุญมา บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ๔๔.๖๓ 
๑๓๘ ๑๐๒๐๒ เด็กชาย ธนกฤต    วรสุทธ์ิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๔.๕๒ 
๑๓๙ ๑๐๒๘๘ เด็กหญิง นิตยา    สีมา บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๔๔.๔๘ 
๑๔๐ ๑๐๔๔๐ เด็กหญิง วิลาวัลย์    คันธจันทร์ บ้านหนองโนหนองดูน ๔๔.๔๔ 
๑๔๑ ๑๐๑๘๕ เด็กหญิง เบญญาภา    ปัญญาคม บ้านหนองโนหนองดูน ๔๔.๓๗ 

๑๔๒ ๑๐๐๔๖ เด็กหญิง ธีรดา    ปักไคหัง บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๔๔.๓๓ 
๑๔๓ ๑๐๓๓๖ เด็กชาย ธนพร     บุญชัย บ้านดู่น้อย ๔๔.๓๑ 
๑๔๔ ๑๐๑๑๓ เด็กหญิง ภัชร์นฤณ    ลาสิงห์หาญ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๔.๒๓ 
๑๔๕ ๑๐๐๑๗ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา    ทุมมัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๔.๒๑ 
๑๔๖ ๑๐๓๓๒ เด็กชาย รัชชานนท์    บริสุทธ์ิ บ้านป่าก่อ ๔๔.๐๕ 

๑๔๗ ๑๐๒๒๕ เด็กชาย ภานุพงศ์    สมคะเน บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๔๓.๙๘ 
๑๔๘ ๑๐๑๖๔ เด็กหญิง ทิพวรรณ    บุญชัย บ้านหนองขุ่น ๔๓.๙๓ 
๑๔๙ ๑๐๑๔๖ เด็กชาย ชาญณรงค์    พงษ์วิไล เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๘๘ 
๑๔๙ ๑๐๔๑๔ เด็กชาย ภิสิทธ์ิ    ประสวนศรี บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๔๓.๘๘ 

๑๕๑ ๑๐๑๒๓ เด็กชาย วรเชฐ    คําสุวรรณ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๗๓ 
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๑๕๒ ๑๐๔๒๐ เด็กชาย ธรภูมิ    บุตอัง บ้านศรีบัว ๔๓.๕๖ 

๑๕๓ ๑๐๑๕๒ เด็กหญิง ญาดาภัทธ์    บุญประวัติ บ้านนามน ๔๓.๕๖ 
๑๕๔ ๑๐๔๗๑ เด็กหญิง พัชรพร    สมคะเน บ้านกอก ๔๓.๕๓ 
๑๕๕ ๑๐๒๕๒ เด็กชาย ชัยชนะ    ศรีมันตะ จารุศรบํารุง ๔๓.๔๕ 
๑๕๖ ๑๐๑๔๔ เด็กหญิง ชนิดาภา    เสียงอ่อน บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ๔๓.๔๕ 

๑๕๗ ๑๐๑๗๓ เด็กชาย เจษฎา    สําราญ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๔๒ 
๑๕๘ ๑๐๒๓๒ เด็กหญิง กัลยารัตน์    วันทวี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๓๙ 
๑๕๙ ๑๐๑๔๕ เด็กชาย ปรเมษฐ์    มีศิลป์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๓๙ 
๑๖๐ ๑๐๓๒๙ เด็กหญิง วิรัชยา    สาธุภาค บ้านท่าค้อ ๔๓.๓๖ 
๑๖๑ ๑๐๒๙๑ เด็กชาย ภูมิพัฒน์    ปล้ืมใจ บ้านโนนโพธ์ิ ๔๓.๓๒ 

๑๖๒ ๑๐๐๓๔ เด็กหญิง ชุติกาญจน์    การินทร์ นันตาศึกษา ๔๓.๒๙ 
๑๖๓ ๑๐๐๓๕ เด็กชาย จิรภัทร    เครือสิงห์ บ้านกอก ๔๓.๒๖ 
๑๖๔ ๑๐๔๐๐ เด็กชาย พงษ์สธร    การินทร์ บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๔๓.๒๑ 
๑๖๕ ๑๐๑๖๘ เด็กหญิง ภัทรภรณ์    พาชอบ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๓.๑๑ 
๑๖๖ ๑๐๐๔๘ เด็กหญิง สุกัญญา    อุทัยแพน บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๔๓.๐๙ 
๑๖๗ ๑๐๓๘๐ เด็กหญิง ชนิษฐา    สังข์สุวรรณ บ้านกุดกะเสียน ๔๓.๐๑ 
๑๖๘ ๑๐๒๗๒ เด็กหญิง วนิดา    ดีอ่อน เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๙๗ 
๑๖๙ ๑๐๔๐๙ เด็กหญิง ปริยา    ทองเขียว นันตาศึกษา ๔๒.๙๖ 

๑๗๐ ๑๐๑๑๗ เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ    สองศรี บ้านหนองขุ่น ๔๒.๘๙ 
๑๗๑ ๑๐๔๓๙ เด็กหญิง บุรฑริกา    จันทา ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ๔๒.๘๘ 
๑๗๒ ๑๐๑๓๓ เด็กหญิง กัญญารัตน์    พันธ์ศิริ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๘๕ 
๑๗๓ ๑๐๑๗๗ เด็กชาย อาณัฐ    ไพรบึง บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๔๒.๘๓ 
๑๗๔ ๑๐๔๓๕ เด็กชาย มงคล    สารบูรณ์ บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๔๒.๘๐ 

๑๗๕ ๑๐๔๘๒ เด็กหญิง ปริฉัตร    ลอดนา ธาตุน้อย ๔๒.๗๕ 
๑๗๖ ๑๐๔๘๐ เด็กหญิง หทัยทิพย์    ตระการจันทร์ พระหทัยพัฒนาเวศน์ ๔๒.๗๓ 
๑๗๗ ๑๐๔๐๔ เด็กชาย นธี    ปั้นดี บ้านดงยาง ๔๒.๖๓ 
๑๗๘ ๑๐๒๕๙ เด็กชาย วุฒิไกร    การินทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๕๗ 

๑๗๙ ๑๐๒๗๓ เด็กชาย ยศภัทร    บุญร่วม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๔๙ 
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๑๘๐ ๑๐๔๖๒ เด็กชาย ก้องรัตน์กิดากร    รัตนศรี อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๔๒.๔๘ 

๑๘๑ ๑๐๒๐๐ เด็กชาย อนุชา    เจริญเชาว์ บ้านดอนหันวิทยา ๔๒.๔๒ 
๑๘๒ ๑๐๑๖๖ เด็กชาย สรวิชญ์    เจริญสุข บ้านชีทวน ๔๒.๓๖ 
๑๘๓ ๑๐๒๐๖ เด็กหญิง ภัทรวดี    บุญถม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๒๖ 
๑๘๔ ๑๐๓๗๒ เด็กหญิง ดาราวลี    ปล้องชาลี บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ๔๒.๒๑ 

๑๘๕ ๑๐๒๒๑ เด็กหญิง จิรัชญา    อาจหาญ บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๔๒.๑๙ 
๑๘๖ ๑๐๔๕๐ เด็กชาย ภาคภูมิ    คําสมาน บ้านศรีสุข ๔๒.๑๗ 
๑๘๗ ๑๐๔๓๘ เด็กชาย สัญนวัฒน์    มุลสิวะ บ้านกลางใหญ่ ๔๒.๑๓ 
๑๘๘ ๑๐๓๘๒ เด็กชาย สรนันท์    วันทวี บ้านศรีสุข ๔๒.๑๐ 
๑๘๙ ๑๐๔๔๒ เด็กหญิง สุทธิกานต์    ตระการจนัทร์ บ้านโนนจานหนองแสง ๔๒.๐๒ 

๑๙๐ ๑๐๒๖๐ เด็กชาย ภิรินท์    พวงผกา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๒.๐๒ 
๑๙๑ ๑๐๓๙๗ เด็กหญิง อนันตญา    วรสุทธ์ิ บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๔๑.๙๔ 
๑๙๒ ๑๐๑๗๒ เด็กหญิง อัมพร    สังกะเพศ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๑.๙๐ 
๑๙๓ ๑๐๐๗๖ เด็กชาย ชินรัตน์    บัวสด เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๑.๗๕ 
๑๙๔ ๑๐๔๕๓ เด็กหญิง อลิชา    พิณทอง บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๔๑.๕๘ 
๑๙๕ ๑๐๓๗๔ เด็กชาย กฤติกร    สืบสิงห์ บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๔๑.๕๓ 
๑๙๖ ๑๐๐๘๘ เด็กชาย ธนวิชญ์    บุตรบุรี บ้านขามป้อม ๔๑.๔๘ 
๑๙๗ ๑๐๒๖๓ เด็กหญิง ปวีณา    เจริญสุข บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๔๑.๔๗ 

๑๙๘ ๑๐๒๒๒ เด็กหญิง ปลิตา    คันทะจันทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๑.๔๓ 
๑๙๙ ๑๐๔๕๗ เด็กชาย พงศธร    สตาภา อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๔๑.๔๒ 
๒๐๐ ๑๐๓๔๘ เด็กหญิง สุชานันท์    มานะจิตร์ บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร) ๔๑.๔๒ 
๒๐๑ ๑๐๐๒๒ เด็กหญิง จิราพร    ครองยุติ บ้านกุดกะเสียน ๔๑.๓๔ 
๒๐๒ ๑๐๒๒๗ เด็กหญิง ปารินัน    พาหุนัน โนนโพธ์ิ ๔๑.๓๔ 

๒๐๓ ๑๐๒๖๙ เด็กชาย ชลกร    สาธุภาค เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๑.๓๐ 
๒๐๔ ๑๐๐๔๐ เด็กหญิง ปนัดดา    อุ่นจิตร บ้านยางขี้นก ๔๑.๒๘ 
๒๐๕ ๑๐๐๒๖ เด็กหญิง พัชรี    วงษ์บ้านหว้า บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ๔๑.๒๑ 
๒๐๖ ๑๐๔๒๖ เด็กหญิง โสภิตา    ผิวอ่อน บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๔๑.๑๖ 

๒๐๗ ๑๐๑๐๙ เด็กหญิง อรปรียา    สมานทอง บ้านแดงหม้อ ๔๑.๐๗ 
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๒๐๘ ๑๐๐๗๔ เด็กชาย ปวีณ์กร    รินทรึก เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๑.๐๓ 

๒๐๙ ๑๐๑๗๕ เด็กชาย กฤตยชญ์    วัณโท บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๔๑.๐๓ 
๒๑๐ ๑๐๒๙๙ เด็กชาย โภคิน    สอนภักดี นันตาศึกษา ๔๑.๐๒ 
๒๑๑ ๑๐๐๗๐ เด็กหญิง นภาพร    อรศรี ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๔๐.๙๗ 
๒๑๒ ๑๐๐๘๐ เด็กชาย พงศกร    นักธรรม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๐.๙๔ 

๒๑๓ ๑๐๑๕๔ เด็กหญิง พัชรภรณ์    ชูบุญ บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๔๐.๙๒ 
๒๑๔ ๑๐๐๑๐ เด็กหญิง พิยดา    บุญกาล บ้านนาโพธ์ิ ๔๐.๙๒ 
๒๑๕ ๑๐๐๕๘ เด็กชาย ณัฐวัติ    สีละ บ้านศรีบัว ๔๐.๙๐ 
๒๑๖ ๑๐๓๗๗ เด็กหญิง ปัณฑิตา    ประดับแก้ว นันตาศึกษา ๔๐.๙๐ 
๒๑๖ ๑๐๔๐๗ เด็กชาย ทรงพล    โต้งกระโทก บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๔๐.๙๐ 

๒๑๘ ๑๐๒๓๐ เด็กหญิง จิตลักษณ์    กิ่งแก้ว นันตาศึกษา ๔๐.๘๖ 
๒๑๙ ๑๐๔๓๒ เด็กชาย เจษฎา    ฉวีวงษ์ บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๔๐.๗๖ 
๒๒๐ ๑๐๒๙๓ เด็กหญิง จิรภิญญา    ศรีพลาย บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๔๐.๕๓ 
๒๒๑ ๑๐๔๑๙ เด็กหญิง กาญจนา    แสวงนาม บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร) ๔๐.๒๕ 
๒๒๒ ๑๐๒๕๕ เด็กชาย ทักษิณ    ศิริพัฒน์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๐.๒๕ 
๒๒๓ ๑๐๔๕๑ เด็กชาย ณัฐนนท์    วรสุทธ์ิ บ้านยางขี้นก ๔๐.๑๗ 
๒๒๔ ๑๐๒๑๔ เด็กหญิง กานต์ธิดา    กิ่งโรชา บ้านกุดกะเสียน ๔๐.๑๖ 
๒๒๕ ๑๐๓๙๘ เด็กหญิง ทิวาสวัสด์ิ    สมบัติ สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๔๐.๑๕ 

๒๒๖ ๑๐๒๓๕ เด็กหญิง วรรณิภา    ฝอยทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๐.๐๘ 
๒๒๗ ๑๐๓๔๔ เด็กหญิง ภัทราพร    รัตน์ศิลชัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๐.๐๗ 
๒๒๘ ๑๐๒๔๔ เด็กหญิง ฐิติชญา    พุ่มทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๔๐.๐๓ 
๒๒๙ ๑๐๔๖๖ เด็กหญิง ฐิติพร    เจริญสุข บ้านก่อ ๔๐.๐๒ 
๒๓๐ ๑๐๓๒๕ เด็กชาย พีรภัทร    บุ้งทอง บ้านแก้งซาว ๓๙.๙๙ 

๒๓๑ ๑๐๓๖๖ เด็กชาย คมฤทธ์ิ    ทองคํา นันตาศึกษา ๓๙.๙๘ 
๒๓๒ ๑๐๑๙๑ เด็กหญิง นฤมล    ครองยุทธ บ้านกุดตากล้า ๓๙.๙๗ 
๒๓๒ ๑๐๔๖๑ เด็กหญิง เกษนภา    วงษ์แสง อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๓๙.๙๗ 
๒๓๔ ๑๐๓๔๑ เด็กชาย บูรพา    ทุมมัย บ้านผักแว่น ๓๙.๙๖ 

๒๓๕ ๑๐๔๗๘ เด็กหญิง สุทธิกานต์    อุบลเลิศ บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๓๙.๙๓ 
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๒๓๖ ๑๐๔๓๑ เด็กชาย จตุพงษ์    บุญขันธ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๗๘ 

๒๓๗ ๑๐๑๐๓ เด็กชาย อัครภิรมย์    บุษยานุรักษ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๗๔ 
๒๓๘ ๑๐๓๖๒ เด็กหญิง สุพิชชา    สาริกา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๗๔ 
๒๓๙ ๑๐๐๒๘ เด็กหญิง จิราวดี    โสรมรรค เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๖๘ 
๒๔๐ ๑๐๔๖๘ เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ    พวงจันทร์ วังมนเดือยไก่ ๓๙.๖๕ 

๒๔๑ ๑๐๐๑๒ เด็กชาย อดิศร    พูพวง บ้านกอก ๓๙.๖๐ 
๒๔๒ ๑๐๓๗๖ เด็กชาย ภาคิน    ประดับแก้ว สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๓๙.๕๘ 
๒๔๓ ๑๐๒๒๖ เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    แสงงาม หนองฮีหนองแคน ๓๙.๕๗ 
๒๔๔ ๑๐๔๔๘ เด็กชาย วันวลิต    วันทา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๕๖ 
๒๔๕ ๑๐๐๗๙ เด็กชาย รัตนะ    ศรีพันธ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๕๒ 

๒๔๖ ๑๐๔๖๙ เด็กหญิง เอมมิกา    ผดาวัลย์ บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ๓๙.๔๘ 
๒๔๗ ๑๐๔๗๐ เด็กชาย กฤติพงศ์    ดอกกุหลาบ บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ๓๙.๔๓ 
๒๔๘ ๑๐๒๒๘ เด็กชาย ธนดล    ฝอยทอง บ้านกุดกะเสียน ๓๙.๓๗ 
๒๔๙ ๑๐๒๙๔ เด็กหญิง นันท์นภัส    ส่งเสริม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๓๗ 
๒๕๐ ๑๐๔๐๘ เด็กหญิง มีนา    จันเพชร บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๓๙.๓๕ 
๒๕๑ ๑๐๔๕๙ เด็กชาย ชลนนันท์    จันทร์เติบ อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๓๙.๓๓ 
๒๕๒ ๑๐๑๕๓ เด็กชาย ธนกร    ราชอาสา บ้านกุดตากล้า ๓๙.๓๐ 
๒๕๓ ๑๐๐๓๗ เด็กชาย บุญหลาย    คําเกิด บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๓๙.๒๒ 

๒๕๔ ๑๐๐๕๐ เด็กหญิง พิชาพร    โคตรธารินทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๙.๑๑ 
๒๕๔ ๑๐๓๕๔ เด็กหญิง พิชชาภา    เช่ือสิงห์ บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร) ๓๙.๑๑ 
๒๕๖ ๑๐๓๐๘ เด็กชาย ธนาคาร    ศิริไทย บ้านปลาฝา ๓๙.๑๐ 
๒๕๗ ๑๐๑๘๔ เด็กหญิง ธัญลักษณ์    ศิริปี บ้านทัน ๓๙.๐๗ 
๒๕๘ ๑๐๐๔๔ เด็กหญิง วริศรา    เสาแก้ว บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๓๙.๐๕ 

๒๕๙ ๑๐๑๖๗ เด็กหญิง ชนาภา    พานคําตัน บ้านชีทวน ๓๙.๐๔ 
๒๖๐ ๑๐๑๓๔ เด็กหญิง วณิษรา    จันทะแจ่ม บ้านชีทวน ๓๘.๙๘ 
๒๖๑ ๑๐๐๒๑ เด็กหญิง จีราภรณ์    ครองยุติ บ้านกุดกะเสียน ๓๘.๙๖ 
๒๖๒ ๑๐๒๘๙ เด็กหญิง ปฐมพร    มุ่งงาม บ้านนาผาย ๓๘.๙๐ 

๒๖๓ ๑๐๐๕๔ เด็กชาย วรวุธ    คันธจันทร์ นันตาศึกษา ๓๘.๘๗ 
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๒๖๔ ๑๐๑๒๑ เด็กหญิง ธิดาพร    ลาลี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๘๕ 

๒๖๕ ๑๐๓๔๒ เด็กหญิง ภัทรธิดา    ญาวิลาศ บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๓๘.๘๕ 
๒๖๖ ๑๐๐๕๒ เด็กหญิง ชญาดา    สายธนู เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๘๔ 
๒๖๗ ๑๐๓๕๒ เด็กชาย กิตติเชษฐ์    สารภาค บ้านหนองโนหนองดูน ๓๘.๗๐ 
๒๖๘ ๑๐๑๙๒ เด็กชาย ภานุภัทร    วรรณทวี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๗๐ 

๒๖๙ ๑๐๓๐๖ เด็กชาย ภัทรกร    ขันแข็ง บ้านทัน ๓๘.๖๔ 
๒๗๐ ๑๐๒๔๕ เด็กชาย ณัฐวัตร    ทาวงษ์ บ้านป่าก่อ ๓๘.๖๐ 
๒๗๑ ๑๐๑๒๕ เด็กชาย ทินภัทร    ได้ทุกทาง บ้านยางขี้นก ๓๘.๖๐ 
๒๗๒ ๑๐๐๐๗ เด็กหญิง จิราพร    บุญเพิ่ม บ้านโนนจานหนองแสง ๓๘.๕๗ 
๒๗๓ ๑๐๐๙๕ เด็กชาย สรศักด์ิ    ขันชะลี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๕๒ 

๒๗๔ ๑๐๔๓๔ เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ    สืบสิงห์ บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๓๘.๓๙ 
๒๗๕ ๑๐๒๔๓ เด็กชาย ณัฐพล    ครองยุติ ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ๓๘.๓๘ 
๒๗๖ ๑๐๔๑๕ เด็กชาย อัมรินทร์    ภูกองชนะ บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๓๘.๑๘ 
๒๗๗ ๑๐๐๙๖ เด็กชาย กฤษฎา    บุญจริง บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๓๘.๑๔ 
๒๗๘ ๑๐๐๘๓ เด็กหญิง สิรภัทร    ศรีเนตร บ้านนาโพธ์ิ ๓๘.๐๗ 
๒๗๙ ๑๐๑๓๖ เด็กหญิง พัชรีญา    โพธ์ิสม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๐๔ 
๒๘๐ ๑๐๔๔๙ เด็กชาย พงศธร    แสวงพันธ์ุ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๘.๐๔ 
๒๘๑ ๑๐๓๓๘ เด็กหญิง คุนันยา    อยู่สุข บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร) ๓๘.๐๒ 

๒๘๒ ๑๐๔๑๓ เด็กหญิง จิดาสินี    เครือสิงห์ นันตาศึกษา ๓๗.๙๘ 
๒๘๓ ๑๐๑๗๑ เด็กชาย ศรายุธ    เพศรา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๗.๙๓ 
๒๘๔ ๑๐๔๖๔ เด็กชาย สิริสุขสวัสด์ิ    แววศรี บ้านนาคําใหญ่ ๓๗.๙๑ 
๒๘๕ ๑๐๓๘๑ เด็กชาย ภูริณัฐ    อัญชลี บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๓๗.๘๖ 
๒๘๖ ๑๐๑๕๐ เด็กหญิง พาณิภัค    พลรักษ์ บ้านหนองขุ่น ๓๗.๗๓ 

๒๘๗ ๑๐๓๖๘ เด็กชาย พงศธร    ประสานคํา บ้านธาตุน้อย ๓๗.๗๒ 
๒๘๘ ๑๐๑๓๐ เด็กหญิง ปัณชญา    ต้นวงษ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๗.๖๒ 
๒๘๘ ๑๐๒๑๐ เด็กหญิง ณัฐชยา    คําทา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๗.๖๒ 
๒๙๐ ๑๐๓๑๒ เด็กชาย ปวีณ    ฉิมาจารย์ นันตาศึกษา ๓๗.๕๖ 

๒๙๑ ๑๐๔๗๗ เด็กหญิง รุ่งนภาพร    ภัควันต์ โนนจานหนองแสง ๓๗.๕๓ 
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๒๙๒ ๑๐๐๖๗ เด็กชาย เจตนิภัทธ์    ฝอยทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๗.๓๙ 

๒๙๓ ๑๐๔๘๙ เด็กหญิง จุรีรัตน์    กากแก้ว บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคค)ี ๓๗.๓๑ 
๒๙๔ ๑๐๑๙๓ เด็กหญิง ภัทรธราภรณ์    พลังสระน้อย นันตาศึกษา ๓๗.๒๙ 
๒๙๕ ๑๐๒๓๖ เด็กหญิง เพ็ญนภา    พลพวก บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๓๗.๒๗ 
๒๙๖ ๑๐๓๐๒ เด็กหญิง เบญจภรณ์    ทุมนา บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๓๗.๑๐ 

๒๙๗ ๑๐๑๑๖ เด็กชาย ณัฐภัทร    รุ่งไพบูลย์เกษม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๗.๐๗ 
๒๙๘ ๑๐๑๖๑ เด็กชาย ภาณุวงศ์    ตระการจันทร์ บ้านหนองฮีหนองแคน ๓๖.๙๘ 
๒๙๙ ๑๐๒๖๕ เด็กชาย เอกราช    บุญประภาร บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ๓๖.๙๖ 
๓๐๐ ๑๐๐๒๔ เด็กชาย ปิยพล    ทองยืน เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๖.๘๙ 
๓๐๑ ๑๐๐๒๓ เด็กหญิง พรนภา    แสงนิล ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๖.๘๘ 

๓๐๒ ๑๐๔๔๖ เด็กหญิง พีรดา    สุตาวงษ์ นันตาศึกษา ๓๖.๘๕ 
๓๐๓ ๑๐๒๓๑ เด็กหญิง ณิชนันทน์    สอดศรี นันตาศึกษา ๓๖.๘๒ 
๓๐๔ ๑๐๓๙๔ เด็กหญิง วิภาดา    คงเจริญ ศักดาวิทยา ๓๖.๘๐ 
๓๐๕ ๑๐๐๘๒ เด็กชาย เจษฎา    จินาวัลย์ สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๓๖.๗๙ 
๓๐๖ ๑๐๔๐๓ เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    สร้อยสุข บ้านโนนรัง ๓๖.๗๘ 
๓๐๗ ๑๐๒๔๗ เด็กชาย สราวุฒิ    หลักคํา ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๖.๖๙ 
๓๐๘ ๑๐๐๖๑ เด็กหญิง ศุภาพิชญ์    ณ รังสี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๖.๖๔ 
๓๐๙ ๑๐๑๐๕ เด็กชาย กิตติธร    สิงห์วิชัย ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๖.๕๗ 

๓๑๐ ๑๐๓๘๗ เด็กชาย อดิศักด์ิ    พงษ์โสภณ บ้านท่าศาลา ๓๖.๕๖ 
๓๑๑ ๑๐๐๗๗ เด็กชาย กายทิพย์    ร่มเย็น ไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามัง่) ๓๖.๕๓ 
๓๑๒ ๑๐๑๘๐ เด็กชาย รัฐภูมิ    ศรีสมุทร บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ๓๖.๔๑ 
๓๑๓ ๑๐๑๕๘ เด็กชาย อนุวัฒน์    พิมพ์ทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๖.๓๙ 
๓๑๔ ๑๐๓๙๙ เด็กหญิง ฐิตารัตน์    วรสุทธ์ิ บ้านผักแว่น ๓๖.๒๙ 

๓๑๕ ๑๐๐๑๕ เด็กหญิง ธมลวรรณ    ศิลป์สม บ้านขามป้อม ๓๖.๒๘ 
๓๑๖ ๑๐๔๕๕ เด็กหญิง อริสา    บุษบิน อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๓๖.๒๒ 
๓๑๗ ๑๐๐๙๒ เด็กหญิง สุภาวิดา    อุทธสิงห์ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๖.๑๙ 
๓๑๘ ๑๐๓๖๐ เด็กหญิง จันทร์จิรา    บุญไชย บ้านดู่น้อย ๓๖.๑๕ 

๓๑๙ ๑๐๔๔๔ เด็กชาย ธีรภัทร    สายวงษ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๖.๑๓ 
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๓๒๐ ๑๐๒๗๙ เด็กหญิง บุญจิรา    บุตรศรี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๖.๑๒ 

๓๒๑ ๑๐๐๕๑ เด็กหญิง ปัทมา    ประสิทธ์ิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๙๕ 
๓๒๒ ๑๐๒๓๘ เด็กหญิง ธิติมา    แสงสุข นันตาศึกษา ๓๕.๙๒ 
๓๒๓ ๑๐๒๐๓ เด็กชาย ปรเมศร์    จันทร์หอม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๘๙ 
๓๒๔ ๑๐๒๖๗ เด็กชาย จารุทัศน์    นามคํา บ้านป่าก่อ ๓๕.๘๔ 

๓๒๕ ๑๐๒๕๓ เด็กชาย ธนาธิป    พันธุมาตร เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๘๐ 
๓๒๖ ๑๐๑๓๑ เด็กชาย รัฐภูมิ    บุญสืบ บ้านหนองขุ่น ๓๕.๗๖ 
๓๒๗ ๑๐๑๔๘ เด็กหญิง ภาวิตา    บุญแผ้ว ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๕.๗๓ 
๓๒๘ ๑๐๑๑๙ เด็กหญิง วัทนวร    โนนคํา บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๓๕.๗๑ 
๓๒๙ ๑๐๓๐๐ เด็กชาย วัชรพล    สายวงศ์ บ้านทัน ๓๕.๖๒ 

๓๓๐ ๑๐๒๗๕ เด็กชาย เอกชัย    ปัสชาราษฎร์ บ้านนามน ๓๕.๖๒ 
๓๓๑ ๑๐๐๗๓ เด็กชาย ฆนาคม    มุธุสิทธ์ิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๕๕ 
๓๓๒ ๑๐๒๙๖ เด็กชาย กิตติภพ    ทองแสง บ้านศรีบัว ๓๕.๕๔ 
๓๓๓ ๑๐๑๓๘ เด็กชาย สุรวิชช์    เติมกระโทก เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๕๔ 
๓๓๔ ๑๐๓๐๗ เด็กชาย ธวัฒชัย    ศรีสมุทร์ บ้านป่าก่อ ๓๕.๕๒ 
๓๓๕ ๑๐๒๐๑ เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ    ปิ่นทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๕.๕๐ 
๓๓๖ ๑๐๓๙๓ เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    อินทร์งาม บ้านโนนรัง ๓๕.๔๔ 
๓๓๗ ๑๐๒๗๑ เด็กหญิง วิลาสินี    สีพลไกล นันตาศึกษา ๓๕.๔๐ 

๓๓๘ ๑๐๓๓๓ เด็กหญิง ธัญญารักษ์    บุญภิรมย์ บ้านดู่น้อย ๓๕.๓๓ 
๓๓๙ ๑๐๐๑๘ เด็กชาย นภัทร    บุญยะเพ็ญ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๕.๓๒ 
๓๔๐ ๑๐๐๔๑ เด็กหญิง นัชฌา    ไสวงาม บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๓๕.๓๑ 
๓๔๑ ๑๐๔๒๕ เด็กชาย โชคทวี    ธงศรี บ้านผักแว่น ๓๕.๓๐ 
๓๔๒ ๑๐๔๐๑ เด็กชาย ณรงค์ชัย    นิลจํารัส บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๓๕.๒๖ 

๓๔๓ ๑๐๓๘๓ เด็กชาย ธีรพงศ์    การินทร์ นันตาศึกษา ๓๕.๑๙ 
๓๔๔ ๑๐๐๕๖ เด็กหญิง รัตนาภรณ์    กองแก้ว ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๕.๐๑ 
๓๔๕ ๑๐๒๕๖ เด็กหญิง วินิดา    แสงทอง ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๔.๙๙ 
๓๔๖ ๑๐๐๖๒ เด็กชาย จิรโชติ    แสนพลราช ศรีศึกษา ๓๔.๘๗ 

๓๔๗ ๑๐๒๗๗ เด็กหญิง ปาริยา    ทิศวงศ์นิล บ้านกุดตากล้า ๓๔.๘๗ 
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๓๔๘ ๑๐๐๑๑ เด็กหญิง ปิยะมาศ    ชํานิงาน บ้านนาโพธ์ิ ๓๔.๘๐ 

๓๔๙ ๑๐๔๓๓ เด็กชาย ธนกฤต    บุตรศรี บ้านโนนรัง ๓๔.๗๙ 
๓๕๐ ๑๐๑๘๑ เด็กชาย ภานุวัฒน์    โพธ์ิสิงห์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๔.๗๐ 
๓๕๑ ๑๐๐๙๐ เด็กหญิง ธัญญลักษณ์    ระดาบุตร เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๔.๖๖ 
๓๕๒ ๑๐๒๑๙ เด็กชาย ภาธรธฤต    ธรรมสุจริต นันตาศึกษา ๓๔.๕๙ 

๓๕๓ ๑๐๑๙๐ เด็กชาย สืบศักด์ิ    แววศรี บ้านกุดตากล้า ๓๔.๕๙ 
๓๕๔ ๑๐๔๘๔ เด็กชาย สุรเชษฐ์    บุญไสว เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๔.๕๗ 
๓๕๕ ๑๐๑๓๕ เด็กหญิง เกษศรินทร์    ทัดศรี บ้านชีทวน ๓๔.๕๕ 
๓๕๖ ๑๐๓๒๒ เด็กหญิง วรรณภา    ชูช่ืน บ้านทุ่ง ๓๔.๕๔ 
๓๕๗ ๑๐๐๐๖ เด็กหญิง นภัสกร    นนท์ศิริ บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๓๔.๕๐ 

๓๕๘ ๑๐๓๐๑ เด็กหญิง ปิยะวรรณ    สุขพันธ์ บ้านท่าค้อ ๓๔.๔๓ 
๓๕๙ ๑๐๒๔๙ เด็กชาย อัคคเดช    การสูงเนิน อนุบาลบ้านเด็กอุบล ๓๔.๓๘ 
๓๖๐ ๑๐๓๘๕ เด็กหญิง ยุพารัตน์    ผาทอง นันตาศึกษา ๓๔.๓๔ 
๓๖๑ ๑๐๐๑๔ เด็กหญิง กชกร    ใจเที่ยง บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๓๔.๓๑ 
๓๖๒ ๑๐๓๙๐ เด็กหญิง สุทธิดา    จันทร์เอก บ้านโนนรัง ๓๔.๒๙ 
๓๖๓ ๑๐๐๓๘ เด็กชาย ธรรมดรณ์    พงศ์ธันยภูมิ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๔.๒๐ 
๓๖๔ ๑๐๒๘๐ เด็กหญิง นันธิยา    สิงห์วิชัย อนุบาลนํ้าเพชร ๓๔.๑๔ 
๓๖๕ ๑๐๔๑๖ เด็กหญิง ชรินดา    ยุทธตระกูล บ้านหนองฮีหนองแคน ๓๔.๐๗ 

๓๖๕ ๑๐๔๔๗ เด็กชาย ขรรค์ชัย    น้อยมั่น บ้านโนนจานหนองแสง ๓๔.๐๗ 
๓๖๗ ๑๐๐๓๐ เด็กชาย อรรถพล    โทสวนจิตร ศรีศึกษา ๓๔.๐๑ 
๓๖๘ ๑๐๑๕๕ เด็กชาย ภัคพล    มีชาญ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๓.๙๘ 
๓๖๙ ๑๐๐๘๗ เด็กหญิง อรดี    บุญยืด เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๓.๙๖ 
๓๗๐ ๑๐๑๔๓ เด็กหญิง พลอยพิศุทธ์ิ    เอ่ียมอาด บ้านแดงหม้อ ๓๓.๙๔ 

๓๗๑ ๑๐๓๕๑ เด็กชาย เจริญชัย    ดวงบุษย์ บ้านโนนโพธ์ิ ๓๓.๘๒ 
๓๗๒ ๑๐๓๗๙ เด็กชาย วงศกร    บุญส่ง นันตาศึกษา ๓๓.๘๑ 
๓๗๓ ๑๐๑๙๕ เด็กชาย พงศธร    ทองสลับ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๓.๕๕ 
๓๗๔ ๑๐๔๑๘ เด็กหญิง พัชราภา    ไทยเจริญ บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๓๓.๔๖ 

๓๗๕ ๑๐๐๗๕ เด็กชาย พัชรพล    นาสิงเตา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๓.๔๕ 



 -๑๕- 

ลําดับ 
ที่ได้ 

เลข 
ประจําตัวสอบ 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
นักเรียน 

โรงเรียนเดิม 
(ป.๖) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

๓๗๖ ๑๐๓๑๖ เด็กชาย พัฒนากร    แสงทอง นันตาศึกษา ๓๓.๓๘ 

๓๗๗ ๑๐๐๗๒ เด็กชาย ภูมิพัทธ์    พูลเพิ่ม นันตาศึกษา ๓๓.๓๒ 
๓๗๘ ๑๐๓๖๗ เด็กหญิง นันทนา    คันธจันทร์ นันตาศึกษา ๓๓.๒๑ 
๓๗๙ ๑๐๒๐๗ เด็กชาย นิธินันท์    แสงงาม ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ๓๓.๑๘ 
๓๘๐ ๑๐๑๓๗ เด็กชาย ธีรภัทร    สายธนู เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๓.๑๕ 

๓๘๑ ๑๐๓๔๙ เด็กชาย ธิติวุฒิ    โนนแก้ว บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ๓๓.๑๔ 
๓๘๒ ๑๐๐๘๔ เด็กหญิง ธันยชนก    ศรีเนตร บ้านนาโพธ์ิ ๓๓.๑๒ 
๓๘๓ ๑๐๒๘๒ เด็กหญิง ศศิวิมล    บุญแท้ บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ๓๓.๐๒ 
๓๘๔ ๑๐๓๙๕ เด็กหญิง ประดิภา    พลรักษ์ ศักดาวิทยา ๓๒.๙๔ 
๓๘๕ ๑๐๔๐๖ เด็กชาย ทรงภพ    รังษี บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๓๒.๘๓ 

๓๘๖ ๑๐๒๗๖ เด็กหญิง ณัฐนันท์    สุระพินิจ บ้านท่าไห (ไหทอง) ๓๒.๗๓ 
๓๘๗ ๑๐๒๗๔ เด็กชาย พีระพัฒน์    ขันชะลี นันตาศึกษา ๓๒.๗๒ 
๓๘๘ ๑๐๒๓๙ เด็กชาย กนต์ระพี    ชูเนตร เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๒.๗๑ 
๓๘๙ ๑๐๐๙๘ เด็กหญิง จารุวรรณ    ปัทไทย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๒.๕๒ 
๓๙๐ ๑๐๒๑๗ เด็กชาย นภดล    สุขวิเศษ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๒.๔๕ 
๓๙๑ ๑๐๒๔๒ เด็กหญิง วรารัฐ    ศิริปี บ้านทัน ๓๒.๓๓ 
๓๙๒ ๑๐๔๒๗ เด็กชาย มงคล    บุญอุ้ม พระกุมารอุบล ๓๒.๓๑ 
๓๙๓ ๑๐๓๐๓ เด็กชาย กิตติศักด์ิ    ศรีมนิลา นันตาศึกษา ๓๒.๒๒ 

๓๙๔ ๑๐๒๙๗ เด็กชาย จักรินทร์    บุญอุ้ม บ้านกุดตากล้า ๓๒.๑๓ 
๓๙๕ ๑๐๑๗๔ เด็กชาย นพรัตน์    ดอกคํา สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๓๒.๑๑ 
๓๙๖ ๑๐๔๕๘ เด็กชาย สมเดช    ประดับวงษ ์ อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๓๒.๐๗ 
๓๙๗ ๑๐๓๑๙ เด็กชาย ธนกร    ครองยุติ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๑.๙๘ 
๓๙๘ ๑๐๑๓๙ เด็กชาย ชาญเดช    ทุมพงษ์ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๑.๘๗ 

๓๙๙ ๑๐๒๙๘ เด็กชาย ชานนท์    แสงกล้า บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๓๑.๘๒ 
๔๐๐ ๑๐๐๔๓ เด็กชาย อัมรินทร์    บุญครอง บ้านศรีบัว ๓๑.๗๙ 
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๔๐๑ ๑๐๑๕๖ เด็กชาย ณัฐชนน    พงษ์สถิตย์ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๑.๖๘ 
๔๐๒ ๑๐๔๒๓ เด็กชาย รัชชานนท์    ผลจันทร์ บ้านผักแว่น ๓๑.๖๓ 
๔๐๓ ๑๐๑๒๗ เด็กชาย กฤษฎา    อัคจันทร์ บ้านศรีบัว ๓๑.๕๕ 
๔๐๔ ๑๐๒๗๐ เด็กหญิง ชุติกาญจน์    บุตรา นันตาศึกษา ๓๑.๒๘ 
๔๐๕ ๑๐๓๓๕ เด็กชาย ณัฐพล    นาเสถียร บ้านเอ้ ๓๑.๒๔ 

๔๐๖ ๑๐๓๖๓ เด็กหญิง พัชราภรณ์    ชาพา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๑.๒๔ 
๔๐๗ ๑๐๓๔๖ เด็กหญิง พัชราภรณ์    ภัควันต์ นันตาศึกษา ๓๑.๒๑ 
๔๐๘ ๑๐๔๘๘ เด็กชาย อัครพล    เย่ือใย ท่าวารี ๓๑.๑๙ 
๔๐๙ ๑๐๔๓๖ เด็กชาย กิตติภพ    พุทธรางกูล บ้านศรีบัว ๓๑.๑๗ 

๔๑๐ ๑๐๑๒๒ เด็กหญิง อริยา    พูลเกษม ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๓๑.๐๘ 
๔๑๑ ๑๐๓๘๖ เด็กชาย ศรายุทธ    ฝอยทอง บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๓๐.๘๐ 
๔๑๒ ๑๐๓๒๓ เด็กชาย เจษฎา    ภัควันต์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๐.๖๕ 
๔๑๓ ๑๐๔๘๖ เด็กชาย ณัฐภูมิ    ไชยกาล นักบุญยอเซฟอุปถัมภ์หนองรี ๓๐.๖๕ 

๔๑๔ ๑๐๐๕๓ เด็กชาย ชัยนันท์    ตระการจันทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๐.๖๐ 
๔๑๕ ๑๐๒๑๑ เด็กชาย ฐิติคุณ    จิตทวี บ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์) ๓๐.๕๑ 
๔๑๖ ๑๐๓๖๙ เด็กชาย อิสระ    บุญศรัทธา บ้านธาตุน้อย ๓๐.๔๙ 
๔๑๗ ๑๐๑๐๐ เด็กหญิง ฐิตินันท์    ค้อทอง บ้านนาโพธ์ิ ๓๐.๔๗ 
๔๑๘ ๑๐๐๗๘ เด็กหญิง พิมพ์ชนก    อุ่นจิตร บ้านยางขี้นก ๓๐.๓๖ 

๔๑๙ ๑๐๑๒๙ เด็กชาย ศุภากร    มุธรรม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๓๐.๒๙ 
๔๒๐ ๑๐๐๓๒ เด็กชาย วรกร    สอนทอง นันตาศึกษา ๓๐.๒๐ 
๔๒๑ ๑๐๔๒๙ เด็กหญิง กัญญาณัฐ    บุญรินทร์ บ้านผักแว่น ๒๙.๙๘ 
๔๒๒ ๑๐๑๒๖ เด็กชาย ณรงค์กรณ์    สอนอาจ บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๒๙.๗๕ 
๔๒๓ ๑๐๓๖๔ เด็กชาย ชนากร    บุญรินทร์ บ้านผักแว่น ๒๙.๗๔ 
๔๒๔ ๑๐๔๐๕ เด็กหญิง วาสิณี    วรรณทวี บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๒๙.๗๐ 
๔๒๕ ๑๐๓๑๔ เด็กชาย ปภังกร    พวงเพ็ชร นันตาศึกษา ๒๙.๖๗ 
๔๒๖ ๑๐๑๘๓ เด็กหญิง วรัมพร    แววศรี บ้านขามป้อม ๒๙.๖๖ 

๔๒๗ ๑๐๐๓๓ เด็กชาย ธนิสร    การินทร์ นันตาศึกษา ๒๙.๖๖ 
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๔๒๘ ๑๐๐๐๒ เด็กชาย นิติกร    ศรีช่ืน เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๙.๖๕ 

๔๒๙ ๑๐๓๕๘ เด็กชาย อริยะ    ทองกุล บ้านผักแว่น ๒๙.๖๓ 
๔๓๐ ๑๐๐๑๙ เด็กชาย ณัฐวุฒิ    นาคพินิจ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๒๙.๕๖ 
๔๓๑ ๑๐๑๖๒ เด็กชาย กตัณณ์    ศรีฉลวย บ้านศรีบัว ๒๙.๕๓ 
๔๓๒ ๑๐๔๖๕ เด็กหญิง ปาริฉัตร    จานเขื่อง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๙.๔๙ 

๔๓๓ ๑๐๐๘๑ เด็กชาย ภูรินท์    บุญเพ็ง สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๒๙.๓๔ 
๔๓๔ ๑๐๔๗๙ เด็กหญิง วิภาดา    สุขะ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๙.๒๔ 
๔๓๕ ๑๐๑๘๖ เด็กชาย เจด็จ    ดํารงภู่  บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๒๙.๒๓ 
๔๓๖ ๑๐๑๘๒ เด็กชาย บัญชา    แสงใส เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๙.๐๘ 
๔๓๗ ๑๐๔๗๓ เด็กชาย กรุณพล    วงศ์จันดี บ้านนาคําใหญ่ ๒๙.๐๔ 

๔๓๘ ๑๐๔๑๐ เด็กชาย ทินภัทร    วันโท บ้านดงยาง ๒๙.๐๐ 
๔๓๙ ๑๐๔๗๕ เด็กชาย อิศรานุวัฒน์    ทองมี นันตาศึกษา ๒๘.๙๙ 
๔๔๐ ๑๐๑๐๒ เด็กชาย ภูสิษฐ    ศรีชูวงศ์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๘.๙๑ 
๔๔๑ ๑๐๔๖๗ เด็กชาย ทศพร    จันทร์เต็ม บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ๒๘.๙๑ 
๔๔๒ ๑๐๒๓๔ เด็กหญิง สุทธิกานต์    เสริมงาม สหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร) ๒๘.๖๙ 
๔๔๓ ๑๐๑๐๗ เด็กชาย จิรายุต    โนนพิลา คลองสองต้นนุ่น ๒๘.๒๘ 
๔๔๔ ๑๐๐๖๙ เด็กชาย ไพรวัลย์    บุญกอง บ้านกอก ๒๘.๒๔ 
๔๔๕ ๑๐๔๘๓ เด็กชาย ญาณวุฒิ    ภูผาหลวง ทุ่งใหญ่ ๒๘.๒๔ 

๔๔๖ ๑๐๐๙๓ เด็กหญิง ธมลวรรณ    พันธ์ศิริ บ้านกุดกะเสียน ๒๗.๙๗ 
๔๔๗ ๑๐๔๑๒ เด็กหญิง เจตสุภา    เครือบุตร บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี ๒๗.๘๓ 
๔๔๘ ๑๐๓๘๔ เด็กชาย ธีระพันธ์    การินทร์ นันตาศึกษา ๒๗.๖๘ 
๔๔๙ ๑๐๔๒๔ เด็กชาย ชญากร    เช้ืออุ่น บ้านผักแว่น ๒๗.๖๔ 
๔๕๐ ๑๐๒๑๒ เด็กชาย ศุภณัฐ    สมชาติ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ๒๗.๖๓ 

๔๕๑ ๑๐๓๑๕ เด็กหญิง จิตรวรรณ    สมผล นันตาศึกษา ๒๗.๕๗ 
๔๕๒ ๑๐๓๓๐ เด็กชาย ศราวุธ    พิมพรมมา บ้านดู่น้อย ๒๗.๕๔ 
๔๕๓ ๑๐๓๘๘ เด็กชาย ณัฐพงค์    เสาร์ดี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๗.๕๑ 
๔๕๔ ๑๐๓๕๗ เด็กชาย พีรพงษ ์   ธงศรี บ้านยางขี้นก ๒๗.๓๓ 

๔๕๕ ๑๐๑๖๙ เด็กชาย ธวัชชัย    วรวงค์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๗.๓๒ 



 -๑๘- 

ลําดับ 
ที่ได้ 

เลข 
ประจําตัวสอบ 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
นักเรียน 

โรงเรียนเดิม 
(ป.๖) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

๔๕๖ ๑๐๔๘๕ เด็กชาย ณัฐพงษ์    เครือแดง ทุ่งใหญ่ ๒๗.๓๐ 

๔๕๗ ๑๐๔๔๓ เด็กชาย รัฐภูมิ    ร่วมสุข บ้านดู่น้อย ๒๗.๐๓ 
๔๕๘ ๑๐๑๒๘ เด็กชาย ณัฐวุฒิ    นพเก้า ศรีศึกษา ๒๖.๗๗ 
๔๕๙ ๑๐๓๕๖ เด็กชาย นเรศ    นิลาลาด บ้านหนองขุ่น ๒๖.๗๐ 
๔๖๐ ๑๐๓๕๕ เด็กชาย ธนากร    วงษ์ชัย เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๖.๖๔ 

๔๖๑ ๑๐๐๕๙ เด็กชาย ฐาปนพงษ์    มูลคา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๖.๕๗ 
๔๖๒ ๑๐๓๐๕ เด็กหญิง จิรภิญญา    อรอินทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๖.๒๓ 
๔๖๓ ๑๐๑๘๗ เด็กชาย วรชิต    จูมลี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๖.๑๘ 
๔๖๔ ๑๐๓๓๑ เด็กชาย ภานุพงศ์    ผลดี บ้านดู่น้อย ๒๖.๐๖ 
๔๖๕ ๑๐๑๕๙ เด็กชาย ธนากร    บุญสุข บ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ๒๕.๒๖ 

๔๖๖ ๑๐๒๐๘ เด็กชาย สุรสิทธ์ิ    ผดาศรี นันตาศึกษา ๒๕.๒๓ 
๔๖๗ ๑๐๔๒๑ เด็กชาย พลพล    โหมขุนทด นันตาศึกษา ๒๕.๐๗ 
๔๖๘ ๑๐๒๑๘ เด็กชาย วิชชาบูรณ์    พวงพันธ์ ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๒๕.๐๕ 
๔๖๙ ๑๐๓๓๙ เด็กชาย จิรวัฒน์    ศรีแจ่มดี เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๔.๙๕ 
๔๗๐ ๑๐๐๑๓ เด็กหญิง ธิดารัตน์    ทองเขียว บ้านนาโพธ์ิ ๒๔.๗๘ 
๔๗๑ ๑๐๐๗๑ เด็กชาย ฤทธิไกร     ตระการจันทร์ เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๔.๗๘ 
๔๗๒ ๑๐๒๖๒ เด็กหญิง ชนาพร    พงษ์สถิตย์ บ้านหนองขุ่น ๒๔.๖๕ 
๔๗๓ ๑๐๐๔๕ เด็กชาย อมรเทพ    งามขํา บ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ๒๔.๓๔ 

๔๗๔ ๑๐๓๗๓ เด็กชาย ณัฏฐนันท์    สืบสิงห์ บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) ๒๔.๑๘ 
๔๗๕ ๑๐๐๐๙ เด็กชาย ธนากร    ทองประสาร เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๒๓.๔๗ 
๔๗๖ ๑๐๒๕๗ เด็กชาย ภาณุวัฒน์     ส่งสอน ชุนชนกลางแก้งส้มป่อย ๒๓.๓๗ 
๔๗๗ ๑๐๒๑๓ เด็กชาย ธนพล    ประหา บ้านบัวขาว(วันครู๒๕๐๐) ๒๒.๑๑ 
๔๗๘ ๑๐๓๑๘ เด็กชาย ณัฐวุฒิ    อ่อนพิมพ์ บ้านหนองขุ่น ๒๒.๑๑ 

๔๗๙ ๑๐๔๖๓ เด็กชาย มงคลชัย    ประสานคํา อนบุาลยางซมุนอ้ย(หนว่ยคุรุราษฏร์รังสรรค์) ๒๑.๔๙ 
๔๘๐ ๑๐๐๙๔ เด็กชาย ศราวุฒิ    วรรณสุทธะ บ้านศรีบัว ๒๐.๘๒ 
๔๘๑ ๑๐๒๘๓ เด็กชาย สมเดช    มาลัยงาม เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๑๙.๒๙ 
๔๘๒ ๑๐๔๗๔ เด็กหญิง ชนัญชิดาพร    การินทร์ บ้านคําสมอ (ศรีศึกษา) ๑๓.๙๑(ขาดสอบ) 

๔๘๓ ๑๐๔๙๑ เด็กชาย นราธร    พิณทอง เขื่องใน (เจริญราษฎร์) ๑๓.๘๕(ขาดสอบ) 



 -๑๙- 

ลําดับ 
ที่ได้ 

เลข 
ประจําตัวสอบ 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
นักเรียน 

โรงเรียนเดิม 
(ป.๖) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

๔๘๔ ๑๐๔๘๗ เด็กหญิง มุฑิตา    เหล่าอํานาจ บุตร ๑๓.๒๙(ขาดสอบ) 

๔๘๕ ๑๐๒๘๔ เด็กชาย ชนาธิป    อานัย อนุบาลอุบลราชธานี ๑๑.๗๙(ขาดสอบ) 

๔๘๖ ๑๐๔๗๖ เด็กหญิง ญาณิศา    แก่นเกษม อนุบาลอุบลราชธานี ๑๑.๕๙(ขาดสอบ) 

๔๘๗ ๑๐๓๙๖ เด็กหญิง กัลญา    คูณเมือง บ้านศรีสุข ๑๐.๕๘(ขาดสอบ) 

๔๘๘ ๑๐๒๔๘ เด็กชาย กิตติณัฏฐ์     คนกาญจน์ อนุบาลอุบลราชธานี ๑๐.๔๐(ขาดสอบ) 

๔๘๙ ๑๐๓๒๗ เด็กหญิง อุมากร    อร่ามศรี บ้านเสียม ๙.๙๑(ขาดสอบ) 

๔๙๐ ๑๐๓๙๒ เด็กชาย ธีร์ธวัช    สายที บ้านหนองปลาเข็ง ๙.๓๑(ขาดสอบ) 

๔๙๑ ๑๐๓๐๔ เด็กชาย พงศกร    บุญอุ้ม บ้านศรีบัว ๖.๐๙(ขาดสอบ) 
 

 

      ให้นักเรียนที่มีรายช่ือตามประกาศ (บัญชีหลักนักเรียนมีสิทธ์ิรายงานตัว) ลําดับท่ี ๑-๔๐๐  ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

          ๑.  รายงานตัวและรับเอกสาร ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙:๐๐ น. – ๑๖:๓๐ น.               

ณ  ศาลาศรีเขื่องใน บริเวณหน้าห้องสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
                                  หลักฐานท่ีต้องนําไปรายงานตัว :  
                                     (๑)  บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ห้องเรียนปกติ  หรือ 
                                     (๒)  บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ห้องเรียนปกติ 

          ๒.  มอบตัว ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙:๐๐ น. – ๑๖:๓๐ น.  ณ  ศาลาศรีเข่ืองใน 

บริเวณหน้าห้องสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  และหอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ตามแนวปฏิบัติที่จะ
ประกาศให้ทราบในวันที่ไปมอบตัว 
                                  การดําเนินการ-หลักฐานท่ีต้องนําไปมอบตัว :  
                                     (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนผู้ที่มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่  ขนาด ๑.๕ น้ิว  จํานวน ๓ 
แผ่น   พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน จํานวน ๑ คน ต่อ นักเรียน ๑ คน  ผู้ปกครองนักเรียนต้องมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป  พร้อม
บัตรประชาชนแสดงตนของผู้ปกครอง (ย่ืนแสดงและรับคืนเมื่อแสดงตัวเสร็จส้ิน) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  
ระบุความเกี่ยวข้องกับนักเรียนด้วย  เช่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  ฯลฯ  รับรอง “สําเนาถูกต้อง”  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
 

                                    /(๒)  ปพ.๑  ฉบับ... 



 -๒๐- 

                                     (๒)  ปพ.๑  ฉบับจริง  (ย่ืนแสดงและรับคืนเมื่อแสดงตัวเสร็จส้ิน)  พร้อมฉบับสําเนา  ปพ.๑   
รับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  จํานวน ๑ ชุด  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                                     (๓)  ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง  (ย่ืนแสดงและรับคืนเมื่อแสดงตัวเสร็จส้ิน)  พร้อมฉบับสําเนา
โดยส่วนบนมีเลขรหัสบ้าน-ส่วนล่างให้ปรากฏช่ือนักเรียน  รับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  จํานวน ๑ ชุด  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
                                     (๔)  ทะเบียนบ้านฉบับสําเนาโดยส่วนบนมีเลขรหัสบ้าน-ส่วนล่างให้ปรากฏช่ือ “บิดาของ
นักเรียน”  รับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  จํานวน ๑ ชุด  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                                     (๕)  ทะเบียนบ้านฉบับสําเนาโดยส่วนบนมีเลขรหัสบ้าน-ส่วนล่างให้ปรากฏช่ือ “มารดาของ
นักเรียน”  รับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  จํานวน ๑ ชุด  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                                     (๖)  หากไม่มีหลักฐานตามข้อ (๔) และ (๕)  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือท้ังสองอย่าง ให้นํา      
สูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริงของนักเรียนมาแสดง (ย่ืนแสดงและรับคืนเมื่อแสดงตัวเสร็จส้ิน)  พร้อมสําเนา รับรอง  “สําเนา
ถูกต้อง”  จํานวน ๑ ชุด  ส่งให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

                                     (๗)  ถ้าไม่ทราบหมู่เลือด  ต้องนําเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เทคนิค/สถานพยาบาล 
รับรองการตรวจหมู่เลือดของนักเรียนฉบับจริง  (ย่ืนแสดงและรับคืนเม่ือแสดงตัวเสร็จส้ิน) หากทราบหมู่เลือดอยู่แล้วไม่ต้อง
ตรวจอีกเพื่อนําไปแสดง 
                     รายละเอียดด้านคะแนนผลการสอบคัดเลือกและผลการจัดนักเรียนเข้าสังกัดห้องเรียนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑     ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้ดูข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน             
เขื่องในพิทยาคารตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

      ให้ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศบัญชีสํารอง  จํานวน ๙๑ คน  ลําดับที่ ๔๐๑-๔๙๑  
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
                      ๑.  ให้ประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓:๐๐ น.  ณ ห้องราชพฤกษ์  
โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร เพื่อช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบ หากไม่ประชุมหรือย่ืนเจตจํานงแสดงว่าไม่ประสงค์ให้โรงเรียน
ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการจัดวางตัวบุคคลเพื่อรับโอกาสทางทางศึกษาในโรงเรียนแห่งน้ี 
                      ๒.  นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาท่ีเรียนให้  สามารถย่ืนใบสมัครตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
กําหนดไว้  ดังน้ี   
                              รับสมัคร    วันที่ ๙-๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑   
        เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.   
                                                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
       ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 -๒๑- 

(นายไพฑูรย์  ครองยุทธ) 
            ผู้อํานวยการโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

           ประกาศผล   วันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑   
        เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.   
        ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
     รายงานตัว   วันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑   
       เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.  ณ  โรงเรียนท่ีสํานักงาน 
        เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาท่ีเรียนให้ 
     ประกาศการจัดหาที่เรียนอีกครั้ง   
        วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
       เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.  ณ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๔    เมษายน    พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

      
 
 
 


