
 
 

 

ที่  ศธ  ๐๔๑๑๔/ว๖๑                              สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร                                                                                   

                          ถนนวิวิธสรุการ อ.เมือง จ.มกุดาหาร   ๔๙๐๐๐ 

                                       ๗  มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง    สMงประกาศและเกียรติบัตรเด็กดีศรีมกุดาหาร ประจำปS ๒๕๖๕ 

เรียน    ผูVบรหิารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัดทกุโรง  

สิ่งทีส่MงมาดVวย    ๑. คำแนะนำในการดาวนYโหลดเกียรติบัตรเด็กดีศรีมกุดาหาร ประจำปS ๒๕๖๕  จำนวน ๑ แผMน 

    ๒. ประกาศประกาศสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร        จำนวน ๑ ฉบับ 

   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีน โยบายขับ เคลื ่ อนคุณภาพ

การศึ กษา  และกำหนดเป] าหมายในการพัฒนานั ก เ รี ยนทุ กคน เป_น เด็ กดี ศรี มุ ก ดาหารและ ใหV

โรง เรียนในสั งกัดทุกโรง   ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS  ๒๕๖๕ โดยคัดเลือกเด็ก

นัก เรียนที่ มีคุณลักษณะ “เรียนดี  มีจิตสาธารณะ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทVองถิ่นมุกดาหาร”  

รVอยละ ๕ ของจำนวนนักเรียนทั้ งหมดในโรง เรียน  เพื่อจัดทำเกียรติบัตรระบบออนไลนYใหVโรงเรียนพิมพY

มอบแกMเด็กดีศรีมุกดาหาร  เน่ืองในงานวันเด็กแหMงชาติ ประจำปS ๒๕๖๕  ในการจัดงานวันเด็กของแตMละโรงเรียน 

เพื่อเป_นการยกยMองใหVขวัญกำลังใจแกMนักเรียนน้ัน  

  บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ไดVจัดทำประกาศและเกียรติบัตร    

ยกยMองเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS ๒๕๖๕ ระบบออนไลนYเรียบรVอยแลVว  จึงขอสMงประกาศและเกียรติบัตร เพื่อใหV

ทางโรงเรียนพิมพYเกียรติบัตรมอบเนื่องในงานวันเด็กแหMงชาติ ประจำปS ๒๕๖๕  ใหVกับเด็กดีศรีมุกดาหารแตMละ

โรงเรียน  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

กลุMมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

โทร.  ๐ ๔๒ ๖๑๑ ๕๓๒   



 

คำแนะนำในการดาวน,โหลดเกียรติบัตรเด็กดีศรีมุกดาหาร 

 QR Codeเกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS  2565  

 

ลิ้งกYดาวนYโหลด  เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS  2565 

https://datastudio.google.com/reporting/4c56e6e3-acf0-4e85-b528-

686510edc77f/page/1r2iC 
 

 

 
 

 
 

ติดต่อแกไ้ข  ขอ้มูล    ID Line sv.ngam_kam 

คน้หา 

ขา้งปุ่มแชร์ 
เลือก 
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 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง  รางวัลยกยMองเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS ๒๕๖๕  

……………………………… 

   

   ดVวยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีนโยบายขับเคลื ่อนคุณภาพ 

การศึกษาและกำหนดเป] าหมายในการพัฒนานักเรียนทุกคนเป_นเด็กดีศรีมุกดาหารและใหV โรงเรี ยน

ในสังกัดทุกโรง  ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปS ๒๕๖๕ โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มี

คุณลั กษณะ “ เ รี ยนดี  มี จิ ตส าธารณะ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทVองถิ่นมุกดาหาร” จึงไดVแจVงใหV      

ทุกโรงเรียนคัดเลือกเด็กดีศรีมุกดาหารตามเกณฑY เพื่อประกาศยกยMองและใหVขวัญกำลังใจ  บัดนี้ไดVคัดเลือกและ

พิจารณาจาก ๒๔๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๕ คน   

  ในการน้ีสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอประกาศรายชื ่อเด็กดี 

ศรีมุกดาหาร ดังแนบทVายประกาศน้ี เพื่อประกาศใหVทราบโดยทั่วกัน และขอใหVทางโรงเรียนมอบเกียรติบัตรใน 

งานวันเด็กแหMงชาติ ประจำปS ๒๕๖๕     

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กชายเพชรกลVา มงคลภาส 

๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กหญิงพรหทัย ประจริิโย  

๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กหญิงกญัญาพัชร ดีดวงพันธY 

๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กหญิงป�ณฑิตา คนดี 

๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กหญิงศศิวรรณ แซMเอี่ยม 

๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กหญิงปณัดดา ดีดวงพันธ 

๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เด็กชายภานุวัฒนY คำนนทY  

๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นายธีรภัทรY แปรงทอง 

๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานมMวงไขM เด็กหญิงพิชญYสินี จำปาชัย 

๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานมMวงไขM เด็กหญิงฐิตากาญจนY พลสาร 

๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานมMวงไขM เด็กหญิงจิรภิญญา ยอดเสาดี 

๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานมMวงไขM เด็กหญิงบญุยาลกัษณY มาฉกาจ 

๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กชายอนันตชัย วายโสภา 

๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กชายสหรัถ ศรีวะวงศY 

๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กหญิงปรอยณัฐดา เดชโฮม 

๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กหญิงอริษา อินทรYทอง 

๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กชายธนกร บุญทศ 

๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กหญิงวรญัปภา ลาพัง 

๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กหญิงศษิณา เช้ือแพง 

๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขอนแกMน เด็กหญิงจีรนันทY จันทะวงศY 

๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงกนกอร พรมสิงหY 

๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงจิดาภา บุตรนVอย 

๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงกญัญาภัค พMอไชย 

๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงพัชราภรณY หนองแคน 

๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงรัชฎาพร แสงกลVา 

๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงพลอยไพลิน พทุธวิริยนันทY 

๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายสิรภพ วัฒนธรรม 

๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงกรัณฑรัตนY คุณสงิหY 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงธิติมา สุวเพ็ชร 

๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงขัดถานะพร วาปS 

๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงศตพร แกVวกาบิน 

๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายเมธัส สุริโย  

๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายเฉลมิวุฒิ อินธิราช 

๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายศุกลวัฒนY สงัเกต 

๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายพรรษกร สพุรรณโมก 

๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กชายเอกรินทรY พรVอมทรพัยY 

๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำสรVอย เด็กหญิงฐิติมา ผากา 

๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำไหล เด็กหญิงฐนิษา ปะวะกลุ 

๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำไหล เด็กหญิงป�ยะนี ชีโพธ์ิ 

๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำไหล เด็กหญิงชนนิกานตY นามส ี

๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำไหล เด็กชายปวิตร นารรีักษY 

๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดMานมน เด็กหญิงสะนิดา พรมนาค 

๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงณัฐหทัย สังขYเผอืก 

๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงกญัญาภัทร กอทอง 

๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงสุภาดา เกตุคำขวา 

๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กชายธนกฤต จารุภาค 

๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงเบญจมินณY สุดชา 

๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงอุไรวรรณ วรรณวัตร 

๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กชายจารุวัฒนY อุนาวงคY 

๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาอุดม เด็กหญิงนันทิชา แสงยVอย 

๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนเกษม เด็กหญิงเกวลิน อาจวิชัย 

๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนเกษม เด็กหญิงพิณนภา ทิพยYประพันธY 

๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กหญิงธันยพร แสงประจักรY 

๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กหญิงอภิชญา รปูหลMอ 

๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กชายพีรพล บัวภาเรือง 

๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กชายศตวรรษ นันทะบุตร 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กหญิงแพรวา วังคะฮาต 

๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กชายวรยุทธ สามารถ 

๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กชายรัฐประชา สามาอาพัฒนY 

๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กหญิงสุทธิดาภรณY นิลปะกะ 

๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าเตย เด็กหญิงศุภากร อMอนส ี

๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กหญิงศรกีัญญา สิ้นภัย 

๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กหญิงจรรยพร ยุติพันธY 

๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กหญิงนันทิชา คลMองดี 

๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา ด็กหญงิสุภัสสร หาสุข 

๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กชายพชร แสงมูล 

๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กชายธีรพัฒนY บุตทศ 

๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา เด็กชายเจษฎากรณY ไชยป�ญญา 

๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูแผงมVา นายอลงกรณY ศรีระชาติ 

๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงั เด็กชายปริวัตร คนเพียร 

๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงั เด็กชายธนวัฒนY เรขาวรรณ 

๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงั เด็กหญิงภัทรลภา พละศูนยY 

๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงั เด็กหญิงณัชชา รสจันทรY 

๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองนกเขียน เด็กหญิงสายหยุด ปาปะนัง 

๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองนกเขียน เด็กชายจิตติพัมนY สุวรรณเพชร 

๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองนกเขียน เด็กชายมณีวรรณ สมตน 

๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองนกเขียน เด็กชายศราวุฒ ิกุณรักษY 

๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองนกเขียน เด็กชายธีรภัทร สงัชม 

๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานอุMมไผM เด็กชายธนาวัฒนY กลางประพันธY 

๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานอุMมไผM เด็กหญิงผกาวรรณ พรมขันทY 

๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงศิรฐาภรณY ศิลาพันธY 

๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงสุพรรษา อุMนบานบรูณY 

๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงอภิชญา คำแทMง  

๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงพนิดา อาจวิชัย  
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๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงนัชชา แกVวดี 

๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย  เด็กหญิงมานิตา วงศYวัน 

๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองแวงนVอย เด็กหญิงปานญาดา ชาภิรมยY 

๘๙ /๒๕๖๕ สาขาหนองลำดวน เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณไมตร ี

๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจบุญ 

๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงอชิรญา วรรณกาล 

๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงชลดา กลางประพันธY 

๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงอกัษราภัค วังคำ 

๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงกสุุมากร งามสาย 

๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำนางโอก เด็กหญิงสุวิมล พรหมดนตร ี

๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายณัฐพล สงวนสิทธ์ิ 

๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงอิม่ใบบญุ อุคำ 

๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงรัตนกร แกMนแกVว 

๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงฐิตารียY ป�ญญะศร 

๑๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิง วรัณรัตนY บัวแกVว 

๑๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายอพิสิน กมุภิโร 

๑๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงณัฐณิชา สมศร ี

๑๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายบุญฤทธ์ิ บุญเนาวY 

๑๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงกรวรรณ เบ็ญยะมาตร 

๑๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงพิชชาภา ละมุน 

๑๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงหทัยกานตY หMวงกลิ่น 

๑๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงภันทลิา ยืนยง 

๑๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายตนุสรณY สอนจันทรY 

๑๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงณัฐณิชา วาปS 

๑๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงชลธิชา สมปอง 

๑๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงป�ญนภัส มลุเมือง 

๑๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายธีรโชติ สมัยบัวสิงหY 

๑๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงคุVมขวัญ พรหมศร 
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๑๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงปภาดา แกMนม ี

๑๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงเกษมณี กาหลง 

๑๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กหญิงณิชาภัทร แกVวดี 

๑๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำบง ๑ เด็กชายปรัตถกร ธีมานนทY 

๑๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าแดง เด็กชายเจษฎากร นารีนุช 

๑๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าแดง เด็กหญิงภัทรธิดา อุคำ 

๑๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าแดง เด็กหญิงเอวิตรา ยืนยง  

๑๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนิคมรMมเกลVา เด็กหญิงศุจกิา กุลทลทัศนY 

๑๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนิคมรMมเกลVา เด็กหญิงมัตฐกิา หอมดอกไมV 

๑๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนิคมรMมเกลVา เด็กหญิงภัควดี เมืองวัง 

๑๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงป�ณฑิตา คำนนทY  

๑๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กชายกวินภพ เกษสอาด 

๑๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงณัชญานันทY เจรญิตา 

๑๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงสลลิทิพยY วรโยธา 

๑๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงปทุมรัตนY บุญประคม 

๑๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงจารุนันทY โพธ์ิไทร 

๑๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงณัฐชา เรืองเจรญิ 

๑๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงณัฐฐินันทY ศรมีันตะ 

๑๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงทพิญาดา อุป�ญ 

๑๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงองัรสิา คำนนทY 

๑๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงอจัฉราพร ศีลใหVอยูMสุข 

๑๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงภัทรวรรณ เพง็พาด 

๑๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงณิชานันทY พรหมภักดี 

๑๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงโชติรส หลักโสม 

๑๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงนิรชา พรมจันทรY 

๑๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงจันทรYธิดา สมศร ี

๑๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กชายพอเพียง ภูแชMมโชติ 

๑๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงรุMงขวัญ นาจรินทรY 
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๑๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงพัชรพร คำแกVว 

๑๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงสุปราณี สาสีมา 

๑๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบำรงุพงศYอปุถัมภY เด็กหญิงพัชราพร มุMงหมาย 

๑๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก ๒ เด็กหญิงอรสุดา คำนนทY 

๑๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลวง ๒ เด็กชายไพรโรจนY เทศประสิทธ์ิ 

๑๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลวง ๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา รูปเรี่ยม 

๑๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลวง ๒ เด็กชายกฤษฎา กาลบุญ 

๑๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรคY เด็กชายชินณกร หนูจิตร 

๑๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรคY เด็กชานนทวัฒนY หนูจิตร 

๑๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรคY เด็กหญิงพรธีรา อุคำ 

๑๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรคY เด็กหญิงวิภาดา รปูเรี่ยม 

๑๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบะ เด็กชายกษิรา สุขุมมิน 

๑๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบะ เด็กชายนัฐพงษY ทองใบ 

๑๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบะ เด็กชายวุฒิกร ปากหวาน 

๑๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบะ เด็กหญิงขวัญฤมล เกลาเกลี้ยง 

๑๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมทหารรุMนที่ ๑๓ อนุสรณY เด็กหญิงณัตติกาญจนY ลอกทอง 

๑๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมทหารรุMนที่ ๑๓ อนุสรณY เด็กหญิงณิชกานตY อนมนวล 

๑๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมทหารรุMนที่ ๑๓ อนุสรณY เด็กชายธนพร คำนนทY 

๑๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมทหารรุMนที่ ๑๓ อนุสรณY เด็กชายวงศกร เมอืงพลิ 

๑๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนากอก เด็กชายสหนนทY ทับแสง 

๑๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนากอก เด็กหญิงสลลิทิพยY สมศรีใส 

๑๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนากอก เด็กหญิงศุภิสรา ศรีระพันธY 

๑๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กหญิงป�ยะธิดา คำนนทY 

๑๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กหญิงธัญญารักษY คำนนทY 

๑๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กชายกฤษดา มิ่งขวัญ 

๑๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กหญิงพัชรวจี ศรีนรา 

๑๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กชายจุมพล อรกุล 

๑๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กชายณัฐทวุธ พิลาพันธY 
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๑๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองเหมือง เด็กหญิงวิชชุดา คำนนทY 

๑๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง ๒ เด็กชาย สงกรานตY ทาคำวงษY 

๑๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสะอาด ๒ เด็กหญิงกรชนก ภาคภูม ิ

๑๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสะอาด ๒ เด็กหญิงพรพิมล สุพร 

๑๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กหญิงจิราภรณY ไชยบัน 

๑๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กหญิงณัฐธิชา โมระชาติ 

๑๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กชายธนชัย นนทYชี 

๑๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กชายปราชญY ยืนยง 

๑๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กชายทินภัทร บญุเลิศ 

๑๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กชายคุณานนทY มาดายัง 

๑๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวงใหญM เด็กหญิงปาริชาติ หาดคำ 

๑๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยกอก ๑ เด็กชายเกียรติศักด์ิ ชูทอง 

๑๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยกอก ๑ เด็กหญิงวัชราภรณY การพงษY 

๑๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยกอก ๑ เด็กหญิงปภาวรินทรY อินอMอน 

๑๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กหญิงป�ยะพร สลบัศร ี

๑๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กหญิงศรญัญา พลูสวัสด์ิ 

๑๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กหญิงพัชรา แกVวดวงดี 

๑๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กชายธนากร คลMองดี 

๑๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กชายภูวดล แกVวล ี

๑๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กหญิงอัยลดา นาโสก 

๑๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหลวงเตาถMาน เด็กหญิงปภัสสร ฟุ]งขจร 

๑๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม เด็กหญิงศิรภรณY มุกดาหาร 

๑๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม เด็กหญิงอารีรัตนY บญุเรืองนาม 

๑๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม เด็กหญิงศรันยา หลอดแกVว 

๑๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม เด็กหญิงศิริวรรณ เปรมผล 

๑๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม นางสาวปณิดา ทับแสง 

๑๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม นายอดิศักด์ิ ดีดวงพันธY 

๑๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม นางสาวชลดา นารีนุช 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งแดงวิทยาคม นายภาณุวัฒนY ทาคำวงคY 

๑๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนหนองขMาประชาอุทิศ เด็กชายวรวัฒนY ปาหลา 

๒๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนหนองขMาประชาอุทิศ เด็กชายกรวิชญY สิงหYคำ 

๒๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนหนองขMาประชาอุทิศ เด็กหญิงกันติชา แกVวประสงคY 

๒๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนหนองขMาประชาอุทิศ เด็กหญิงรัชนิกร สวัสดี 

๒๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนหนองขMาประชาอุทิศ เด็กชายชิษณุพงษY ศรสีุข 

๒๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงณัฐวดี วิลัยลักษณY 

๒๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงกมลชนก แจMมเล็ก 

๒๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงธารนรินทรY หVวยทราย 

๒๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กชายพิสิษฐY สุวรรณไตรยY 

๒๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงกมลรัตนY แสนสุข 

๒๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กชายพลกฤต กลุวงคY 

๒๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กชายกฤติเดช บุรัตนY 

๒๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กชายสุรศักด์ิ อาจวิชัย 

๒๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงนาถนพิน สุขประเสริฐ 

๒๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เด็กหญิงเปรมิกา อาจวิชัย 

๒๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคันแท เด็กชายธนโชติ คนหาญ 

๒๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคันแท เด็กหญิงฐิติภา ชายเกลี้ยง 

๒๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก 1 เด็กหญิงกมลนิตยY ป�ททุม 

๒๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก 1 เด็กหญิงธิติมา จันปุ�ม 

๒๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก 1 เด็กหญิงกลุนัดดา ป�ททมุ 

๒๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก 1 เด็กหญิงศศิกานตY ป�ททุม 

๒๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพอก 1 เด็กหญิงบญุณดา อาจวิชัย 

๒๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กหญิงปภาวรินทรY อินไชยา 

๒๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กชายณัฐพล หลVาแดง 

๒๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กหญิงชุติกาญจนY วังคะฮาต 

๒๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กชายภิรดล วงศYอMอน 

๒๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กชายบศรญัยภัทร จมูแพง 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๒๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กหญิงอนัญญา สมสวย 

๒๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว เด็กหญิงไพริน ศิริสุวรรณ 

๒๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานงิ้ว นางสาวแคทรีน วังคะฮาต 

๒๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหนองแคน เด็กชายปุญญพัฒนY อาจวิชัย 

๒๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหนองแคน เด็กหญิงพรชนก พรหมภักดี 

๒๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนยาง เด็กชายกิตติพงษY พิลา 

๒๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนยาง เด็กชายฐิติกร ป�ททุม 

๒๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนยาง เด็กหญิงธนัชชา นVอยทรง 

๒๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนยาง เด็กหญิงสกาวรัตนY เพ็ชรYรักษY 

๒๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนยาง เด็กหญิงสิรลิักษณY แกVวจินดา 

๒๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังนอง เด็กหญิงชุติกาญจนY แกVววงสา  

๒๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังนอง เด็กหญิงกานตYธิดามาศ อุคำ 

๒๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังนอง เด็กหญิงชนกานตY ป�ททุม 

๒๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองโอใหญM เด็กหญิงวรินชุดา นVอยทรง 

๒๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองโอใหญM เด็กหญิงปุณญาดา แสนโคตร 

๒๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองโอใหญM เด็กชายอิสศรา บญุศร ี

๒๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองโอใหญM เด็กชายณัฐวุฒิ อายุยืน 

๒๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพี ้ เด็กหญิงฐิติรัชตY บำรุงเมธาพสิษฐY 

๒๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำพี ้ เด็กหญิงศิรกิัญญา ไตรยวงคY 

๒๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกกลาง เด็กชายเอื้อองักรู ศุขธะวี 

๒๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกกลาง เด็กหญิงป�ยะธิดา นามเหลา 

๒๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหินหอง เด็กชายจอมทัพ คำปุ�ค 

๒๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหินหอง เด็กชายณัฐวัฒนY เพชรไพร 

๒๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหินหอง เด็กหญิงกVอย สังคะฤกษY 

๒๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง 2 เด็กหญิงกลุรดา กจินาวี 

๒๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง 2 เด็กหญิงอรพิน แซMพMาน 

๒๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง 2 เด็กชายชาญชัย เสียงหวาน 

๒๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง 2 เด็กหญิงชนาภา จำปา 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๒๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง 2 เด็กหญิงเบญญาดา แดงเจริญ 

๒๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMง  เด็กหญิงสุทธวีรY วีระพันธ 

๒๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMง  เด็กหญิงศศิวรรณ จำปา 

๒๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMง  เด็กชายรัฐศาสตรY ลมสมบุตร 

๒๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMง   เด็กชายอธิวัฒนY แกVวกูM 

๒๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด  เด็กหญิงรินภัทร เวียงพฒันY 

๒๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด   เด็กชายสทิธิชัย คำแกVว 

๒๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด   เด็กหญงิวรรจรรยา บรุัตนY 

๒๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด   เด็กหญงิสายธารทิพยY อาจวิชัย 

๒๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด  เด็กหญิงพรนภัส สุนทะรส 

๒๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเป]าป�าแสด   เด็กหญงิกมลรัตนY กลางประพันธY 

๒๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภู   เด็กหญงิอิสรียY ไตรยวงคY 

๒๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภู   เด็กหญงิมณีมนตรา วัชรปาน 

๒๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังไฮ   เด็กหญงิลลิตา สุพรรณโมก 

๒๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังไฮ  เด็กหญิงกชกร สรุิยะวงคY 

๒๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังไฮ  เด็กหญิงศุภกาญจนY ราวิชัย 

๒๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังไฮ  เด็กชายฤทธิไกร จันปุ�ม 

๒๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานวังไฮ  เด็กชายเมธวิน หิตะคุณ 

๒๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแวง  เด็กชายสุวัชนY อาจวิชัย 

๒๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแวง  เด็กชายชยณัฐ อาจวิชัย 

๒๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแวง  เด็กหญิงประภาภัทร ปุนปอง 

๒๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแวง  เด็กหญิงกมลลักษณY คนหาญ 

๒๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแวง  เด็กหญิงณัฐสุดา พุกพัดรักษY 

๒๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหลุบป��ง เด็กหญิงพสัตราภรณY คำมงคุณ 

๒๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหลุบป��ง เด็กชายวุฒิชัย ไกยนา 

๒๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหลุบป��ง เด็กชายภูวดล อินผิว 

๒๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMานVอย เด็กหญิงธนาภรณY คนหาญ 

๒๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำสายทองวิทยา เด็กชายคนัสนันตY จันดาวงคY 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๒๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนศรบีุญเรือง เด็กชายภัคพงษY นันสันเทียะ 

๒๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนศรบีุญเรือง เด็กหญิงกตัญ�ูชนก วรชิต 

๒๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนศรบีุญเรือง เด็กหญิงรุMงเพชร คำคูณ 

๒๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนศรบีุญเรือง เด็กหญิงกานตYธิดา ทองเพ็ง 

๒๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนศรบีุญเรือง เด็กชายรณกฤต ศรีชมภู 

๒๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาคำนVอยวิทยา เด็กหญิงณฐพร ทองออน 

๒๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาคำนVอยวิทยา เด็กหญิงปณิสรา จำปา 

๒๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาคำนVอยวิทยา เด็กหญิงวริศรา ใจเอื้อ 

๒๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาคำนVอยวิทยา เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีโยหะ 

๒๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาคำนVอยวิทยา เด็กหญิงสุชฎา มาเป�ง 

๒๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กหญิงชรินทรYทพิยY โพธ์ิสิม 

๒๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กชายธนากร ศรีโยหะ 

๒๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กหญิงอภัทรศร ศรีโยหะ 

๒๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กชายสมปอง พิมสอน 

๒๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กหญิงมะลลุี วาปS 

๒๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดโงVง เด็กชายสุริยะ ประกอบ 

๒๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดานคำ เด็กชายนนทวิทยY ทองนVอย 

๒๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดานคำ เด็กหญิงอญัธิญา สุทธิพงศY 

๓๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กหญิงศดานันทY คูMแกVว  

๓๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กหญิงกรรณิการY พาพันธY 

๓๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กชายธีรยุทธY โคตรสขึง 

๓๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กชายสิทธิกร โคชขึง  

๓๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กหญิงเป��ล คำวงศYษา 

๓๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาไคV เด็กหญิงชญาดา โคตรสขึง 

๓๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปนVอย เด็กหญิงกญุนิดา พMอเพียงโคตร 

๓๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปนVอย เด็กหญิงณิชากร หลิมสกลุ 

๓๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปนVอย เด็กชายชัยป�ยวัฒนY ฤทธี 

๓๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปนVอย เด็กหญิงปราถนา แพงจอย 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๓๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กหญิงฐิติชญา วงคYศรีทา 

๓๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กชายรัชชานนทY คำโพธ์ิ 

๓๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กชายศุภวิชยY ไชยพันธุY 

๓๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กหญิงภิญญาพัชญY โทนสมิมา 

๓๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กหญิงวรรณพร คำม ี

๓๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโปใหญM-โคกสุวรรณ เด็กหญิงกฤติยา อุMนใจ 

๓๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนศร ี เด็กหญิงณิชานันทY พึ่งโพธ์ิ 

๓๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนศร ี เด็กหญิงชัญญานุช แข็งแรง 

๓๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนศร ี เด็กหญิงสรญัญา พาเจรญิ 

๓๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนศร ี เด็กหญิงอัยญาดา แข็งแรง 

๓๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนศร ี เด็กชายธนเดช แข็งแรง 

๓๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMงอุทัย เด็กหญิงทพิยรัตนY ผาอ ุ

๓๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMงอุทัย เด็กชายพัฒทวี คนเพียร 

๓๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMงอุทัย เด็กชายธนวัฒนY ปาปะนัง 

๓๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบุMงอุทัย เด็กชายคมกฤต แข็งแรง 

๓๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กชายกมลชัย สพุร 

๓๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กหญิงธนวรรณ พันธุYแตง 

๓๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กหญิงศศิวิมล จิตรชัย 

๓๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กหญิงบางออน วิไลพอน 

๓๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กชายธีรภัทร วรโยธา  

๓๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กชายเทียนชัย สรุิยวงศY 

๓๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานศูนยYไหม เด็กชายชัชนันทY วังวงษY 

๓๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กชายสิริวัฒนY มลิขจร 

๓๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงเอื้องเดือน โคสะขึง 

๓๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงณฤดี มีศิร ิ

๓๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กชายวิชชากร บญุเปรี้ยว 

๓๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงเขมจริา ผิวขำ 

๓๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กชายธวัชชัย โคตรสขึง 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๓๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กชายศุภรัตนY แข็งแรง 

๓๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงเรือนสยาม วงคYเพ็ชรชัย 

๓๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงวรินทร ทองทา 

๓๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงอารดา ยืนยง 

๓๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสVมป�อย 'รอดนุกูล' เด็กหญิงวนิดา ขันติกลุ 

๓๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงรุจริดา โคสาส ุ

๓๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายชัยมงคล ผิวขำ 

๓๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริฟอง 

๓๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงสิริพรพรรณ ยืนสุข 

๓๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงโสรญา ขลิบบุรินทรY 

๓๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงศุภาพิชญY โทนแกVว 

๓๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงจิรภิญญา เหมะชัย 

๓๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงทพิวรรณ สีแล 

๓๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงกญัญาภัทร ตรงดี 

๓๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงเกวลิน คนเพียร 

๓๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงณิชาพัชธY มงคล 

๓๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงภัทรวดี กรงทอง 

๓๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงชลธิชา เกตุจำรูญ 

๓๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงจิรัชยา จันทรYเหลอืง 

๓๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงสุธาสินี ภูกงส ี

๓๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายพงศกร พรธรรม 

๓๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงวระกัญญา แซMวMอง 

๓๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงเกทเสมณี เดชสุวรรณY 

๓๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงรุMงระดา รูปดี 

๓๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงมินตรา แกVวพูโขง 

๓๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายธเนศวร ซองาม 

๓๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายวิทยา พรหมดี 

๓๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายธเนศ ทองออน 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๓๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายอัษฎาพร เลี่ยมงาม 

๓๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายวันเฉลิมสุข ผากา 

๓๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงราชันยา ไชยรัตนY 

๓๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงฐิดาภา แข็งแรง 

๓๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงนันทิดา อาจวิชัย 

๓๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายดนันณัฏฐY นิธิยานันทY 

๓๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงบญุมณี บญุญาสทิธ์ิ 

๓๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงจารุภา บุญอMอน 

๓๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงพิชชาภา ผาแดง 

๓๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายธนกฤต ศิรธนานนทY 

๓๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงญาณันธร บญุเลิศ 

๓๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงธนาวดี ตันตระกูล 

๓๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงเพ็ญพิชา แซMวMอง 

๓๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงรัตติกาล เมืองพลิ 

๓๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงกรรณิการY ราชิวงศY 

๓๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงศรรีัตนY เพียสา 

๓๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงฤทัยชนก ชาล ี

๓๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายทีปกร นาดี 

๓๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงจำปา ตรั่นวัน 

๓๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงอรัญญา โทนทา 

๓๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กหญิงศิริยาภรณY ปุยจันทรY 

๓๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายโรจนศักด์ิ ออกประเสริฐ 

๓๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย เด็กชายชิติพัทธY ผากา 

๓๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนมกุดาลัย นายภานุพงษY ผาอ ุ

๓๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กหญิงพมิชนก ผิวทอง 

๓๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กหญิงณัฐธิดา ปรสิัจ 

๓๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กหญิงธัญพร เกตุแกVว 

๓๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กหญิงกมุมาล ีพงษYขยัน 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๓๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กชายพีรพฒันY ศรีพรหมมุนี 

๓๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กหญิงธัญชนก อาจวิชัย 

๓๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองใหมM เด็กชายวุฒิชัย พิชัยฤกษY 

๓๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงจิตติมา กุลสิโร 

๓๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายชวนากร ซาเสน 

๓๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายป�นะ จันทกรณY 

๔๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายภัทรธร วงษYชา 

๔๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายภทรพล พทิักษY 

๔๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายธนกฤต อาจวิชัย 

๔๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพลอยขวัญ ป�ยะนันทY 

๔๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงชฎาพร ทองจันทรY 

๔๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงฉันทYชนิตา สุพร 

๔๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงจิวะรีกY แสนสุข 

๔๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงวีรวรรณ หิรญัวิทยY 

๔๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงรุจริาพร ดีดวงพันธY 

๔๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงภิญญาพัชญY โม�ีชาติ 

๔๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงดิษยา โตวัฒนกิจ 

๔๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงโชษิตา สาธิตเสาวภาคยY 

๔๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงณัฐชยานY ภูธร 

๔๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพิชามญนY เสนาพันธY 

๔๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพิชพร แสนทวีสุข 

๔๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงปภาวดี คำพลิา 

๔๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงนุชนันทY ธนะรุMงเจริญ 

๔๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงดณิตา สิรเิตชวินทY 

๔๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงปวริศา พรหมวงคY 

๔๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายสิรภพ สมม ี

๔๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายป�ยะวัชรY มีพันธY 

๔๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงกญัญYวรา ทิพเจริญ 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๔๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงกนกอร มงุคุล 

๔๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงธนัญญา ฤทธ์ิไธสง 

๔๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงรมิตา รติรชตาธิคม 

๔๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายภานุพัฒนY สุวรรณพันธY 

๔๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ พันธYคูณ 

๔๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายศิวกร เหนือโพธ์ิทอง 

๔๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงณัฑชยา ปรพีูล 

๔๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงกสุกร เย็นใจ 

๔๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายอติภัค อินน่ังแทMน 

๔๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญาภา จริไพศาลสกุล 

๔๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงนาราภัทร วันทองสังขY 

๔๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงภณิตา สิรเิตชวินทY 

๔๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงปุณณดา ผิวทอง 

๔๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงบัวขวัญ นVอยทรง 

๔๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงดวงฤทัย แสงโชกุน 

๔๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงธัญวรัตมY แสงทอง 

๔๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงนัฏนันทY จันปุ�ม 

๔๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพาขวัญ รติรชตาธิคม 

๔๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงปภาดา อMอนมณี 

๔๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายกันตY กันตะบุตร 

๔๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงอรวรรณ ชัยพงคYพันธY 

๔๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายธนภัทร นVอยชิน 

๔๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายพนธกร ลลีา 

๔๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายเทวฤทธ์ิ แข็งแรง 

๔๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายทีฆทัศนY งามแกVว 

๔๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายภาณุพงคY เช่ียวชาญ 

๔๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงนันธิวาหY คำจร 

๔๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายศุกลภัทร ทวีบุตร 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๔๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงวิชญาพร วาปS 

๔๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพทัธYธีรา พันธุYออน 

๔๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายธนกฤต เจรญิตา 

๔๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายกรณพฒันY ยลพันธุY 

๔๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายนิธิศ มาเพง็ 

๔๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงณัฐธิตา หมุดเงิน 

๔๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงกญัญานัฐ เรืองสมบัติ 

๔๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายธนัท ยังอยูM 

๔๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงศศิญาฎา ทองจันทรY 

๔๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญธิดา ทองสาร 

๔๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายสดาวุธ สุวะศร ี

๔๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กชายณัฐวัฏฏY รัตนตรัยวงศY 

๔๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงป�ยะณัฐ รัตนวงศY 

๔๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงภัทรวดี ศักขนาดี 

๔๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงเวธกา สกุลศรผีMอง 

๔๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เด็กหญิงนันธิดา อินทกสิกร 

๔๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมัน เด็กหญิงรัตนา ทผีุย 

๔๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมัน เด็กหญิงอภิญญา แกVวนVอย 

๔๖๘ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนนราธิป-พรVอยสุพิณบVานโคก

ตะแบง เด็กชายจิรวัฒนY พลิา 

๔๖๙ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนนราธิป-พรVอยสุพิณบVานโคก

ตะแบง เด็กชายสุพจนY วงคYอาษา 

๔๗๐ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนนราธิป-พรVอยสุพิณบVานโคก

ตะแบง เด็กหญิงศรญิญา ทองเภา 

๔๗๑ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนนราธิป-พรVอยสุพิณบVานโคก

ตะแบง เด็กหญิงวนุชรา คนยืน 

๔๗๒ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนนราธิป-พรVอยสุพิณบVานโคก

ตะแบง เด็กหญิงสุรรีัตนY พรมนาคา 

๔๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กหญิงพมิรภัทร โคตะทัน 

๔๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กชายนพรัตนY บุตทศ 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๔๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กชายธราเทพ บุตรทศ 

๔๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กชายวิโรจนY คำนนทY 

๔๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กชายธนกฤต ฮังกะส ี

๔๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กชายพยัคฆY ทองผา 

๔๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กหญิงณัฐนันทY บุตทศ 

๔๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�งโพน  เด็กหญิงปารสิา โคชขึง 

๔๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสะอาดราษฎรYบำรงุ เด็กหญิงปราชญศิร ิป�ททุม 

๔๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสะอาดราษฎรYบำรงุ เด็กชายนภสินธY พันทะ 

๔๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหมืองบMา เด็กชายรัชชานนทY ลาดบาศร ี

๔๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหมืองบMา เด็กชายวิชชากร นามบุญ 

๔๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำเม็ก เด็กหญิงวนิดา เพียรจิตร 

๔๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กหญิงณัฐธันยา บัวหลวง 

๔๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กหญิงฟ]าใส ดีดวงพันธY 

๔๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กหญิงกญัญาณัฐ ช่ืนตา 

๔๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กชายชินภัทร จำปาหอม 

๔๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กหญิงวันวิษา ดีดวงพันธY 

๔๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กชายคุณานนทY ดีดวงพันธY 

๔๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงเย็น เด็กชายธนโชติ ดีดวงพันธY 

๔๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงพรชิตา ชาวสวน 

๔๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงกมลกานตY หมุนสุข 

๔๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงภัทรพร พันทะ 

๔๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงบรรณสรณY ต้ังดำรงวัฒนY 

๔๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กชายวัฒนพล นิโรจนY 

๔๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงปาริฉัตร ตุMนตัน 

๔๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กหญิงน้ำเพชร ตVนโพธ์ิ 

๕๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรYวิทยา เด็กชายภัทรพล เช่ือเงิน 

๕๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคคำเขือง เด็กชายภูริภัทร เรืองฤทธ์ิ 

๕๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคคำเขือง เด็กชายพุทฒพิงษY หนMานโพธ์ิศร ี



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๕๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคคำเขือง เด็กหญิงเกวลิน เทพศรหีา 

๕๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคคำเขือง เด็กหญิงอินทุอร ศรีวิชา 

๕๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กหญิงณิชานันทY เฉิดวาสนา 

๕๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กชายธนดล ไกยะมา 

๕๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กหญิงธัญวรัตนY คำลือ 

๕๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กหญิงการะเกด โพสาราช  

๕๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กชายวิทวัส จันทเณยY 

๕๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กหญิงชญาภา ดีดวงพันธY  

๕๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กหญิงพนิดา พาลกึ 

๕๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวาง เด็กชายธีระเดช ทีพารัตนY 

๕๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงวิเดชวัล สมสาย 

๕๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงณัฐณิชา กระบอกโท 

๕๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงกชกร รัตนมาล ี

๕๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงปริณดา เทพสุริย 

๕๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงศศิภา อุด มลาภ 

๕๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงวรญัญา ผุยคำสิงหY 

๕๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงสุรสัยา ขันแข็ง 

๕๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กชายวีระเทพ พันทะ 

๕๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงอินทุอร นามทองพ ู

๕๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กชายอนุวัติ พันคูณ 

๕๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม เด็กหญิงสุพรรษา ไชยายงคY 

๕๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม นายศักด์ิสิทธ์ิ นาร ี 

๕๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาคราม นายรัชโยธิน อัศวภูมิ 

๕๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคVงสำราญ เด็กหญิงเสาวลกัษณY สุวรรณศร ี

๕๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคVงสำราญ เด็กชายเปรมณัฐ ป�ญญาวงษY 

๕๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคVงสำราญ เด็กชายศิริศักด์ิ แกMนกายศ 

๕๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคVงสำราญ เด็กชายสรวิศ อินานันทY 

๕๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคVงสำราญ เด็กชายอนุภัทร ภาชนะปรีดา 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๕๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงจุฑามาศ เกื้อชู 

๕๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงชัญญา พกิุลศร ี

๕๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงกนกกาญจนY มีวิชา 

๕๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงพมิพYวิมล รุMงโรจนY 

๕๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงอภิชญา รุMงโรจนY 

๕๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขัว เด็กหญิงภาวิณี พิกลุศร ี

๕๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพรานอVน เด็กหญิงธัญจิรา แสนเลงิ 

๕๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพรานอVน เด็กชายรพีภัทร ชาธิพา 

๕๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพรานอVน เด็กหญิงกรรธิดา ชาธิพา 

๕๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพรานอVน เด็กหญิงนันธิดา ชาธิพา 

๕๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพรานอVน เด็กชายศุภกิตต์ิ คำนนทY 

๕๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กหญิงณิชกานตY โคตรสขึง 

๕๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กหญิงพมิพYพิกา ทาตาบุตร 

๕๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กหญิงเบญญาภา หนองแคน 

๕๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กหญิงรัญชิดา กุMยสาคร 

๕๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กหญิงธัญชนก ปากหวาน 

๕๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กชายเรอืงฤทธ์ิ วงศรีทา 

๕๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแคนนาจาน เด็กชายณัฏฐY มงคลสวัสด์ิ 

๕๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงกานตYพิชชา มิ่งชัย 

๕๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงวิภาดา อรมาตร 

๕๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กชายนพรัตนY ทองเหลา 

๕๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กชายไกรวิชยY ดีดวงพันธY 

๕๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงธัญญารัตนY ดีดวงพันธY 

๕๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงพรไพลิน ดีดวงพันธY 

๕๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงนิภาภรณY ดีดวงพันธY 

๕๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กหญิงสุทธิดา ศรสีุข 

๕๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกขามเลียน เด็กชายธนภัทร ดีดวงพันธY 

๕๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กหญิงพมิชนก พันธYหมุด 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๕๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กชายชานนทY หมื่นพรหม 

๕๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กหญิงกรรณิการY มณีวรรณ 

๕๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กหญิงณัฐกฤตา ลVอสิงคำ 

๕๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กชายธีรภัทร คนดี 

๕๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กหญิงพมิลรัตนY หมื่นพรหม 

๕๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขV เด็กหญิงน้ำเพชร คนดี 

๕๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกMนเตMา เด็กหญิงกมลลักษณY สิงหYส ุ

๕๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองน้ำเตVา เด็กหญิงนิรดา นารีนุช 

๕๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองน้ำเตVา เด็กหญิงอรดี สุวรรณพันธY 

๕๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองน้ำเตVา เด็กหญิงนิภาพร รูปสวย 

๕๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองน้ำเตVา เด็กหญิงกลัยาณี รูปเหมาะ 

๕๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองน้ำเตVา เด็กชายพงศกร รMวมธรรม 

๕๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโดM เด็กหญิงกนกพร ศิริศิลป� 

๕๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโดM เด็กหญิงมฐัสิกาญจญY หินซุย 

๕๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโดM เด็กหญิงดารารัตนY กลางประพันธY 

๕๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโดM เด็กชายชินณาวัฒนY รัตนพันธY 

๕๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโดM เด็กชายธนกฤต ฝ�ายอบุล 

๕๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขVใตV เด็กชายธนวัฒนY ศรสีวัสด์ิ 

๕๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกุดแขVใตV เด็กหญิงสุนิสา ชาล ี

๕๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กชายณัฐพัชรY รูปสอาด 

๕๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กชายพีรวัส บญุทวี 

๕๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กหญิงอรัญญา อรุะ 

๕๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กหญิงศศิธร อMอนพุทธา 

๕๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กหญิงอารยา ผาสุข 

๕๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพนทราย เด็กหญิงกรรณิกา ทองชิน 

๕๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมMวงหัก เด็กหญิงวิภาภรณY ทองออน 

๕๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมMวงหัก เด็กหญิงปภัสสร ชาธิพา 

๕๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหัวภู เด็กชายอนุชา พรรคพล 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๕๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหัวภู เด็กหญิงจุฑามาส พรมวิชา 

๕๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กหญิงวรรณิศา บับพาน 

๕๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กชายธีรภัทร ชาธิพา 

๕๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กหญิงวิชญาดา ศรีสุภา 

๕๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กชายศตคุณ แสนนา 

๕๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กหญิงสิริกญัญา นารีนุช 

๕๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กชายธีรกุล บบัพาน  

๕๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงนาบอนพิทยาสรรคY เด็กหญิงฟ]ารุMง ชิณวงคY 

๕๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงปลายฟ]า ราชิวงศY 

๕๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงอันดา คำพิลา 

๕๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงชรินรัตนY กงนะ 

๕๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงกมลลักษณY ตามบุญ 

๕๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงณิชาดา พิกลุทอง 

๖๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงอนันดา มงคลสุภา 

๖๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กชายอนุชิต ชMางสอน 

๖๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงนิลนิน คนดี 

๖๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงช่ืนกมล กงนะ 

๖๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY เด็กหญิงอาริยา วงคYศร ี

๖๐๕ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนคำฮเีบญจวิทยY สาขาดอนมMวง

พัฒนา เด็กหญิงศศิกร โสภา 

๖๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหญVาไซยY เด็กหญิงจิรนันทY สิงหYส ุ 

๖๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหญVาไซยY เด็กหญิงสิริยากรณY สิงหYส ุ

๖๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหญVาไซยY เด็กชายพลายงาม พลสงคราม 

๖๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหญVาไซยY เด็กชายธนวัฒนY ชาล ี

๖๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหญVาไซยY เด็กชายชราวุฒ ิมหาโยธี 

๖๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโสกนVอย เด็กหญิงกลุนิภา ชาลอืเดช 

๖๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโสกนVอย เด็กหญิงรินลดา ทองชุม 

๖๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโสกนVอย เด็กหญิงสุพัตรา วันคำกูด 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๖๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยางนันทวัน เด็กหญิงนภาพร จันทรYเอี่ยม 

๖๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยางนันทวัน เด็กหญิงกันยารัตนY จันทรYสมัคร 

๖๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยางนันทวัน เด็กหญิงภัทรวิภา มหาโยธี 

๖๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยางนันทวัน เด็กหญิงสุภัสสร จันรอง 

๖๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กหญิงย่ิงลักษณY เสียงหวาน 

๖๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กชายสุทธิพจนY เสียงหวาน 

๖๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กชายธนวิชญY สมตน 

๖๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กหญิงอลิสา กลางประพันธY 

๖๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กหญิงจุฬาลักษณY กลางประพันธY 

๖๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กชายนราวิชญY เสียงหวาน 

๖๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กชายรพีพฒันY เสียงหวาน 

๖๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย นายอธิสัญ จำปา 

๖๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งเป�อย เด็กหญิงพัชรินทรY กลางประพันธY 

๖๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กชายอนุวัฒนY เกยรัมยY 

๖๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กชายชินวัตร สุวรรณพันธY 

๖๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กหญิงชฎาพร ศรสีุภา 

๖๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กหญิงพัชศิรินทรY นาโสก 

๖๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กหญิงปุณยาพร ไชยเชฐ 

๖๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กหญิงวรทัยา สุวรรณพันธY 

๖๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาป�าเป]ด เด็กหญิงชนินาถ แกVวกันหา 

๖๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ วงศYคำจันทรY 

๖๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายกันตวิญชY นาโสก 

๖๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายภูริวัชรY นาโสก 

๖๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายณัฐวัชร สงิหYศร 

๖๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายรชานนทY กลางประพันธY 

๖๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายชยพล นาโสก 

๖๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายชุติพนธY โยนานารถ 

๖๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กหญิงภูษนิษา แสงหมื่น 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๖๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กหญิงเบญญาทิพยY เหมพันธY 

๖๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กหญิงชามันดา นาโสก 

๖๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนนาโสก เด็กชายเตชสิทธ์ิ นาโสก 

๖๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กหญิงหน่ึงธิดา เพ็งมอ 

๖๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กหญิงนัฎฐพร บุญเลิศ 

๖๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กหญิงวัลภา ศรีสุวงศY  

๖๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กหญิงสิรินัดดา สุพร 

๖๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กหญิงณัฐริกา คำพลิา  

๖๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เด็กชายศุภวิชญY คนคลMอง 

๖๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผึ้ง เด็กหญิงณัฐชา เมืองโคตร  

๖๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผึ้ง เด็กหญิงฐิติกานตY รุMงพริุณ 

๖๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผึ้ง เด็กหญิงนุชจริา วิจิจันทรY 

๖๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๑ เด็กหญิงณัฐวรรณ จันรอง 

๖๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๑ เด็กหญิงจิรานุช จันรอง 

๖๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๑ เด็กหญิงมณีรัตนา ทองทมุ 

๖๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๑ เด็กหญิงกันนิกา โสมศร 

๖๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานจอมมณีใตV เด็กชายธีรเทพ พันนุมา 

๖๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานจอมมณีใตV เด็กหญิงอบุล สุขรี ่

๖๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กชายศักด์ิธนา สาธุชาติ 

๖๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงกชมนณัฐ สาธุชาติ 

๖๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กชายณัฐวัฒนY สิงหYขัน 

๖๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงอรอมล ภาคภูม ิ

๖๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงทัตณิฌา มัง่ม ี

๖๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงสิริวรรณ ใจเอือ้ 

๖๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงกมลลักษณY สิงหYขัน 

๖๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงมอน เด็กหญิงวิภาดา แสงดาว 

๖๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาดี ๒ เด็กหญิงสุภาพร คำพิลา 

๖๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนตูม เด็กหญิงณัฎฐณิชา พลวงคY  



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๖๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าหวาย เด็กชายวรากร ล้ำเลิศ 

๖๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าหวาย เด็กชายสรวิศ รปูสะอาด 

๖๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าหวาย เด็กหญิงพรนภา โพธ์ิน้ำเที่ยง 

๖๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าหวาย เด็กหญิงนิภารัตนY จันรอง 

๖๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานผึง่แดด(สรุิยาอุดมเวทยY) เด็กชายพิพัฒนY ศิริกาล 

๖๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานผึง่แดด(สรุิยาอุดมเวทยY) เด็กหญิงสุภาวดี สุพร 

๖๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานผึง่แดด(สรุิยาอุดมเวทยY) เด็กหญิงป�ยธิดา ภูมลา 

๖๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานผึง่แดด(สรุิยาอุดมเวทยY) เด็กหญิงนปภัสสร สุพร 

๖๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานผึง่แดด(สรุิยาอุดมเวทยY) เด็กหญิงสวรส เสนาพันธY 

๖๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงกมลชนก ชาลือ 

๖๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงญาดา สกุใส  

๖๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กชายกฤติธี บัวเผื่อนผล ิ

๖๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงพิยดา ศรบีัว 

๖๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงภรณYชนก ชาลือ 

๖๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กชายพชรพล รัตนวงศY 

๖๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงมนัสนันทY แสงสลวย 

๖๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานพังคอง เด็กหญิงธัญญารัตนY แสนภูวา 

๖๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานไรM เด็กชายป�ญญา แกVวเคน 

๖๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กชายทยากร เช่ียวชาญ 

๖๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กชายพฤกษ วงศYคะสุMม 

๖๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กชายโยธิน เฉิดฉันทYพพิัฒนY 

๖๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กชายอดิศักด์ิ มงคลสุภา 

๖๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กหญิงสุธาริณี ภาคธรรม 

๖๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กหญิงจิรนันทY บุญเรืองนาม 

๖๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อย เด็กหญิงกญัญาภัทร อัคศร ี

๖๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กหญิงชณัฏทิพพY ลำเนา 

๖๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กหญิงปาณิสรา เมืองโคตร 

๖๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กชายจิรวิทยY เพชรดีคาย 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๖๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กหญิงมนัสวี ภาคภูม ิ

๖๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กชายธนินพัฒนY เช้ือวังคำ 

๗๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กหญิงปาลิตา ลำเนา 

๗๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กชายพณา มลุะสิวะ 

๗๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กชายอมร ภาคภูม ิ

๗๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กชายกิตติภูม ิพิณพงษY 

๗๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสงเป�อยเหนือ เด็กหญิงกญัญารัตนY ภาคภูม ิ

๗๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบัว เด็กหญิงนุชธิชา ตรงดี 

๗๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบัว เด็กชายวิธิสรรคY เดินสันเทียะ 

๗๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบัว เด็กหญิงธมลวรรณ ศรเีดช 

๗๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองไผM เด็กหญิงพิยดา สพุร 

๗๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองไผM เด็กหญิงนฏกร สุพร 

๗๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงกชกร คำแกVว 

๗๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงชญานินทY พรรณา 

๗๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กชายวีรภัทร ล้ำเลิศ 

๗๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กชายธนพัฒนY บุญค้ำ 

๗๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงนภัสสร วงศYละคร 

๗๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงนฤนาถ ไพรหอมหวล 

๗๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงปริฉัตร ทองผา 

๗๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงพมิรดา ภูมิลา 

๗๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงสุพิชญา พรรณา 

๗๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแวง เด็กหญิงศิรญิาภรณY พรรณา 

๗๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยยางจอมมณี เด็กหญิงอรอุมา สาธุชาติ 

๗๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยยางจอมมณี เด็กชายภิพัฒนY สุขรี ่

๗๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยยางจอมมณี เด็กชายพิษณุ ภาคภูม ิ

๗๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผักหนอกสงเป�อย เด็กหญิงรัตนนันทY ทองมหา 

๗๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผักหนอกสงเป�อย เด็กหญิงภัชราภรณY สิงหYส ุ

๗๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผักหนอกสงเป�อย เด็กหญิงศศิธร ไชยบัน 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๗๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำผักหนอกสงเป�อย เด็กชายสุตนันทY อุนาพรม 

๗๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดอนมMวย เด็กชายพุฒิพงษY สาระศร ี

๗๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดอนมMวย เด็กหญิงตุ¢กตา คำป�น 

๗๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดอนมMวย เด็กหญิงหลสิา ชาลือ 

๗๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญM เด็กหญิงจิตรลดา โทนแกVว 

๗๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญM เด็กหญิงรัชนีกร โทนแกVว 

๗๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญM เด็กหญิงธัญสินี มวลมนตร ี

๗๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญM เด็กหญิงกญัญาภัทร ชาติศักด์ิ 

๗๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญM เด็กหญิงกฤตตาภรณY อรรคศร ี

๗๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY เด็กหญิงรัตนYติยาพร คำขาว 

๗๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY เด็กหญิงพัชราภรณY รูปงาม 

๗๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY นายรัฐพล ราชสีหY 

๗๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY นายจักริน พันธโคตร 

๗๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทรY 

๗๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY นางสาววลัยลกัษY จันทาพิมพY 

๗๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนแกVงโนนคำประชาสรรคY นางสาวประวีณา แกVวกุดฉิม 

๗๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงสุพรรษา คงเพรชศักด์ิ 

๗๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงฐิตาภา แสนวิเศษ 

๗๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กชายเอ็มนุสรณY โสภา 

๗๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงสุวีรยา สุนทะวงษY 

๗๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงลนิดา เจริญย่ิงสุขสันตY 

๗๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กชายวรพงษYชัย ปลืม้หมูM 

๗๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กชายสุริยะ ชารัตนY 

๗๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กชายณัฐวุฒ ิสมบัติวงคY 

๗๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงบุษบา ศักด์ิชูชีพ 

๗๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงจิราพร ปทมุเมศรY 

๗๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กหญิงมลฤดี คำลือไชย 

๗๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำป�าหลาย เด็กชายณัฐวัฒนY งิ้วลาย 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๗๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๒ เด็กชายณัฐวรรธนY คงทอง 

๗๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๒ เด็กชายอัจฉราพร บุตรคาม 

๗๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๒ เด็กชายมุกดา ปาหลา 

๗๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๒ เด็กชายภัทรนันทY พรรณโคตร 

๗๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๒ เด็กหญิงชญานิษฐ บางทราย 

๗๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กชายกิตติพันธY บางทราย 

๗๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงอามินตรา กุลสุทธ์ิ 

๗๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงชนมณี วMองไว 

๗๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงรมิตา คำมงุคุณ 

๗๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงวรรณวิมล สพุร 

๗๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเภา 

๗๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงกันยาวีรY ทพิยYเมธาพร 

๗๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กชายกฤตเมธ สะอมิ ิ

๗๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงป�ยะนุช บางทราย 

๗๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กชายพรชัย รูปงาม 

๗๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงณัฐณิชา สังขโชติ 

๗๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงสุนันทา กงนะ 

๗๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กหญิงวราภรณY อุทธพันธY 

๗๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาตะแบง ๑ เด็กชายสุรศักด์ิ รูปงาม 

๗๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองหVอง เด็กชายภูสิทธ์ิ ภูผูV 

๗๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองหVอง เด็กหญิงอัยลดา ใจสุข 

๗๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองหVอง เด็กหญิงสุชานันทY อเุทนสุต 

๗๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสองหVอง เด็กหญิงเขมิกา แจVงแสง 

๗๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงอรปรียา เมืองโคตร 

๗๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงองัสมุารี ขุนใจ 

๗๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงอันดา คำมุงคุณ 

๗๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงดุสิตา คำมุงคุณ 

๗๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงอภิรดี รักไทย 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๗๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาเสือหลายหนองยอ เด็กหญิงอิษฏาอร คำมุงคุณ 

๗๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงวรรณภา อุดม 

๗๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงชุติกานตY เทสันตะ 

๗๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงณัฏฐYชญา โฉมเฉลา 

๗๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายปวรรุจ แสนสุข 

๗๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงชุติมันตY คิวประสพศักด์ิ 

๗๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงพานิตา พาลกึ 

๗๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงอมรรัตนY โสดา 

๗๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายณัฐพล อยูMดี 

๗๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายอานนทY โชคชัย 

๗๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายขัตติยะ วงเวียน 

๗๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงขอบฟ]า เนตรมุก 

๗๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายอำพล คำมุงคุณ 

๗๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงสุพรรณิการY ชาธิพา 

๗๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายจักรกฤษณY คนเพียร 

๗๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายณัฐพล คำลือไชย  

๗๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กชายธนวัฒนY หลงเหลือชาติ 

๗๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงสุชานันทY แสนสุข 

๘๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ เด็กหญิงรุMงนภา คำสุโพธ์ิ 

๘๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสามขามิตรภาพที่ ๓ นางสาวสุกันยา คำลอืไชย 

๘๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงภัคธิมา คำพลิา 

๘๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงณิชมล ทMอนจันทรY 

๘๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงปาริฉัตร คำพิลา 

๘๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงธนกร ศรโียหะ 

๘๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงวรญิญา คำพิลา 

๘๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กชายประสิทธ์ิ สะภา 

๘๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กหญิงน้ำทพิยY สิงหYหาญ 

๘๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหอยป�าหวาย เด็กชายภานุเดช นามมาลา 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๘๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแอก เด็กหญิงนันทพิร สงิหYส ุ

๘๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแอก เด็กหญิงณัฐธิดา ชาธิราช  

๘๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแอก เด็กหญิงมรสิา พันนุมา 

๘๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแอก เด็กหญิงเกวลิน สงนอก 

๘๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองแอก เด็กชายโรจนศักด์ิ ภัทรินทรYโสภณ 

๘๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานบางทรายนVอย เด็กชายเปS£ยมสุข คำปาน 

๘๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานบางทรายนVอย เด็กหญิงนุชจรา อินปาว  

๘๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานบางทรายนVอย เด็กหญิงพรนิภา พันมหา 

๘๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานบางทรายนVอย เด็กชายณัฐภัทร โพธ์ิไทรยY 

๘๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานบางทรายนVอย เด็กชายไชยวัฒนY คำมุงคุณ 

๘๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กชายณัฐวุฒ ิใสยาทา 

๘๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงพรนภา เผMาพันธุY 

๘๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงจิรัชญา บญุอุดม 

๘๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงป�ยะพร นันทะดี 

๘๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กชายมนตร ีเรMงรัตนY 

๘๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงจิตรพิชญา ใจสุข 

๘๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงจิตราพร บุดตะชา 

๘๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงธนิษฐา อินดำ 

๘๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขามป]อม เด็กหญิงกัณฑมิา รัฐพลธี 

๘๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายธนพงษY ใจสุข 

๘๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายอัษฎายุธ รูปดี 

๘๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายบุญสMง พาลุกา 

๘๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายภาณุวัฒนY สงัชาดี 

๘๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายฐิติพันธY ศรีชมพ ู

๘๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กชายศัตษYตเณติ พรมดี 

๘๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๑ เด็กหญิงอัชญาณี ศรีมณีพันธY 

๘๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทรายทอง เด็กหญิงป�ยาพัชร ทวีโคตร 

๘๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทรายทอง เด็กหญิงกมลชนก คงสุวรรณY 
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๘๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทรายทอง เด็กชายนิติภูม ิดีมิตร 

๘๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทรายทอง เด็กชายอนุพงษY ดวงวงษา 

๘๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาขามป]อมวิทยาคม เด็กชายบีม สมพอน 

๘๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาขามป]อมวิทยาคม เด็กหญิงวรรณิษา หMวงเพชร 

๘๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาขามป]อมวิทยาคม เด็กหญิงชนกานตY เมืองโคตร 

๘๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาขามป]อมวิทยาคม เด็กหญิงพมิพYชนก โฉมเฉลา 

๘๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาดีโคกสวาท เด็กชายธนโชติ สุวรรณเทศ 

๘๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาดีโคกสวาท เด็กชายพรีวัช ภูเมฆ 

๘๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาดีโคกสวาท เด็กหญิงมลิกา อนันตY 

๘๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงธาราทพิยY อMวมอิ่ม 

๘๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กชายศักรินทรY ใจชMวง 

๘๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงรุจริัตนY สุริน 

๘๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กชายกันตพงศY คนขยัน 

๘๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงวาสนา กลุสทิธ์ิ 

๘๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงทพิธัญญา เมอืงโคตร 

๘๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงรัชดาพร บุญมางำ 

๘๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาแพงโคกน้ำสรVาง เด็กหญิงบุณยาพร นิลเขต 

๘๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวMาง ๒ เด็กหญิงชญานิศ มณีวรรณ 

๘๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวMาง ๒ เด็กหญิงกนกวรรณY รปูดี 

๘๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งขาม เด็กชายพรีวัส ทองพั่ว 

๘๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งขาม เด็กชายณฐกร โฉมเฉลา 

๘๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�งขาม เด็กหญิงพมิพYญาดา โฉมเฉลา 

๘๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กหญิงธันวลัย แสนสุข 

๘๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายอภิวัฒนY มงคลสุภา 

๘๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายศราวุฒ ิมะลิยัด 

๘๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายคชาภรณY ภูเมฆ 

๘๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายคันธรัตนY วMองไว 

๘๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กหญิงกนกขวัญ วMองไว 
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๘๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายพลเจริญ วMองไว 

๘๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายพีรภัทร วMองไว 

๘๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กหญิงมกุสวรรคY เทพราชา 

๘๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายธนพล วMองไว 

๘๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายณัฐพงษY เขจรลาภ 

๘๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสองคอน เด็กชายกิจจาพงษY ปรัชชัยกูล 

๘๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองผอืดอนมMวง เด็กหญิงณิชาดา เอVนแคน 

๘๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองผอืดอนมMวง เด็กชายนพวิชญY ใจสุข 

๘๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานนVอย เด็กหญิงปริยากร กุลสุทธ์ิ 

๘๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานนVอย เด็กชายนพศูล กุลสุทธ์ิ 

๘๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงจินตYจุฑา นาชัยพลอย 

๘๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงนภัสรพ ีประเสรฐิศร ี

๘๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กชายอาณัติ บลิชัย 

๘๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงชญาภา มุงคุณ 

๘๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงหทัยภัทร เมืองโคตร 

๘๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงอัยยาวีรY กลุสทุธ์ิ 

๘๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงณัฐพร บุรัตนY 

๘๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงกชพรรณ บญุพิมพY 

๘๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กหญิงจันทิมา ทองเทพ 

๘๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหวVานใหญM เด็กชายรพีภัทร ใจทัศนY  

๘๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองพาลกุากรภูม ิ เด็กชายศักยYศรณY กาสา 

๘๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองพาลกุากรภูม ิ เด็กชายนนธวัฒนY เมืองโคตร 

๘๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองพาลกุากรภูม ิ เด็กหญิงปรียาภรณY สงัชาดี 

๘๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองพาลกุากรภูม ิ เด็กหญิงสุภาพร ใจสุข 

๘๙๐ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงนิภาพร ตุVมอMอน 

๘๙๑ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงณัฐธิดา หวังครอบกลาง 
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๘๙๒ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงชนกนันทY ภูสะตัง 

๘๙๓ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงจันทมณี สุวรรณบผุา 

๘๙๔ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กชายพีรพฒันY ศิริกาล 

๘๙๕ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงทกัษอร ซVายชา 

๘๙๖ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงภัทราพร เรืองเมือง 

๘๙๗ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงอริศรา กลุอัก 

๘๙๘ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กชายวณิชชา เมืองโคตร 

๘๙๙ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงกาญจนา ตะวังทัน 

๙๐๐ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงศรุตา สงตลาด 

๙๐๑ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา เด็กหญิงจิราพัชร โสภาวรรณ 

๙๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กชายธนันดร สุพร 

๙๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงกมลชนก ช่ืนวิโรจนY 

๙๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิง คญัสนันทY จันทพันธY 

๙๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงรสสุคล สมอาจ 

๙๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กชายกรวุฒิ ศรลีาศักด์ิ 

๙๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงอาริสา วิทวงคY 

๙๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงสรVอยสุวรรณ ผันอากาศ 

๙๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงบญุญาพร โยธา 

๙๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กชายทวีลาภ สุระทัศนY 

๙๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงรสริน สมอาจ 

๙๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กชายพาทิศ มิควาฬ 
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๙๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงสุภาภรณY ผางพันธY 

๙๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กชายจตุรพิธ พรมชาติ 

๙๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงนภัสสร ศรลีาศักด์ิ  

๙๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนดอนตาล เด็กหญิงปาริชาติ สกลุไทย 

๙๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงธัญชนก คนไว 

๙๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กชายภาณุ คนไว 

๙๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กชายพงศกร พลนาคู 

๙๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงชลธิชา รุMงโรจนY 

๙๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงจุฬามณี จันทพันธY 

๙๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กชายภูมิพัฒนY ใจทัศนY 

๙๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงสุคนธรัตนY คนยง 

๙๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กชายธนโชติ ใจทัด 

๙๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงกิตติยา คนไว 

๙๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงสุภัสสรา บุญศร ี

๙๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงลำธาร จMาผาย 

๙๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เด็กหญิงกมลพรรณ คนยง 

๙๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงศิรลิักษณY มMวงแพร 

๙๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงชนาภัทร บทุธิจักร 

๙๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงกลัยรัตนY ใจตรง 

๙๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กชายณัฐนนทY แกVวอลงกรณY 

๙๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงภัทรอัปสร บทุธิจักรY 

๙๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงรัญชิดา ชูเกษม 

๙๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กหญิงกญัญารัตนY ไมMเสียสัตยY 

๙๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กชายณัฐสิทธ์ิ แกVวอลงกรณY 

๙๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนนาหวVาประชาสรรคY เด็กชายจิรศักด์ิ ชะนวนกลาง 

๙๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกพฒันา เด็กหญิงอรวรรณยา คนไว 

๙๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกพฒันา เด็กชายจิรเดช คนชม 

๙๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกพฒันา เด็กหญิงนวพร คนไว 
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๙๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกพฒันา เด็กชายอภิสิทธ์ิ สารพีันธY 

๙๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกพฒันา เด็กหญิงสุมาล ีใจทัด 

๙๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามMวง เด็กหญิงน้ำฝน อุทธศร ี

๙๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามMวง เด็กหญิงอรพินทY โนร ี

๙๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามMวง เด็กชายวรรณกร ทองนาค 

๙๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสะโน เด็กหญิงอารยา โพธ์ิทอน 

๙๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสะโน เด็กหญิงกชพร นานาฤทัย 

๙๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสะโน เด็กหญิงสุกัญญา เยาวเสริฐ 

๙๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสะโน เด็กชายนาวิน คนไว 

๙๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาสะโน เด็กหญิงเนตรชนก ไชยมะดัน 

๙๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กหญิงชญานุศภัฒคY คนไว 

๙๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กหญิงนงณภัทร อุณวงคY  

๙๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กหญิงสา พลายหาญ  

๙๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กหญิงพนมรุVง อุณวงคY  

๙๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กชายณัฐโชติ ซามงคY  

๙๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กชายสกรรจYธร สุพรรทมาถ 

๙๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนสวMาง เด็กหญิงฟายทิวา ศรลีาศักด์ิ  

๙๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูผาหอมพฒันา เด็กชายนราวิชญY ใจทัด 

๙๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูผาหอมพฒันา เด็กชายปกรณY แซMจันทรY 

๙๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูผาหอมพฒันา เด็กหญิงสุภาพิช เจรญิรัตนY 

๙๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกระยัง เด็กหญิงปภาวรินทรY แสงเรือน 

๙๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกระยัง เด็กชายแทนคุณ สารนอก 

๙๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกระยัง เด็กหญิงชลลดา บุทธิจกัรY 

๙๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยกอก 2 เด็กชายธนวัตร โพธ์ิไทร 

๙๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยกอก 2 เด็กหญิงธัญวรัตนY พลเพง็ 

๙๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กชายณัฐภูมินทรY หินผา 

๙๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กหญิงกนกนิภา จำปาหอม 

๙๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กหญิงอธิติยา กมลมิตร 
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๙๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กชายกษิด์ิคณิน สาระรัตนY 

๙๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กชายสิรวิชญY คำพล 

๙๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กหญิงกญัญYณัชชา สาระรัตนY 

๙๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กหญิงอริศรา ทรัพยYนา 

๙๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กชายสดายุ อVวนวงคY 

๙๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา นายไกรสอน ใจทัศนY 

๙๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนป�าไรMป�าชาดวิทยา เด็กชายภูริภัทร นาถาพันธY 

๙๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามน เด็กชายกิตต์ิธนา สามสลี 

๙๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามน เด็กหญิงนาเดียรY โคตอMอน 

๙๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนามน เด็กหญิงนิศากร ทองใสศร 

๙๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูลVอม เด็กหญิงอบเชย ภูมลา 

๙๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูลVอม เด็กชายณัฐพล บญุหนา 

๙๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูลVอม เด็กชายพันกร ตMอซอน 

๙๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูลVอม เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุMงโรจนY 

๙๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูลVอม เด็กหญิงรัชณีกรณY ไชยพันธY 

๙๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงสุพัตรา จันทอง 

๙๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงทพิากร มลุะสิวะ 

๙๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงณัฐพร จำปา 

๙๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กชายธนพล สีคุณ 

๙๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงกลัยณัฏฐY อกัษรพิมพY 

๙๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงภัคจริา เงินเรียง 

๙๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงรดาลักษณY อรอินทรY 

๙๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงฐิติกาญจนY นVอมระวี 

๙๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงวิญาดา นนทYศิร ิ

๙๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงจันทรYจริา หาสุข 

๙๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงญาณภา สามารถ 

๙๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กชายภูวนาท วันโท 

๙๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงพมิชนก รูปเหลี่ยม 
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๙๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงกญัญาภัค สุขบัติ 

๙๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาทาม เด็กหญิงกวินทพิยY แสงอรุณ 

๙๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กหญิงณัชชา แสนศร ี

๑๐๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กหญิงพนิตพิชา ทาพะเนตร 

๑๐๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กชายชัยวัฒนY ศรีชัย 

๑๐๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กหญิงณัฐชวัล ศรีวะสทุธY 

๑๐๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กชายณัฐพงษY ตMอซอน 

๑๐๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยทราย ๒ เด็กชายสรรพวิท ประทมุ 

๑๐๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงฐิตาพร สุวรรณียY 

๑๐๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงมนัสนันทY ชMวยตา 

๑๐๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงปภัสสร บรรลุสันตY 

๑๐๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงฐิติชญา ทันใจ 

๑๐๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงฐิตาภา ทันใจ 

๑๐๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงสุวรรณภูม ิปูตะธรรม 

๑๐๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงอินธุอร กองสิน 

๑๐๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงสิราวรรณ ทองเสริม 

๑๐๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวาท เด็กหญิงน้ำฝน ถามะพันธY 

๑๐๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กหญิงปณิตา ใจทัศนY 

๑๐๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กหญิงอนันตญา เบญมาศ 

๑๐๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กหญิงลัดดาภรณY ตMอซอน 

๑๐๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กชายญาณวร จิตรอMอน 

๑๐๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กชายศุภากร ปุยวงคY 

๑๐๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาป�ง เด็กชายรุMงภพ ตMอซอน 

๑๐๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายเตโชดม วงคYอMอน 

๑๐๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงไอยรา แดงบุตร 

๑๐๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายวิศวะ วงคYอMอน 

๑๐๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงวรรณิดา หลอดทอง 

๑๐๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงชัญญาพัชญY สุริยะจันทรY 
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๑๐๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงรัตนาพร แสนศร ี

๑๐๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายภานุวัฒนY ผิวเหลือง 

๑๐๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงวิไลรัตนY นันทพันธY 

๑๐๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายธิติวัฒนY นันทพันธY 

๑๐๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายวิศิษฏY ผิวเหลือง 

๑๐๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงอรพิน นันทพันธY 

๑๐๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงมิง่กมล นิลดำ 

๑๐๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงกรรณิการY กลั่นทอง 

๑๐๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงสุทธิพร แสนทวีสุข 

๑๐๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายเจษฎา ยางธิสาร 

๑๐๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายสุริยา แสวงสุข 

๑๐๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายกิตติพัศ ผิวเหลือง 

๑๐๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กชายธีรภัทร แสงคำ 

๑๐๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๒ เด็กหญิงนัชชนันทY ผิวเหลือง 

๑๐๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กชายสมพงษY แสงแกVว 

๑๐๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กหญิงวีรดา สงิหYทอง 

๑๐๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กชายธนโชค ใจทัด 

๑๐๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กหญิงพรลภัส โสมรักษY 

๑๐๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กหญิงพนิดา ไวยพันธY 

๑๐๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กหญิงศุภลักษณY ดวงแกVว 

๑๐๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กชายรักนิรันดรY อินธิบุตร 

๑๐๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเม็ก เด็กหญิงอาทิตยา มาลัย 

๑๐๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายาง เด็กหญิงกัณฐมณี มหาเสนา 

๑๐๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายาง เด็กหญิงวรรณยรัตนY ทับแสง 

๑๐๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายาง เด็กชายจตุพล โตเหมือน 

๑๐๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายาง เด็กชายอิสระ พานเหนือ 

๑๐๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายาง เด็กหญิงจันทมณี สุวรรณดี 

๑๐๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบอน เด็กหญิงแววดาว ใจทัด 
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๑๐๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบอน เด็กชายกันตYดนัย แกVวไพฑรูยY 

๑๐๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบอน เด็กหญิงนันทินี คนไว 

๑๐๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบอน เด็กหญิงธิดารัตนY คนไว 

๑๐๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบอน เด็กหญิงจีระพัฒนY กองลาน 

๑๐๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVง ๒ เด็กชายภูมิรัตนY กันหานVอย  

๑๐๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVง ๒ เด็กหญิงวริศรา พิกุลศร ี 

๑๐๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVง ๒ เด็กหญิงรัชดาภรณY พิกุลศร ี 

๑๐๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำดูM เด็กชายวรเทพ ถVวยทอง  

๑๐๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำดูM เด็กชายศรีสวัสด์ิ กุมภิโร 

๑๐๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคำดูM เด็กชายนิติภูมิ รุMงโรจนY  

๑๐๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดง เด็กหญิงณิชชา ยลวิลาส 

๑๐๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดง เด็กชายอธิธัช พิมพYหานาม 

๑๐๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดง เด็กชายสิรวิชญY แข็งแรง 

๑๐๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดง เด็กหญิงชลธิชา จัตตุชัย 

๑๐๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดง เด็กชายอนิวัช ศรีจันทรY 

๑๐๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๑ เด็กชายพงศธร พิกลุศร ี 

๑๐๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๑ เด็กชายภานุวัฒนY แข็งแรง  

๑๐๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาคำนVอย ๑ เด็กหญิงศรุตา บุตรทศ  

๑๐๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานภูวง เด็กชายพิเชษฐYไชย ใจตรง 

๑๐๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร เด็กหญิงสุนิสา ยืนยง  

๑๐๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร เด็กหญิงภัคจริา พันสุข  

๑๐๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร เด็กหญิงพิชญา ใจตรง  

๑๐๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร เด็กชายสิปปกร รุMงโรจนY  

๑๐๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงปภาดา สงิหYคะนอง  

๑๐๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กชายพีระพฒันY วงษYรัตนะ  

๑๐๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงพรพิพฒันY ยืนยง  

๑๐๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กชายปรินทร พรหมเสนา  

๑๐๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงพมิพYวิภา เจือจันทรY  
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๑๐๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงชินาภัทร ยืนยง  

๑๐๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงจิดาภรณY พรหมเสนา  

๑๐๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กชายศรัณยา พิกลุศร ี 

๑๐๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาโพธ์ิ เด็กหญิงวิภาวี เซี่ยงฉิน  

๑๐๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นายสุทธิพงษY แข็งแรง 

๑๐๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นางสาวธารีรัตนY คำลือชัย 

๑๐๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นางสาวปรพรรณ ทุมพพันธY 

๑๐๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นางสาวกนกพร สรุิโย 

๑๐๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นางสาวธัญลกัษY ยืนยง 

๑๐๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกหนองหลMม นายพรเทพ โคชขึง 

๑๐๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กหญิงกญัญาภัชร ซาเสน 

๑๐๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กชายพงศพัศ ซาเสน 

๑๐๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กหญิงวรินทรา ซาเสน 

๑๐๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กหญิงณพชิรา ซาเสน 

๑๐๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กหญิงลภัสรดา กันยามัย 

๑๐๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กชายธีเมธ ซาเสน 

๑๐๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กชายคณิศร สุขสMง 

๑๐๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กชายทศพล ทวีสุข 

๑๐๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ซาเสน 

๑๑๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาหม ี นายพงศภร บุทธิจักรY 

๑๑๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๑ เด็กหญิงปนัดดา ซาเสน 

๑๑๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๑ เด็กหญิงวริศรา คนยืน 

๑๑๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๑ เด็กชายณัฐพงศY คนยืน 

๑๑๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๑ เด็กชายนิรุทธY ย่ังยืน 

๑๑๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาแขมทอง เด็กหญิงเปรมสุดา วนานิช 

๑๑๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาหVวยคำ ด็กหญงิพัชรินชY ศรีทนตY 

๑๑๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานทMาหVวยคำ เด็กหญิงเรืองพร วรโคตร 

๑๑๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายอ เด็กหญิงน้ำทพิยY ใจตรง 
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๑๑๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายอ เด็กหญิงโสภิดา โพธ์ิไทรยY 

๑๑๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายอ เด็กชายนนทวัฒนY พรหมเสนา 

๑๑๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนายอ เด็กชายไชยวัฒนY สายสะอาด 

๑๑๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าพยอม เด็กชายธนาวัฒนY ดีดวงพันธY  

๑๑๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าพยอม เด็กชายนราวิชญY คนยืน  

๑๑๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานป�าพยอม เด็กชายนราวิชญY ซาเสน  

๑๑๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กหญิงธิดาพร ตรรีัตนY  

๑๑๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กชายวันดี คนยืน  

๑๑๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กชายนภัทร รุMงโรจนY  

๑๑๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กหญิงธนาภรณY ประสมสิน  

๑๑๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กหญิงประกายดาว กมลรกัษY  

๑๑๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กชายวัชรพล ยืนยง  

๑๑๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กหญิงศิรญิากรณY เสียงเย็น  

๑๑๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กหญิงปทิตตา วิชัยโคตร  

๑๑๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนสยามกลการ ๔ เด็กชายตะวัน คนยง  

๑๑๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นายสหรัฐ คำมงุคุณ 

๑๑๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นางสาวภัคจิรา คำมุงคุณ 

๑๑๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นายณัฐนนทY คำมุงคุณ 

๑๑๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นางสาวแกVวมาดา บาดตาสาว 

๑๑๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นายธีรโชติ ไชยเพชรY 

๑๑๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นางสาวปริยากร นวลมณี 

๑๑๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นางสาวรัตนา เชียงล้ำ 

๑๑๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว นางสาวจลิลาภัทรY เช้ือเมืองเเสน 

๑๑๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว เด็กชายณัฐพัชรY เช้ือเมอืงแสน 

๑๑๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว เด็กชายศิรสทิธ์ิ วงคYแสนชัย 

๑๑๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว เด็กหญิงป�ณฑิตา รูปคม 

๑๑๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานหนองบัว เด็กหญิงนภัสวรรณ คำมุงคุณ 

๑๑๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กหญิงสุธิตาล เพ็ชรสมทุร 
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๑๑๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กหญิงศิรปิระภา แกVวสมบัติ 

๑๑๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กหญิงมินตรา สุคำภา 

๑๑๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กหญิงชุติกาญจนY เช้ือวังคำ 

๑๑๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กชายรพีภัทร สุคำภา 

๑๑๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกVานเหลอืงดง เด็กหญิงวิชญาดา สุคำภา 

๑๑๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวปาลิดา คำมงุคุณ 

๑๑๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวนภัสสร ดVวงคำภา 

๑๑๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวโพธิญา ฉากกิ่ง 

๑๑๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวปาริฉัตร คำมุงคุณ  

๑๑๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวปรียานุช คำมุงคุณ 

๑๑๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นางสาวพิชยา มาคำ 

๑๑๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นายธีระพันธY คำมุงคุณ 

๑๑๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ นายพิชัยยุทธ คำมุงคุณ 

๑๑๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงนภัสชิชญาญY คำมุงคุณ 

๑๑๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงอินทุภา คำมุงคุณ 

๑๑๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงจิตรานุช คำมงุคุณ 

๑๑๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงกญัธิมา คำมงุคุณ 

๑๑๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงพิชามญฐY วรวลัย 

๑๑๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงลาภิสรา มาปากลัด 

๑๑๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงปภัสสร คำมุงคุณ 

๑๑๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานชะโนด ๒ เด็กหญิงณัฐชยา วงศYตาข่ี 

๑๑๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงวรินทรYพรรณ แสนวงษา 

๑๑๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงสิริวิมล คำมุงคุณ 

๑๑๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กชายเกียรติคุณ มะโนรา 

๑๑๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงปนัดดา โซMเมอืงแซะ 

๑๑๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กชายวิทูร วงคYกระโซM 

๑๑๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กชายนฤเทพ จลุเทพ 

๑๑๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงวิชุดา นVอยอามาตยY 
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๑๑๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงจุฑารัตนY แสนสุวรรณ 

๑๑๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงชุติมา ธรรมรงคYศักด์ิ 

๑๑๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงหลวง เด็กหญิงฑิฆัมพร วงคYกระโซM 

๑๑๖๘ /๒๕๖๕ บVานน้ำบMอดง เด็กหญิงพินิดา โคตรพรม 

๑๑๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงพรทิวา วงคYกระโซM 

๑๑๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงชวัลรัตนY โซMเมอืงแซะ 

๑๑๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงเพชรมณี สงิหYงอย 

๑๑๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงนัฐชา โซMเมืองแซะ 

๑๑๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงฐิติมา จันทรYเกษ 

๑๑๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเปSยด เด็กหญิงประภาพร ทองชัย 

๑๑๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กชายชนสรณY ป�ยวงคY 

๑๑๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กชายธนภัทร สุคำภา 

๑๑๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กหญิงนวกุชมณฑY บญุทะสอน 

๑๑๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กหญิงสกฤตา วงคYกระโซM 

๑๑๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กชายณภัทร ดุสรกัษY 

๑๑๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กหญิงสิรญิากรณY วุฒิงาม 

๑๑๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กชายณัฐวุฒ ินุตะวัย 

๑๑๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนแดง เด็กหญิงปริณาหY สุคำภา 

๑๑๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนไฮ เด็กหญิงสุภาวดี สุพร 

๑๑๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนไฮ เด็กหญิงวนิดา งอยภูธร 

๑๑๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนไฮ เด็กหญิงพลอยสุดา เช้ือคำจันทรY 

๑๑๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนไฮ เด็กชายกิตติภณ คำมุงคุณ 

๑๑๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนไฮ เด็กชายนาวิน วงษYกระโซM 

๑๑๘๘ /๒๕๖๕ บVานโพนไฮ สาขาบVานโคกยาว เด็กชายภูผา ตะดวงดี 

๑๑๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานยVอมพฒันา เด็กหญิงกลุจริา คำมุงคุณ 

๑๑๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานยVอมพฒันา เด็กหญิงอาทิตยา ทามุดา 

๑๑๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานยVอมพฒันา เด็กชายพลกฤต คำมุงคุณ 

๑๑๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานยVอมพฒันา เด็กหญิงศิรานุช คำมุงคุณ 
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๑๑๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานยVอมพฒันา เด็กหญิงป�ญญารัตนY คำมงุคุณ 

๑๑๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กชายพชรพงศY เสนสุข 

๑๑๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงกมลรัตนY โซMเมืองแซะ 

๑๑๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงปSใหมM วงคYกระโซM 

๑๑๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงศิรินทรYรัตนY วงคYกระโซM 

๑๑๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงปภาวดี วรชัย 

๑๑๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงพรพิมล มงคลสุภา 

๑๒๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงพรียา วงคYกระโซM 

๑๒๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงกฤษมณี ไชยวิรัตนY 

๑๒๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงเบญญาภา โซMเมอืงแซะ 

๑๒๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กหญิงฟ]าลัดดา ไชยเพชร 

๑๒๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กชายกษิดิศ เสนสุข 

๑๒๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโสก เด็กชายสุริยะ เช้ือคำจันทรY 

๑๒๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงวิวัฒนY คำมุงคุณ 

๑๒๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงปารีฉัตร อยูMเจริญ 

๑๒๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงชลธิชา คำมุงคุณ 

๑๒๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงปวีณา คำมุงคุณ 

๑๒๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กชายจิรพัฒนY คำมุงคุณ 

๑๒๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กชายอันวา เตมิราช 

๑๒๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงทัดทิกา คำมุงคุณ 

๑๒๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงศิรลิักษณY ใจสุข 

๑๒๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงสุพัตรา คำมุงคุณ 

๑๒๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงศันศนียY โคตรพรม 

๑๒๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงนมิตรา โคตรพรม 

๑๒๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กชายธวัชชัย คำมุงคุณ 

๑๒๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กชายธทวีศักด์ิ คำมุงคุณ 

๑๒๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงขวัญฤทัย คำมุงคุณ 

๑๒๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงนันทัชพร ถานันทY 
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๑๒๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงนภา คำมุงคุณ 

๑๒๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง เด็กหญิงน้ำฝน คำมุงคุณ 

๑๒๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองยาง นายสุริยา บาดตาสาว 

๑๒๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหนาว เด็กชายชัชวาล ไชยเพชร 

๑๒๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหนาว เด็กชายศักดา ไชยเพชร 

๑๒๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหนาว เด็กหญิงวิรดา อVวนลาน 

๑๒๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหนาว เด็กหญิงณัฐวดี เช้ือเมอืงแสน 

๑๒๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองหนาว เด็กหญิงธนัญชนก ไชยเพชรY 

๑๒๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาดง เด็กหญิงประภาวรินทรY สุพร 

๑๒๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาดง เด็กหญิงสุชานาถ พยับเดช 

๑๒๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาดง เด็กชายนพนิจ โคตรพรม 

๑๒๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาดง เด็กชายทินกร สุคำภา 

๑๒๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กชายวรเชษฐY คงฤทธ์ิ 

๑๒๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กหญิงนลิน เช้ือคำฮด 

๑๒๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กหญิงไอยดา เช้ือวังคำ 

๑๒๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กหญิงณัฐณิชา วงคYระโซM 

๑๒๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กชายนรากร สถาน 

๑๒๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กชายกิตติภูม ิเช้ือคำจันทรY 

๑๒๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กชายธนวินทY เจะ 

๑๒๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา เด็กหญิงธัญชนก สุพร 

๑๒๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นายอัษฎาวุธ เช้ือคำฮด 

๑๒๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวศรุตยา สุขรี ่

๑๒๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวไปรยา คำมุงคุณ 

๑๒๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวจิดารัตนY เหงVาโอสา 

๑๒๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นายชัชพล แขมคำ 

๑๒๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวปณิตรา เหงVาโอสา 

๑๒๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวพัชราภา เช้ือคำจันทรY 

๑๒๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนรMมเกลVา นางสาวธิดารัตนY เช้ือคำจันทรY 
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๑๒๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขัวสูง เด็กชายชานนทY แกVวสุวรรณY 

๑๒๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขัวสูง เด็กชายธีรเดช เจริญพร 

๑๒๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานขัวสูง เด็กหญิงภาวินี ทิพจร 

๑๒๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กหญิงชนาภา ไกรมงคล 

๑๒๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กหญิงผัลยYศุภา เงินนาม 

๑๒๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กหญิงกลุธิดา สโมสร 

๑๒๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กหญิงกลัญาพัชร ศรีบัวเทพ 

๑๒๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กชายอธิเทพ ปSพมิพY 

๑๒๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม เด็กหญิงญานิศา คำใบ 

๑๒๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม นายรัฐภูมิ สุขสบาย 

๑๒๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกตูม นายอภิสิทธ์ิ เช้ือบุญม ี

๑๒๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนพระราชทานบVานหนองหม ู เด็กหญิงฐิติกานตY บุตรดี 

๑๒๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนพระราชทานบVานหนองหม ู เด็กชายชลกร เช้ือคำฮด 

๑๒๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนพระราชทานบVานหนองหม ู เด็กหญิงกวินตา เช้ือคำฮด 

๑๒๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนพระราชทานบVานหนองหม ู เด็กหญิงอรวรรณ เช้ือคำฮด 

๑๒๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลัก เด็กหญิงณัฐทิตา วงศYอนุ  

๑๒๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลัก เด็กชายพรหมพริิยะ เช้ือคำฮด  

๑๒๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลัก เด็กชายขุนเดชณรงคY วงศYฝ]ายเเดง 

๑๒๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลัก เด็กหญิงสุวิตรา เช้ือคำฮด  

๑๒๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายภัทรพล เช้ือคำฮด 

๑๒๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายกิตติชัย เช้ือคำฮด 

๑๒๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงธนภรณY เช้ือคำฮด 

๑๒๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายชยากร ผMองแผVว 

๑๒๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงปรียดา เช้ือคำฮด 

๑๒๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงสิรญิญา ทองพั้ว 

๑๒๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายศิริชินวัฒนY เช้ือคำฮด 

๑๒๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายณัฐสิทธ์ิ สุกใส 

๑๒๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงชนิภรณY เช้ือคำฮด 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๒๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงจิณัฐตา วงคYกระโซM 

๑๒๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายรัตนกร เช้ือคำฮด 

๑๒๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กชายณัฐพงษY เช้ือคำฮด 

๑๒๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงสุพัฒตรา เช้ือคำฮด 

๑๒๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานฝ�£งแดง เด็กหญิงพรฤดี เช้ือคำฮด 

๑๒๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานต้ิวราฎรYอุทิศ เด็กหญิงพรทิพา ดีปาน 

๑๒๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานต้ิวราฎรYอุทิศ เด็กหญิงอรรคพงษY เช้ือคำฮด 

๑๒๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานต้ิวราฎรYอุทิศ เด็กหญิงภาวิณี พงษYสวัสด์ิ 

๑๒๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานต้ิวราฎรYอุทิศ เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ เช้ือคำฮด 

๑๒๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานต้ิวราฎรYอุทิศ เด็กหญิงพัชรินทรY ศรสีรVอย 

๑๒๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กชายศุภวัฒนY นนทYตีลัด 

๑๒๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กชายมิวสิค จิตสงวน 

๑๒๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กหญิงกานตYชนก พาโคกทม 

๑๒๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กชายธีรศักด์ิ กลุบญุมา 

๑๒๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กชายนัทชัย โพธ์ิบญุมา 

๑๒๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหินกอง เด็กหญิงกมลรัตนY ครองศร ี

๑๒๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมะนาว เด็กหญิงภควดี เช้ือวงคYพรหม 

๑๒๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมะนาว เด็กหญิงผกามาศ เช้ือตาพระ 

๑๒๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมะนาว เด็กหญิงสุภัชชา สุขสบาย 

๑๒๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมะนาว เด็กหญิงชลดา โสมแผVว 

๑๒๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมะนาว เด็กหญิงชลลดา หลาบโพธ์ิ 

๑๒๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กหญิงพิชญารัตนY วงคYกระโซM 

๑๒๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กชายโชคภิวัฒนY เช้ือคำฮด 

๑๓๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กชายกิตติพิชญY รัตนโชติไพศาล 

๑๓๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กหญิงจันจริา เช้ือคำฮด 

๑๓๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กหญิงสิรลิักษณY บัวแยVม 

๑๓๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กหญิงปณิตา เช้ือคำฮด 

๑๓๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กชายภพธร เช้ือคำฮด 
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๑๓๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กชายปรีชา เช้ือคำฮด 

๑๓๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองคอง เด็กชายปานภัทรY เช้ือคำฮด 

๑๓๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนหมูMบVานป�าไมV เด็กชายจีระศักด์ิ สายรัตนY 

๑๓๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนหมูMบVานป�าไมV เด็กชายฐากูร สุขใจ 

๑๓๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนหมูMบVานป�าไมV เด็กหญิงธิดารัตนY พจนา 

๑๓๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานปากชMอง เด็กชายเอกรัตนY ชาวดง 

๑๓๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงปภาดา พรพิพัฒนY 

๑๓๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงคำแพง สมลบั 

๑๓๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงพรีดา อุดมรกัษY 

๑๓๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงวรญิญา บางศิร ิ

๑๓๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงศิรดา ศรรีัง 

๑๓๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงปภัสสรา จันทรYฝาง 

๑๓๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงจิรัชญา เช้ือคำฮด 

๑๓๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงธัญชนก เถาวYชาล ี

๑๓๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงฐิติกาญจนY พิกลุหอม 

๑๓๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงธนวรรณ จันทรYกลาง 

๑๓๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กชายปฏิวัติ นิลมาตร 

๑๓๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงนิพาดา ชาวดง 

๑๓๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กชายภูนิพัฒนY ศศิธร 

๑๓๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงนาง เด็กหญิงพสัรา ผMองแผVว 

๑๓๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงมลฤดี ชนบุร ี

๑๓๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงวิรดา วงศYเจรญิศิร ิ

๑๓๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงนภัสวรรณ ชูดอกจันทรY 

๑๓๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงวิภาพร คำมุงคุณ 

๑๓๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กชายพัชระ ศรีประไหม 

๑๓๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิง.กนกนิภา ลาโพธ์ิ 

๑๓๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กชายวิเชียร สัตยYธรรม 

๑๓๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงสุณิสา คำเบVา 
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๑๓๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงอรลัดดา ไชยป�ญญา 

๑๓๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงกญัยาณี บุดตะชา 

๑๓๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงธิดารัตนY คนคลMอง 

๑๓๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงนุชนาด รอดพVน 

๑๓๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนหVวยตาเปอะ เด็กหญิงนรมน เกตุแผง 

๑๓๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV นางสาวอชิรญา อัฐนาค 

๑๓๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV นางสาวพัชนิดา พรมพินิจ 

๑๓๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กชายธนภัทร ชาวเขา 

๑๓๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กหญิงผMองภัสสร โคตรประทมุ 

๑๓๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กชายวงศกร แรกช่ืน 

๑๓๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กหญิงกนกวรรณ เสาะสูงเนิน 

๑๓๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กหญิงคณิตศรณY เช้ือคำจันทรY 

๑๓๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กหญิงนันทวิมล ผูVดี 

๑๓๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานสานแวV เด็กชายวีรเดช นาเสงี่ยม 

๑๓๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กชายภูมิศักด์ิ ยืนย่ัง  

๑๓๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กชายจิรายุต ศรสีุภา  

๑๓๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงรินทรYนารา เยียวยาสัตวY  

๑๓๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กชายปวรปรัชญY ศรสีาพันธY  

๑๓๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงนลินญา พรมนอก 

๑๓๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงพุธิตา พันธYเลิศ 

๑๓๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงรุMงวิไลพรรณ ฝ�งฝน  

๑๓๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงป�£นมณี รัตนวงคY  

๑๓๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงปวรา ชอสูงเนิน 

๑๓๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงกานตYธิดา. โรจนภักดี 

๑๓๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงปาริตา คลMองแคลMว 

๑๓๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงวชิรญาณY จำปา 

๑๓๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงศศินิภา รอบคอบ  

๑๓๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงชัญาภัค ฤทธ์ิประเสริฐ 
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๑๓๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงนาริศา ทองผา 

๑๓๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงกนิษชากรณY คนขยัน  

๑๓๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กชายจิตติพัฒนY รัชอินทรY 

๑๓๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงลภัสลดา สมมิตร  

๑๓๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงปลายฟ]า มารศร ี 

๑๓๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เด็กหญิงณัฐณิชา อMอนประคำ 

๑๓๖๗ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงอินทรYธุอร ทับสุขา 

๑๓๖๘ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงเจนจิรา พันธุกาง 

๑๓๖๙ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงฐิตาพร สุวรรณไตรยY 

๑๓๗๐ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงพรพิมล สุภาพันธY 

๑๓๗๑ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กชายชนกานตY นิสัยกลVา 

๑๓๗๒ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงอนัญญา จูมแพง 

๑๓๗๓ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงกลุนิภา ศรีสุภา 

๑๓๗๔ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กชายบุญญฤทธ์ิ ผายพันธY 

๑๓๗๕ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' เด็กหญิงสุธาทิพยY ปานแกVว 

๑๓๗๖ /๒๕๖๕ 

โรงเรียนบVานหนองเอี่ยนดง'ราษฎรY

สงเคราะหY' นายภาวิณ ศรีบุรมยY 

๑๓๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมMวง เด็กหญิงกรกญัญา ตรงดี 

๑๓๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมMวง เด็กหญิงกวินตรา อินไชยา 

๑๓๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานมMวง เด็กชายปรเมศ คนเพียร 

๑๓๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงนุชรดา เคลือบดอน 

๑๓๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงชัญญา บรรจง 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๓๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กชายกิตติภณ พรมหมเอาะ 

๑๓๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงสุนันทYษา จารแกMน 

๑๓๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงบัณฑิตา ยืนย่ัง 

๑๓๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงวิมลวรรณ ป�ทวงศY 

๑๓๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กหญิงวนาล ีบสุภา 

๑๓๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กชายวัชระ ยืนย่ัง 

๑๓๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMา เด็กชายอนันตYประทีป ยืนย่ัง 

๑๓๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กหญิงดวงนภา บุตรดีวงคY 

๑๓๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กชายอานนทY ศรีหาวงคY 

๑๓๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กหญิงไอญารินทรY อิ่มสำราญ 

๑๓๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กหญิงนิตินัดดา เผียดสูงเนิน 

๑๓๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กหญิงจรญัพร ศรทีอง 

๑๓๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานเหลMาสรVางถMอ เด็กหญิงชนาภา คนเพียร 

๑๓๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองไฮ เด็กหญิงหทัยกาญจนY คนเพียร 

๑๓๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองไฮ เด็กหญิงประภัสศร โมกขศักด์ิ 

๑๓๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองไฮ เด็กหญิงพรวิไล คนเพียร 

๑๓๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๒ เด็กชายธนเทพ สทุธิบรบิาล 

๑๓๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๒ เด็กชายโชติกา วิจิตรจันทรY 

๑๔๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคกสวMาง ๒ เด็กชายปานระพ ีบุตรโคตร 

๑๔๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงณัฐณิชา ลำเนา 

๑๔๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงภัทรวดี สุภนิกร 

๑๔๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงธัญพร สีดา 

๑๔๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงกรกมล รปูเหมาะ 

๑๔๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงปนัสยา เวียงจินดา  

๑๔๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงจินดารัตนY สำราญสุข  

๑๔๐๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงวรสิา สมศร ี

๑๔๐๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงณัฐณิชา ทำไหม 

๑๔๐๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กชายณัฐกร รปูเหมาะ 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๔๑๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กชายสิริวุฒ ิสมศร ี

๑๔๑๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กชายณัฐพร ยาประโคน 

๑๔๑๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงยุวดี บัวใหญM 

๑๔๑๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสงัขYศร ี เด็กหญิงชัญญานุช รัตนวงคY 

๑๔๑๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กหญิงศศิวิมล รัชอินทรY 

๑๔๑๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กหญิงสิริพร วงศYวัฒนวิบูลยY 

๑๔๑๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กหญิงภัทรพร ศรสีาพันธY 

๑๔๑๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กหญิงณัฐชา คนกลVา 

๑๔๑๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กชายนนทกร พุMมนิล 

๑๔๑๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนโรงเรียนบVานซMง เด็กหญิงชนาภัทร บรรจง 

๑๔๒๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแมด  เด็กหญิงปภาวรินทรY โคตรสุโพธ์ิ 

๑๔๒๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแมด  เด็กชายสกลุกฤต นVอยชิน 

๑๔๒๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแมด  เด็กหญิงจิราพัชร คนขยัน 

๑๔๒๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแมด  เด็กหญิงจรินทรYดา ใจชMวง 

๑๔๒๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแมด  เด็กหญิงอภิชญา นVอยชิน 

๑๔๒๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยาง ๑ เด็กชายกานตYกวิน ศรีมะหา 

๑๔๒๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยาง ๑ เด็กหญิงจริยวดี พลวงคY 

๑๔๒๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยาง ๑ เด็กหญิงรุMงฤดีพันอักษร ผิวผMอง 

๑๔๒๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดงยาง ๑ เด็กชายปกรณY ผMองแผVว 

๑๔๒๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงัทอง เด็กหญิงจิราพร ทับทิม  

๑๔๓๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองสระพงัทอง เด็กชายธนากร คลMองดี  

๑๔๓๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กชายธนาวัฒนY ตรงดี 

๑๔๓๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กหญิงนวรัตนY นามบุตร 

๑๔๓๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กหญิงกลัยาณี ศรีวะรมยY 

๑๔๓๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กหญิงนรินทรYพร ยืนย่ัง 

๑๔๓๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กหญิงสุพรรษา สุขรี ่

๑๔๓๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโพนงาม เด็กชายเพชรายุทธ แสนสุข 

๑๔๓๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๒ เด็กหญิงพัชราวดี บุญเรอืงศร ี



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๔๓๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๒ เด็กชายพชระ คนกลVา 

๑๔๓๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๒ เด็กหญิงจิราภา ผิวขำ 

๑๔๔๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโคก ๒ เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณมงคล 

๑๔๔๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กหญิงญาณิศา สมสกลุ 

๑๔๔๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กชายจิรานุวัฒนY ลาลาด 

๑๔๔๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กชายพงษYพิศุทธ์ิ อาจหาญ 

๑๔๔๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กชายกานตYดนัย พทุธวงษY 

๑๔๔๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กหญิงอรรมัภา ยืนย่ัง 

๑๔๔๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กหญิงวิรนุช รัตนวงคY 

๑๔๔๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน เด็กชายสุริยะ วรชิน 

๑๔๔๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองเอี่ยน นางสาวปานิศา สิทธิ 

๑๔๔๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคVอ "บVานคVอวิทยาคาร" เด็กชายชุติพนธY วิชุมา 

๑๔๕๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคVอ "บVานคVอวิทยาคาร" เด็กชายกฤตภัค สลางสิงหY 

๑๔๕๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคVอ "บVานคVอวิทยาคาร" เด็กชายธนภัทร บรรจง 

๑๔๕๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคVอ "บVานคVอวิทยาคาร" เด็กหญิงจิรัชญา คนหาญ 

๑๔๕๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานคVอ "บVานคVอวิทยาคาร" เด็กหญิงนีรนุช คำนึงผล 

๑๔๕๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บVานแขV) เด็กหญิงวิลาวัณยY วงษYทอง 

๑๔๕๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บVานแขV) เด็กชายกษิด์ิเดช จิตรอินทรY 

๑๔๕๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บVานแขV) เด็กหญิงชนาพร คลMองดี 

๑๔๕๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กชายปฏิภาณ แกMนดี 

๑๔๕๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กชายสุริยา สีดา 

๑๔๕๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กชายธันวา สีดา 

๑๔๖๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กหญิงนารีผล ศรีเฉลียว 

๑๔๖๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กหญิงตะวันฉาย ศรีเฉลียว 

๑๔๖๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานตูมหวาน เด็กหญิงพรสุดา คนตรง 

๑๔๖๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กชายภูริภัทร สาระรัตนY 

๑๔๖๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กชายเจษฎา นามบุตร 

๑๔๖๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กหญิงปญุญิศา บางศิร ิ
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๑๔๖๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กหญิงกญัญาณัฐ รัตนวงคY 

๑๔๖๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กหญิงจันทกานตY สัตยวงคYทพิยY ป 

๑๔๖๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กหญิงอมุาพร รัตนวงคY 

๑๔๖๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองบง เด็กหญิงกญัญารัตนY พุทธมาตยY  

๑๔๗๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาหลวง1 เด็กหญิงอารียะ ยอดสงัวาลยY 

๑๔๗๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแฝก เด็กหญิงจีรนันทY จันทรา  

๑๔๗๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแฝก เด็กหญิงสุธาสินี นามบุตร  

๑๔๗๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแฝก เด็กชายจิรโชติ หVาวหาญ  

๑๔๗๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแฝก เด็กหญิงภัทราภรณY พลบรูณY  

๑๔๗๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดอนป�าแคน เด็กชายนวพล ศรีสรVอย 

๑๔๗๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานดอนป�าแคน เด็กหญิงอญัฑิการY หิรโิกกลุ 

๑๔๗๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กชายกิตตินันทY ยMอมไธสง 

๑๔๗๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กชายพสุธันยY เพ็ญเขตกรณY 

๑๔๗๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กหญิงธันยพร สุวรรณไตรยY 

๑๔๘๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กหญิงพรชนก สกลุไกรกัณหา 

๑๔๘๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กหญิงฐิติกานตY วังคะฮาต 

๑๔๘๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กหญิงนุชจรินทรY คนหาญ 

๑๔๘๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบVานคำชะอ ี เด็กหญิงปณิดา กลุวงศY 

๑๔๘๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานแกVงชVางเนียม เด็กหญิงฐิตินันทY ศรบีุรมยY 

๑๔๘๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกลาง เด็กชายบรรณสรณY ปากหวาน 

๑๔๘๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกลาง เด็กหญิงชานิการY ปากหวาน 

๑๔๘๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำบกราษฎรYนุกลู เด็กหญิงกมลชนก หVวยทราย 

๑๔๘๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนคำบกราษฎรYนุกลู เด็กหญิงเสาวภา สลางสิงหY 

๑๔๘๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกไฮโนนน้ำคำ เด็กหญิงดวงเนตร แสนกลาง 

๑๔๙๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานกกไฮโนนน้ำคำ เด็กหญิงแพรวรุMง ลาภเพิ่มพูน 

๑๔๙๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กหญิงนันทิวา เสียงล้ำ 

๑๔๙๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กหญิงวิมลศิริ เสียงล้ำ 

๑๔๙๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กชายอนุภัทร ผิวขำ 



 

เลขท่ีเกียรติบัตร ชื่อโรงเรียน ชื่อ สกุล 

๑๔๙๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กชายกฤษณกันตY เสียงล้ำ 

๑๔๙๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กหญิงธนาพร โคกแปะ 

๑๔๙๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กหญิงพัชรญิา ขVาตะโปน 

๑๔๙๗ /๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงปู�จามฯ เด็กหญิงณิชาธาน ผิวขำ 

๑๔๙๘ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานบาก ๑ เด็กหญิงสุตาภัทร นิละปะกะ 

๑๔๙๙ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานนาปุ�ง เด็กชายภานุวัฒนY พวงสุวรรณ 

๑๕๐๐ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวMาง ๑ เด็กหญิงกันยาณัฐ รัตนวงคY 

๑๕๐๑ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานโนนสวMาง ๑ เด็กหญิงกันติชา ชูขันธY 

๑๕๐๒ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยลำโมง เด็กหญิงกลุภัสสรY เบญมาตยY 

๑๕๐๓ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหVวยลำโมง เด็กหญิงอธิชนัน ใผจงัหรีด 

๑๕๐๔ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกะปาด เด็กชายธัชตYศกร วิเลศ 

๑๕๐๕ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกะปาด เด็กหญิงกรชนก คนซื่อ 

๑๕๐๖ /๒๕๖๕ โรงเรียนบVานหนองกะปาด เด็กหญิงกรกฎาภัสสY เวฬุวนารักษY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


