
รายชื่อนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จํานวน 460 คน

ท่ี เลขท่ีสมัคร ประเภท ID เดิม แผน ช่ือ-สกุล หองสอบที่ เซ็นรายงานตัว โรงเรียนเดิม
1 11002 ม.3 เดิม 28246 วิทย-คณิต นางสาวกชกร   บุญเสริม 8 หนองบัวพิทยาคาร
2 11005 ม.3 เดิม 28261 วิทย-คณิต นายวิษณุ   คะรุรัมย 8 หนองบัวพิทยาคาร
3 11006 ม.3 เดิม 27772 วิทย-คณิต นางสาวศรินทิพย   ไชยรักษ 8 หนองบัวพิทยาคาร
4 11015 ม.3 เดิม 28050 วิทย-คณิต นายเจริญทรัพย   หมอมคํา 8 หนองบัวพิทยาคาร
5 11017 ม.3 เดิม 28292 วิทย-คณิต นางสาวศิริรัตน   ศิรินัย 8 หนองบัวพิทยาคาร
6 11018 ม.3 เดิม 28171 วิทย-คณิต นางสาวศุภาริณี   สาระการ 8 หนองบัวพิทยาคาร
7 11020 ม.3 เดิม 28278 วิทย-คณิต นางสาวชลธิชา   นารินรักษ 8 หนองบัวพิทยาคาร
8 11024 ม.3 เดิม 28095 วิทย-คณิต เด็กชายณัฐวุฒิ   โยทะคง 8 หนองบัวพิทยาคาร
9 11025 ม.3 เดิม 28134 วิทย-คณิต นางสาวเขมิกา   สุขุมาลย 8 หนองบัวพิทยาคาร
10 11027 ม.3 เดิม 28266 วิทย-คณิต นายสุมงคล   ศรีชัย 8 หนองบัวพิทยาคาร
11 11028 ม.3 เดิม 27867 วิทย-คณิต นางสาวดุจดาว   กลวยภักดี 8 หนองบัวพิทยาคาร
12 11030 ม.3 เดิม 27873 วิทย-คณิต นางสาววนิดา   ประเสริฐสังข 8 หนองบัวพิทยาคาร
13 11031 ม.3 เดิม 27883 วิทย-คณิต นางสาวเกศรินทร   บุญประคม 8 หนองบัวพิทยาคาร
14 11032 ม.3 เดิม 27861 วิทย-คณิต นางสาวจิราภรณ   ภูมัง 8 หนองบัวพิทยาคาร
15 11033 ม.3 เดิม 27841 วิทย-คณิต นายทินกร   พิมพโม 8 หนองบัวพิทยาคาร
16 11034 ม.3 เดิม 28046 วิทย-คณิต นายวิชัย   แซเตียว 8 หนองบัวพิทยาคาร
17 11035 ม.3 เดิม 28066 วิทย-คณิต เด็กหญิงปาณิสรา   โพธารินทร 8 หนองบัวพิทยาคาร
18 11036 ม.3 เดิม 28085 วิทย-คณิต นางสาวอาริยา   จันดาโคต 8 หนองบัวพิทยาคาร
17 11035 ม.3 เดิม 28066 วิทย-คณิต เด็กหญิงปาณิสรา   โพธารินทร 8 หนองบัวพิทยาคาร
18 11036 ม.3 เดิม 28085 วิทย-คณิต นางสาวอาริยา   จันดาโคต 8 หนองบัวพิทยาคาร
19 11037 ม.3 เดิม 28067 วิทย-คณิต นางสาวพนิตสุภา   แกวมะ 8 หนองบัวพิทยาคาร
20 11040 ม.3 เดิม 28079 วิทย-คณิต นางสาวสุธิตา   คํายืน 8 หนองบัวพิทยาคาร
21 11041 ม.3 เดิม 28075 วิทย-คณิต นางสาววราภรณ   นนทมุด 8 หนองบัวพิทยาคาร
22 11042 ม.3 เดิม 28070 วิทย-คณิต นางสาวพัชราภรณ   ทิลา 8 หนองบัวพิทยาคาร
23 11043 ม.3 เดิม 28083 วิทย-คณิต นางสาวสุวนันท   แสงเพชร 8 หนองบัวพิทยาคาร
24 11044 ม.3 เดิม 28044 วิทย-คณิต นายภานุวัฒน   แกนผา 8 หนองบัวพิทยาคาร
25 11045 ม.3 เดิม 28113 วิทย-คณิต นางสาวปริยากร   ชัยแสง 8 หนองบัวพิทยาคาร
26 11046 ม.3 เดิม 28126 วิทย-คณิต เด็กหญิงสุกัญญา   วงคสุวรรณ 8 หนองบัวพิทยาคาร
27 11048 ม.3 เดิม 28080 วิทย-คณิต นางสาวสุภัชชา   ชุบบุญผอง 8 หนองบัวพิทยาคาร
28 11049 ม.3 เดิม 28078 วิทย-คณิต เด็กหญิงสุธิตา   แสงกุดเรือ 8 หนองบัวพิทยาคาร
29 11053 ม.3 เดิม 28287 วิทย-คณิต นางสาววรรณวิสา   ซาหยอง 8 หนองบัวพิทยาคาร
30 11057 ม.3 เดิม 29902 วิทย-คณิต นายปรมินทร   บัวสิงห 8 หนองบัวพิทยาคาร
31 11066 ม.3 เดิม 27725 วิทย-คณิต นางสาวพัชรินทร   แหลงสนาม 9 หนองบัวพิทยาคาร
32 11067 ม.3 เดิม 27729 วิทย-คณิต นางสาวสุดารัตน   เต็มไป 9 หนองบัวพิทยาคาร
33 11073 ม.3 เดิม 28132 วิทย-คณิต นางสาวอัยลดา   พิศพรม 9 หนองบัวพิทยาคาร
34 11089 ม.3 เดิม 28024 วิทย-คณิต นางสาวปรางทิพย   ศรีพุทธา 9 หนองบัวพิทยาคาร
35 11091 ม.3 เดิม 28233 วิทย-คณิต เด็กหญิงธิติมา   ศุภศร 9 หนองบัวพิทยาคาร
36 11092 ม.3 เดิม 28155 วิทย-คณิต เด็กหญิงฐิตาภา   ยุติธรรม 9 หนองบัวพิทยาคาร
37 11095 ม.3 เดิม 28135 วิทย-คณิต นางสาวเจนจิรา   จันกลา 9 หนองบัวพิทยาคาร
38 11097 ม.3 เดิม 28115 วิทย-คณิต นางสาวปุญญิศา   นามโคตร 9 หนองบัวพิทยาคาร
39 11131 ม.3 เดิม 28165 วิทย-คณิต นางสาวภัทรวดี   หวยไผ 9 หนองบัวพิทยาคาร
40 11135 ม.3 เดิม 28098 วิทย-คณิต นายปารเมศ   ฝางแกว 9 หนองบัวพิทยาคาร
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41 11144 ม.3 เดิม 28057 วิทย-คณิต นางสาวทองพฤกษชาติ   กาญจนสิทธิ์ 10 หนองบัวพิทยาคาร
42 11145 ม.3 เดิม 28054 วิทย-คณิต นางสาวชลธิชา   สมแกว 10 หนองบัวพิทยาคาร
43 11146 ม.3 เดิม 28184 วิทย-คณิต นายนราวัฒน   ยุบลชู 10 หนองบัวพิทยาคาร
44 11147 ม.3 เดิม 28125 วิทย-คณิต นางสาวสิริยา   หอมออน 10 หนองบัวพิทยาคาร
45 11152 ม.3 เดิม 28013 วิทย-คณิต นายอภิรัฐ   แหหลา 10 หนองบัวพิทยาคาร
46 11154 ม.3 เดิม 28218 วิทย-คณิต นายธวัชชัย   ผองจิตร 10 หนองบัวพิทยาคาร
47 11156 ม.3 เดิม 28227 วิทย-คณิต นายเจษฎา   แสนประเสริฐ 10 หนองบัวพิทยาคาร
48 11158 ม.3 เดิม 27763 วิทย-คณิต เด็กหญิงทาริกา   ทองเลิศ 10 หนองบัวพิทยาคาร
49 11159 ม.3 เดิม 27783 วิทย-คณิต เด็กหญิงอรยา   อาจฉายา 10 หนองบัวพิทยาคาร
50 11160 ม.3 เดิม 28035 วิทย-คณิต นางสาวเมธาวดี   อินถา 10 หนองบัวพิทยาคาร
51 11162 ม.3 เดิม 28003 วิทย-คณิต เด็กชายพีรพล   เหลืองคํา 10 หนองบัวพิทยาคาร
52 11163 ม.3 เดิม 28028 วิทย-คณิต นางสาวรัตนาภรณ   อุเหลา 10 หนองบัวพิทยาคาร
53 11164 ม.3 เดิม 28016 วิทย-คณิต นางสาวกล่ินสุคนธ   ทอนหยี 10 หนองบัวพิทยาคาร
54 11165 ม.3 เดิม 28023 วิทย-คณิต นางสาวนุชธิดา   แพงดาน 10 หนองบัวพิทยาคาร
55 11168 ม.3 เดิม 28236 วิทย-คณิต เด็กหญิงประภาภรณ   จันทรไพสน 10 หนองบัวพิทยาคาร
56 11169 ม.3 เดิม 28220 วิทย-คณิต นายวัชระ   ศรีเนตพัด 10 หนองบัวพิทยาคาร
57 11171 ม.3 เดิม 28228 วิทย-คณิต นายโชคชัย   สมศรี 10 หนองบัวพิทยาคาร
58 11174 ม.3 เดิม 27869 วิทย-คณิต เด็กหญิงปาณิฐา   มาลา 10 หนองบัวพิทยาคาร
57 11171 ม.3 เดิม 28228 วิทย-คณิต นายโชคชัย   สมศรี 10 หนองบัวพิทยาคาร
58 11174 ม.3 เดิม 27869 วิทย-คณิต เด็กหญิงปาณิฐา   มาลา 10 หนองบัวพิทยาคาร
59 11175 ม.3 เดิม 27762 วิทย-คณิต เด็กหญิงณัฐพร   วงศหาจักร 10 หนองบัวพิทยาคาร
60 11176 ม.3 เดิม 27782 วิทย-คณิต นางสาวอรปรียา   มูลเพ็ญ 10 หนองบัวพิทยาคาร
61 11177 ม.3 เดิม 27764 วิทย-คณิต เด็กหญิงวิมลนันท   โนนสีคํา 10 หนองบัวพิทยาคาร
62 11178 ม.3 เดิม 27768 วิทย-คณิต นางสาวปยาภรณ   กันหา 10 หนองบัวพิทยาคาร
63 11179 ม.3 เดิม 27755 วิทย-คณิต นายวัชรพงษ   ชินเชษฐ 10 หนองบัวพิทยาคาร
64 11183 ม.3 เดิม 28232 วิทย-คณิต เด็กหญิงดวงชีวัน   ตอมทอง 10 หนองบัวพิทยาคาร
65 11184 ม.3 เดิม 28072 วิทย-คณิต นางสาวพีรดา   เจริญศักด์ิ 10 หนองบัวพิทยาคาร
66 11188 ม.3 เดิม 28121 วิทย-คณิต นางสาววรรณวิสา   ไชยบุรมย 10 หนองบัวพิทยาคาร
67 11189 ม.3 เดิม 28106 วิทย-คณิต นางสาวกาญจนาพร   ประเชิญเชื้อ 10 หนองบัวพิทยาคาร
68 11190 ม.3 เดิม 27880 วิทย-คณิต นางสาวสุภัตตรา   ขันทอง 10 หนองบัวพิทยาคาร
69 11191 ม.3 เดิม 27866 วิทย-คณิต นางสาวณีรนุช   มูลเต็ก 10 หนองบัวพิทยาคาร
70 11192 ม.3 เดิม 29903 วิทย-คณิต นางสาวนิลารัตน   นามจันทรดี 11 หนองบัวพิทยาคาร
71 11193 ม.3 เดิม 28030 วิทย-คณิต เด็กหญิงวัทนวิภา   กัปโก 11 หนองบัวพิทยาคาร
72 11195 ม.3 เดิม 28102 วิทย-คณิต นายสรศักด์ิ   โคตรมณี 11 หนองบัวพิทยาคาร
73 11196 ม.3 เดิม 28096 วิทย-คณิต เด็กชายนิพพิชฌน   ชินตุ 11 หนองบัวพิทยาคาร
74 11199 ม.3 เดิม 28123 วิทย-คณิต นางสาวศิริประภา   รักศิลป 11 หนองบัวพิทยาคาร
75 11204 ม.3 เดิม 28017 วิทย-คณิต เด็กหญิงกัญญารัตน   จะปนครบุรี 11 หนองบัวพิทยาคาร
76 11205 ม.3 เดิม 28034 วิทย-คณิต นางสาวอรอนงค   ทองบุตร 11 หนองบัวพิทยาคาร
77 11206 ม.3 เดิม 27988 วิทย-คณิต นายชัยบูรณ   นามนิชม 11 หนองบัวพิทยาคาร
78 11212 ม.3 เดิม 28093 วิทย-คณิต เด็กชายณ นครธรรม   คําตรง 11 หนองบัวพิทยาคาร
79 11213 ม.3 เดิม 28087 วิทย-คณิต เด็กชายจักรพรรด์ิ   สุนนทชัย 11 หนองบัวพิทยาคาร
80 11214 ม.3 เดิม 27734 วิทย-คณิต นางสาวเสาวลักษณ   เถื่อนแกวสิงห 11 หนองบัวพิทยาคาร
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81 11215 ม.3 เดิม 27730 วิทย-คณิต เด็กหญิงอริศรา   สุทธิเรียง 11 หนองบัวพิทยาคาร
82 11217 ม.3 เดิม 27735 วิทย-คณิต เด็กหญิงเอมมิกา   ผดาศรี 11 หนองบัวพิทยาคาร
83 11220 ม.3 เดิม 27711 วิทย-คณิต เด็กหญิงชนิดา   นาจวง 11 หนองบัวพิทยาคาร
84 11222 ม.3 เดิม 28280 วิทย-คณิต เด็กหญิงชไมพร   แสนชัย 11 หนองบัวพิทยาคาร
85 11223 ม.3 เดิม 28293 วิทย-คณิต นางสาวศุภลักษณ   สีหาเนตร 11 หนองบัวพิทยาคาร
86 11224 ม.3 เดิม 28283 วิทย-คณิต นางสาวปยะนุช   โชคชัย 11 หนองบัวพิทยาคาร
87 11225 ม.3 เดิม 27708 วิทย-คณิต นางสาวกัลยาณี   ศรีภาชัย 11 หนองบัวพิทยาคาร
88 11229 ม.3 เดิม 28288 วิทย-คณิต นางสาววรัญญา   เปล่ียนไธสง 11 หนองบัวพิทยาคาร
89 11231 ม.3 เดิม 28105 วิทย-คณิต นางสาวกนกนิภา   แกวพวง 11 หนองบัวพิทยาคาร
90 11239 ม.3 เดิม 28048 วิทย-คณิต นายศุภลักษณ   บุตดี 11 หนองบัวพิทยาคาร
91 11240 ม.3 เดิม 28101 วิทย-คณิต เด็กชายศรเพชร   คําสีทา 11 หนองบัวพิทยาคาร
92 11243 ม.3 เดิม 27901 วิทย-คณิต นายศักรินทร   ดาธรรม 12 หนองบัวพิทยาคาร
93 11253 ม.3 เดิม 28127 วิทย-คณิต เด็กหญิงสุดารัตน   จะตุเทน 12 หนองบัวพิทยาคาร
94 11258 ม.3 เดิม 27838 วิทย-คณิต นายคณิน   ชินนะ 12 หนองบัวพิทยาคาร
95 11259 ม.3 เดิม 27840 วิทย-คณิต เด็กชายณัฐพงษ   พรมสุริย 12 หนองบัวพิทยาคาร
96 11270 ม.3 เดิม 27983 วิทย-คณิต นางสาวเสาวลักษณ   สิงหโพธิ์ 12 หนองบัวพิทยาคาร
97 11277 ม.3 เดิม 27950 วิทย-คณิต นายลัทธพล   เลิศสมภาร 12 หนองบัวพิทยาคาร
98 11280 ม.3 เดิม 28124 วิทย-คณิต นางสาวศิริสุดา   กองสุข 12 หนองบัวพิทยาคาร
97 11277 ม.3 เดิม 27950 วิทย-คณิต นายลัทธพล   เลิศสมภาร 12 หนองบัวพิทยาคาร
98 11280 ม.3 เดิม 28124 วิทย-คณิต นางสาวศิริสุดา   กองสุข 12 หนองบัวพิทยาคาร
99 11281 ม.3 เดิม 28118 วิทย-คณิต เด็กหญิงภัทรวดี   ศิลา 12 หนองบัวพิทยาคาร
100 11286 ม.3 เดิม 28058 วิทย-คณิต นางสาวธัญญารัตน   คงสมบัติ 12 หนองบัวพิทยาคาร
101 11294 ม.3 เดิม 27781 วิทย-คณิต นางสาวอธิติยา   ฤทธิ์นายม 12 หนองบัวพิทยาคาร
102 11298 ม.3 เดิม 27765 วิทย-คณิต เด็กหญิงนิศาชล   ผ่ึงผาย 13 หนองบัวพิทยาคาร
103 11299 ม.3 เดิม 28268 วิทย-คณิต นางสาวกนกวรรณ   เคหะฐาน 13 หนองบัวพิทยาคาร
104 11301 ม.3 เดิม 28052 วิทย-คณิต เด็กหญิงกุลณัฐ   คุณโภทา 13 หนองบัวพิทยาคาร
105 11302 ม.3 เดิม 28065 วิทย-คณิต นางสาวปยธิดา   วงษชมภู 13 หนองบัวพิทยาคาร
106 11304 ม.3 เดิม 28082 วิทย-คณิต นางสาวสุวนันต   ใบเนียม 13 หนองบัวพิทยาคาร
107 11305 ม.3 เดิม 28271 วิทย-คณิต นางสาวกัญญารัตน   โกสุม 13 หนองบัวพิทยาคาร
108 11306 ม.3 เดิม 28285 วิทย-คณิต นางสาวพนิดา   พลดงนอก 13 หนองบัวพิทยาคาร
109 11307 ม.3 เดิม 28069 วิทย-คณิต นางสาวพัชราภรณ   กะมะรี 13 หนองบัวพิทยาคาร
110 11314 ม.3 เดิม 28286 วิทย-คณิต นางสาวภัทรินทร   สีสะทาน 13 หนองบัวพิทยาคาร
111 11337 ม.3 เดิม 28140 วิทย-คณิต เด็กชายณัฐชนน   พิมพา 13 หนองบัวพิทยาคาร
112 11340 ม.3 เดิม 27980 วิทย-คณิต นางสาวสุกัญญา   อาจหาญ 13 หนองบัวพิทยาคาร
113 11345 ม.3 เดิม 29084 วิทย-คณิต นางสาวศิริลักษณ   เจินยุหะ 13 หนองบัวพิทยาคาร
114 11350 ม.3 เดิม 28213 วิทย-คณิต นางสาวอักษรารักษ   วิบูลยกุล 7 หนองบัวพิทยาคาร
115 21001 ทั่วไป 27740 วิทย-คณิต นายทนงศักด์ิ   อินทิสาร 1 หนองบัวพิทยาคาร
116 21004 ทั่วไป วิทย-คณิต นายวรโชติ   ดีหลา 1 หัวนาศึกษาวิทย
117 21007 ทั่วไป วิทย-คณิต นายธีรภัทร   นอยเมืองโพน 1 มุกดาลัย
118 21008 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุนิตา   วงษสิงฆ 1 หนองบัววิทยายน
119 21009 ทั่วไป 28277 วิทย-คณิต เด็กหญิงชมพูนุท   โยคนิตย 1 หนองบัวพิทยาคาร
120 21011 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงมุทิตา   ศักด์ิคําดวง 1 หนองบัววิทยายน
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121 21012 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกัญญาลักษณ   บุตรมณี 1 หนองเรือพิทยาคม
122 21013 ทั่วไป วิทย-คณิต นายนิติศาสตร   สาโถน 1 หนองเรือพิทยาคม
123 21014 ทั่วไป วิทย-คณิต นายเอกรัฐ   ขันตยาคม 1 โนนสังวิทยาคาร
124 21015 ทั่วไป 28151 วิทย-คณิต เด็กหญิงจุฑารัตน   ปานภูมิ 1 หนองบัวพิทยาคาร
125 21016 ทั่วไป 28005 วิทย-คณิต เด็กชายภาณุรังสรรค   บรรฑิตย 1 หนองบัวพิทยาคาร
126 21017 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวขนิษฐา   แกวประเสริฐ 1 อนุบาลภูบดินทร
127 21018 ทั่วไป วิทย-คณิต นายราชภูมิ   กองโส 1 หนองบัววิทยายน
128 21020 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงวราภรณ   บุญพิลา 1 บานขามพิทยาคม
129 21021 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปทมา   สุริโย 1 หนองบัววิทยายน
130 21022 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจิราภรณ   โคตรมณี 1 บานขาม
131 21023 ทั่วไป วิทย-คณิต นายคณพศ   มาเพ็ชร 1 บานขามพิทยาคม
132 21025 ทั่วไป 27910 วิทย-คณิต นายเอกรุต   ยมโคตร 1 หนองบัวพิทยาคาร
133 21026 ทั่วไป 28290 วิทย-คณิต นางสาวศรัณยพร   คําออ 1 หนองบัวพิทยาคาร
134 21027 ทั่วไป 28152 วิทย-คณิต เด็กหญิงจุฬาลักษณ   พลนุรักษ 1 หนองบัวพิทยาคาร
135 21028 ทั่วไป 28166 วิทย-คณิต นางสาวภัสราภรณ   พานิพัฒน 1 หนองบัวพิทยาคาร
136 21029 ทั่วไป 28164 วิทย-คณิต นางสาวพุทธวรรณ   แวงวรรณ 1 หนองบัวพิทยาคาร
137 21030 ทั่วไป 28163 วิทย-คณิต นางสาวพัชรินทร   พิมพพรมมา 1 หนองบัวพิทยาคาร
138 21032 ทั่วไป วิทย-คณิต นายปณณธร   นนทตรี 1 กุดดูพิทยาคม
137 21030 ทั่วไป 28163 วิทย-คณิต นางสาวพัชรินทร   พิมพพรมมา 1 หนองบัวพิทยาคาร
138 21032 ทั่วไป วิทย-คณิต นายปณณธร   นนทตรี 1 กุดดูพิทยาคม
139 21033 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวศานตฤทัย   ชิณศรี 1 บานบกโนนเรียง
140 21035 ทั่วไป 27741 วิทย-คณิต เด็กชายธงชัย   ฉิมพาลี 1 หนองบัวพิทยาคาร
141 21036 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพัชรานันท   จันทรไทย 1 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค
142 21037 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอิษฏภรณ   ศรีสุธรรม 1 บานนาดีคายสวางวิทยา
143 21038 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุชัญญา   คิดถูก 1 กุดดูพิทยาคม
144 21040 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวโสภาวดี   สอนอับ 1 กุดดูพิทยาคม
145 21041 ทั่วไป วิทย-คณิต นายตอตระกูล   บุญวิทย 2 หนองแตศึกษาประชาสรรค
146 21042 ทั่วไป วิทย-คณิต นายเจษฎา   งามสม 2 สงวนศึกษา
147 21043 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวศศิพิมพ   หาญโสภา 2 ราชประชานุเคราะห52
148 21045 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาววนิชชา   ชัยพานิชย 2 คําแสนวิทยาสรรค
149 21046 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาววิมวิภา   ภูชาคํา 2 ดงสวรรควิทยาสรรค
150 21047 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพิมพชนก   ทองไทย 2 ดงสวรรควิทยา
151 21048 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาววรีสา   เรืองโรจน 2 คําแสนวิทยาสรรค
152 21049 ทั่วไป 27975 วิทย-คณิต นางสาววนิดา   โพธิภาพ 2 หนองบัวพิทยาคาร
153 21050 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงนันทิชา   สุมกิจ 2 จริยานุสรณ
154 21052 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงผัสภรณ   โมแซง 2 หนองบัววิทยายน
155 21053 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวมัณฑนา   วิระษร 2 บานบกโนนเรียง
156 21055 ทั่วไป วิทย-คณิต นายณัฐวุฒิ   ประดับศรี 2 บานบกโนนเรียง
157 21056 ทั่วไป วิทย-คณิต นายณัฐวุฒิ   หัสโน 2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
158 21057 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอุทุมพร   หงษพรม 2 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
159 21059 ทั่วไป 28094 วิทย-คณิต เด็กชายณรงคศักด์ิ   นาดี 2 หนองบัวพิทยาคาร
160 21060 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวรัตนมน   รังษี 2 บานบกโนนเรียง
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161 21061 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกชกร   ประดับศรี 2 บานบกโนนเรียง
162 21062 ทั่วไป วิทย-คณิต นายศุภชัย   สมใจ 2 คําแสนวิทยาสรรค
163 21063 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกมลชนก   ศูนยจันทร 2 หนองบัววิทยายน
164 21064 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกรรณิการ   ทุมซะ 2 หนองบัววิทยายน
165 21065 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจีรนันท   แสนบุญ 2 หนองบัววิทยายน
166 21066 ทั่วไป วิทย-คณิต นายชาญชัย   แสนคํา 2 หนองบัววิทยายน
167 21067 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวเพชรรัตน   ศรีธร 2 ระโนด
168 21068 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวภิยดา   เหลาพรม 2 จริยานุสรณ
169 21069 ทั่วไป วิทย-คณิต นายณัฐนันท   ปานดวง 2 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
170 21070 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงวาสนา   พุมพวง 2 จริยานุสรณ
171 21071 ทั่วไป วิทย-คณิต นายปุณยวีร   คําสุข 2 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
172 21072 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาววราวรรณ   ขันตะเนตร 2 กุดดินจี่พิทยาคม
173 21073 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปาณิสรา   สอาดอ่ํา 2 ไทยรัฐวิทยา
174 21074 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวศันสนีย   แกวสุวรรณ 2 กุดดินจี่พิยาคม
175 21075 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอัพธิดา   มณีไชย 2 กุดดินจี่พิยาคม
176 21076 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวธัญวรรณ   สาจันทร 2 พิชญบัณฑิต
177 21077 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพัชรินทร   คอยชัยภูมิ 2 พิชญบัณฑิต
178 21079 ทั่วไป 27961 วิทย-คณิต นางสาวกิตติยา   นามบุญลือ 2 หนองบัวพิทยาคาร
177 21077 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพัชรินทร   คอยชัยภูมิ 2 พิชญบัณฑิต
178 21079 ทั่วไป 27961 วิทย-คณิต นางสาวกิตติยา   นามบุญลือ 2 หนองบัวพิทยาคาร
179 21081 ทั่วไป 27971 วิทย-คณิต เด็กหญิงมัณฑนา   ทองสมบัติ 3 หนองบัวพิทยาคาร
180 21082 ทั่วไป วิทย-คณิต นายวายุ   กิจเวียน 3 บานพราว
181 21083 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพัชรมณ    จันทรโก 3 หนองแตศึกษาประชาสรรค
182 21084 ทั่วไป 27738 วิทย-คณิต เด็กชายฐานันดร   เตชะมานิ 3 หนองบัวพิทยาคาร
183 21086 ทั่วไป วิทย-คณิต นายพิพัชรพงศ   เหลืองอิงคะสุต 3 อุดรพิทยานุกูล
184 21088 ทั่วไป 28073 วิทย-คณิต นางสาวภัทรภรณ   แสนยามูล 3 หนองบัวพิทยาคาร
185 21089 ทั่วไป 27731 วิทย-คณิต เด็กหญิงอินธิรา   เหลามูล 3 หนองบัวพิทยาคาร
186 21090 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอริสา   รักษาสระ 3 บานนาดาน
187 21091 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปยณัฐ   ชัยเบา 3 บานนาดาน
188 21093 ทั่วไป 28061 วิทย-คณิต นางสาวปมิตรา   แสนภักดี 3 หนองบัวพิทยาคาร
189 21094 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพรสุดา   ชุมพล 3 กุดดินจี่พิทยาคม
190 21095 ทั่วไป วิทย-คณิต นายวิศณุ   บัวนาค 3 บานนาเลิง
191 21097 ทั่วไป 27688 วิทย-คณิต เด็กชายญาณกวี   สุดโกทา 3 หนองบัวพิทยาคาร
192 21098 ทั่วไป 27927 วิทย-คณิต นางสาววรรณรวี   โชตะวัน 3 หนองบัวพิทยาคาร
193 21099 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวฐิติมา   อัมกวา 3 กุดดินจี่พิทยาคม
194 21100 ทั่วไป 28142 วิทย-คณิต นายธนาวุฒิ   ปาสานํา 3 หนองบัวพิทยาคาร
195 21101 ทั่วไป 28010 วิทย-คณิต เด็กชายอติเทพ   หมีกุละ 3 หนองบัวพิทยาคาร
196 21103 ทั่วไป 28037 วิทย-คณิต นายณัฐสิทธิ์   ชื่นชม 3 หนองบัวพิทยาคาร
197 21104 ทั่วไป 28207 วิทย-คณิต เด็กหญิงสุธาสินี   ยศตะ 3 หนองบัวพิทยาคาร
198 21105 ทั่วไป วิทย-คณิต นายศราวุฒิ   ศรีแสน 3 บานนาเลิง
199 21107 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปนัดดา   ปญญาแกว 3 บานนาเลิง
200 21109 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจิราภรณ   เรืองสา 3 รักษาทรัพยพิทยากร
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201 21110 ทั่วไป 28006 วิทย-คณิต นายรัฐภูมิ   กลํ่าคุม 3 หนองบัวพิทยาคาร
202 21112 ทั่วไป 27985 วิทย-คณิต เด็กหญิงแพรพลอย   ทําพันธ 3 หนองบัวพิทยาคาร
203 21113 ทั่วไป 27976 วิทย-คณิต นางสาววราภรณ   แกวศิริ 3 หนองบัวพิทยาคาร
204 21114 ทั่วไป 28060 วิทย-คณิต นางสาวนิตยา   โมขศักด์ิ 3 หนองบัวพิทยาคาร
205 21115 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวประภาสิริ   อังคะสี 3 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค
206 21116 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวศศิวิมล   เพียแกว 3 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค
207 21117 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจุฑามาศ   นวะสิมมา 3 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค
208 21118 ทั่วไป 27899 วิทย-คณิต นายพีรพล   สุทธิโสม 3 หนองบัวพิทยาคาร
209 21119 ทั่วไป 28180 วิทย-คณิต นายทินกร   คําครณ 3 หนองบัวพิทยาคาร
210 21120 ทั่วไป วิทย-คณิต นายยุทธพงษ   สิตยธรรม 3 รมเกลา
211 21121 ทั่วไป 27905 วิทย-คณิต เด็กชายสุรชัย   ศรีทองหลาง 4 หนองบัวพิทยาคาร
212 21122 ทั่วไป 27947 วิทย-คณิต เด็กชายปุณญวัฒน   จันพรมมี 4 หนองบัวพิทยาคาร
213 21123 ทั่วไป 27887 วิทย-คณิต นายจิตรทิวัส   แจงกําพ้ี 4 หนองบัวพิทยาคาร
214 21124 ทั่วไป วิทย-คณิต นายอนนท   โคตรโสภา 4 คําแสนวิทยาสรรค
215 21126 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวณัฐนันท   หาญคําตัน 4 คําแสนวิทยาสรรค
216 21127 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวธิดาพร   จันทรโท 4 คําแสนวิทยาสรรค
217 21129 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกัญญารัตน   ทวีสุข 4 จริยานุสรณ
218 21130 ทั่วไป 28099 วิทย-คณิต นายพงศธร   ขันโท 4 หนองบัวพิทยาคาร
217 21129 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกัญญารัตน   ทวีสุข 4 จริยานุสรณ
218 21130 ทั่วไป 28099 วิทย-คณิต นายพงศธร   ขันโท 4 หนองบัวพิทยาคาร
219 21131 ทั่วไป 27827 วิทย-คณิต เด็กหญิงภาวินี   มะธิตา 4 หนองบัวพิทยาคาร
220 21132 ทั่วไป 27818 วิทย-คณิต นางสาวธัญญา   เพชรโก 4 หนองบัวพิทยาคาร
221 21133 ทั่วไป 27816 วิทย-คณิต เด็กหญิงณัฐมล   พรมเมืองเกา 4 หนองบัวพิทยาคาร
222 21134 ทั่วไป 28253 วิทย-คณิต เด็กชายธวัชชัย   สิงหาอาจ 4 หนองบัวพิทยาคาร
223 21136 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวณภัทร   มานะสันติกุล 4 จุฬาภรณเลย
224 21137 ทั่วไป วิทย-คณิต นายอธิวัชร   คล่ืนแกว 4 กุดดินจี่
225 21138 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุจิตรา   สารสม 4 จริยานุสรณ
226 21139 ทั่วไป 28000 วิทย-คณิต นายปฐพี   บุตรทน 4 หนองบัวพิทยาคาร
227 21140 ทั่วไป 28026 วิทย-คณิต เด็กหญิงพิราวรรณ   ทาวมิตร 4 หนองบัวพิทยาคาร
228 21141 ทั่วไป วิทย-คณิต นายมงคล   ชนะไชย 4 กุดดูพิทยาคม
229 21142 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวชิดชนก   เพียราษฎร 4 เทศขาลง(เอ็งเสียงสามัคคี)
230 21143 ทั่วไป วิทย-คณิต เด็กหญิงศศิณา   เฮียงมา 4 บานโคกทุงนอย
231 21144 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวทิพวรรณ   อาสาธง 4 บานโคกทุงนอย
232 21145 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปณิธาน   ใหมวงศ 4 บานโคกทุงนอย
233 21148 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวรัตติยา   อินโต 4 อนุบาลภูบดินทร
234 21149 ทั่วไป 27898 วิทย-คณิต นายปฏิภาณ   ทะระถา 4 หนองบัวพิทยาคาร
235 21151 ทั่วไป วิทย-คณิต นายปรีชา   กําปงสันเทียะ 4 องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
236 21153 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจิราวรรณ   กั้วศรี 4 กุดดินจี่พิทยาคม
237 21154 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุธาพร   สิงหพันธุ 4 คําแสนวิทยาสรรค
238 21155 ทั่วไป 27996 วิทย-คณิต เด็กชายนนทพัฒน   คําวันดี 4 หนองบัวพิทยาคาร
239 21156 ทั่วไป 27808 วิทย-คณิต เด็กชายเริงณรินณ   มานาดี 4 หนองบัวพิทยาคาร
240 21157 ทั่วไป 28346 วิทย-คณิต นางสาวรุงอรุณ   เทพนรินทร 4 หนองบัวพิทยาคาร
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241 21158 ทั่วไป วิทย-คณิต นายภูวดล   อรรควิทยานุกุล 4 คําแสนวิทยาสรรค
242 21159 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพณิดา   นุนงาม 4 บานหนองโกโนนประดูวิยท
243 21160 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอริสรา   ผดาวัน 4 เลยอนุกูลวิทยา
244 21161 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอินทิรา   แสงทะนิน 5 บานนาเลิง
245 21162 ทั่วไป วิทย-คณิต นายสุริยัน   ชาบุตรโคตร 5 บานพราว
246 21167 ทั่วไป วิทย-คณิต นายวุฒิชัย   ปดฐานะ 5 บานพราว
247 21168 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปวีณา   จูมจะนะ 5 ไทยรัฐวิทยา 81
248 21169 ทั่วไป วิทย-คณิต นายกิตติพัฒน   พ้ัวโพธิ์ 5 บานพราว
249 21170 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุมิสา   ประหา 5 เกากลอยกุดกระสู
250 21171 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวฤทัยรัตน   กอแกว 5 บานหนองดาน
251 21173 ทั่วไป 27835 วิทย-คณิต เด็กหญิงอาภาภรณ   วรสิทธิ์ 5 หนองบัวพิทยาคาร
252 21174 ทั่วไป 27829 วิทย-คณิต เด็กหญิงสุจิตตรา   ทิพยพระ 5 หนองบัวพิทยาคาร
253 21175 ทั่วไป 27813 วิทย-คณิต นางสาวชญานิษฐ   วงศกมุทธศัย 5 หนองบัวพิทยาคาร
254 21176 ทั่วไป 27823 วิทย-คณิต นางสาวปยวดี   อิ่มเจือ 5 หนองบัวพิทยาคาร
255 21177 ทั่วไป 28103 วิทย-คณิต เด็กชายอชิรวิชญ   นิ่มศรีจันทร 5 หนองบัวพิทยาคาร
256 21178 ทั่วไป 27722 วิทย-คณิต เด็กหญิงปยนันท   มูลเพ็ญ 5 หนองบัวพิทยาคาร
257 21179 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพรชิตา   มาพลับ 5 เฉลิมพระเกรียติหนองบัวลําภู
258 21180 ทั่วไป 27795 วิทย-คณิต นายปราโมทย   กรมทํามา 5 หนองบัวพิทยาคาร
257 21179 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพรชิตา   มาพลับ 5 เฉลิมพระเกรียติหนองบัวลําภู
258 21180 ทั่วไป 27795 วิทย-คณิต นายปราโมทย   กรมทํามา 5 หนองบัวพิทยาคาร
259 21181 ทั่วไป 27806 วิทย-คณิต นายอิศรา   ปดตานะ 5 หนองบัวพิทยาคาร
260 21182 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจารุนิภา   ภูศรีฤทธิ์ 5 ฝงแดงวิทยาสรรค
261 21183 ทั่วไป วิทย-คณิต นายวัชระ   ศรีบุญฮง 5 บานหวยขาโนนสมบูรณ
262 21188 ทั่วไป 27843 วิทย-คณิต เด็กชายธนวัตร   เพียรงาม 5 หนองบัวพิทยาคาร
263 21189 ทั่วไป 27856 วิทย-คณิต เด็กชายเอกบุรุษ   ปนชัยสงค 5 หนองบัวพิทยาคาร
264 21190 ทั่วไป 29899 วิทย-คณิต นายภาคภูมิ   บุญพรม 5 หนองบัวพิทยาคาร
265 21193 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวจิราภรณ   แซยิว 5 สิงคโปร
266 21194 ทั่วไป วิทย-คณิต นายกัมปนาท   มาศงามเมือง 5 คําแสนวิทยาสรรค
267 21196 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอภิญญา   สุวรรณ 5 โนนสังวิทยาคาร
268 21197 ทั่วไป 28186 วิทย-คณิต นายปรมินทร   ภากุดเลาะ 5 หนองบัวพิทยาคาร
269 21198 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวญานิกขภรณ   สุบินเกษมสิริ 5 โนนสังวิทยาคาร
270 21199 ทั่วไป 27849 วิทย-คณิต นายศศิน   จาจุมปา 5 หนองบัวพิทยาคาร
271 21202 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกรองแกว   ทุมแหว 6 คําแสนวิทยาสรรค
272 21206 ทั่วไป 28110 วิทย-คณิต นางสาวธัญญารัตน   พานิช 6 หนองบัวพิทยาคาร
273 21209 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวชลนิภา   กิ่งพา 6 บานโคกทุงนอย
274 21210 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวพรชิตา   จอมศรีคะนอง 6 ยางหลวงพิทยาคม
275 21211 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวอาริยา   ลุนวงษ 6 ยางหลวงพิทยาคม
276 21212 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาววราภรณ   ดาแกว 6 ยางหลวงพิทยาคม
277 21213 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวสุภาวดี   รถหามแห 6 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค
278 21214 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกมนนัทธ   สุภา 6 อุดรพิทยานุกูล
279 21217 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวปรีณาพรรณ   กุสี 6 มหาไชยพิทคม
280 21221 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวศศธร   กุลาสา 6 พิชญบัณฑิต
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281 21223 ทั่วไป 29929 วิทย-คณิต เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิ์ศรีสม 6 หนองบัวพิทยาคาร
282 21224 ทั่วไป 28214 วิทย-คณิต นางสาวเขมจิรา   คําอินทร 6 หนองบัวพิทยาคาร
283 21226 ทั่วไป วิทย-คณิต นายณัฐพล   เพ็งแพงตน 6 อนุบาลภูบดินทร
284 21227 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวกัญญารัตน   ฐานะ 6 กุดดินจี่พิทยาคม
285 21233 ทั่วไป 28224 วิทย-คณิต นายอนพัทย   อุปรวัฒน 6 หนองบัวพิทยาคาร
286 21236 ทั่วไป วิทย-คณิต นายณัฐวุฒิ   สงบเงียบ 6 คําแสนวิทยาสรรค
287 21237 ทั่วไป 28249 วิทย-คณิต นายชายชล   ลวดอุปโปร 6 หนองบัวพิทยาคาร
288 21238 ทั่วไป 28089 วิทย-คณิต เด็กชายชนะชัย   หีบแกว 6 หนองบัวพิทยาคาร
289 21239 ทั่วไป 27906 วิทย-คณิต นายสุเมธ   ดวงจันทรโคตร 6 หนองบัวพิทยาคาร
290 21240 ทั่วไป วิทย-คณิต นายปรเมศร   สมานพรรค 6 จริยานุสรณ
291 21241 ทั่วไป 28198 วิทย-คณิต นางสาวพิชญาภา   จันทรชมภู 7 หนองบัวพิทยาคาร
292 21243 ทั่วไป วิทย-คณิต นางสาวบุญญรัตน   ปตถาวะโร 7 บุตรเพชรวิทยา
293 21244 ทั่วไป 27801 วิทย-คณิต นายวิพล   ลีเลิศ 7 หนองบัวพิทยาคาร
294 21246 ทั่วไป 28022 วิทย-คณิต เด็กหญิงธนพร   ชินฝน 7 หนองบัวพิทยาคาร
295 11007 ม.3 เดิม 27973 ภาษา-คณิต นางสาวลีฬหวรรณ   สีแสน 8 หนองบัวพิทยาคาร
296 11014 ม.3 เดิม 27812 ภาษา-คณิต เด็กหญิงกีรญา   ชาติชํานิ 8 หนองบัวพิทยาคาร
297 11022 ม.3 เดิม 28136 ภาษา-คณิต เด็กหญิงเอมิกา   ชาภักดี 8 หนองบัวพิทยาคาร
298 11038 ม.3 เดิม 28074 ภาษา-คณิต นางสาวลลิตา   อุประ 8 หนองบัวพิทยาคาร
297 11022 ม.3 เดิม 28136 ภาษา-คณิต เด็กหญิงเอมิกา   ชาภักดี 8 หนองบัวพิทยาคาร
298 11038 ม.3 เดิม 28074 ภาษา-คณิต นางสาวลลิตา   อุประ 8 หนองบัวพิทยาคาร
299 11047 ม.3 เดิม 28148 ภาษา-คณิต นางสาวกชกร   ไชยราช 8 หนองบัวพิทยาคาร
300 11051 ม.3 เดิม 27993 ภาษา-คณิต นายธนากร   ชวยปด 8 หนองบัวพิทยาคาร
301 11072 ม.3 เดิม 28109 ภาษา-คณิต เด็กหญิงทิพวรรณ   จันทะโส 9 หนองบัวพิทยาคาร
302 11080 ม.3 เดิม 28154 ภาษา-คณิต เด็กหญิงฐนิชา   เนื่องชมภู 9 หนองบัวพิทยาคาร
303 11084 ม.3 เดิม 27732 ภาษา-คณิต เด็กหญิงเขมวิกา   ใจงาม 9 หนองบัวพิทยาคาร
304 11087 ม.3 เดิม 27728 ภาษา-คณิต นางสาวสุกัญญา   พิมพงษ 9 หนองบัวพิทยาคาร
305 11088 ม.3 เดิม 27751 ภาษา-คณิต นายพงศพิพัฒน   นาสา 9 หนองบัวพิทยาคาร
306 11104 ม.3 เดิม 28001 ภาษา-คณิต นายปวริศร   แกวบุญเรือง 9 หนองบัวพิทยาคาร
307 11105 ม.3 เดิม 27969 ภาษา-คณิต เด็กหญิงพิยดา   พาภักดี 9 หนองบัวพิทยาคาร
308 11106 ม.3 เดิม 27964 ภาษา-คณิต นางสาวชนมนิภา   วงษออน 9 หนองบัวพิทยาคาร
309 11107 ม.3 เดิม 27978 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสันตฤทัย   สาตลี 9 หนองบัวพิทยาคาร
310 11109 ม.3 เดิม 27915 ภาษา-คณิต นางสาวกุลณัฐ   สิงหนี 9 หนองบัวพิทยาคาร
311 11110 ม.3 เดิม 27752 ภาษา-คณิต นายพลวัฒน   จันทวงษ 9 หนองบัวพิทยาคาร
312 11111 ม.3 เดิม 28104 ภาษา-คณิต นายเศรษฐศักด์ิ   เพชรหวา 9 หนองบัวพิทยาคาร
313 11115 ม.3 เดิม 27909 ภาษา-คณิต เด็กชายเจษฎาบดี   กากเพชร 9 หนองบัวพิทยาคาร
314 11117 ม.3 เดิม 28176 ภาษา-คณิต เด็กหญิงแพรวา   พลอยอ่ําศรี 9 หนองบัวพิทยาคาร
315 11121 ม.3 เดิม 28167 ภาษา-คณิต เด็กหญิงมนัชยา   ดวงแกว 9 หนองบัวพิทยาคาร
316 11122 ม.3 เดิม 28020 ภาษา-คณิต นางสาวณัฐริณีย   มาคะวงค 9 หนองบัวพิทยาคาร
317 11125 ม.3 เดิม 27767 ภาษา-คณิต นางสาวปยฉัตร   เอกวงษา 9 หนองบัวพิทยาคาร
318 11130 ม.3 เดิม 27769 ภาษา-คณิต นางสาวพนิดา   เทียมเพชร 9 หนองบัวพิทยาคาร
319 11133 ม.3 เดิม 27833 ภาษา-คณิต นางสาวอริยา   นนมุด 9 หนองบัวพิทยาคาร
320 11134 ม.3 เดิม 28193 ภาษา-คณิต นางสาวธิดารัตน   พาสนิล 9 หนองบัวพิทยาคาร
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321 11137 ม.3 เดิม 27911 ภาษา-คณิต เด็กชายโจเซพ   จินนะห 9 หนองบัวพิทยาคาร
322 11138 ม.3 เดิม 27931 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสุจิตรา   บุญโฮม 9 หนองบัวพิทยาคาร
323 11139 ม.3 เดิม 27715 ภาษา-คณิต นางสาวณัฐมล   โพสาสิม 10 หนองบัวพิทยาคาร
324 11140 ม.3 เดิม 27716 ภาษา-คณิต เด็กหญิงณิชกานต   บุญพรอม 10 หนองบัวพิทยาคาร
325 11143 ม.3 เดิม 28194 ภาษา-คณิต นางสาวธัญญชยา   ทองคํา 10 หนองบัวพิทยาคาร
326 11150 ม.3 เดิม 27877 ภาษา-คณิต นางสาวศรินทิพย   ทรัพยกล่ิน 10 หนองบัวพิทยาคาร
327 11161 ม.3 เดิม 28011 ภาษา-คณิต นายอธิชาติ   นิลดวงดี 10 หนองบัวพิทยาคาร
328 11166 ม.3 เดิม 27770 ภาษา-คณิต เด็กหญิงพัชริดา   เหลาศรีชัย 10 หนองบัวพิทยาคาร
329 11167 ม.3 เดิม 28019 ภาษา-คณิต นางสาวฑิมพิกา   ทายัง 10 หนองบัวพิทยาคาร
330 11173 ม.3 เดิม 29054 ภาษา-คณิต นางสาวอรษา   คําสีแกว 10 หนองบัวพิทยาคาร
331 11180 ม.3 เดิม 27780 ภาษา-คณิต นางสาวอธิตยา   สิมมาลา 10 หนองบัวพิทยาคาร
332 11187 ม.3 เดิม 28245 ภาษา-คณิต นางสาวอาภาพร   พลจังหรีด 10 หนองบัวพิทยาคาร
333 11197 ม.3 เดิม 28189 ภาษา-คณิต นางสาวชฎาทิพย   ภาคศิริ 11 หนองบัวพิทยาคาร
334 11200 ม.3 เดิม 27775 ภาษา-คณิต นางสาวกนกวรรณ   เทพยศ 11 หนองบัวพิทยาคาร
335 11201 ม.3 เดิม 27779 ภาษา-คณิต นางสาวสุภาพร   แกวหานาม 11 หนองบัวพิทยาคาร
336 11202 ม.3 เดิม 27784 ภาษา-คณิต เด็กหญิงอารียา   สีจาน 11 หนองบัวพิทยาคาร
337 11203 ม.3 เดิม 27824 ภาษา-คณิต นางสาวพัชรี   ทองสมบัติ 11 หนองบัวพิทยาคาร
338 11208 ม.3 เดิม 28027 ภาษา-คณิต นางสาวภัทราวดี   หลําผ้ึง 11 หนองบัวพิทยาคาร
337 11203 ม.3 เดิม 27824 ภาษา-คณิต นางสาวพัชรี   ทองสมบัติ 11 หนองบัวพิทยาคาร
338 11208 ม.3 เดิม 28027 ภาษา-คณิต นางสาวภัทราวดี   หลําผ้ึง 11 หนองบัวพิทยาคาร
339 11209 ม.3 เดิม 28033 ภาษา-คณิต นางสาวอรณี   สนดา 11 หนองบัวพิทยาคาร
340 11210 ม.3 เดิม 29053 ภาษา-คณิต นางสาวณัฐทิชา   คําพิลา 11 หนองบัวพิทยาคาร
341 11211 ม.3 เดิม 28004 ภาษา-คณิต นายพีระพล   กลนาม 11 หนองบัวพิทยาคาร
342 11216 ม.3 เดิม 27714 ภาษา-คณิต เด็กหญิงณัฏฐยากร   พูลสวัสด์ิ 11 หนองบัวพิทยาคาร
343 11218 ม.3 เดิม 27721 ภาษา-คณิต นางสาวปาณิสรา   ทวีมนูญ 11 หนองบัวพิทยาคาร
344 11219 ม.3 เดิม 27713 ภาษา-คณิต นางสาวชารีนา   เทพประเสริฐ 11 หนองบัวพิทยาคาร
345 11221 ม.3 เดิม 28276 ภาษา-คณิต นางสาวฉัตรมณี   หอมสมบัติ 11 หนองบัวพิทยาคาร
346 11227 ม.3 เดิม 28041 ภาษา-คณิต เด็กชายธเนศ   ประทุม 11 หนองบัวพิทยาคาร
347 11230 ม.3 เดิม 28018 ภาษา-คณิต นางสาวฐิติพร   โมระเด็ช 11 หนองบัวพิทยาคาร
348 11233 ม.3 เดิม 28045 ภาษา-คณิต เด็กชายวรพล   ศิลา 11 หนองบัวพิทยาคาร
349 11241 ม.3 เดิม 27810 ภาษา-คณิต นางสาวกัญญาณัฐ   นอยมี 11 หนองบัวพิทยาคาร
350 11242 ม.3 เดิม 27890 ภาษา-คณิต นายณัฐพงศ   ศรีสวัสด์ิ 11 หนองบัวพิทยาคาร
351 11246 ม.3 เดิม 27903 ภาษา-คณิต นายสยามรัฐ   สุกุมาลย 12 หนองบัวพิทยาคาร
352 11248 ม.3 เดิม 29052 ภาษา-คณิต นางสาวศศิธร   สัมมุตถี 12 หนองบัวพิทยาคาร
353 11249 ม.3 เดิม 28117 ภาษา-คณิต เด็กหญิงพิมพชนก   ปญนาวี 12 หนองบัวพิทยาคาร
354 11252 ม.3 เดิม 28238 ภาษา-คณิต นางสาววรรณภา   พลดงนอก 12 หนองบัวพิทยาคาร
355 11255 ม.3 เดิม 28231 ภาษา-คณิต นางสาวณิชาภัทร   โพยนอก 12 หนองบัวพิทยาคาร
356 11261 ม.3 เดิม 28209 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสุพิชฌาย   เหล็กกลา 12 หนองบัวพิทยาคาร
357 11262 ม.3 เดิม 28204 ภาษา-คณิต นางสาววิภาวัส   วิสัยหมู 12 หนองบัวพิทยาคาร
358 11264 ม.3 เดิม 27982 ภาษา-คณิต นางสาวอรอนงค   ผาแดง 12 หนองบัวพิทยาคาร
359 11265 ม.3 เดิม 27981 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสุนันทา   กิจนุกร 12 หนองบัวพิทยาคาร
360 11266 ม.3 เดิม 27965 ภาษา-คณิต นางสาวชลธิชา   สุวรรณทาว 12 หนองบัวพิทยาคาร
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361 11267 ม.3 เดิม 27970 ภาษา-คณิต นางสาวพิยดา   มีภูมิ 12 หนองบัวพิทยาคาร
362 11269 ม.3 เดิม 28345 ภาษา-คณิต นายอภิศัก   ภารวงค 12 หนองบัวพิทยาคาร
363 11273 ม.3 เดิม 28130 ภาษา-คณิต นางสาวอมรรัตน   คตภูธร 12 หนองบัวพิทยาคาร
364 11274 ม.3 เดิม 28025 ภาษา-คณิต นางสาวพิมพผกา   อักษรพิมพ 12 หนองบัวพิทยาคาร
365 11275 ม.3 เดิม 27858 ภาษา-คณิต เด็กหญิงกุลธิดา   ดอกไม 12 หนองบัวพิทยาคาร
366 11276 ม.3 เดิม 27979 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสิรภัทร   ภูบังดาว 12 หนองบัวพิทยาคาร
367 11278 ม.3 เดิม 27968 ภาษา-คณิต นางสาวพัณณิตา   วงศคูณ 12 หนองบัวพิทยาคาร
368 11279 ม.3 เดิม 28043 ภาษา-คณิต เด็กชายปฏิภาณ   ศิริกัน 12 หนองบัวพิทยาคาร
369 11282 ม.3 เดิม 27875 ภาษา-คณิต นางสาววรนุช   บุญกวาง 12 หนองบัวพิทยาคาร
370 11285 ม.3 เดิม 28062 ภาษา-คณิต เด็กหญิงประภาวรินทร   สุขรักษา 12 หนองบัวพิทยาคาร
371 11287 ม.3 เดิม 27865 ภาษา-คณิต เด็กหญิงณิชาฎา   โคตรสุวรรณ 12 หนองบัวพิทยาคาร
372 11288 ม.3 เดิม 27882 ภาษา-คณิต เด็กหญิงอารียา   ทูลพิรัตน 12 หนองบัวพิทยาคาร
373 11289 ม.3 เดิม 27942 ภาษา-คณิต นายติณณภพ   ศรีชัย 12 หนองบัวพิทยาคาร
374 11290 ม.3 เดิม 27946 ภาษา-คณิต เด็กชายปุญญพัฒน   อภัยโส 12 หนองบัวพิทยาคาร
375 11291 ม.3 เดิม 28150 ภาษา-คณิต นางสาวจันทรจิรา   สุชัยราช 12 หนองบัวพิทยาคาร
376 11292 ม.3 เดิม 28160 ภาษา-คณิต เด็กหญิงปฎิพร   แสนหาญ 12 หนองบัวพิทยาคาร
377 11295 ม.3 เดิม 27777 ภาษา-คณิต นางสาวสุชานันท   จันทะไทย 12 หนองบัวพิทยาคาร
378 11296 ม.3 เดิม 27761 ภาษา-คณิต นางสาวฐาปนี   สุรนันท 13 หนองบัวพิทยาคาร
377 11295 ม.3 เดิม 27777 ภาษา-คณิต นางสาวสุชานันท   จันทะไทย 12 หนองบัวพิทยาคาร
378 11296 ม.3 เดิม 27761 ภาษา-คณิต นางสาวฐาปนี   สุรนันท 13 หนองบัวพิทยาคาร
379 11297 ม.3 เดิม 27774 ภาษา-คณิต นางสาวศศิกานต   อินทรตระกูล 13 หนองบัวพิทยาคาร
380 11300 ม.3 เดิม 27977 ภาษา-คณิต นางสาววิภวาณี   จงเกิด 13 หนองบัวพิทยาคาร
381 11309 ม.3 เดิม 28063 ภาษา-คณิต นางสาวปรียนันท   อมรนพพันธุ 13 หนองบัวพิทยาคาร
382 11310 ม.3 เดิม 28056 ภาษา-คณิต นางสาวฐิติพร   ผิวสวัสด์ิ 13 หนองบัวพิทยาคาร
383 11312 ม.3 เดิม 27919 ภาษา-คณิต เด็กหญิงชลนิชา   บุญเพ็ง 13 หนองบัวพิทยาคาร
384 11313 ม.3 เดิม 27916 ภาษา-คณิต นางสาวจิรพร   นาชัยเงิน 13 หนองบัวพิทยาคาร
385 11316 ม.3 เดิม 27733 ภาษา-คณิต นางสาวเบญจพร   คงเจริญ 13 หนองบัวพิทยาคาร
386 11317 ม.3 เดิม 27791 ภาษา-คณิต เด็กชายธิติรุจ   ทองสุทธิ์ 13 หนองบัวพิทยาคาร
387 11318 ม.3 เดิม 27902 ภาษา-คณิต เด็กชายศุภชัย   บัวเกา 13 หนองบัวพิทยาคาร
388 11319 ม.3 เดิม 27935 ภาษา-คณิต นางสาวเบญญา   เหมาะตัว 13 หนองบัวพิทยาคาร
389 11320 ม.3 เดิม 28051 ภาษา-คณิต นางสาวกิติยาพร   นาหัวดง 13 หนองบัวพิทยาคาร
390 11321 ม.3 เดิม 27914 ภาษา-คณิต นางสาวกรรณิการ   ชํานาญ 13 หนองบัวพิทยาคาร
391 11325 ม.3 เดิม 28144 ภาษา-คณิต นายปกรณ   สุรินทรดอนคา 13 หนองบัวพิทยาคาร
392 11326 ม.3 เดิม 28215 ภาษา-คณิต นางสาวเปมิกา   สวางพิทักษ 13 หนองบัวพิทยาคาร
393 11327 ม.3 เดิม 28252 ภาษา-คณิต นายธนวัฒน   เกิดคํา 13 หนองบัวพิทยาคาร
394 11328 ม.3 เดิม 28248 ภาษา-คณิต นายชัยสิทธิ์   ผิวผอง 13 หนองบัวพิทยาคาร
395 11329 ม.3 เดิม 28179 ภาษา-คณิต นายชยานันท   โอษสมบัติ 13 หนองบัวพิทยาคาร
396 11331 ม.3 เดิม 28187 ภาษา-คณิต นายศุภณัฐ   โพธิทากุล 13 หนองบัวพิทยาคาร
397 11332 ม.3 เดิม 27821 ภาษา-คณิต เด็กหญิงธิดารัตน   มาภิรมย 13 หนองบัวพิทยาคาร
398 11333 ม.3 เดิม 28181 ภาษา-คณิต เด็กชายธีรภัทร   ธีระบุญยะเกียรติ 13 หนองบัวพิทยาคาร
399 11334 ม.3 เดิม 27694 ภาษา-คณิต นายพัชรพล   ศรีชัยโย 13 หนองบัวพิทยาคาร
400 11338 ม.3 เดิม 28158 ภาษา-คณิต นางสาวทินา   ฟอรริสท 13 หนองบัวพิทยาคาร



รายชื่อนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จํานวน 460 คน

ท่ี เลขท่ีสมัคร ประเภท ID เดิม แผน ช่ือ-สกุล หองสอบที่ เซ็นรายงานตัว โรงเรียนเดิม
401 11342 ม.3 เดิม 27954 ภาษา-คณิต นายพิษณุ   บุญสุระ 13 หนองบัวพิทยาคาร
402 11343 ม.3 เดิม 27937 ภาษา-คณิต นายฉัตรมงคล   พุฒพันธ 13 หนองบัวพิทยาคาร
403 11344 ม.3 เดิม 27892 ภาษา-คณิต เด็กชายธนภณ   ยาพันธุ 13 หนองบัวพิทยาคาร
404 11346 ม.3 เดิม 27943 ภาษา-คณิต นายธนพล   วันชัย 13 หนองบัวพิทยาคาร
405 11347 ม.3 เดิม 28055 ภาษา-คณิต นางสาวชลนิชา   จี๋พิมาย 7 หนองบัวพิทยาคาร
406 11348 ม.3 เดิม 29082 ภาษา-คณิต เด็กหญิงสุพัตรา   ดงขาว 7 หนองบัวพิทยาคาร
407 21002 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวชวัลรัตน   ศรีอินทรนอย 1 รมเกลา
408 21005 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวิทับทิม   ทิศเสถียร 1 ทุงโปรงประชาสรรค
409 21006 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายชัยพร   ขันบุตรศรี 1 จริยานุสรณ
410 21010 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวอัญชลีภรณ   แสนสวาท 1 อนุบาลภูบดินทร
411 21019 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวทิปกรณ   บุตรงาม 1 หนองบัววิทยายน
412 21024 ทั่วไป 27924 ภาษา-คณิต นางสาวพัชรินทร   กงภูเวช 1 หนองบัวพิทยาคาร
413 21034 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวนารี   สัจบาล 1 บานบกโนนเรียง
414 21039 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวสุพัตตรา   ดานซาย 1 กุดดูพิทยาคม
415 21044 ทั่วไป 26939 ภาษา-คณิต นายชัชวาล   พรมหากุล 2 หนองบัวพิทยาคาร
416 21051 ทั่วไป 27759 ภาษา-คณิต นายเชิดชาย   ชาวะนะ 2 หนองบัวพิทยาคาร
417 21058 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายชยานันท   ปดตะกะ 2 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
418 21078 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายพชรพล   ศรีเกษ 2 คําแสนวิทยาสรรค
417 21058 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายชยานันท   ปดตะกะ 2 โคกกลางใหมโพธ์ิทอง
418 21078 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายพชรพล   ศรีเกษ 2 คําแสนวิทยาสรรค
419 21085 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวญาณทิพย   สุพรรณ 3 หนองบัววิทยายน
420 21087 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวธัญญธร   โกมุทธพงษ 3 เฉลิมพระเกรียติหนองบัวลําภู
421 21092 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายวรพล   อาจหาญ 3 สงวนศึกษา
422 21096 ทั่วไป 27766 ภาษา-คณิต นางสาวบุษกล   ตางจงราช 3 หนองบัวพิทยาคาร
423 21102 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายวัฒนปรัชญ   ผงสินธุสุ 3 สกลราชวิทยานุกูล
424 21106 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวไอลดา   ผลเพ็ชร 3 บานนาเลิง
425 21108 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวภัทรวดี   โพธิแสง 3 กุดดูพิทยาคม
426 21111 ทั่วไป 28161 ภาษา-คณิต นางสาวปณัฐดา   พัฒโท 3 หนองบัวพิทยาคาร
427 21128 ทั่วไป 26959 ภาษา-คณิต นายอิทธิศักด์ิ   ภูลายยาว 4 หนองบัวพิทยาคาร
428 21135 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวสุมินตรา   ราชประสิทธิ์ 4 หนองบัววิทยายน
429 21146 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายนนทวัฒน   สีดามุย 4 คําแสนวิทยาสรรค
430 21147 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวพรญาณี   เย็นฤดี 4 กุดดินจี่พิทยาคม
431 21150 ทั่วไป 27994 ภาษา-คณิต นายธราดล   พิมพิลา 4 หนองบัวพิทยาคาร
432 21152 ทั่วไป 27888 ภาษา-คณิต เด็กชายชนชนะ   สียางนอก 4 หนองบัวพิทยาคาร
433 21163 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวประภาวรรณ   กงวิลัย 5 บานพราว
434 21164 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายจีรศักด์ิ   จันทรชมภู 5 บานพราว
435 21165 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายพงศเพชร   โตเกิด 5 บานพราว
436 21166 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาววายุภัทร   ปาคํา 5 จริยานุสรณ
437 21172 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวอรัญญา   เพราะภูมิ 5 หนองสวรรควิทยาคาร
438 21184 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาววรรณรวี   ศิริคําเพ็ง 5 คําแสนวิทยาสรรค
439 21187 ทั่วไป 27851 ภาษา-คณิต นายศุภวัฒน   พล่ัวพันธ 5 หนองบัวพิทยาคาร
440 21191 ทั่วไป 27845 ภาษา-คณิต นายพีรพัฒน   พุทโธ 5 หนองบัวพิทยาคาร
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441 21195 ทั่วไป 27797 ภาษา-คณิต เด็กชายพงศธร   แกวสุข 5 หนองบัวพิทยาคาร
442 21200 ทั่วไป 27951 ภาษา-คณิต นายวันชนะ   บุญเรือน 5 หนองบัวพิทยาคาร
443 21201 ทั่วไป 27807 ภาษา-คณิต นายเชาวรัตน   ออมนอก 6 หนองบัวพิทยาคาร
444 21203 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายภูรินทร   จัตุจันทร 6 คําแสนวิทยาสรรค
445 21204 ทั่วไป 27750 ภาษา-คณิต นายปริญญา   พันธุพาลา 6 หนองบัวพิทยาคาร
446 21205 ทั่วไป 27745 ภาษา-คณิต นายธนารักษ   ศรีสังข 6 หนองบัวพิทยาคาร
447 21207 ทั่วไป 27900 ภาษา-คณิต นายภานุพงษ   สีพุทธา 6 หนองบัวพิทยาคาร
448 21215 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวชลฤดี   ทาพิลา 6 พิชญบัณฑิต
449 21218 ทั่วไป ภาษา-คณิต นายธีรภัทร   ศรีเจริญ 6 บานชินราษฎรเกษมศรี
450 21219 ทั่วไป 27802 ภาษา-คณิต เด็กชายวีรภัทร   บุญธรรม 6 หนองบัวพิทยาคาร
451 21220 ทั่วไป 27940 ภาษา-คณิต เด็กชายณัฐพล   เชี่ยงเจน 6 หนองบัวพิทยาคาร
452 21222 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวพรรณภษา   อินทวงค 6 ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา
453 21225 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวจริญญา   อินทะรักษา 6 มหาไถศึกษาเลย
454 21228 ทั่วไป ภาษา-คณิต นางสาวขนิษฐา   ศรีกันหา 6 กุดดินจี่พิทยาคม
455 21229 ทั่วไป 27758 ภาษา-คณิต เด็กชายอัษฎากร   จิตผล 6 หนองบัวพิทยาคาร
456 21230 ทั่วไป 26944 ภาษา-คณิต นายพงศกร   นาบัณฑิต 6 หนองบัวพิทยาคาร
457 21235 ทั่วไป 27789 ภาษา-คณิต นายธนพล   บุญกวาง 6 หนองบัวพิทยาคาร
458 21242 ทั่วไป 27896 ภาษา-คณิต นายนันทวัฒน   เนื้องชมภู 7 หนองบัวพิทยาคาร
457 21235 ทั่วไป 27789 ภาษา-คณิต นายธนพล   บุญกวาง 6 หนองบัวพิทยาคาร
458 21242 ทั่วไป 27896 ภาษา-คณิต นายนันทวัฒน   เนื้องชมภู 7 หนองบัวพิทยาคาร
459 21245 ทั่วไป 27992 ภาษา-คณิต นายธนพล   จําบุญ 7 หนองบัวพิทยาคาร
460 21247 ทั่วไป 27718 ภาษา-คณิต นางสาวนิลธินาท   พงษสิงห 7 หนองบัวพิทยาคาร


