
ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

1 เด็กชายกานต์ตะวัน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 75 1

2 เด็กชายปรเมศวร์  มาตรวิเศษ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  64 2

3 เด็กหญิงสุวภัทร  เชื่อมขุนทด โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  59 3

4 เด็กหญิงเลอลักษณ์  ดวงกาง  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 58 4

5 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วชายกลํ่า โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  48 5

6 เด็กหญิงจิตต์ชลดา  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านห้วยยางดํา  45 6

7 เด็กหญิงพิชชาภา   เสนาอาด โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 45 6

8 เด็กชายธีรภัทร  ทูลแก้ว โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  45 6

9 เด็กชายณัฐกฤต   ภูสะท้าน โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 45 6

10 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขสว่าง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชย์วิทยา) 45 6

11 เด็กหญิงภานรินทร์ ฦาศักด์ิ โรงเรียนบ้านขามป้อม 45 6

12 เด็กชายยศกร  สวนจรูญ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 44

13 เด็กหญิงอัญชลี   อุปทุม โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 42

14 เด็กหญิงณัฐทิตา   ฦาปัญญา โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 42

15 เด็กชายศิริโชค   เสมอพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหัวโสก  42

16 เด็กหญิงมนัสนันท์ สว่างแสง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  42

17 เด็กหญิงชาลิสา  ธงชัย โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 42

18 เด็กหญิงศิวพร   คชลัย โรงเรียนบ้านหัวโสก  42

                                                             ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                          เรื่อง  ผลการแขง่ขนัโครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที ่ 16   ประจ าปีการศึกษา  2562

                                                       **************************************

   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ได้ดําเนินการจัดแข่งขันสอบวัดความรู้

 ตามโครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร   ประจําปีการศึกษา   2562  ในวันที ่ 24 มกราคม  2563  นั้น

บัดนี้การดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   จึงขอประกาศผลการแข่งขัน

โครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร  คร้ังที ่16 ประจําปีการศึกษา  2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

19 เด็กชายอภิวัฒน์   สุริยนต์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 42

20 เด็กหญิงนันท์นภัส  จุมพลพงษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 42

21 เด็กชายพชรพล โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านขามป้อม 42

22 เด็กหญิงสุวเพ็ญ  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนสระโพนทอง 42

23 เด็กชายสพลดนัย  เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง ฯ 41

24 เด็กชายฤทธิศักด์ิ  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  41

25 เด็กหญิงเนตรนภา  สิงโครตร โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 41

26 เด็กหญิงเบญจวรรณ   ปัตตานี โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 39

27 เด็กชายวีระชัย  หนูนามเสริฐ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  39

28 เด็กหญิงอัจฉรา  พิริยะรัมภะ โรงเรียนบุปผาราม 39

29 เด็กชายวัชระพงษ์  พุกทอง โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 39

30 เด็กชายณัฐพงษ์  กิ่งมะนาว โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 39

31 เด็กหญิงรินนินี  สิงห์นิยม โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 39

32 เด็กหญิงชาลิสา สนธิ โรงเรียนบ้านหนองบัว 39

33 เด็กหญิงชลธิชา   จํารัสจิตร โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 39

34 เด็กหญิงอภิชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 39

35 เด็กชายสนธยา  จรรยา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  39

36 เด็กหญิงอินทุอร  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 39

37 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญไทย โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  39

38 เด็กชายเตชินท์   สุนทกิจ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 39

39 เด็กชายสงกรานต์  แสนสระ โรงเรียนบุปผาราม 39

40 เด็กหญิงอรีรัตน์  ทองพันลํา โรงเรียนสระโพนทอง 39

41 เด็กหญิงจีรนันทร์  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 38

42 เด็กชายภานุวัฒน์  พลอยขุนทด โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 38

43 เด็กหญิงจิรนันท์  รสหอม โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 36

44 เด็กหญิงศิรินภา  คําภาสุข โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 36

45 เด็กหญิงนันทริกา  สวัสด์ิเดช โรงเรียนบุปผาราม 36

46 เด็กหญิงเตือนจิตต์   งามภูเขียว โรงเรียนบ้านหัวโสก  36

47 เด็กชายนิธิกร  เสมาทอง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 36

48 เด็กหญิงธัญชนก  ชาติชาย โรงเรียนบ้านห้วยยางดํา  36

49 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญปอด โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 36



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

50 เด็กชายณัฐวุฒิ  โมราเจริญ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 36

51 เด็กชายศุภเสกข์ ทองห่อ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 36

52 เด็กชายพีรภัทร  ขวกเขียว โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 36

53 เด็กหญิงพิชญ์นาถ   โคตรโนนกอก โรงเรียนบุปผาราม 36

54 เด็กหญิงพรรัตน์  โสส้มกบ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 36

55 เด็กชายชยางกูร  อินทะทรายคํา โรงเรียนสวนวิทยา 36

56 เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิไธสงค์ โรงเรียนบ้านหัวโสก  36

57 เด็กชายนริศภูรินทร์ หมวดเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  36

58 เด็กหญิงพัทธวรรณ   พลฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวโสก  36

59 เด็กหญิงนันทพร  วงษ์สระ โรงเรียนบุปผาราม 36

60 เด็กชายธนวัช  ครองทรัพย์  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 36

61 เด็กหญิงพัณณิตา    วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 36

62 เด็กหญิงปัทมาพร  อู่สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองบัว 36

63 เด็กชายพีรวัชญ์  โคจํานงค์ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 36

64 เด็กชายทศพร  กล้าเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 36

65 เด็กหญิงกัลยาณี  พิบูลย์สังข์ โรงเรียนสระโพนทอง 36

66 เด็กชายธีรภัทร์  ดีขามป้อม โรงเรียนบ้านขามป้อม 36

67 เด็กหญิงพิชญาภา  สวัสดิรักษ์  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 35

68 เด็กหญิงพรพิมล  เกื้อกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 35

69 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สัจจะเวทะ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 35

70 เด็กชายนิพัชร  หมื่นจิตร โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 35

71 เด็กหญิงอรนรินทร์   เติมสิน โรงเรียนบ้านหัวโสก  35

72 เด็กหญิงชฎารัตน์  นอกสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 35

73 เด็กชายธนา  แก้วสุริยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 35

74 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   เพชรลํ้า โรงเรียนสวนวิทยา 33

75 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  รีเบ็คกา  แม็คลาลัม โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 33

76 เด็กหญิงจิราภา   วงษ์สระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 33

77 เด็กชายปัญญา   โกษาสเวียง โรงเรียนบ้านหัวโสก  33

78 เด็กหญิงวิยะดา   อินอ่อน โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33

79 เด็กหญิงภัทรธิดา  ฦาชา โรงเรียนบุปผาราม 33

80 เด็กหญิงนิตยา  นวลมา โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

81 เด็กหญิงนงนุช  ผงอินทร์  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33

82 เด็กหญิงนรินทิพย์  กล้าเมืองกลาง    . โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33

83 เด็กชายทิวัตถ์  ปิน่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 33

84 เด็กหญิงพัชรินทร์  นิลโอโล  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33

85 เด็กชายบุณยกร ถนอมชีพ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  33

86 เด็กชายธนพนธ์ ชํานาญ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 33

87 เด็กชายณัฐวุฒิ   ลบบํารุง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 33

88 เด็กหญิงอติชา  สัจจาสังข์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 33

89 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉวีหินต้ัง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 33

90 เด็กหญิงติณณา  สังฆรักษ์ โรงเรียนบ้านขามป้อม 33

91 เด็กหญิงจิรภาพร  ฦาชา โรงเรียนบ้านขามป้อม 33

92 เด็กหญิงปริชาติ  ชูสกุล โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง ฯ 32

93 เด็กชายธีรพงศ์  พันมาลา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  32

94 เด็กชายธีรเมธ   คะสา โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 32

95 เด็กหญิงสุภัสสร  โกยทรัพย์มา โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 31

96 เด็กหญิงอินทิรา  ล้ิมภักดี โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  30

97 เด็กหญิงวิรยา  ลีพิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30

98 เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวโสก  30

99 เด็กหญิงปิยะรัตน์  วรวิเวช โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง ฯ 30

100 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุล  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

101 เด็กชายธนกฤต   หาญชัย โรงเรียนบ้านหัวโสก  30

102 เด็กหญิงศรันย์พร   บัวสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 30

103 เด็กหญิงธิมาวดี  มาตแก้ว โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30

104 เด็กหญิงธัญย์ณัฐดา  คุ้มถนอม โรงเรียนสวนวิทยา 30

105 เด็กหญิงอรพรรณ   ทองคํา โรงเรียนสวนวิทยา 30

106 เด็กชายอติวิทย์  ใยวังหน้า  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

107 เด็กชายสิทธินนท์  โคกม่วง  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

108 เด็กหญิงเพียงรุ้ง เหล่าบุราณ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 30

109 เด็กหญิงสตรีรัตน์  จรัสกาย โรงเรียนบ้านห้วยยางดํา  30

110 เด็กหญิงน้ําทิพย์   ตรีเมฆ โรงเรียนบ้านหนองบัว 30

111 เด็กชายอชิระ  บุญเกิน โรงเรียนบ้านหัวโสก  30



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

112 เด็กหญิงพัชรินทร์   หินชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 30

113 เด็กหญิงศุภสุดา   เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

114 เด็กหญิงณัฐรินีย์   อ้นไธสง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

115 เด็กชายภาคิน  สัจจสังข์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30

116 เด็กหญิงวิรดา  ปรีชาแสงจันทร์ โรงเรียนสวนวิทยา 30

117 เด็กหญิงธัญรดา  วังสระ โรงเรียนบุปผาราม 30

118 เด็กชายอัครเดช  เหล่าภักดี  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

119 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าบุราณ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 30

120 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30

121 เด็กหญิงวรัทยา  อภิวงศ์ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 30

122 เด็กชายปยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนสวนวิทยา 30

123 เด็กหญิงพจนี  ไกรเดชสม โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 30

124 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เค้าโนนกอก โรงเรียนบ้านหนองบัว 30

125 เด็กชายวิพุธ  ศรีสุข โรงเรียนบุปผาราม 30

126 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศรีอุดมพิพัฒน์ โรงเรียนสวนวิทยา 30

127 เด็กหญิงชลิญญา  อินกกผ้ึง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

128 เด็กชายศรัณยภัทร  ลือกําลัง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 30

129 เด็กหญิงสุธีธิดา  ประคํานอก โรงเรียนสระโพนทอง 30

130 เด็กหญิงญาดา แก้วเมืองกลาง โรงเรียนสระโพนทอง 30

131 เด็กชายธนากร  สร้อยจรุง โรงเรียนสระโพนทอง 30

132 เด็กหญิงทิพาวรรณ  เสกสมพงษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 29

133 เด็กหญิงทิตญาภรณ์  ฦาชา โรงเรียนสวนวิทยา 29

134 เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว 27

135 เด็กหญิงศิระภัสสร  พรมเวียง โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 27

136 เด็กชายสิทธิโชค   นิลกุล โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

137 เด็กชายธราเทพ  ขืนเขียว โรงเรียนบุปผาราม 27

138 เด็กหญิงนภัสนันท์  สวัสด์ิศรี โรงเรียนบ้านหนองแต้ 27

139 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขุนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 27

140 เด็กหญิงปิยะวรรณ  กล้าเมืองกลาง    . โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

141 เด็กหญิงปิยวรรณ  บัวละคร โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27

142 เด็กหญิงปวริศา  ทองลาด โรงเรียนบุปผาราม 27



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

143 เด็กหญิงศิริต้า  ควรคํา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  27

144 เด็กหญิงพัชรินทร์  แท่งทอง โรงเรียนสวนวิทยา 27

145 เด็กชายศุกลวัฒน์  เสียนาสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27

146 เด็กชายพิสิษฐ์  อินตาหามแห โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27

147 เด็กชายปิยะธาดา  เกณคง โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 27

148 เด็กชาพอเพียง   เสมอทรัพย์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

149 เด็กหญิงปนัดดา   ปริญทอง โรงเรียนบ้านหัวโสก  27

150 เด็กหญิงชนิดา  ค้ึมภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองบัว 27

151 เด็กหญิงจิรารัตน์  ลาภชัย โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

152 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 27

153 เด็กชายวัชระ วังสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27

154 เด็กชายฤทธินันท์  จันทร์ทา โรงเรียนสวนวิทยา 27

155 เด็กชายธนพล  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 27

156 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แก้วทอง โรงเรียนสวนวิทยา 27

157 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ลาภประสงค์    โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

158 เด็กหญิงเนตรมณี   พลประเสริฐ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

159 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ปลัดเมือง โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 27

160 เด็กหญิงกนกพร  โสส้มกบ โรงเรียนสวนวิทยา 27

161 เด็กหญิงธนภรณ์  สวนจรูญ  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

162 เด็กหญิงกัญญาวีร์   แก้วแกมทอง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27

163 เด็กชายเตวิชญ์  สุนทกิจ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

164 เด็กหญิงสุภาวดี  พลลือ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 27

165 เด็กหญิงลลิตา  จวบกระโทก โรงเรียนสวนวิทยา 27

166 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 27

167 เด็กชายจักรกฤษ  ท้าวพรม โรงเรียนสวนวิทยา 27

168 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 27

169 เด็กหญิงอภิสรา กิติคุณ โรงเรียนบ้านขามป้อม 27

170 เด็กหญิงอพินญา  กุภาพันธ์ โรงเรียนสระโพนทอง 27

171 เด็กชายกฤษฎา ทองเฟือ้ง โรงเรียนสระโพนทอง 27

172 เด็กชายพิเชษฐ์  ปฐมรัตน์ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 26

173 เด็กชายณรินธร  โตเจริญ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 26



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

174 เด็กหญิงศุภธิดา  คชลัย โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 26

175 เด็กชายกิตติพงศ์  ลาภโชค  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 26

176 เด็กหญิงศศิภา  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

177 เด็กชายสุธิพงษ์  เขียวนกขุ้ม โรงเรียนสวนวิทยา 24

178 เด็กหญิงโสรญา  กงนกขุ้ม โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 24

179 เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  อินเดช โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

180 เด็กหญิงนริศรา  ถาวรหมื่น โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 24

181 เด็กชายวัชรพล  สุขพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 24

182 เด็กหญิงพัชรา   วังสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

183 เด็กหญิงนิตยา  คงปรีชา โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 24

184 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฤทธิวงค์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

185 เด็กชายพงศกร  จิตรโคตร โรงเรียนบ้านหนองแต้ 24

186 เด็กชายธีรเทพ  อุ่นเมือง โรงเรียนสวนวิทยา 24

187 เด็กหญิงนภัทรสร  วาพิทักษ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

188 เด็กชายสุรสีห์  ลึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 24

189 เด็กชายศุภณัฐ ทองห่อ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 24

190 เด็กชายภาณุวัฒน์   ล้วนมงคล โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 24

191 เด็กชายภาณุพงศ์  สติใหม่ โรงเรียนสวนวิทยา 24

192 เด็กหญิงรัตน์ชนก   ลบบํารุง โรงเรียนบ้านหนองบัว 24

193 เด็กหญิงกนกวรรณ   โพนสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวโสก  24

194 เด็กชายวัชรพล  จั้นเขว้า โรงเรียนสวนวิทยา 24

195 เด็กชายประสพโชค  หาญสะคู โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 24

196 เด็กชายธนกฤต  วิญญายงค์ โรงเรียนบุปผาราม 24

197 เด็กชายชยุตพงศ์  ไตรนพ โรงเรียนสวนวิทยา 24

198 เด็กชายขัตติยะ  บัวสระ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 24

199 เด็กหญิงขนิษฐา  โสส้มกบ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 24

200 เด็กชายศิวกร  นามโพธิ์ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 24

201 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 24

202 เด็กชายนัฎพงษ์    อินตาหามแห โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

203 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริบูรณ์ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 24

204 เด็กหญิงช่อฟ้า  สมศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว 24



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

205 เด็กชายอนันตชัย  ทันชม โรงเรียนสวนวิทยา 24

206 เด็กหญิงรักษิณา  ทองคนทา โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 24

207 เด็กหญิงรวินันท์  อุดมบัว โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 24

208 เด็กหญิงยุวดี   ผลเจริญ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 24

209 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชื่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 24

210 เด็กชายธนกฤต ตระการจันทร์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  24

211 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภักด์ิ โรงเรียนบ้านหนองบัว 24

212 เด็กชายปรัชญา  อินตาหามแห โรงเรียนสวนวิทยา 24

213 เด็กชายธีระยุทธ  อบเชย โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 24

214 เด็กชายธนภัทร  พาเก่าน้อย โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 24

215 เด็กหญิงกวินธิดา  ทับดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 24

216 เด็กชายไผทเทพ   พรหมมณี โรงเรียนบ้านหนองบัว 24

217 เด็กชายณัฐดนัย  ผลมาตร โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 24

218 เด็กหญิงศรสวรรค์  แก้วเบ้า โรงเรียนสวนวิทยา 23

219 เด็กหญิงชลธิชา  สัจจสังข์ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 23

220 เด็กหญิงอารยา   คําหมาย โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

221 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผดุงพล โรงเรียนสวนวิทยา 21

222 เด็กหญิงจรรยพร  งามผ่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

223 เด็กชายสิทธิโชค  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

224 เด็กชายณัฐติภูมิ   ศรีอุ่น โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

225 เด็กชีรภัทร  ลีลาเมือง โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 21

226 เด็กชายพชร  พุม่พร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

227 เด็กชายณัฐคริน  ผลเงิน โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

228 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์   นันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง ฯ 21

229 เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มอารมณ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

230 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

231 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

232 เด็กชายสิทธิโชค  อาร์โธ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

233 เด็กชายวีรภัทร  นิลแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัว 21

234 เด็กชายวัฒนา  อิ่มอารมย์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

235 เด็กชายธนพล  นาคา โรงเรียนสวนวิทยา 21



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

236 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดาเขียว โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

237 เด็กชายกันตพัฒน์  ฤทธิจ์รูญ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  21

238 เด็กหญิงอินธุอร   คงคลัง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

239 เด็กหญิงวชิราพร  ต้ังใจ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง ฯ 21

240 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองทรัพย์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

241 เด็กหญิงจารุภา  สะแกทอง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

242 เด็กชายสุวิชา  รัตนวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 21

243 เด็กชายสุรเดช   กงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองบัว 21

244 เด็กชายสิทธิโชค  ขืนเขียว โรงเรียนสวนวิทยา 21

245 เด็กชายจักรกฤช  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  21

246 เด็กหญิงสุนันทา  ขุนด่านม่วง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

247 เด็กหญิงสุกัญญา  สุสวดโม้ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

248 เด็กหญิงเบญจภรณ์  วงศ์สระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

249 เด็กชายอนุศรณ์   อภิวงษ์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

250 เด็กชายณภคดล  โชคชัยเจริญกุล โรงเรียนสวนวิทยา 21

251 เด็กชายเตชินท์   แก้งคํา โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

252 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

253 เด็กหญิงศิรประภา  ภูมี โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

254 เด็กหญิงนพัชชา  ลาภทวี โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

255 เด็กหญิงตรีรัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

256 เด็กชายอรรฆพร  อุทัยวงศ์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

257 เด็กชายเทพรัตน์  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

258 เด็กหญิงมินตรา  บัวสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

259 เด็กหญิงธัญศิณี  กู้เขียว โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

260 เด็กหญิงตะวันฉาย  ชํานาญพล โรงเรียนสวนวิทยา 21

261 เด็กหญิงณัฐริดา   ลาภทวี โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

262 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประกายเพชร    โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

263 เด็กหญิงอาภัสรา  มลทา โรงเรียนสวนวิทยา 21

264 เด็กหญิงนันทรัตน์  งาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 21

265 เด็กหญิงนฤมล  ขันชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองบัว 21

266 เด็กชายภานุ  วิญญายงค์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

267 เด็กชายนิติกร  สาธร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

268 เด็กชายนัชนนท์ อยู่ทอง       โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

269 เด็กหญิงรุ่งรวี  นามโพธิ์ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 21

270 เด็กหญิงรวิสรา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 21

271 เด็กหญิงจิรัตฐ์ติกาล  พันธ์ยาง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

272 เด็กชายปรพัฒน์  คําเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

273 เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่าํทุง่ โรงเรียนสวนวิทยา 21

274 เด็กหญิงธนพร  บุญเชิด โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 21

275 เด็กชายศิวกร  คลังภูเขียว  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

276 เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์  วิเศษชาติ     . โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 21

277 เด็กชายคุณากร  คงสามหมอ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

278 เด็กชายสืบศักด์ิ  สืบสําราญ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21

279 เด็กหญิงปราณปรียา  วงษ์วิทยานันท์ด โรงเรียนบ้านขามป้อม 21

280 เด็กชายศักด์ินนท์  มงคลปทุมวดี โรงเรียนสวนวิทยา 21

281 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปัญญามูล โรงเรียนสระโพนทอง 21

282 เด็กหญิงอัจฉรา  มหามูล โรงเรียนบ้านขามป้อม 21

283 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนสระโพนทอง 21

284 เด็กหญิงอินทิรา จันเรือง โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 21

285 เด็กชายรติพงษ์   มณีศรี โรงเรียนหนองบัว 21

286 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ดาดี โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18

287 เด็กชายเจตนิพัทน์  บัวสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

288 ภูธเนศวร์  วงษ์สระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

289 เด็กหญิงสุพรรษา  วิทยกิตตินนท์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

290 เด็กหญิงศศิปภา  เพียรแท้ โรงเรียนบ้านหนองบัว 18

291 เด็กหญิงวิภาดา  คํ้ายาง โรงเรียนสวนวิทยา 18

292 เด็กหญิงจุฑามณี   จุลนันท์ โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 18

293 เด็กชายเจษฎา สัจจสังข์ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 18

294 เด็กหญิงอัจฉริยา  ขันตี โรงเรียนบ้านหนองบัว 18

295 เด็กหญิงธิพรรณพร     คงคลัง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

296 เด็กหญิงจันทิรา  โพธิอ์๋อง โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษณ์บํารุง) 18

297 เด็กหญิงปภาดา    ชมิต โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

298 เด็กชายปริติ  กล่ินสันเทียะ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

299 เด็กหญิงสุพรรญา  พรมรัง โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 18

300 เด็กหญิงวัชรีกร   บัวผาง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

301 เด็กหญิงรัตติกาล เทียบคํา โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

302 เด็กหญิงโอทนี  เกิ้นโนนกอก โรงเรียนสวนวิทยา 18

303 เด็กหญิงกัลยรัตน์   เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

304 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วมา โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

305 เด็กชายพิชญดล  ใยสมพงษ์  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 18

306 เด็กหญิงลัทธพรรณ  บัวละคร โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18

307 เด็กหญิงยุพารัตน์  วังสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

308 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ชาวนา โรงเรียนบุปผาราม 18

309 เด็กหญิงพิชญา  ขวดเขียว โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 18

310 เด็กหญิงพรชนัน  ก้อยจะบก  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 18

311 เด็กหญิงนิรชา  ทรายคํา โรงเรียนสวนวิทยา 18

312 เด็กหญิงวรรณพร  โอชารส โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

313 เด็กชายจักรินทร์  แสนเรียน โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 18

314 เด็กชายคณิศร   สันวิลาด โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

315 เด็กหญิงศิริญากร  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 18

316 เด็กหญิงณัฐธิดา  ก่อกุศล โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 18

317 เด็กชายภูมิภิทักษ์  ชินเกตุ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

318  เด็กหญิงคันธารัตน์   อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

319 เด็กหญิงกรธิชา   โสจันทร์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

320 เด็กชายฐานพัฒน์  ศรีเมืองกลาง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 18

321 เด็กชายภูสิทธิ ์ หาญประยุทธ โรงเรียนสระโพนทอง 18

322 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันโสธร โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชย์วิทยา) 18

323 เด็กชายธนพงศ์  ระภักดี โรงเรียนบ้านขามป้อม 18

324 เด็กชายชาตรี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 17

325 เด็กหญิงภัทรศยา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 15

326 เด็กหญิงปิยนันท์  สาริพันธ์ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

327 เด็กหญิงธนพร  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 15

328 เด็กชายรัชพล  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 15



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

329 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ฦาชา โรงเรียนสวนวิทยา 15

330 เด็กชายพิชญดลย์  ถิ่นฐาน โรงเรียนสวนวิทยา 15

331  เด็กหญิงจิระพงศ์  คํากอก โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 15

332 เด็กหญิงกชกร  ดีแซง โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 15

333 เด็กมัณฑนา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 15

334 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมเสน โรงเรียนสวนวิทยา 15

335 เด็กหญิงอารยา  ใจกลํ่า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

336 เด็กหญิงธัญชนก  กองเพชร  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 15

337 เด็กชายปิฎก  ปีมะนาว โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 15

338 เด็กชายอํานาจ  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

339 เด็กชายอนุชา  กงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองบัว 15

340 เด็กชายเพิม่ดนัย  คงจันทึก โรงเรียนสวนวิทยา 15

341 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

342 เด็กหญิงอริสรา  นักทํานา โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

343 เด็กหญิงพรชนก  บัวสระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

344 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุทหาร โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

345 เด็กชายณัฎฐชา  กิ่งมะนาว โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 15

346 เด็กหญิงปนัดดา   คงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวโสก  15

347 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ ์ ปราบพยัคฆ์ โรงเรียนสวนวิทยา 15

348 เด็กชายธีรภัทร์  อ่วมอรุณ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 15

349 เด็กชายณัฐพนธ์  กัดจิตร โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

350 เด็กหญิงสิรินกร   เกษหอม โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

351 เด็กหญิงพิมพผกา   เฮ้ากอก โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

352 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มิลจันทึก โรงเรียนสวนวิทยา 15

353 เด็กหญิงจุฑามณี  บัวสระ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 15

354 เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์สระ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

355 เด็กชายศิริพงศ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

356 เด็กชายระพีพัฒน์  สังข์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

357 เด็กหญิงจันทร์นภา  สามุงคุณ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 15

358 เด็กชายธนพัฒน์  อินกนทา โรงเรียนสวนวิทยา 15

359 เด็กชายคมสัน  สนิทมาก  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 15



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

360 เด็กหญิงสุพรรษา  เฮ้ากอก โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15

361 เด็กหญิงศลิษา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 15

362 เด็กหญิงดาราทิพย์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

363 เด็กชายนภพลภูมิ  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15

364 เด็กชายธนกร  คําภาสุข โรงเรียนสวนวิทยา 15

365 เด็กหญิงธาราทิพย์  หาญแท้ โรงเรียนบ้านขามป้อม 15

366 เด็กหญิงวริศรา  พรมเด่ือ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12

367 เด็กหญิงมุกมณี  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 12

368 เด็กชายอัครเทวัญ  วนสินธุ์ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 12

369 เด้กชายอภิชัย  ปานสูงเนิน โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 12

370 เด็กชาณัฐพงษ์  โพธิก์มล โรงเรียนบ้านหองบัว 12

371 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 12

372 เด็กชายเกียรติพงษ์  ทิพย์พันธ์ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 12

373 เด็กหญิงสุภัทรตา  สิงห์กําพล โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 12

374 เด็กหญิงศิริวรรณ   มณีชาติ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 12

375 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิลคุ้ม  โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 12

376 เด็กชายก้องเกียรติ  สวัสด์ิรักษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 12

377 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ด้วงชมภู โรงเรียนสวนวิทยา 12

378 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปลูกปล้ืมศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 11

379 เด็กหญิงพิมพ์พิดา  มุงขุนทด โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 9

380 เด็กชายศุภวิชญ์  เพียพิมเพิม่ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 9

381 เด็กชายณัฐพร  อินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 9

382 เด็กหญิงณัฐวดี  กาบคํา โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 9

383 เด็กชายกรชวัล  โหตาชัย โรงเรียนบ้านหนองบัว 9

384 เด็กชายประกฤษฏิ ์ใกล้จันอัด โรงเรียนสวนวิทยา 9

385 เด็กชายกิตติพงษ์  มีแก้ว โรงเรียนสวนวิทยา 9

386 เด็กหญิงฉัตรธิดา  จวบสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 6

387 เด็กหญิงพัชรพร  พุกทอง โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 6

388 เด็กชายวงศกร  เทพทับทิม โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6

389 เด็กชายกิตินันท์  ยงบุตร โรงเรียนสวนวิทยา 6

390 เด็กหญิงยูจิน  ลี โรงเรียนบ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา) 6



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ

391 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 6

                          ( นางณัฐธยาน์  รังกลาง )

                         ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                  ประกาศ ณ วันที ่24  มกราคม  พ.ศ. 2563

                    ลงชื่อ


