
รายชื่อนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จํานวน 480 คน

ท่ี เลขท่ีสมัคร ประเภท แผน ช่ือ-สกุล หองสอบที่ เซ็นรายงานตัว โรงเรียนเดิม
1 12001 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนุชธิดา   บุตรธรรม 1 หนองบัววิทยายน

2 12002 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเสกสิทธิ์   จันวิชัย 1 หัวนาศึกษาวิทย

3 12003 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปฏิภาณ   เจริญคูณ 1 หนองบัววิทยายน

4 12004 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนนทกานต   ทะนันไชย 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

5 12005 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายพฤษภา   ขันทอง 1 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

6 12006 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอัสนี   ทองดีนอก 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

7 12007 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายยุทธศาสตร   สารีพันธ 1 หนองบัววิทยายน

8 12008 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   ชัยฮะนิจ 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

9 12009 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิชชาพร   อาจคําภัย 1 หนองบัววิทยายน

10 12010 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเกษราพร   คําบอนพิทักษ 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

11 12011 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายพลวัต   พันธะมุย 1 บานพราว

12 12012 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวัลลพ   ปญนาวี 1 หนองบัววิทยายน

13 12013 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุพงศ   รุนรุจิ 1 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

14 12014 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสิริรัตน   ชารี 1 หนองบัววิทยายน

15 12015 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอนุวัฒน   ฟองเสียง 1 หนองบัววิทยายน

16 12016 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุภจิรา   หมั่นพลศรี 1 หนองบัววิทยายน

17 12017 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราพร   ฝาดสุนทร 1 หนองบัววิทยายน

18 12018 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วรรณวิเศษ 1 หนองบัววิทยายน
17 12017 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราพร   ฝาดสุนทร 1 หนองบัววิทยายน

18 12018 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วรรณวิเศษ 1 หนองบัววิทยายน

19 12019 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุวัฒน   วงษจวง 1 หนองบัววิทยายน

20 12020 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธิดารัตน   ราชเครือ 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

21 12021 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสิริยาพร   สิริวัฒน 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

22 12022 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธนากร   มูลดี 1 หนองบัววิทยายน

23 12023 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพวงเพชร   นนมุด 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

24 12024 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปยพงษ   กัณหา 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

25 12025 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุกัญญา   อินทรถา 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

26 12026 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงฟาใส   อินทราม 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

27 12027 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปติยาพร   ผาดํา 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

28 12028 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนราทิพย   ศรีคูณ 1 หนองบัววิทยายน

29 12029 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปุญญพัฒน   แดงหีด 1 หนองบัววิทยายน

30 12030 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายพีรดล   แวงสันเทียะ 1 อนุบาลสุดา

31 12031 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปยดา   รวมวงษ 1 หนองบัววิทยายน

32 12032 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภาวินี   นาคแวน 1 หนองบัววิทยายน

33 12033 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอัศวิน   โพธิ์ตะเพ็ชร 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

34 12034 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายพงศกร   สิทธิเพ็ง 1 หนองบัววิทยายน

35 12035 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปยะทัศน   สามารถ 1 อนุบาลหนองบัวลําภู

36 12036 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเกียรติศักด์ิ   คําบุญเรือง 1 หนองบัววิทยายน

37 12037 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพลภัส   อินธสิน 1 จริยานุสรณ

38 12038 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธีรภัทร   เกชิต 1 จริยานุสรณ

39 12039 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอิษวัต   ลาดนาวี 1 อนุบาลสมบูรณวิทย

40 12040 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมลพรรณ   โอษฐสัตย 1 หนองบัววิทยายน
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41 12041 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราภรณ   แจมทิม 2 หนองบัววิทยายน

42 12042 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธรณธันย   สุวรรณไตร 2 หนองบัววิทยายน

43 12043 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายศุภวิชญ   ศรีจันเวียง 2 หนองบัววิทยายน

44 12044 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเปรมสินี   บุญเสริม 2 หนองบัววิทยายน

45 12045 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสวรรณญา   อนุพันธ 2 อนุบาลหนองบัวลําภู

46 12046 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายจักรพงษ   ทาแฮ 2 หนองบัววิทยายน

47 12047 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวชิรวิทย   แกวเกิดเคน 2 หนองบัววิทยายน

48 12048 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกมลลักษณ   เจริญวัย 2 หนองบัววิทยายน

49 12049 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวิทวัส   สวัสด์ิโสม 2 อนุบาลหนองบัวลําภู

50 12050 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวรากร   โยธี 2 หนองบัววิทยายน

51 12051 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเพชรภูผา   คงไมตรี 2 หนองบัววิทยายน

52 12052 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงบรรฑิตา   โมรา 2 อนุบาลสุดา

53 12053 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนธี   พันธุภารา 2 อนุบาลหนองบัวลําภู

54 12054 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงทิฌา   นามสีฐาน 2 หนองบัววิทยายน

55 12055 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมุฑิตา   ภูมิเขียน 2 หนองบัววิทยายน

56 12056 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวัฒนชัย   พิกากัน 2 หนองบัววิทยายน

57 12057 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   กุลวงษ 2 หนองบัววิทยายน

58 12058 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายกฤษณะ   อินบุ 2 หนองบัววิทยายน
57 12057 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   กุลวงษ 2 หนองบัววิทยายน

58 12058 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายกฤษณะ   อินบุ 2 หนองบัววิทยายน

59 12059 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวิษณุ   ราชัย 2 หนองบัววิทยายน

60 12060 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธนโชค   โคตกอก 2 จริยานุสรณ

61 12061 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศุภลักษณ   มูลละ 2 บานโคกกุง

62 12062 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชุติกาญจน   สมสัตย 2 พิชญบัณฑิต

63 12065 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวีรภัทร   กัณหา 2 หนองบัววิทยายน

64 12066 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายศรสินชัย   พันโชติ 2 หนองบัววิทยายน

65 12067 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรนุช   หลักคํา 2 หนองบัววิทยายน

66 12068 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิชาติ   ยศธะสาร 2 จริยานุสรณ

67 12069 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอิทธิพัทธ   ดรชัย 2 หนองบัววิทยายน

68 12070 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายกรภัทร   ใจเปรียว 2 หนองบัววิทยายน

69 12071 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอัฐธิดา   ศรีบุญธรรม 2 หนองบัววิทยายน

70 12072 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปภังกร   แกนผา 2 หนองบัววิทยายน

71 12073 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเปรมมิกา   พันธุภารา 2 พิชญบัณฑิต

72 12074 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนวพล   ผาเนตร 2 บานหวยลึก

73 12075 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิชาติ   ชาติโสม 2 หนองบัววิทยายน

74 12076 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพสุดา   รันบุตร 2 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

75 12077 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศุภาพิชญ   ยอดเทง 2 จริยานุสรณ

76 12078 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปวีณกร   พลพรม 2 หนองบัววิทยายน

77 12079 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเกียรติศักด์ิ   ภูมิพานิชย 2 หนองบัววิทยายน

78 12080 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทรชมภู 2 จริยานุสรณ

79 12081 ในเขต ท่ัวไป นายกฤษฏิ์ณรงค   บุติพันคา 3 หนองบัววิทยายน

80 12082 ในเขต ท่ัวไป นายรชานนท   ยะสาธโร 3 พิชญบัณฑิต
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81 12086 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกนกวรรณ   แกวกู 3 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

82 12087 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเฟองฟา   คําหอม 3 เทศบาล ๑ หนองบัวลําภู

83 12088 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายผดุงพล   สอนแกว 3 หนองบัววิทยายน

84 12089 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปรัชญา   มูลดี 3 อนุบาลสุดา

85 12091 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงณัฏนิชา   บุญแยม 3 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

86 12092 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกุลนันทร   แสนสะทาน 3 หนองบัววิทยายน

87 12093 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนิรศักด์ิ   ฐานวิเศษ 3 หนองบัววิทยายน

88 12094 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปทมา   บุตรจรัญ 3 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

89 12095 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงไปรยา   พิมพา 3 อนุบาลภูบดินทร

90 12096 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวัชราภรณ   สุวรรณจรูญ 3 อนุบาลสุดา

91 12097 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงขวัญฤดี   คณะวาป 3 กาบแกวบัวบานวิเทศศึกษา

92 12098 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายกันตยศ   ชัยเจริญ 3 อนุบาลสุดา

93 12099 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธนชัย   ธีปนรัชต 3 กาบแกวบัวบานวิเทศศึกษา

94 12100 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายธนกาญจน   นาคํา 3 อนุบาลสุดา

95 12101 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธันยมัย   ศรีสุวพันธ 3 บานเสาเลา

96 12102 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชนมนิภา   พ่ึงชัยภูมิ 3 หนองบัววิทยายน

97 12103 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายมเหศวร   อุมแสง 3 อนุบาลสุดา

98 12104 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายศิริราม   บุญนุกูล 3 กาบแกวบัวบานวิเทศศึกษา
97 12103 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายมเหศวร   อุมแสง 3 อนุบาลสุดา

98 12104 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายศิริราม   บุญนุกูล 3 กาบแกวบัวบานวิเทศศึกษา

99 12105 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิรักษ   ชัยสุข 3 อนุบาลหนองบัวลําภู

100 12106 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจุฬาลักษณ   นามวิเศษ 3 หนองบัววิทยายน

101 12107 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวัชรสิทธิ์   ภานุวงศ 3 อนุบาลสุดา

102 12108 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายแทนคุณ    ีสีหะวงษ 3 อนุบาลหนองบัวลําภู

103 12109 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปฏิพัทธ   คํามณีจันทร 3 อนุบาลสุดา

104 12110 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนิติวัฒน   คิดสุขุม 3 อนุบาลสุดา

105 12111 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอรอุมา   คําทุม 3 อนุบาลสุดา

106 12112 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเชาวลิต   โพธิ์เพชร 3 บานเสาเลา

107 12113 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมนัสชนก   บุญกวาง 3 บานนาวังเวิน

108 12114 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐวร   เทพศิริ 3 บานนาวังเวิน

109 12115 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศตนันทร   พงศธรวณิช 3 หนองบัววิทยายน

110 12116 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายรัชภูมิ   ทาพิลา 3 พิชญบัณฑิต

111 12117 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายสิปปกร   ใจสะอาด 3 อนุบาลสุดา

112 12119 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนันทโชค   หงษพรหม 3 อนุบาลสุดา

113 12120 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายวรวัส   ประชากุล 3 อนุบาลสุดา

114 12121 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงณัฎฐยาภรณ   พูลสวัสด์ิ 4 อนุบาลหนองบัวลําภู

115 12122 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายจักรพรรดิ   โคลงศรีลา 4 หนองบัววิทยายน

116 12123 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุพิชชา   เพียเฮียง 4 หนองบัววิทยายน

117 12124 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   คําสิงห 4 อนุบาลหนองบัว

118 12125 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศศิโฉมธิดา   นามวงษา 4 บานเสาเลา

119 12126 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายเกียรติชัย   บุญเรือน 4 เทศบาลบานหนองใหญ

120 12127 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนฤเบศ   แสนแกว 4 หนองบัววิทยายน
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121 12128 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายรันยชกรณ   นันวิเศษ 4 อนุบาลหนองบัว

122 12129 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงบวรรัตน   มูลขุนทศ 4 บานหนองผือราษฎรบํารุง

123 12130 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายรพีพัฒน   วงคถามาตร 4 หนองบัววิทยายน

124 12131 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปยวุฒิ   ผลจําลอง 4 อนุบาลหนองบัว

125 12132 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอัญชิสา   สุขมะโน 4 หนองบัววิทยายน

126 12133 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายสุรเชษฐ   ทองรักษ 4 หนองบัววิทยายน

127 12135 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิรติ   โคตรเวียง 4 หนองบัววิทยายน

128 12136 ในเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภัทรธิดา   พรมจารย 4 อนุบาลภูบดินทร

129 12137 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายนรพนธ   ผิวทอง 4 บานภูพานคํา

130 12138 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายอรรถชัย   นาจวง 4 อนุบาลหนองบัวลําภู

131 12139 ในเขต ท่ัวไป เด็กชายปฏิวัติ   ผาบคีรี 4 หนองบัววิทยายน

132 21001 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิรักษ   สมาฤกษ 5 อนุบาลหนองบัวลําภู

133 21002 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชลธาร   แซจึง 5 บานโนนทัน

134 21003 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชัญญา   เชี่ยวชาญ 5 บานโนนทัน

135 21004 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริศรา   โสโท 5 หนองบัววิทยายน

136 21006 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปณณชิมา   ปจฉิมมา 5 บานเหลาตามาอุดมชัย

137 21007 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุวัฒน   แสงการ 5 หนองบัววิทยายน

138 21009 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุพรรษา   พาภักดี 5 หนองบัววิทยายน
137 21007 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุวัฒน   แสงการ 5 หนองบัววิทยายน

138 21009 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุพรรษา   พาภักดี 5 หนองบัววิทยายน

139 21010 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุธีมนต   อิปโซ 5 อนุบาลหนองบัว

140 21011 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธันยชนก   พรมภักดี 5 บานหนองทุมโนนสูงวิทยา

141 21012 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวัชราภรณ   พาอยูสุข 5 หนองบัววิทยายน

142 21013 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชรินทร   อินทรจันทร 5 พุทธิปญญา

143 21014 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายนพรัตน   พิมพพรมมา 5 หนองบัววิทยายน

144 21015 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธนพร   ภูกองไชย 5 หนองบัววิทยายน

145 21016 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวราภรณ   พลอาษา 5 บานโนนทัน

146 21018 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกันตยา   ดามาตย 5 บานโนนทัน

147 21019 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอรรถกร   เพียรงาม 5 อนุบาลหนองบัวลําภู

148 21021 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอภิญญา   สนธิวา 5 นิคมวัฒนา6

149 21022 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอาชาไนย   ออนสะอาด 5 หนองบัววิทยายน

150 21023 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติรัตน   พันธุรัตน 5 บุตรเพชรวิทยา

151 21024 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายประชา   พันธุพรม 5 อนุบาลหนองบัวลําภู

152 21025 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอมรรัตน   อุทัยเรือง 5 หนองบัววิทยายน

153 21026 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธรรมกร   เพียรงาม 5 อนุบาลหนองบัวลําภู

154 21028 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุชาวดี   การุณ 5 หนองบัววิทยายน

155 21029 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายชาญณรงค   ประดับวงศ 5 นิคมวัฒนา6

156 21031 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจันทกานต์ิ   ศรีคลํ้า 5 อนุบาลหนองบัวลําภู

157 21033 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวิกร   อัตรกลับ 5 บานโนนตาล

158 21034 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนันทชพร   ไตรยขันธ 5 บานโนนสวรรคหนองแก

159 21036 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจุฬาลักษณ   วอหลา 5 บานโคกกุง

160 21038 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปรินญา   ดาวเรือง 5 บานกุดจิก
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161 21039 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสหรัถ   โทมถา 5 หนองบัววิทยายน

162 21040 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนลินทิพย   พรมเพียง 5 อนุบาลหนองวัวซอ

163 21042 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอํานาจ   แฝงทรัพย 6 บานหนองบัวเงิน

164 21044 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายชิติพัทธ   ทิพเนตร 6 อนุบาลหนองบัวลําภู

165 21045 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวชิรวิทย   บุสดี 6 จริยานุสรณ

166 21046 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศรัญญา   บ  ุญหงษ 6 อนุบาลสมบูรณวิทย

167 21047 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติพงษ   ปาณะศรี 6 จริยานุสรณ

168 21048 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธีรพงษ   สีคําแท 6 บานคึมชาดหวยบง

169 21049 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอารียา   ฤทธิ์นายม 6 หนองบัววิทยายน

170 21050 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดลยา   อุปวันดี 6 บานคึมชาดหวยบง

171 21052 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติพัทธ   เอี่ยมสอาด 6 อนุบาลภูบดินทร

172 21053 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนกร   รัตนนิมิตร 6 กาบแกวบัวบานวิเทศศึกษา

173 21054 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอรัญญา   บุญคงที 6 บานกนองผําโคกสวรรค

174 21055 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรัญญา   บุระพันธ 6 บานนาดาน

175 21056 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุพงศ   บุญกวาง 6 บานโคกสะอาด

176 21057 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพรนภา   เหลืองออน 6 บานหนองหวา

177 21059 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสรัล   บุญพิคํา 6 บานโคกสะอาด

178 21062 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจิรายุทธ   เชิงชล 6 นิคมโคกมวงศรีสมพร
177 21059 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสรัล   บุญพิคํา 6 บานโคกสะอาด

178 21062 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจิรายุทธ   เชิงชล 6 นิคมโคกมวงศรีสมพร

179 21063 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรัตนสุดา   บุญเกิด 6 บานโนนสูงใหมวังทอง

180 21064 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูธเนตร   สิตวงษ 6 อนุบาลสมบูรณวิทย

181 21065 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนาธิป   ระหาร 6 อนุบาลสมบูรณวิทย

182 21066 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายมงคล   ชนะสงคราม 6 อนุบาลหนองบัวลําภู

183 21068 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงณิชากร   เหลาเมืองกลาง 6 นิคมโคกมวงศรีสมพร

184 21069 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมาริษา   นามวิเศษ 6 บานพราว

185 21071 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ภาสดา 6 หนองบัววิทยายน

186 21072 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงณัฐิกา   ชลนพ 6 อนุบาลภูบดินทร

187 21075 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพิชัยยุทธ   ทิลา 6 บานกุดฉิม

188 21077 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงไอยดา   ภูขะมา 6 บานกุดดินจ่ี

189 21078 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธนพร   ภาภักดี 6 จริยานุสรณ

190 21080 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธวัชชัย   แกวตัน 6 บานกุดฉิม

191 21081 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธาราพร   วรรณเวช 7 บานหนองบัวเงิน

192 21082 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดาราวีร   มุงคุณแสน 7 จริยานุสรณ

193 21083 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกมลชนก   วงษหนองแรง 7 หนองบัววิทยายน

194 21084 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนวัฒน   โพธิ์สาสิน 7 หนองบัววิทยายน

195 21086 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายปริญญา   เทียมเพชร 7 บานหนองบัวเงิน

196 21087 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภานุภัทร   พันธไผ 7 พิชญบัณฑิต

197 21088 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงขัตตยาภรณ   หอมดวง 7 บานโนนสูงใหมวังทอง

198 21090 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธัญวรัตน   จันนามอม 7 อนุบาลหนองบัวลําภู

199 21091 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณาณธร   จิตรเจริญ 7 จริยานุสรณ

200 21092 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอธิวัฒน   โพธิ์ศรี 7 บานกุดดินจ่ี
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201 21093 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชลลดา   สวนบุญ 7 จริยานุสรณ

202 21095 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประเสริฐสังข 7 อนุบาลภูบดินทร

203 21097 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจุฑามาศ   จัตตุชัย 7 พิชญบัณฑิต

204 21099 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกมลลักษณ   มีกําเนิด 7 จริยานุสรณ

205 21101 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปารัส   แสนเมือง 7 หนองบัววิทยายน

206 21102 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปาริชาติ  แกวหนองแดง 7 หนองบัววิทยายน

207 21103 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายนทวัฒน   สมงาม 7 บานโคกทุงนอย

208 21104 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภิชญาพร  เตยแกว 7 บานอุดมศรีวิไลวิทยา

209 21106 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปณิตา   ปุราสะกัง 7 จริยานุสรณ

210 21107 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกานตธิดา   แถลงการ 7 ชุมชนนาคําไฮ

211 21110 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมิ่งกมล   สารฆัง 7 อนุบาลสุดา

212 21111 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐนนท   บูระพันธ 7 บานหนองผําโคกสวรรค

213 21112 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศศิกานต   ภูมิโคก 7 จริยานุสรณ

214 21113 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธนธรณ   บุญพัก 7 บานหนองแสงนาลอม

215 21114 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอลิชา   ถาปามาตร 7 พระอินทรศึกษา

216 21115 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอินทรา   การะหวา 7 บานโนนทัน

217 21116 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูรินทร   สายจันทรดี 7 เทพนุสรณ

218 21117 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศศินิภา   จรุงพันธ 7 อนุบาลสมบูรณวิทยผื
217 21116 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูรินทร   สายจันทรดี 7 เทพนุสรณ

218 21117 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศศินิภา   จรุงพันธ 7 อนุบาลสมบูรณวิทยผื

219 21118 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิรักษ   ทองดี 7 อนุบาลญาริดา

220 21119 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวทัญู   บุญประจันทร 7 หนองบัววิทยายน

221 21120 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายชินวัตร   ชัยบุตดี 7 หนองบัววิทยายน

222 21121 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพีรวัฒน   แคนศิลา 8 อนุบาลสมบูรณวิทย

223 21122 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุธาวัลย   ขานโฮง 8 บานนาฮี

224 21123 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวริศรา   นามพนงค 8 บานโคกทุงนอย

225 21124 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอโนฌา   อรัญมาลา 8 บานนาอาง

226 21125 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูวเนศวร   บุญแจม 8 พิชญบัญฑิต

227 21129 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุรัญชนา   ศรีพิเมือง 8 อนุบาลสุดา

228 21130 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพีรพล   พันธก่ํา 8 ชุมชนบานธาตุวิทยา

229 21131 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริสรา   หันลําพัง 8 บานกุดจิก

230 21132 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุภาวดี   วิเชียรชัย 8 จริยานุสรณ

231 21133 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสุภกิณห   รัตนโชติ 8 พุทธิปญญา

232 21136 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชาย  เจษฎาพร   เกิดศักด์ิ 8 หนองบัววิทยายน

233 21137 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภัควรรณ   บุญปลอด 8 หนองบัววิทยายน

234 21138 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดีรณากร   ประดับศรี 8 บานบกโนนเรียง

235 21140 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีจันทร 8 บานกุดดินจ่ี

236 21144 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงหทัยชนก   ทรงสะอาด 8 บานโคกกุง

237 21145 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวรวุฒิ   บุตตาหึง 8 บานทรายงาม

238 21146 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธีรพล   สายสิม 8 บานกุดจิก

239 21147 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐพงษ   คงประเสริฐ 8 บานโนนสวรรคหนองแก

240 21148 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณมล 8 บานโนนสวรรคหนองแก
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241 21149 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสมปรารานา   แซหาน 8 บานบกโนนเรียง

242 21150 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิตติญาภรณ   เขียวศรี 8 สงวนศึกษา

243 21151 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวนศักด์ิ   วิชัด 8 บานหวยโจด

244 21152 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐภัทร   ตราเงิน 8 บานหวยโจด

245 21153 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพาณิชย   พิมพโคตร 8 หนองเลาขาว

246 21154 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพุทธิชา   จันทะเกษ 8 บานหนองบัวคําแสน

247 21156 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจันทิมาภรณ   พรมทองดี 8 บานหนองกุง

248 21157 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชรินทร   ศรีมี 8 บานหนองกุง

249 21158 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรฤทัย   นอยเมืองโพน 8 ทานพระสารีบุตร

250 21159 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวลาลักษณ   วาดวงษ 8 อนุบาลวัดอูตะเภา

251 21160 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราภรณ   ศรีพันธบุตร 8 หนองบัววิทยายน

252 21161 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนพล   ชัยบุญมา 9 บานโนนสวรรคหนองแก

253 21162 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสุกฤษฏิ์   ระทะโส 9 บานหนองบัวคําแสน

254 21163 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพีรพัฒน   สิงขรณ 9 บานโคกกุง

255 21164 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปลิตา   กันหา 9 ชุมชนหนองบัวนอยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

256 21165 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภคพร   สุวรรณศรี 9 หนองบัววิทยายน

257 21166 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกุลธิดา   คําชนะ 9 บานกุดดินจ่ี

258 21168 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศุภิสรา   ภักสวัสด์ิ 9 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
257 21166 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกุลธิดา   คําชนะ 9 บานกุดดินจ่ี

258 21168 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศุภิสรา   ภักสวัสด์ิ 9 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง

259 21170 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริสรา   ละชั่ว 9 หนองบัววิทยายน

260 21171 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอภิญญา   จันทะคุณ 9 บานโนนสวรรคหนองแก

261 21172 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปยดา   บุญกวาง 9 บานโนนสวรรคหนองแก

262 21174 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอดิศักด์ิ   กานศรี 9 บานโนนสวรรคหนองแก

263 21175 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดุสิตา   ดอนอาชิตร 9 บานหนองแสง

264 21176 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริสรา   พรมจําปา 9 หนองบัววิทยายน

265 21178 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายนิติศาสตร   ศรีลุนทอง 9 อนุบาลสุดา

266 21179 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายแดนชล   ประไชโย 9 กุดหานสามัคคี

267 21180 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกนิษฐภาดา   บัวพา 9 หนองบัววิทยายน

268 21181 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงประกายแกว   ลาน้ําคํา 9 วัดคุณหญิงสมจีนมิตรภาพที่ 64

269 21182 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเบญจวรรณ   สิงหอุดม 9 พิชญบัณฑิต

270 21185 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงแอน   โลฟทัส 9 บานหนองบัวคําแสน

271 21186 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนโชติ   สวนไผ 9 หนองบัววิทยายน

272 21187 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกานต   หลงนุชาติ 9 หนองบัววิทยายน

273 21188 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอธิชา   ยะรี 9 ปณณรักษ

274 21189 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุธีธิดา   คําตัน 9 บานหวยลึก

275 21190 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิระนันท   นนทฺมุติ 9 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

276 21191 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพชนก   ทวีวงศ 9 บานสุขเกษม

277 21192 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิดาภา   จิตรใส 9 หนองบัววิทยายน

278 21193 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนภชรพร   จิไธสง 9 หนองบัววิทยายน

279 21194 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปวีณสุดา   กรมทํามา 9 หนองบัววิทยายน

280 21195 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรัชดาพร   ทุญาทิโก 9 หนองบัววิทยายน
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ท่ี เลขท่ีสมัคร ประเภท แผน ช่ือ-สกุล หองสอบที่ เซ็นรายงานตัว โรงเรียนเดิม
281 21196 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิรัชยาภรณ   สมศรีแสง 9 หนองบัววิทยายน

282 21197 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิชญา   สายโสภา 9 จริยานุสรณ

283 21198 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราภา   อานนท 9 หนองบัววิทยายน

284 21199 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายศักรินทร   ผาเนตร 9 อนุบาลสุดา

285 21200 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมนทิชา   นินทิชา 9 หนองแสง

286 21201 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติชัย   พันธุก่ํา 10 จริยานุสรณ

287 21204 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอัญญาฤทธิ์   อินพรมภา 10 บานโนนสูงหนองสวรรค

288 21205 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจูเรีย   เกตสมอง 10 อนุบาลภูบดินทร

289 21206 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงไอยลา   บรรเทิง 10 จริยานุสรณ

290 21207 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศรุตา     บัวซุย 10 บานหนองผําโคกสววรค

291 21208 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิวัฒน   มณีชม 10 บานหินลับศิลามงคล

292 21209 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติศักด์ิ   เอกทัศน 10 เทศบาลวัดสระทอง

293 21210 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายทศพร   ธรรมสุจริต 10 อนุบาลสุดา

294 21211 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปดิฏฐิตา   กองอน 10 ทนาพรวิทยา

295 21213 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพร   สิวทองคํา 10 บานภูพานคํา

296 21214 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศิรประภา   สีหาราช 10 หนองบัววิทยายน

297 21215 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพริ้มพราว   เพ็ชรไชย 10 บานขาดอนเข็ม

298 21216 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสามารถ   ทองย่ังยืน 10 พิชญบัณฑิต
297 21215 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพริ้มพราว   เพ็ชรไชย 10 บานขาดอนเข็ม

298 21216 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสามารถ   ทองย่ังยืน 10 พิชญบัณฑิต

299 21217 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปยะณัฐ   จิติยะวงษ 10 อนุบาลสุดา

300 21218 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายทศพล   รัตนบุตร 10 อนุบาลสุดา

301 21219 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจักรพรรด์ิ   กิมิบัตร 10 บานหนองแสงนาลอม

302 21220 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธนันภรณ   บุญสิมมา 10 บานหวยโจด

303 21221 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวุฒิภัทร   คีรีวงศ 10 บานดอนหัน

304 21222 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายคุณากร   บุญประคม 10 เมืองใหมวิทยา

305 21223 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจตุรภัทร   ปะกาวะรัง 10 หนองบัววิทยายน

306 21224 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศศิวิมล   ธรรมขันธ 10 อนุบาลสมบูรณวิทย

307 21225 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจีรัฐติกุล   นนทมุตติกิจจา 10 อนุบาลสุดา

308 21227 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอินทิรา   บุตรโคตร 10 จริยุานุสรณ

309 21231 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสาริศา   หลาสีดา 10 บานขาดอนเข็ม

310 21232 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภัทรวดี   วงศโสภ 10 บานขาดอนเข็ม

311 21233 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรตินันท   พรมขอนยาง 10 บานหนองผําโคกสวรรค

312 21234 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกฤษปกร   สิทธิการ 10 จริยานุสรณ

313 21235 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปาณิศา   ฐานะ 10 จริยานุสรณ

314 21236 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐวุฒิ   ประเสริฐสังข 10 หนองบัววิทยายน

315 21237 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกุลธารักษ   เนื้อศรีจันทร 10 บานหนองกุง

316 21240 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริษา   ศิลาพงษ 10 อนุบาลสมบูรณวิทย

317 21241 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพิชยุตม   แหวใต 11 อนุบาลสุดา

318 21242 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมณฑาทิพย   เมฆคํารณ 11 หนองบัววิทยายน

319 21243 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธัญชนก   คํามีภา 11 อนุบาลสุดา

320 21244 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสิทธิโชค   ลีแกว 11 บานเพ็กเฟอย
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321 21245 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศิริประภา   ศรีทะจักร 11 อนุบาลสุดา

322 21246 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุมินตรา   เคนคํา 11 บานทรายงาม

323 21247 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชุติกานต   อาจหาญ 11 อนุบาลสุดา

324 21248 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอรัญญา   มุงคําภา 11 หนองบัววิทยายน

325 21249 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุปญญา   บุญมี 11 หนองบัววิทยายน

326 21251 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรรณวษา   แสนเมือง 11 บานเพ็กเฟอย

327 21253 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุวิชาดา   ราชบรรเทา 11 หนองบัววิทยายน

328 21254 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอาทิตย   สุปญญา 11 บานดอนหัน

329 21255 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายศิริพงศ   พรมรังษี 11 บานเพ็กเฟอย

330 21256 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายชลธิศ   เรืองศรี 11 บานโนนไหมโนนศิลา

331 21257 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนรัตน   สานิพามะณี 11 บานโนนไหมโนนศิลา

332 21258 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐพล   บุญใส 11 บานกกคอกกโพธ์ิ

333 21259 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวิยะดา   สุวรรณพิมพ 11 บานภูพานคํา

334 21261 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภัทรพล   แดงนอย 11 ชุมชนบานขามธาตุวิทยา

335 21262 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชลธิชา   สุวรรณรัตน 11 ชุมชนบานขามธาตุวิทยา

336 21263 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนิริศรา   พรมเลิศ 11 ทุงโปรงประชาสรรค

337 21264 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนพงศ   บุญวิจิตร 11 หนองบัววิทยายน

338 21265 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายปยะ   สีทานี 11 บานเพ็กเฟอย
337 21264 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนพงศ   บุญวิจิตร 11 หนองบัววิทยายน

338 21265 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายปยะ   สีทานี 11 บานเพ็กเฟอย

339 21266 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรนุช   อณุวงษา 11 ทุงโปรงประชาสรรค

340 21268 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายบุรัสกร   ชางหลอ 11 บานคึมชาดหวยบง

341 21270 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงฉันทนีย   เกษมสุข 11 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

342 21271 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชราภา   สรางโสก 11 อนุบาลสุดา

343 21272 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสมัชญา   จําปามั้น 11 ทุงโปรงประชาสรรค

344 21273 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายสัภยา     กํานา 11 จริยานุสรณ

345 21274 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจีรภัทร   แสนเสนา 11 บานขาดอนเข็ม

346 21276 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรุงโรจน   นามวิเศษ 11 หนองบัววิทยายน

347 21278 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายนันทิพัฒน   มุยนอย 11 ชุมชนบานขามธาตุวิทยา

348 21279 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติภูมิ   โสภากุล 11 ชุมชนบานขามธาตุวิทยา

349 21281 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมีญฑณา   ศรีภูธร 12 บานกุดกวางสรอย

350 21283 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจริยา   คงยอด 12 พิชญบัณฑิต

351 21284 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอิสราณุวัช   ธานี 12 อนุบาลภูบดินทร

352 21285 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวิภาณี   แกวกา 12 อนุบาลหนองบัว

353 21290 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงขวัญฤดี   เหลาสุภาพ 12 บานโนนอุดม

354 21291 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชลธิชา   สาริวงษ 12 สงวนศึกษา

355 21292 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรรณิษา   คงแสนคํา 12 บานโนนอุดม

356 21293 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปลายฟา   วงศรดา 12 บานหนองปลาขาว

357 21294 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวริษา   ศรีไวย 12 อนุบาลสุดา

358 21296 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   พรมดี 12 นิคมสงเคราะห3

359 21297 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐพล   เจริญ 12 นิคมสงเคราะห3

360 21298 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายปริวัฒน   นิรานนท 12 อนุบาลภูบดินทร
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361 21299 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศิริลักษณ   ปองแซง 12 นิคมสงเคราะห3

362 21300 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงญาณิศา   ศรีหาโงน 12 บานโนนอุดม

363 21302 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพราวรุง   ศรีสุธรรม 12 อนุบาลสมบูรณวิทย

364 21303 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายระพีพันธ   คูกระสังข 12 พิชญบัณฑิต

365 21304 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   บุญบรรลุ 12 บานโนนสูงหนองสวรรค

366 21305 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   มะณีทัพ 12 อนุบาลหนองบัวลําภู

367 21307 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปาณิสรา   ธรรมเจริญ 12 อนุบาลสุดา

368 21308 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายคิมหันต   เศรษฐีมัง 12 อนุบาลสุดา

369 21309 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพรชิตา   วิลัยปาน 12 บานภูพานทอง

370 21312 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิชญา   พลบูรณ 12 อนุบาลสุดา

371 21315 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนาเดีย   แกววังสัน 12 อนุบาลภูบดินทร

372 21316 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรัตติกาล   ภูชัล 12 อนุบาลสุดา

373 21317 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธีรวัฒน   หนูรอด 12 เทศบาลนครหาดใหญ

374 21318 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอริษา   พลทัศสะ 12 บานโนนอุดม

375 21320 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายตนตระการ   หอมทรัพย 12 จริยุานุสรณ

376 21321 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายศตวรรษ   เกตกัณหา 13 บานดอนยานาง

377 21322 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปราริฉัตร   บัวบุญ 13 บานขาดอนเข็ม

378 21323 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภัทร   ทุมสงคราม 13 หนองบัววิทยายน
377 21322 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปราริฉัตร   บัวบุญ 13 บานขาดอนเข็ม

378 21323 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภัทร   ทุมสงคราม 13 หนองบัววิทยายน

379 21325 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงญาดาวดี   กิ่งทวยหาญ 13 เทศบาล 1 หนองบัวลําภู

380 21327 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงธนพร   ทรงพุฒิ 13 อนุบาลสุดา

381 21328 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรรณษา   แสนจันสี 13 บานวังน้ําขาวชนูปถัมภ

382 21330 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิสิทธิ์   จันทะโบราณ 13 ไทยรัฐวิทยา 81

383 21332 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงบุญยนุช   สนดา 13 บานดอนยานาง

384 21334 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปานชนก   เกณทวี 13 อนุบาลสมบูรณวิทย

385 21335 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพกานต   พะคําตัน 13 อนุบาลสมบูรณวิทย

386 21339 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุทธิดา   เอกวงษา 13 บานหวยขาโนนสมบูรณ

387 21341 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศิริมล   ดาทอง 13 บานหวยขาโนนสมบูรณ

388 21342 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวาสนา   ชาจันทร 13 บานดอนยานาง

389 21343 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกชพร   โอษฐสัตย 13 บานหวยขาโนนสมบูรณ

390 21344 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุทธิดา   บุญสุระ 13 บานนามะเฟอง

391 21345 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงศกุนตลา   สังรวมใจ 13 บุตรเพชรวิทยา

392 21346 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐวีร   อิ่มจิตร 13 พิชญบัณฑิต

393 21347 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงบัวชมพู   บัวสระ 13 ปณณรักษ

394 21351 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายศิรวิทย   จันทรบุญ 13 พิชญบัณฑิต

395 21352 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรัตนา   อนุเวช 13 บานหนองแสง

396 21353 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธีรเดช   ศรีสุวรรณ 13 อนุบาลหนองบัวลําภู

397 21354 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกนกภรณ   สุขสงคราม 13 หนองบัววิทยายน

398 21358 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐภัทร   สีเทา 13 หนองบัววิทยายน

399 21359 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุชาวิณี   สิทธา 13 วุฒินันท

400 21361 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอาภัสราภา   ประทุมไชย 14 บานดงบาก
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401 21363 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเพียงนภัส   สืบแสน 14 อนุบาลหนองบัวลําภู

402 21364 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชนิกานต   เพ็ชรโก 14 ชุมชนบานธาตุขามวิทยา

403 21367 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรักษณาลี   เคนคํา 14 บานดอนยาง

404 21368 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอําพล   ปุเรนเต 14 วัดเวฬุวนาราม

405 21369 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพัชรพร   ภูพลผัน 14 บานยางชุม

406 21370 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงโสภิดา   จันทา 14 บานยานาง

407 21371 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมณีวรรณ   เวียงสมุทร 14 บานหนองศาลาโนนสวาง

408 21372 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงตติยา   หนันตะ 14 บานดอนยานาง

409 21373 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุชาดา   พิมพงษ 14 บานดอนยานาง

410 21374 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิง รุงฤดี   คําพระไมย 14 บานดอนยานาง

411 21375 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอัครณี   คําทุม 14 บานดอนยานาง

412 21376 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสโรชา   เพียรงาม 14 บานดอนยานาง

413 21379 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวีรวัฒน   ถาวงษกลาง 14 บานดอนยานาง

414 21381 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสาริกา   ผสมพืช 14 อนุบาลหนองบัวลําภู

415 21383 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอัญชิสา   ศรีทะจักร 14 โนนมวง

416 21385 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรัชนี   มารมย 14 บานโนนมวง

417 21386 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงญาณวิภา   จันทรที 14 บานโนนมวง

418 21387 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดวงกมล   ศรีภูธร 14 บานดอนยานาง
417 21386 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงญาณวิภา   จันทรที 14 บานโนนมวง

418 21387 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงดวงกมล   ศรีภูธร 14 บานดอนยานาง

419 21389 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงรุงตะวัน   ใสแสง 14 อนุบาลหนองบัวลบานหนองผือราษฎรบํารุง

420 21391 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอธิพร   ชมภู 14 ไทยรัฐวิทยา 81 (บานหนองภัยศูนย)

421 21392 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายธนากร   เครือปาน 14 บานโนนมวง

422 21393 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรัทยา   จุยกะมุทร 14 ไทยรัฐวิทยา81(บานหนองภัยศูนย)

423 21395 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิราวรรณ   จินดาหนูรัก 14 บานหนองทุมโนนสูงวิทยา

424 21396 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงประกายฝน   ทาน้ําเท่ียง 14 บานโนนสูงหนองสวรรค

425 21398 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเอมวิกา   รมแกว 14 บานหวยคอ

426 21399 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวรัตถ   ชัยแสง 14 บานกกคอกกโพธ์ิ

427 21400 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพีรพล   สิงหคําโม 14 บานเกากลอยกุดกระสู

428 21401 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุภาพร   อุดมรัตน 15 บานโคกทุงนอย

429 21402 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอรุณี   แกวสีลา 15 รมเกลา

430 21403 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุนันทา   วงษา 15 รมเกลา

431 21404 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงบัณฑิตา   ผองใส 15 รมเกลา

432 21405 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพรทิพย   คําพิไล 15 อนุบาลสุดา

433 21406 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิยดา   ศรีโยธา 15 พิชญบัณฑิต

434 21407 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิชญชุมาศ   จิตรโก 15 บานกกคอกกโพธ์ิ

435 21408 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายประกาศิต   อินทรชมชื่น 15 บานกุดกวางสรอย

436 21410 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงสุมินตรา   สาลีธรรม 15 บานภูพานคํา

437 21411 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูริเดช   พานทอง 15 อนุบาลสุดา

438 21412 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงภูสุดา   ผิวผาน 15 บานหนองศาลาโนนสวาง

439 21416 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพอเพียง   ศรีดาธรรม 15 หนองแตศึกษาประชาสรรค

440 21417 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงนันทวรรณ   วิเศษสมบูรณ 15 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร



รายชื่อนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จํานวน 480 คน

ท่ี เลขท่ีสมัคร ประเภท แผน ช่ือ-สกุล หองสอบที่ เซ็นรายงานตัว โรงเรียนเดิม
441 21418 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปราณปริยา   พรมมาไว 15 ศศิกานตวิทยา

442 21419 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายภูริช   พวงกลาง 15 บานของโป

443 21421 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงฑิตยา   สิงหาบุตร 15 มารียพิทักษอุดรธานี

444 21422 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงเพชรมณี   ลอมจันทร 15 จริยานุสรณ

445 21423 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรรณเลขา   นนทบุตร 15 บานนามะเฟอง

446 21424 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอภิเดช   ลาดพิลา 15 บานยางชุม

447 21425 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   ประวาฬ 15 บานยางชุม

448 21426 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกิตติยา   พรมโสภา 15 บานหมานศรีทองวิทยา

449 21427 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัฐวุฒิ   คําพันธ 15 บานหนองบัวโซม

450 21428 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติศักด์ิ   วันละ 15 อนุบาลกาบแกวบัวบาน

451 21430 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพนาพร   สาระบรรญ 15 บานกุดฮู

452 21432 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายพงษไพศาล   ปาวิโน 15 บานขอบเหล็ก

453 21433 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอังสุมาลิณ   หนอแกว 15 บานกุดดินจ่ี

454 21434 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอัครพงษ   ฐานะ 15 บานกกคอกกโพธ์ิ

455 21435 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงมาลีญา   พลศรี 15 บานหนองผือราษฎบํารุง

456 21437 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปวีณธิดา   ลุนะหา 15 ยูงทองวิทยา

457 21439 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิติมา   สุขุมาลย 15 บานลาด

458 21440 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   มีภูมิ 15 บานลาด
457 21439 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงจิติมา   สุขุมาลย 15 บานลาด

458 21440 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   มีภูมิ 15 บานลาด

459 21442 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงกฤตรียา   ปกษา 16 บานหนองบัวโซม

460 21445 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปยะณัฐ   กลางวิชัย 16 บานหนองผือราษฎรบํารุง

461 21446 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายจิรายุทธ   เข็มรักษ 16 บานไชยราช

462 21447 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอารียา   สวัสดี 16 บานสลักใด

463 21449 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกิตติศักด์ิ   ตามชัย 16 บานบกโนนเรียง

464 21450 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายกฤต   พิลาแดง 16 ชุมชนวังสะพุง

465 21451 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายยุรนันท   รัตพลที 16 บานลาด

466 21452 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงชนมชนก   บุตรวงษ 16 บานกกคอกกโพธ์ิ

467 21453 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงวรรณิษา   ศรวิเศษ 16 บานดอนยานาง

468 21454 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายณัชพล   เพียภู 16 จริยานุสรณ

469 21455 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายปุญชรัสมิ์   อิ่มรัตน 16 เฉลิมจักรศึกษา

470 21456 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายอนวัฒน   ตะหนูชน 16 บานลาด

471 21457 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปาจรีย   นามวงศ 16 อนุบาลภูบดินทร

472 21458 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   ฟองลม 16 บานนาเลิง

473 21460 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงพิมพวิภา   บุตรจํานง 16 ดงสวรรควิทยา

474 21461 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวัชรพล   ปาจรียานนท 16 บานโสกกานเหลือง

475 21462 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายวัชรพงษ   ปาจรียานนท 16 บานโสกกานเหลือง

476 21463 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายระภีพัฒน   บุญประทุม 16 บุตรเพชรวิทยา

477 21464 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงอภิสรา   พิมพสอน 16 บานศรีสุขนาลอม

478 21466 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีภูธร 16 ปรางคกู

479 21469 นอกเขต ท่ัวไป เด็กหญิงปนัดดา   คํามณีจันร 16 อนุบาลภูบดินทร

480 21470 นอกเขต ท่ัวไป เด็กชายศุภกร   พันธุก่ํา 16 พิชญบัณฑิต


