
เลขทีนั่ง้ ค ำน ำหนำ้ ชือ่-สกลุ โรงเรยีน

MT001 เด็กหญงิ พัณนติำ เวโสวำ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT002 เด็กชำย วรุท ดเีวยีง พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT003 เด็กหญงิ จรีะภำ หนูพร พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT004 เด็กชำย สรัล จันทวำรยี์ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT005 เด็กชำย จริำย ุทองยศ โรงเรยีนสำรคำมพทิยำคม

MT006 เด็กชำย กติตพ์พัิฒน ์ เรอืงสมบัติ วำปีปทมุ

MT007 เด็กหญงิ กนกพร  ประธปิอำรำม วำปีปทมุ

MT008 เด็กชำย ศภุกร  อุน่พกิลุ วำปีปทมุ

MT009 นำย จติวิัฒน ์ไพรสณฑ์ บำ้นหนองสระพัง

MT010 เด็กหญงิ พัชรนิทร  สนธิน์อ้ย บำ้นหนองหลบุ

MT011 เด็กชำย ยทุธศักดิ ์ บดุดำนำง บำ้นหนองหลบุ

MT012 เด็กชำย ธรีำนนท ์ รักยศไทย บำ้นหนองหลบุ

MT013 เด็กหญงิ สพุรรษำ   แมน้ย ำ ศรสีะเกษวทิยำลัย

MT014 เด็กชำย รัฐภมู ิ  มหำวงค ์ ชำนุมำนวทิยำคม

MT015 เด็กหญงิ ภัครมัย     ทองน ำ ชำนุมำนวทิยำคม

MT016 เด็กหญงิ อรรมรำ    สหีะบตุร ชำนุมำนวทิยำคม

MT017 เด็กหญงิ ปภำวรนิทร ์ อำมำตรพล วำปีปทมุ



MT018 เด็กหญงิ กติตยิำ  บัวรัตน์ วำปีปทมุ

MT019 เด็กหญงิ อรศิรำ   อนิทวัช ภกูระดงึวทิยำคม

MT020 เด็กชำย วฒุชิยั  ค ำชยั ดำ่นขนุทด

MT021 เด็กหญงิ ทำรดิำ ประรติวำ นำขำ่วทิยำคม

MT022 เด็กหญงิ พชิญำดำ  บตุรวงษ์ นำขำ่วทิยำคม

MT023 เด็กหญงิ ฉัตรชฎำภรณ์  ปะมำ นำขำ่วทิยำคม

MT024 เด็กหญงิ อำภัสรำ  สังครตี วำปีปทมุ

MT025 เด็กหญงิ ชตุกิำญจน ์ ทองมี วำปีปทมุ

MT026 เด็กชำย กติตพิงษ์      ภมูำตย์ กำฬสนิธุพ์ทิยำสรรพ์

MT027 เด็กชำย อสิรพงษ์  สงไพรสน รอ้ยเอ็ดวทิยำลัย

MT028 เด็กหญงิ เหมย่เหมย  วงมำเกษ รอ้ยเอ็ดวทิยำลัย

MT029 เด็กหญงิ เพ็ญนภำ เทศน์สงิห์ โรงเรยีนภกูระดงึวทิยำคม

MT030 นำงสำว อรสิำ สกิขะโต สำรคำมพทิยำคม

MT031 เด็กหญงิ นวรัตน ์ ชภูู่ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT032 เด็กหญงิ สริรัิกษ์  เสอืวเิชยีร พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT033 เด็กหญงิ ปำลติำ  ศรสีแุล พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT034 เด็กชำย ปฐว ี จ ำปำทอง พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT035 เด็กหญงิ น ้ำทพิย ์ บตุรโคตร พยัคฆภมูวิทิยำคำร



MT036 เด็กชำย รัฐศำสตร ์ ศรชีำดำ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT037 เด็กชำย ธรำเทพ  นรัินดป์กรณ์ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT038 เด็กชำย รวพิล  แฝงฤทธิ์ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT039 เด็กชำย พศวรี ์ วำรยีันต์ พยัคฆภมูวิทิยำคำร

MT040 เด็กหญงิ ชฎำพร สงิขรอำจ เกล็ดลิน้วทิยำ

MT041 เด็กชำย อนันตส์ทิธิ ์ จันทรช์ยั ปำกคำดพทิยำคม

MT042 เด็กหญงิ จริวัลย ์ รำชดำ บำ้นหนองกงุวนัดปีระชำสรรค์

MT043 เด็กชำย วธุนัินท ์ ศรโียธำ บำ้นหนองกงุวนัดปีระชำสรรค์

MT044 นำงสำว ศรสีดุำ  หำมนตรี บำ้นหนองกงุวนัดปีระชำสรรค์

MT045 เด็กชำย ธนำวฒุ ิ มทีรัพย์ ยำงวทิยำคม

MT046 เด็กหญงิ อรษิำ  ศรภีวูงษ์ นำดนูประชำสรรพ์

MT047 เด็กหญงิ พรีพั์ชชำ  เทดิกตัญญพูงศ์ สตรสีริเิกศ

MT048 เด็กหญงิ ป่ินมณี  บญุหลำ้ สตรสีริเิกศ

MT049 เด็กหญงิ ณัฐชยำ  จันทสนธ์ สตรสีริเิกศ

MT050 เด็กชำย ภำนุพัฒน ์ จนิดำมณี สตรสีริเิกศ

MT051 เด็กชำย ปรวัฒน ์ สอนบญุทอง สตรสีริเิกศ

MT052 เด็กหญงิ บษุรำค ำ  ชำวนำ สตรสีริเิกศ

MT053 เด็กหญงิ ชนำพร ดำรำเมอืง เขำยอ้ยวทิยำ



MT054 เด็กชำย ธำรไท เบกิประโคน ประโคนชยัพทิยำคม

MT055 เด็กชำย ศภุณัฐ  รอดแสวง ค ำแสนวทิยำสรรค์

MT056 เด็กชำย สรุวฒุ ิ ศรสีว่น ค ำแสนวทิยำสรรค์

MT057 เด็กหญงิ วันทนำ  ผำหัด ค ำแสนวทิยำสรรค์

MT058 เด็กหญงิ วรัชยำ  เพยีรกำร พมิำยวทิยำ

MT059 เด็กชำย ภคนิ  สมสอำงค์ ชมุพวงศกึษำ

MT060 เด็กชำย ชยัยะสทิธิ ์ ช ำนกิลำ้ ชมุพวงศกึษำ

MT061 เด็กชำย กฤตยชญ ์ อนันตภัณฑ์ ชมุพวงศกึษำ

MT062 เด็กชำย วัชรวฒุ ิ ทนึหำร ชมุพวงศกึษำ

MT063 เด็กชำย กลธวัช  สมำนสขุ ชมุพวงศกึษำ

MT064 เด็กชำย ธนภมู ิ ลิม้สริเิรอืงชยั ชมุพวงศกึษำ

MT065 เด็กหญงิ ณัฐณชิำ  โสมชยั สรินิธรวทิยำนุสรณ์

MT066 เด็กชำย อธวิัฒน ์ วงศป์ระเสรฐิ ทำ่ลำด

MT067 เด็กชำย ปฏพัิทธ ์ปีมะแม บำ้นสนำม

MT068 นำงสำว วภิำดำ แซก่วำง บำ้นสนำม

MT069 เด็กหญงิ พยิดำ มลูไชยภมูิ บรบอืวทิยำคำร

MT070 เด็กหญงิ จรัิชยำ. ไชยโนฤทธิ์ บรบอืวทิยำคำร

MT071 เด็กชำย พรำกร  มวีธิี วำปีปทมุ



MT072 เด็กชำย อคัรพล  ฉัตรศรี วำปีปทมุ

MT073 เด็กหญงิ ดลพร  จันโทสทุธิ์ วำปีปทมุ

MT074 เด็กชำย นพัตธร  วงศภ์ธูร วำปีปทมุ

MT075 เด็กหญงิ เจนจริำ  จันโทสทุธิ์ วำปีปทมุ

MT076 เด็กชำย กฤษนัย  สกลุแกว้ วำปีปทมุ

MT077 เด็กหญงิ วรศิรำ  รนิกระโทก วำปีปทมุ

MT078 เด็กหญงิ รัตนำภรณ์ มะโนชำติ วำปีปทมุ

MT079 เด็กหญงิ อำรยีำภรณ์ รำชจันทร์ วำปีปทมุ

MT080 นำงสำว อสิรยี ์ดงขันตี ศรกีระนวนวทิยำคม 

MT081 เด็กหญงิ นันทพร  ดวงสงูเนนิ ไตรคำมสำมัคควีทิยำ

MT082 เด็กชำย มฆวำร  โคตรพัฒน์ เมอืงวำปีปทมุ

MT083 เด็กหญงิ กติญิำดำ ลมิเรอืงรอง รอ้ยเอ็ดวทิยำลัย

MT084 เด็กชำย กฤตพิงศ ์ เบำ้ค ำ พนมไพรวทิยำคำร

MT085 เด็กหญงิ นลนิทพิย ์ ลำดสำวแห พนมไพรวทิยำคำร

MT086 นำย หฤษฏ ์  ตันตนิรเศรษฐ์ โกสมุวทิยำสรรค์

MT087 นำงสำว ศรสีดุำ  แดงนอก โกสมุวทิยำสรรค์

MT088 นำย น ้ำเพชร วสุันเทยีะ โกสมุวทิยำสรรค์

MT089 เด็กชำย นำธำน  ลำทำ โกสมุวทิยำสรรค์



MT090 เด็กหญงิ ธนัชชำ  รังษำ โกสมุวทิยำสรรค์

MT091 เด็กชำย กมล  โทหลำ้ โกสมุวทิยำสรรค์

MT092 เด็กชำย จำรุวัฒน ์ สำรธิ โกสมุวทิยำสรรค์

MT093 เด็กหญงิ กลมชนก ปำณะสโต วำปีปทมุ

MT094 เด็กหญงิ กญัญำนษิฐ ์เพชรอำวธุ วำปีปทมุ

MT095 เด็กหญงิ กำนตป์รยิำ โยธรำช วำปีปทมุ

MT096 เด็กหญงิ สกุญัญำ  มแีกว้ วำปีปทมุ

MT097 นำงสำว ศวิพร  ครองสำดี วำปีปทมุ

MT098 นำงสำว ชตุกิำญจน ์ อนัละ วำปีปทมุ

MT099 นำย ศริเิกยีรต ิ สงิหไ์ชย วำปีปทมุ

MT100 นำย สหรัฐ  ไฝจันทกึ วำปีปทมุ

MT101 เด็กชำย นพคณุ  เสรมิแสง วำปีปทมุ

MT102 เด็กหญงิ อทติตยิำ  ชมภหูลง วำปีปทมุ

MT103 เด็กชำย ปณุยวรี ์สวำศรี วำปีปทมุ

MT104 เด็กหญงิ วรศิรำ พมิยำง วำปีปทมุ

MT105 เด็กชำย พงศพ์ร นริยันท์ วำปีปทมุ

MT106 เด็กชำย ปวรศิ สภุนัก วำปีปทมุ

MT107 เด็กหญงิ อมติวรรณ ศรผีอ่งงำม รอ้ยเอ็ดวทิยำลัย



MT108 เด็กหญงิ ทติยิำพร  ศรดอก เสงิสำง

MT109 เด็กหญงิ นชิำนันท ์ จันทศร มัธยมยำงสสีรุำช

MT110 เด็กชำย ธนวัฒน ์ ฮงุหวน มัธยมยำงสสีรุำช

MT111 เด็กหญงิ ธำรณีิ   แสนสขุ มัธยมยำงสสีรุำช

MT112 เด็กหญงิ ภัดสดุำ ชนะภัย พทุไธสง

MT113 นำย ปกรณ์ อยูเ่ส็ง พทุไธสง

MT114 นำย ณัฐพล ไกรจันทร์ พทุไธสง

MT115 เด็กหญงิ พชิญำนนิ  ยรัีมย์ บำ้นโนนยำง

MT116 เด็กชำย ณัฐวัตร สมสะอำด กนัทรลักษ์วทิยำ

MT117 เด็กชำย นรำธปิ เกตพุงษ์ กนัทรลักษ์วทิยำ

MT118 เด็กหญงิ เกวลนิ  พลพทัิกษ์ วำปีปทมุ

MT119 เด็กหญงิ ศรำวด ี นำมปะเส วำปีปทมุ

MT120 เด็กหญงิ อรนลนิ อำทติยต์ัง้ วำปีปทมุ

MT121 เด็กหญงิ มนัสชนก แสงเนตร วำปีปทมุ

MT122 เด็กชำย มำมนู รำหม์ัน วำปีปทมุ

MT123 เด็กหญงิ วรำพร เกตมุำตย์ วำปีปทมุ

MT124 นำงสำว นำรรัีตน ์สนุทะวงศ์ บำ้นโพธิช์ยั

MT125 เด็กหญงิ มนัญญำ สำโก วำปีปทมุ



MT126 เด็กหญงิ ฐติำพร   ขยันชม จันทรเุบกษำอนุสรณ์

MT127 เด็กหญงิ ศจุกิำ  ไชยมำตย์ จันทรเุบกษำอนุสรณ์

MT128 เด็กหญงิ ฌฌิำภัทร  ลำดแทน่ จันทรเุบกษำอนุสรณ์

MT129 เด็กชำย อนุภำพ  ภริมยก์ลุ บำ้นโคกส ำรำญ


