ื่ -สกุล
เลขทีน
่ ั่งคำนำหน ช
้ำ อ

โรงเรียน

P001 เด็กชำย ศุภกฤต อุน
่ พิกล
ุ

เมืองวำปี ปทุม

P002 เด็กชำย รักตระกูล มะลำ

อนุบำลเมืองใหม่สวุ รรณภูม ิ

P003 เด็กชำย พีระพัฒน์ บุบผำ

บ ้ำนหนองคลองใหม่หัวนำคำ

P004 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมขวัญ

บ ้ำนหนองคลองใหม่หัวนำคำ

P005 เด็กหญิงศุภำพิชญ์ หมำยสุข

บ ้ำนหนองคลองใหม่หัวนำคำ

P006 เด็กชำย พงษ ระวิหังโส

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P007 เด็กหญิงณั ฏฐำวรีย ์ สุธด
ี วงสมร

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P008 เด็กชำย มิตรธิศำล รัตนสงิ หำ

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P009 เด็กหญิงจิรำพัชร อันทะลัย

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P010 เด็กหญิงจิตปุณ อุน
่ ใจ

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P011 เด็กชำย กฤษติกล
ู บุดดีดอ
่ น

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P012 เด็กหญิงมลธิชำ อุตสำหะ

บ ้ำนห ้วยศำลำ

P013 เด็กชำย ธีรภัทร ขุมเงิน

โรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม

P014 เด็กชำย ปวริศ มะนั ส

บ ้ำนกุดจิก

P015 เด็กหญิงณั ฐริกำ งำมโต

บ ้ำนกุดจิก

P016 เด็กหญิงนั นทชพร ปะโมโท

บ ้ำนแวงเหล่ำเก่ำน ้อย

P017 เด็กชำย กิตติวัตย์ ปั ้นงำม

บ ้ำนแวงเหล่ำเก่ำน ้อย

P018 เด็กหญิงบุญญธิดำ จันทร์ฝำง

เมืองปทุมรัตน์

P019 เด็กหญิงพชรมน นิรำรำศน์

เมืองวำปี ปทุม

P020 เด็กหญิงเจนสุดำ พลรัตน์

เมืองวำปี ปทุม

P021 เด็กหญิงภัครวี เทเวลำ

เมืองวำปี ปทุม

P022 เด็กชำย ภำนุวัฒน์ จันทร์ดอน

บำรุงวิทยำ

P023 เด็กชำย ภำณุ วัฒน์ มำตรนอก

วัดพนมวัน

P024 เด็กหญิงสริ น
ิ ทรำ พิมพ์อป
ู

วัดพนมวัน

P025 เด็กชำย ศุทธนั นท์ จำปำมูล

วัดพนมวัน

P026 เด็กหญิงปั ทมำภรณ์ แสนอินทร์

วัดพนมวัน

ั โคตร
P027 เด็กชำย ปริวัฒน์ ชย

บ ้ำนดงสวรรค์

P028 เด็กชำย รพีภัทร สำยพลกรัง

ด่ำนขุนทด

P029 เด็กชำย ภัชชำนนท์ เกตะลำด

บ ้ำนยำงอิไลดอนก่อ

P030 เด็กหญิงนรรธพร อำมำตย์พล

เมืองวำปี ปทุม

P031 เด็กชำย วัทธิกร คำมุก

เมืองวำปี ปทุม

P032 เด็กหญิงพิชำมญชุ์ น ้อยตรีมล
ู

บ ้ำนหัวนำ

P033 เด็กหญิงชวัลญำ จันทร์หอม

บ ้ำนโคกมนโนนทอง

P034 เด็กหญิงขนิษฐำ อะนะโน

บ ้ำนโคกมนโนนทอง

ั ทองสุทธิ
P035 เด็กชำย ณั ฎฐชย

อนุบำลวำปี ปทุม

ิ ธุชำ ปรำเมต
P036 เด็กชำย สน

อนุบำลวำปี ปทุม

P037 เด็กชำย ธนภัทร ภัทรำบุญญำกุล

อนุบำลวำปี ปทุม

P038 เด็กชำย เสฏฐวุฒ ิ มิตะนุ

อนุบำลวำปี ปทุม

P039 เด็กชำย พงษ์ นรินทร์ จรบุรมณ์

อนุบำลวำปี ปทุม

ั วัฒน์ ขุมทอง
P040 เด็กชำย ชย

บ ้ำนหนองแฮหนองเหล็ก

P041 เด็กหญิงปภัสสรำ พลทุมมำ

บ ้ำนหนองแฮหนองเหล็ก

P042 เด็กชำย ณั ชพล แหขุนทด

บ ้ำนหนองแดง

P043 เด็กหญิงไอเดีย สุขล ้ำน

บ ้ำนหนองแดง

P044 เด็กชำย ชนั ญญู แพนขุนทด

บ ้ำนหนองแดง

P045 เด็กชำย พีรภัทร ประเศษถำ

บ ้ำนหัวนำ

ื้ กุล
P046 เด็กหญิงวรำรักษ์ เชอ

บ ้ำนหัวนำ

P047 เด็กชำย พงษ์ พัฒน์ ภวภูตำนนท์

บ ้ำนหัวนำ

ั นั นท์ นำมคำมี
P048 เด็กชำย ชย

บ ้ำนหัวนำ

P049 เด็กหญิงชลธิชำ ติดใจดี

บ ้ำนหนองแต ้

่ ต้
P050 เด็กหญิงพัชรียำ แซแ

บ ้ำนบรบือ(บรบือรำษฎร์ผดุง)

P051 เด็กชำย ทศพร เพ็ญธิสำร

บ ้ำนบรบือ(บรบือรำษฎร์ผดุง)

P052 เด็กชำย ศตพนธ์ พลดร

บ ้ำนบรบือ(บรบือรำษฎร์ผดุง)

P053 เด็กหญิงพุทธธิดำ นำมมุงคุณ

บ ้ำนบรบือ(บรบือรำษฎร์ผดุง)

P054 เด็กหญิงณ หทัย โยแก ้ว

บ ้ำนบรบือ(บรบือรำษฎร์ผดุง)

P055 เด็กหญิงกัญญำณั ฐ แพงทุย

บ ้ำนป่ ำแดง

P056 เด็กหญิงจีรนั นท์ จันที

บ ้ำนป่ ำแดง

P057 เด็กหญิงสริ ี บุญสำเร็ จ

บ ้ำนป่ ำแดง

ิ ำนต์ วงศรี
P058 เด็กหญิงวรรณศก

บ ้ำนบรบือ

P059 เด็กหญิงจิรนั นท์ จรรยำยง

บ ้ำนโนนรำษี โคกล่ำม

P060 เด็กหญิงพรนภัส คุณแสง

บ ้ำนโนนรำษี โคกล่ำม

P061 เด็กหญิงเจวรินทร์ จันทร์ปำน

บ ้ำนโนนรำษี โคกล่ำม

P062 เด็กชำย วรกฤต จันทำ

ท่ำลำด

P063 เด็กชำย ศุกลวิชญ์ ประโคทัง

เมืองวำปี ปทุม

ั ญำพร มะโนชำติ
P064 เด็กหญิงสุชญ

เมืองวำปี ปทุม

P065 เด็กหญิงพรชนก ชนะมำร

เมืองวำปี ปทุม

P066 เด็กหญิงกิง่ กำญจน์ จุลหงส ์

บ ้ำนสนำม

P067 เด็กชำย จิรโชค ยอดสังข์

บ ้ำนโคกสำรำญ

P068 เด็กชำย นั นทวัช พิมพ์รัตน์

บ ้ำนโคกสำรำญ

P069 เด็กชำย ปวเรศ โคตรพัฒน์

เมืองวำปี ปทุม

P070 เด็กหญิงกัญญำสริ ิ ลิมเรืองรอง

อนุบำลร ้อยเอ็ด

P071 เด็กชำย น้ ำเพชร เกษำพันธ์

บ ้ำนกกค ้อกกโพธิ์

P072 เด็กหญิงญำณิศำกำนต์ วรภูม ิ

อนุบำลร ้อยเอ็ด

ั นั ดที
P073 เด็กชำย ปุระชย

อนุบำลร ้อยเอ็ด

P074 เด็กหญิงกัลยำรัตน์ แสนอุน
่

อนุบำลร ้อยเอ็ด

P075 เด็กหญิงอนั นตญำ ศรีผอ
่ งงำม

อนุบำลร ้อยเอ็ด

P076 เด็กหญิงนั ชชำ ประกอบแสง

อนุบำลร ้อยเอ็ด

P077 เด็กหญิงวสุธด
ิ ำ วรภูม ิ

อนุบำลร ้อยเอ็ด

ั ภัทร รัชรินทร์
P078 เด็กชำย ชย

บ ้ำนสตึก

P079 เด็กหญิงเสริมเพ็ชร เครือจันทร์

บ ้ำนโนนยำง

ี ันทร์
P080 เด็กชำย ศวิ กร โพนสจ

อนุบำลสว่ำงแดนดิน

P081 เด็กชำย สหรัฐ บุรำณ

อนุบำลสว่ำงแดนดิน

P082 เด็กชำย ภูมพ
ิ งศ ์ อำจหำญ

อนุบำลสว่ำงแดนดิน

์ ฤษณ์ สมสะอำด
P083 เด็กชำย พงศก

อนุบำลดำรงรำชำนุสรณ์

ี ำบุญนำค
P084 เด็กชำย กฤตภำส สห

อนุบำลเอีย
่ มสุข

P085 เด็กหญิงปิ ยพร ดำดิน

บ ้ำนแคน

P086 เด็กหญิงณั ฐกำนต์ ธรรมสำ

บ ้ำนแคน

P087 เด็กชำย ปั ณณวิชญ์ ตุดถีนนท์

อนุบำลลุมพุก(วันครู 2503)

P088 เด็กชำย พงศภัค ตุดถีนนท์

อนุบำลลุมพุก(วันครู 2503)

P089 เด็กหญิงกุลปรียำ พรพลทอง

บ ้ำนโคกส ี

P090 เด็กชำย ณรงค์ศักดิ์ จันทร์คำ

บ ้ำนโคกส ี

P091 เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญเกิด

พระกุมำรมหำสำรคำม

ั จันทะคำม
P092 เด็กชำย มงคลชย

ั
บ ้ำนโพธิช
์ ย

ั ชวิน จูทะรักษ์
P093 เด็กชำย ชช

พระกุมำรร ้อยเอ็ด

P094 เด็กชำย ภูรณ
ิ ั ฐ วันดี

บ ้ำนนำฝำย

P095 เด็กชำย กฤตเมธ วรสำร

พระกุมำรมหำสำรคำม

