
ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั
1 เด็กหญิงปาณิสรา  กญัญาสาย นางสุภิญญา  กญัญาสาย 32578 โรงเรียนบา้นหนองม่วง

2 เด็กหญิงอติกานต ์ โพธ์ินอก นางสาวอภิรมย ์ อ  านาจ 35102 โรงเรียนบา้นหวัสะพาน

3 เด็กหญิงนาเดียร์  ปาทา นางสาวกิจรัตนดา  จนัทนะมูลตรี 35797 โรงเรียนบา้นหวัสะพาน

4 เด็กหญิงบุญญภาดา  ทองจ ารูญ นางสาวปภาดา  เทียนกระโทก 35295 โรงเรียนบา้นเข่ือนลัน่

5 เด็กหญิงกุลณดา  อุเทนสุต นางณฎัฐ์พชัร์  อุเทนสุต 34674 โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ์

6 เด็กชายณิชคุณ  ผงผานอก นายนิรุทธ์  ผงผานอก 35426 โรงเรียนบา้นเข่ือนลัน่

7 เด็กหญิงศรศิลป์  ทบัอมรศิริ นายเมคิน  ทบัอมรศิริ 35004 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

8 เด็กหญิงบวรลกัษณ์  เพชรประไพ นางสาวอรุณ  เพชรประไพ 20817 โรงเรียนบา้นโนนคร้อ

9 เด็กชายกฤตยชญ ์ คุม้ไข่น ้า นายปุริมพล  คุม้ไข่น ้า 34501 โรงเรียนบา้นวงัอา้ยคง

10 เด็กชายพีรวิชญ ์ ปะกิระนงั นางสาวโสภา  โคตรสมบติั 35294 โรงเรียนดอนเปลา้ศึกษา

11 เด็กหญิงพรน าพา  นนทรักษ์ นางพรพรรณ  นนทรักษ์ 33947 โรงเรียนบา้นหว้ยทราย

12 เด็กหญิงณฐัวดี  แกว้วิเศษ นางภรภร  ฐานหมัน่ 32008 โรงเรียนซบัมงคลวิทยา

13 เด็กชายพิชฌุตม ์ จิตรพิลยั นางศรีสุดา  จิตรพิลยั 25070 โรงเรียนรังงามวิทยา

14 เด็กชายสุรศกัด์ิ  สวสัด์ิ นางสมพิศ  สวสัดี 33457 โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม

ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั
1 เด็กหญิงพิมพล์ภสั  จูหม่ืนไวย์ นางนภสันนัท ์ จูหม่ืนไวย์ 32876 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

2 เด็กชายศกัรินทร์  ดีเลิศ นายธนพงศ ์ ดีเลิศ 34193 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

3 เด็กหญิงประกายเพชร  อุตรส นางธญัพร  อุตรส 36024 โรงเรียนบา้นวงัตาเทพ

4 เด็กชายศกัด์ิชยั  งอบสูงเนิน นางสาวเมธิกา  ศุภกรเขมิกา 30519 โรงเรียนเอกชน เขต 3

5 เด็กหญิงธญัวรัตน์  ภูคงคา นางนภสัวรรณ  ภูคงคา 34391 โรงเรียนปากจาบวิทยา

6 เด็กหญิงปิยะรักษ ์ ลอ้อุทยั นางเยาวพรรณ  ลอ้อุทยั 19678 โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ์

7 เด็กหญิงสมลพร  วรรณกุล สิบเอกเริงชยั  วรรณกุล 30790 โรงเรียนบา้นหนองโจด

8 เด็กหญิงขวญัสุดา  ชาญณรงค์ นายภาณุวจัน์  ชาญณรงค์ 31270 โรงเรียนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล
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เขต 3

อนุบาล 3 หรือช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่
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เขต 3
ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 3



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั

1 เด็กชายเศรษฐพงศ ์ ไชยรวีวฒัน์ นายธีรวฒิุ  มิกขนุทด 15775 โรงเรียนโป่งขนุเพชร

2 เด็กหญิงสุริศา   แกว้วิชยั นางสาวรัญชินา  แกว้วิชยั 34459 โรงเรียนบา้นวงักะทะ

3 เด็กชายพีรพฒัน์  ทองบริสุทธ์ิ นางลดัดาวลัย ์ ทองบริสุทธ์ิ 28917 โรงเรียนโป่งนกพิทยาคม

4 เด็กชายณชัพล  โสพิลา นายเวชพิสิฐ  โสพิลา 31713 โรงเรียนบา้นวงัเสมา(พินิจอนุสรณ์)

5 เด็กหญิงธญัรดี  ยทุธยง นายเสกสรร  ยทุธยง 35855 โรงเรียนบา้นวงัใหม่พฒันา

6 เด็กหญิงคีตภทัร  เคนชมภู นางมะลิ  เคนชมภู 31878 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

7 เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพนัธ์ นายสมจิตร  ปรีชพนัธ์ 36051 โรงเรียนบา้นเข่ือนลัน่

8 เด็กชายธนกฤต  พลมณี นางสีสุดา  เหล็กกลา้ 34426 สพป.ชย.3

9 เด็กหญิงกุลภสัร์  เคลา้โนนคร้อ นางปริญญา  เคลา้โนนคร้อ 32047 โรงเรียนบา้นหนองตานา

10 เด็กชายณฐกร  ทองปัสโนว์ นายสุจริต  ทองปัสโนว์ 34192 โรงเรียนบา้นวงัใหม่พฒันา

11 เด็กหญิงกุลธรา  มุกดา นายนพรัตน์  มุกดา 34198 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

12 เด็กหญิงบุษราคมั  ชินขนุทด นางพิสมยั  ชินขนุทด 27952 โรงเรียนวงัใหม่พฒันา

13 เด็กชายณฏัฐพชัร์  นาทบรรลือ นางสุวิชา  นาทบรรลือ 33887 โรงเรียนจตุัรัสวิทยานุกูล

14 เด็กชายรัตนเทพ  ปิณฑะคุปต์ นางจตุพร  จนัทร์น ้าใส 22505 สพป.ชย.3

15 เด็กหญิงอนัวิดา  เทียนเมืองปัก นางสาวอจัฉรา  เทียนเมืองปัก 35311 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

16 เด็กชายสิริพฒัน์  ช านินอก นายอาวธุ  ช านินอก 20346 โรงเรียนบา้นน ้าลาด

17 เด็กชายชิษณุพงศ ์ สร้อยสูงเนิน นางจงจิตร  สร้อยสูงเนิน 35007 โรงเรียนบา้นหนองโจด

18 เด็กชายสิทธสินธ์  ตราบุรี นายศราวฒิุ  ตราบุรี 34738 โรงเรียนบา้นสะพานยาว

19 เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง นางประนอม  ประทุมแสง 24540 โรงเรียนบา้นข้ีเหล็ก
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เขต 3

ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 6



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั

1 เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ นางแสงจนัทร์  ดิเรกศิลป์ 22970 โรงเรียนบา้นหนองตานา

2 เด็กหญิงเกศราภรณ์ มะลิวนั นางอ าไพ  มะลิวนั 34994 โรงเรียนบา้นเกาะมะนาว

3 เด็กชายบลัลงัก ์ อินพล นายนริศ  อินพล 29102 โรงเรียนบา้นเกาะมะนาว

4 นางสาววรัญญา  อารีญาติ นางแตงอ่อน  อารีญาติ 33241 โรงเรียนบา้นหนองดง

5 ด.เด็กชายสิรวิชญ ์ โบขนุทด นางณภสัวรรณ  สุวรรณโสภา 32733 โรงเรียนบา้นโนนมะกอกงาม

6 เด็กหญิงชนิกานต ์ จงกลาง นางอุไร  จงกลาง 27551 โรงเรียนบา้นหนองดง

7 เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรเงิน นางวิภา  บุตรเงิน 21571 โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่งวฒันา

8 เด็กหญิงรวิสรา  แสงวิจิตร นางนาตยา  แสงวิจิตร 22219 โรงเรียนบา้นโนนเชือก

9 เด็กหญิงสุชานุช  ศรีสม นางสุนตัตา  ศรีสม 29262 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

10 เด็กหญิงพิชชาพร  เถียนหนู นางจุราภรณ์  เถียนหนู 24815 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

11 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนงั นายเสกสันต ์ ประวะเสนงั 27033 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

12 เด็กชายยทุธภูมิ  เศษฤทธ์ิ นางจีรวรรณ  เศษฤทธ์ิ 31356 โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก

13 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีใส นางพรรณวดี  ศรีใส 22352 โรงเรียนบา้นท่ากูบ

14 เด็กชายสรวิชญ ์ บุตรศรีผา นางถาวร  บุตรศรีผา 34993 โรงเรียนบา้นโนนฝาย

15 เด็กชายพชัรพล  กระจ่างศรี นายธนกฤต  กระจ่างศรี 33322 โรงเรียนชุมชนหว้ยยายจ๋ิว

16 เด็กชายฉตันชยั  สุปัด นายปรีชา  สุปัด 29406 โรงเรียนบา้นโป่งเกต

17 เด็กหญิงพชัรประภา  ส าราญ นางฉลียา  แสงนิกุล 33454 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามคัคี

18 เด็กชายธนาธิป  แสงจกัร์ นายพิเชษฐ์  แสงจกัร์ 31879 โรงเรียนบางอ าพนัธ์วิทยาคม
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เขต 3

ระดับ  มธัยมศึกษา ปีที่ 3



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั
1 นางสาววิภาวรรณ  ภูแช่มโชติ นางพรทิพย ์ ภูแช่มโชติ 31579 โรงเรียนบา้นส านกัตูมกา

2 นายธนโชติ  ไลเ้ลิศ นายสมชาย  ไลเ้ลิศ 24258 โรงเรียนบา้นเสล่ียงทอง

3 นายภูรินทร์สุกฤษฎ์ิ  ก าลงัเหลือ นายณฐัภูมินทร์  ก าลงัเหลือ 30453 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

4 นางสาวฌิณญัญา  ผิวแดง นายสถาพร  ผิวแดง 25514 โรงเรียนกนักงบา้นล่ีสามคัคี

5 นางสาวผ่องอ าไพ  กล่ินศรีสุข นายส ารวม  กล่ินศรีสุข 7301 บ านาญจ่ายตรงเขต 3

6 นายธนภูมิ  ไชยเดช นางสวงค ์ ไชยเดช 17500 โรงเรียนบา้นโนนจาน

7 นางสาวสิริกานดา  กุณโฮง นางสาวิตรี  กุณโฮง 24387 โรงเรียนบา้นหนองฉิม (สิงห์จนัทร์บ ารุง)

8 นางสาวกลัยก์มล  แขขนุทด นางสมสมยั  แขขนุทด 31692 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

9 นางสาวณฐัชาภรณ์  นวลงาม นางศิริพร  นวลงาม 28019 โรงเรียนบา้นโนนเชือก

10 นางสาวพฤตยา  อ่อนอา้ย นายพสิษฐ์  อ่อนอา้ย 33823 โรงเรียนบา้นโป่งนกพิทยา สาขาคลองผกัหวาน

11 นายกิตติคุณ  เกียรติศกัด์ิศิริ นางทศันียานนัท ์ เกียรติศกัด์ิศิริ 19026 สพป.ชย.3

12 นางสาวรุจิรา  คุณกนัหา นายวิญญู  คุณกนัหา 26310 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

13 นายกฤติน  ประยรูหาญ นายศิริพงษ ์ ประยรูหาญ 27142 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

14 นางสาววรรัตน์  เขตจตุัรัส นางสุกลัยา  เขตจตุัรัส 35694 โรงเรียนบา้นส าโรงโคก

15 นางสาวนงนภสั  ภิรมยไ์ทย นางรัชนีกร  ภิรมยไ์ทย 28424 โรงเรียนบา้นหนองบวัใหญ่

16 นางสาวอารีรัตน์  พาดฤทธ์ิ นางกมลรัตน์  พาดฤทธ์ิ 33723 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

17 นางสาวศิริกญัญา  แกว้ดอนรี นายบุญส่ง  แกว้ดอนรี 24407 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

18 นายพยงุศกัด์ิ  กุสันเทียะ นายผ่อง  กุสันเทียะ 18454 โรงเรียนบา้นหนองโสน

ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั

1 นายกิรติ  แสงกอ้น นางอธญัญารัตน์  แสงกอ้น 25600 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

2 นายพชัรพล  สินสม นางจิระพรรณ  สินสม 22742 โรงเรียนบา้นหนองลูกชา้ง
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เขต 3

ระดับ  ปวส. ปี 2 หรืออนุปริญญา ปีสุดท้าย
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ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั

1 นางสาวณิชกานต ์ ชาลีเครือ นางปัทมา  ชาลีเครือ 20342 โรงเรียนบา้นหนองลูกชา้ง

2 นางสาวจรรยารักษ ์ พูนรัตนบณัฑิตย์ นายบณัฑิต  พนูรัตนบณัฑิตย์ 26608 โรงเรียนบา้นง้ิว

3 นางสาวเกษราภรณ์  เอ่ียมพรม นายสุภาพ  เอ่ียมพรม 21488 โรงเรียนบา้นสะพานหิน

4 นางสาวเตยงาม  ดีขามป้อม นางกชพรรณ  ดีขามป้อม 27959 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

5 นายธิตินนัทน์  ชอบจิตร นางเยาวนิตร  ชอบจิตร 32140 โรงเรียนบา้นหนองดินด า

6 นางสาวนฤมล  อินทร์สวาท นางประภสัสร  เด็ดแกว้ 29558 โรงเรียนหนองบวับานวิทยา

7 นางสาวเรืองศิริ  ดียางหวาย นายบุญเรือง  ดียางหวาย 18358 โรงเรียนบา้นโป่งนกพิทยา

8 นางสาวปิยธิดา  วงศค์  าสิงห์ นายอนุชา  วงษค์  าสิงห์ 24871 โรงเรียนบา้นละหาน(อภิรักษวิ์ทยา)

9 นางสาววรภา  คุปตโ์รจน์องักูล นางสุวรักษ ์ คุปตโ์รจน์องักูล 25830 โรงเรียนวงัใหม่พฒันา

10 นางสาวธนวรรณ  ฉนัทิยานนท์ นายวิธาน ฉนัทิยานนท์ 27690 โรงเรียนบา้นโนนคร้อ

11 นายพชัรพล  พงศส์มยั นายทนง  พงศส์มยั 17500 โรงเรียนบา้นโนนจาน

12 นางจิราพร  นิสสัยหาญ นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ 29590 โรงเรียนหนองบวับานวิทยา

13 นางสาวอรวรรณ  พรโสภณ นายประมร  พรโสภณ 27994 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามคัคี

14 นายกรัณย ์ เบียดนอก นายสมชาย  เบียดนอก 23031 โรงเรียนบา้นเทพพนาธรรมนิติอุปถมัภ์

15 นางสาวนวรัตน์  คุนช่ืน นายประสิทธ์ิ  คุณช่ืน 27655 โรงเรียนบา้นโสกคร้อ

16 นางสาวแพรวนิต  คุม้คง นางเทพกลัยา  จตุัภทัรกุล 20969 โรงเรียนบา้นโสกคร้อ

17 นายสรัญพทัธ์  ตนัวิรัตน์ นางสุรัชนี  ตนัวิรัตน์ 11380 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

18 นายจิรารุวฒัน์  สมพงศ์ นางณรรฐวรรณ  สมพงศ์ 23323 โรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก

19 นายทวีศกัด์ิ  สิงห์ลา นายสมบูรณ์  สิงห์ลา 25290 โรงเรียนจตุัรัสวิทยานุกูล

20 นายประกฤษฎ์ิ แกว้คะตา นางเพญ็พชั  แกว้คะตา 20327 โรงเรียนบา้นหนองผกัชี

21 นางสาวพชัรพร  พิมพศ์รี นางดาหวนั  พิมพศ์รี 11732 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี

22 นายสองขวญั  พรศิวกุลวงศ์ นายสมชยั  พรศิวกุลวงศ์ 15870 โรงเรียนบา้นโคกแสว

23 นายอนนัตท์วธุ  กลา้หาญ นางพิมพมิ์กา  กลา้หาญ 15648 โรงเรียนบา้นหนองบวัรอง

24 นายรัชชานนท ์ กลายกลาง นายทนงศกัด์ิ  กลายกลาง 22048 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

25 นางสาวธนพร  จกัรชยั นายบรรเชาว ์ จกัรชยั 21100 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
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ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั

26 นายสุชานนท ์ ชูวงัวดั นายนาวธุ  ชูวงัวดั 17145 โรงเรียนบา้นวงักุง

27 นายจาตุรนต ์ มงคลศิริ นางราณี  มงคลศิริ 21099 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

28 นายสุชาธิษฐ์  สิทธิไทย นางสุจิตรา  สิทธ์ิไทย 22089 โรงเรียนบา้นง้ิว

29  นางสาวณฐัวิภา  ยงัโนนตาด นางนงเยาว ์ ยงัโนนตาด 31748 โรงเรียนหวัสระวิทยา

30 นางสาวนภาพรรณ  ทองพิมพ์ นางส าราญ  ทองพิมพ์ 17293 โรงเรียนจตุัรัสวิทยานุกูล

31 นายนนทพทัธ์  ทวีลาภ นายวรายทุธ  ทวีลาภ 31836 สพป.ชย.3

32 นางสาวพิมพช์นก  อินทร์หา้งหวา้ นางสาวจริยา  รัตนพิทกัษ์ 31253 สพป.ชย.3

33 นายปัญญานนัท ์ กลา้รอด นายอนนัท ์ กลา้รอด 27609 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

34 นางสาวณฐัชา  มีโพนทอง นางละมา้ย  มีโพนทอง 21772 โรงเรียนบา้นหนองม่วง
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