
เลขทีน่ั่งค ำน ำหนำ้ชือ่-สกลุ โรงเรยีน

P001 เด็กชำย ศภุกฤต อุน่พกิลุ เมอืงวำปีปทมุ

P002 เด็กชำย รักตระกลู มะลำ อนุบำลเมอืงใหมส่วุรรณภมู ิ 

P003 เด็กชำย พรีะพัฒน ์บบุผำ บำ้นหนองคลองใหมหั่วนำค ำ

P004 เด็กหญงิพมิพล์ภัส พมิขวัญ บำ้นหนองคลองใหมหั่วนำค ำ

P005 เด็กหญงิศภุำพชิญ ์หมำยสขุ บำ้นหนองคลองใหมหั่วนำค ำ

P006 เด็กชำย พงษ  ระวหิังโส อนุบำลเอีย่มสขุ

P007 เด็กหญงิณัฏฐำวรยี ์ สธุดีวงสมร อนุบำลเอีย่มสขุ

P008 เด็กชำย มติรธศิำล   รัตนสงิหำ อนุบำลเอีย่มสขุ

P009 เด็กหญงิจริำพัชร  อนัทะลัย อนุบำลเอีย่มสขุ

P010 เด็กหญงิจติปณุ  อุน่ใจ อนุบำลเอีย่มสขุ

P011 เด็กชำย กฤษตกิลู  บดุดดีอ่น อนุบำลเอีย่มสขุ

P012 เด็กหญงิมลธชิำ อตุสำหะ บำ้นหว้ยศำลำ

P013 เด็กชำย ธรีภัทร ขมุเงนิ โรงเรยีนพระกมุำรมหำสำรคำม

P014 เด็กชำย ปวรศิ   มะนัส บำ้นกดุจกิ 

P015 เด็กหญงิณัฐรกิำ  งำมโต  บำ้นกดุจกิ 

P016 เด็กหญงินันทชพร ปะโมโท บำ้นแวงเหลำ่เกำ่นอ้ย

P017 เด็กชำย กติตวิัตย ์ปั้นงำม บำ้นแวงเหลำ่เกำ่นอ้ย



P018 เด็กหญงิบญุญธดิำ  จันทรฝ์ำง เมอืงปทมุรัตน์

P019 เด็กหญงิพชรมน  นริำรำศน์ เมอืงวำปีปทมุ

P020 เด็กหญงิเจนสดุำ  พลรัตน์ เมอืงวำปีปทมุ

P021 เด็กหญงิภัครว ี เทเวลำ เมอืงวำปีปทมุ

P022 เด็กชำย ภำนุวัฒน ์จันทรด์อน บ ำรงุวทิยำ

P023 เด็กชำย ภำณุวัฒน ์ มำตรนอก วดัพนมวนั

P024 เด็กหญงิสรินิทรำ  พมิพอ์ปู วดัพนมวนั

P025 เด็กชำย ศทุธนันท ์ จ ำปำมลู วดัพนมวนั

P026 เด็กหญงิปัทมำภรณ์  แสนอนิทร์ วดัพนมวนั

P027 เด็กชำย ปรวิัฒน ์  ชยัโคตร บำ้นดงสวรรค์

P028 เด็กชำย รพภัีทร  สำยพลกรัง ดำ่นขนุทด

P029 เด็กชำย ภัชชำนนท ์เกตะลำด บำ้นยำงอไิลดอนกอ่

P030 เด็กหญงินรรธพร อำมำตยพ์ล เมอืงวำปีปทมุ

P031 เด็กชำย วัทธกิร ค ำมกุ เมอืงวำปีปทมุ

P032 เด็กหญงิพชิำมญชุ ์ นอ้ยตรมีลู บำ้นหัวนำ

P033 เด็กหญงิชวัลญำ  จันทรห์อม บำ้นโคกมนโนนทอง

P034 เด็กหญงิขนษิฐำ  อะนะโน บำ้นโคกมนโนนทอง

P035 เด็กชำย ณัฎฐชยั  ทองสทุธิ อนุบำลวำปีปทมุ



P036 เด็กชำย สนิธชุำ  ปรำเมต อนุบำลวำปีปทมุ

P037 เด็กชำย ธนภัทร  ภัทรำบญุญำกลุ อนุบำลวำปีปทมุ

P038 เด็กชำย เสฏฐวฒุ ิ มติะนุ อนุบำลวำปีปทมุ

P039 เด็กชำย พงษ์นรนิทร ์ จรบรุมณ์ อนุบำลวำปีปทมุ

P040 เด็กชำย ชยัวัฒน ์ ขมุทอง บำ้นหนองแฮหนองเหล็ก

P041 เด็กหญงิปภัสสรำ  พลทมุมำ บำ้นหนองแฮหนองเหล็ก

P042 เด็กชำย ณัชพล  แหขนุทด บำ้นหนองแดง

P043 เด็กหญงิไอเดยี  สขุลำ้น บำ้นหนองแดง

P044 เด็กชำย ชนัญญ ู แพนขนุทด บำ้นหนองแดง

P045 เด็กชำย พรีภัทร  ประเศษถำ บำ้นหัวนำ

P046 เด็กหญงิวรำรักษ์ เชือ้กลุ บำ้นหัวนำ

P047 เด็กชำย พงษ์พัฒน ์ ภวภตูำนนท์ บำ้นหัวนำ

P048 เด็กชำย ชยันันท ์ นำมค ำมี บำ้นหัวนำ

P049 เด็กหญงิชลธชิำ  ตดิใจดี บำ้นหนองแต ้

P050 เด็กหญงิพัชรยีำ  แซแ่ต ้ บำ้นบรบอื(บรบอืรำษฎรผ์ดงุ)

P051 เด็กชำย ทศพร  เพ็ญธสิำร บำ้นบรบอื(บรบอืรำษฎรผ์ดงุ)

P052 เด็กชำย ศตพนธ ์ พลดร บำ้นบรบอื(บรบอืรำษฎรผ์ดงุ)

P053 เด็กหญงิพทุธธดิำ  นำมมงุคณุ บำ้นบรบอื(บรบอืรำษฎรผ์ดงุ)



P054 เด็กหญงิณ หทัย  โยแกว้ บำ้นบรบอื(บรบอืรำษฎรผ์ดงุ)

P055 เด็กหญงิกญัญำณัฐ  แพงทยุ บำ้นป่ำแดง

P056 เด็กหญงิจรีนันท ์ จันที บำ้นป่ำแดง

P057 เด็กหญงิสริ ี บญุส ำเร็จ บำ้นป่ำแดง

P058 เด็กหญงิวรรณศกิำนต ์วงศรี บำ้นบรบอื

P059 เด็กหญงิจรินันท ์ จรรยำยง บำ้นโนนรำษีโคกลำ่ม  

P060 เด็กหญงิพรนภัส  คณุแสง บำ้นโนนรำษีโคกลำ่ม  

P061 เด็กหญงิเจวรนิทร ์ จันทรป์ำน บำ้นโนนรำษีโคกลำ่ม  

P062 เด็กชำย วรกฤต  จันทำ ทำ่ลำด

P063 เด็กชำย ศกุลวชิญ ์ ประโคทัง  เมอืงวำปีปทมุ

P064 เด็กหญงิสชุญัญำพร มะโนชำต ิ เมอืงวำปีปทมุ

P065 เด็กหญงิพรชนก  ชนะมำร เมอืงวำปีปทมุ

P066 เด็กหญงิกิง่กำญจน ์ จลุหงส์ บำ้นสนำม

P067 เด็กชำย จริโชค  ยอดสังข์ บำ้นโคกส ำรำญ

P068 เด็กชำย นันทวัช  พมิพรั์ตน์ บำ้นโคกส ำรำญ

P069 เด็กชำย ปวเรศ โคตรพัฒน์ เมอืงวำปีปทมุ

P070 เด็กหญงิกญัญำสริ ิ ลมิเรอืงรอง อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P071 เด็กชำย น ้ำเพชร  เกษำพันธ์ บำ้นกกคอ้กกโพธิ์



P072 เด็กหญงิญำณศิำกำนต ์วรภมู ิ อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P073 เด็กชำย ปรุะชยั นัดท ี อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P074 เด็กหญงิกลัยำรัตน ์แสนอุน่ อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P075 เด็กหญงิอนันตญำ ศรผีอ่งงำม อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P076 เด็กหญงินัชชำ ประกอบแสง อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P077 เด็กหญงิวสธุดิำ วรภมู ิ อนุบำลรอ้ยเอ็ด

P078 เด็กชำย ชยัภัทร  รัชรนิทร์ บำ้นสตกึ

P079 เด็กหญงิเสรมิเพ็ชร เครอืจันทร์ บำ้นโนนยำง

P080 เด็กชำย ศวิกร  โพนสจัีนทร์ อนุบำลสวำ่งแดนดนิ

P081 เด็กชำย สหรัฐ  บรุำณ อนุบำลสวำ่งแดนดนิ

P082 เด็กชำย ภมูพิงศ ์ อำจหำญ อนุบำลสวำ่งแดนดนิ

P083 เด็กชำย พงศก์ฤษณ์ สมสะอำด อนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์

P084 เด็กชำย กฤตภำส  สหีำบญุนำค อนุบำลเอีย่มสขุ

P085 เด็กหญงิปิยพร  ด ำดนิ บำ้นแคน

P086 เด็กหญงิณัฐกำนต ์ ธรรมสำ บำ้นแคน

P087 เด็กชำย ปัณณวชิญ ์ตดุถนีนท์ อนุบำลลมุพกุ(วนัคร ู2503)

P088 เด็กชำย พงศภัค ตดุถนีนท์ อนุบำลลมุพกุ(วนัคร ู2503)

P089 เด็กหญงิกลุปรยีำ พรพลทอง บำ้นโคกสี



P090 เด็กชำย ณรงคศ์ักดิ ์จันทรค์ ำ บำ้นโคกสี

P091 เด็กหญงิเพชรรัตน ์บญุเกดิ พระกมุำรมหำสำรคำม

P092 เด็กชำย มงคลชยั  จันทะคำม บำ้นโพธิช์ยั

P093 เด็กชำย ชชัชวนิ จทูะรักษ์ พระกมุำรรอ้ยเอ็ด

P094 เด็กชำย ภรูณัิฐ  วันดี บำ้นนำฝำย

P095 เด็กชำย กฤตเมธ วรสำร พระกมุำรมหำสำรคำม


