
ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ณัฐภัทร ศรีชมษร หนองบง 1 ด.ช. กฤษดา ปาธรรมมา นาคูณ
2 ด.ช. ธนาคิม ศรีบุรินทร ทอน 2 ด.ช. เจตนิพัทธ พรมมาวัน หัวฝาย
3 ด.ช. เนรมิต สิงหเดชะ บวมหก 3 ด.ช. เจษฎา นาราศรี แกงแลน
4 ด.ช. ปฏิพล เรืองชัย หนองบง 4 ด.ช. ชัชพงศ ศรีบุรินทร สองคอน
5 ด.ช. ปุญญพัฒน ไชยสิทธ์ิ โคนผง 5 ด.ช. ทักษดนัย ไชยวังไชย สองคอน
6 ด.ช. พีรพัชร ศรีบุรินทร บง 6 ด.ช. ธนภัทร พิมพโคตร หินสอ
7 ด.ช. ยุทธธิชัย จุตตะโน นานอย 7 ด.ช. ธรรมรัตน สีหะเนตร กกโพธ์ิ
8 ด.ช. เริศฤทธ์ิ ไชยสิทธ์ิ หนองแซง 8 ด.ช. ธีรภัทร คําสมัย ปลาบา
9 ด.ช. วรวิทย ชาจันทร ภูเรือ 9 ด.ช. พนธกร บุญศรีภูมิ นาคูณ
10 ด.ช. ศุภฤกษ บังเกิดผล หนองบัว 10 ด.ช. พลวัตร นนทะการ หัวฝาย
11 ด.ช. สิทธิพงษ แสนคําสอ หินสอ 11 ด.ช. ภานุวัฒน สุวรรณชาติ กกโพธ์ิ
12 ด.ช. สุวิศิษฏ โศภาวชิราเสนีย สันติสุข 12 ด.ช. วชิรวิทย คําภาจูม กลาง
13 ด.ช. เสษฐวุฒิ ชอบไร สันติสุข 13 ด.ช. วรพงศ วังคีรี กลาง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/1  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นายสมบูรณ  คนยั้ง, นางดวงพร  พรมน้ําอาง

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ช. เสษฐวุฒิ ชอบไร สันติสุข 13 ด.ช. วรพงศ วังคีรี กลาง
14 ด.ญ. จินตนา พรหมาวัน หนองเสือคราง 14 ด.ญ. ณัฐนิชา โสประดิษฐ หนองอุมลัว
15 ด.ญ. ชุติมณท คํามะนิตย โคนผง 15 ด.ญ. พิมพฤดี เครืองหงษ นาคูณ
16 ด.ญ. โชติกาญจน โทรัตน หนองบง 16 ด.ญ. วรัตนธญา อุทคํา โปงกวาง
17 ด.ญ. ทิวารัตน นรขํา ปาจันตม 17 ด.ญ. ศิริประภา ภูสถาน แกงแลน
18 ด.ญ. ธนิดา พิมลนอก บวมหก 18 ด.ญ. ศุจินันท ศรีบุรินทร ปลาบา
19 ด.ญ. นพัสรา โคตรวรรณะ โนนสมบูรณ 19 ด.ญ. สกุลรัตน บุตรพรม โปงกวาง
20 ด.ญ. พัทธิดา สุธงษา บง 20 ด.ญ. สไบแพร นนทะโคตร หนองสนุน
21 ด.ญ. มาริษา สมบัติธง ทอน 21 ด.ญ. สุพรรณี วังคีรี รองจิก
22 ด.ญ. อนุธิดา เหลามาลา หนองบง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กฤษณพงศ ดีผาย ภูเรือ 1 ด.ช. กฤษดา สุธงษา สันติสุข

2 ด.ช. เจษฎา อาจวิชัย บวมหก 2 ด.ช. ชินพัฒน ทันจร สองคอน

3 ด.ช. ชิษณุพงศ บุญทีฆ แกงไฮ 3 ด.ช. นันทกร พิมพสารี ตาดสาน

4 ด.ช. ณัฐรัฐพงษ จําปาสิม ปาจันตม 4 ด.ช. ปริญญา พิมพเสนา สองคอน

5 ด.ช. ทาวิน สารโน สําราญ 5 ด.ช. ภานุวิชญ พระริด แกงเกล้ียง

6 ด.ช. ปฏิพัทธ สมศรี หนองเสือคราง 6 ด.ช. ภูริพัฒน ศรีบุรินทร ปลาบา

7 ด.ช. พัชรพล ฤทธ์ิจันดา ปาจันตม 7 ด.ช. ยศกร วันทองสุข แกงเกล้ียง

8 ด.ช. พิชิตชัย แกวรัตนชวง ทอน 8 ด.ช. ยุทธนา เช้ือบุญมี สองคอน

9 ด.ช. ภัทรพล ช้ันขุนทด หวยลาด 9 ด.ช. รัชชานนท อุนแกว หัวฝาย

10 ด.ช. รังสิมันต พลพิมพ หนองบัว 10 ด.ช. วัชรพงษ มลทากุล รองไผ (ทาล่ี)

11 ด.ช. ศรายุทธ กุลณี หวยลาด 11 ด.ช. วันชัย พรหมมาวัน หัวฝาย

12 ด.ญ. กรรณิการ วงศปอง หนองบง 12 ด.ช. สรวิชญ เนธิบุตร นาคูณ

13 ด.ญ. เกวลิน สุวรรณชาติ โนนสมบูรณ 13 ด.ช. สิรวิชญ โมดาคํา นาคูณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นายสันธิเวชช  มงคลชัย, นางสาวอรนภา  ทําทิพย

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ญ. เกวลิน สุวรรณชาติ โนนสมบูรณ 13 ด.ช. สิรวิชญ โมดาคํา นาคูณ

14 ด.ญ. ณชนก ศรีบุรินทร บง 14 ด.ช. อนุวัฒน เสนานุช รองจิก

15 ด.ญ. ปาณิศา เทียงแกว หนองบง 15 ด.ช. อภิรักษ เทียบจัตุรัส ขามปอม

16 ด.ญ. มุกดา ศรีบุรินทร บานทอน 16 ด.ญ. กัญญากร วันทองสุข โปงกวาง

17 ด.ญ. รัตติกาล อินทํามา หนองบง 17 ด.ญ. ณัฐธิญาภรณ ศรีบุรินทร หินสอ

18 ด.ญ. วรัตนภักด์ิ คิขุนทด หนองเสือคราง 18 ด.ญ. นํ้าเพชร พรหมมาวัน นํ้าทบ

19 ด.ญ. ศุภกานต จันทบุตร สันติสุข 19 ด.ญ. นิชกานต มุงคุล โปงกวาง

20 ด.ญ. สุณิสา ศรีสวัสด์ิ หวยลาด 20 ด.ญ. ปุณฑรา ตาไธสง ปลาบา

21 ด.ญ. สุธีธิดา ยศปญญา บวมหก 21 ด.ญ. พิรามน พรมดี บานกลาง
22 ด.ญ. อริสา ไรพริก ปาจันตม 22 ด.ญ. สุมิตรา เอ้ือยฉิมพลี ลาดคาง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กิตติพงษ วงคําโสม โคนผง 1 ด.ช. ชาญเดช แสนปดชา บานกลาง
2 ด.ช. เจษฎา ตันปลา หวยลาด 2 ด.ช. ฐิติพัฒน ศิริรัตน นาขามปอม
3 ด.ช. เชษฐา ศรีบุรินทร หนองบง 3 ด.ช. ณัฐชัย จรภักดี กกโพธ์ิแสนเอ้ียม
4 ด.ช. ณชพล นาดี ทาศาลา 4 ด.ช. ธนโชติ นัยต๊ิบ โนนแสงแกว
5 ด.ช. ณภัทร จุตตะโน ปาจันตม 5 ด.ช. ธวัชชัย นาราศรี แกง
6 ด.ช. ณัฐดนัย ชัยลา ปาจันตม 6 ด.ช. พัฒนากร จุตะโน บานกลาง
7 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ นามนุ แกงมวง 7 ด.ช. พิทักษ ศรีบุรินทร หนองอุมลัว
8 ด.ช. ณิชาภัทร พวงพล ปาจันตม 8 ด.ช. รัตนากร วงราศ บานกลาง
9 ด.ช. ธนวัฒน วิจิตรปญญา โนนสวาง 9 ด.ช. วีรภัทร วังคีรี นาคูณ
10 ด.ช. ธีรภัทร ญาติณวงษษา หนองบง 10 ด.ช. ศรายุทธ ศรีบุรินทร บานกลาง
11 ด.ช. นรชน ทองปน สานตม 11 ด.ช. อชิระ บัวเหลา ตาดสาน
12 ด.ช. พีรวัส ชอบไร โนนสมบูรณ 12 ด.ช. อดิศร สารมะโน ลาดคาง
13 ด.ช. รังสิมันตุ ชอบไร ภูเรือ 13 ด.ญ. กรรณิกา ภาคําหาน ลาดคาง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/3  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นางกรรณิกา เทพวันดี, นายวีรชน  แข็งแรง

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ช. รังสิมันตุ ชอบไร ภูเรือ 13 ด.ญ. กรรณิกา ภาคําหาน ลาดคาง
14 ด.ช. รัฐศาสตร ศรีกุลวงศ บวมหก 14 ด.ญ. กัญญารัตน ภาวงศ บานแกง
15 ด.ช. ศักด์ิชัย นามยา หนองแซง 15 ด.ญ. ชนาพร บุตรพรม ปลาบา
16 ด.ญ. ฐานิศร เพชรนาวาส ปาจันตม 16 ด.ญ. ณัฐธิดา วังคีรี ลาดคาง
17 ด.ญ. ธัญชนก ทองปน สําราญ 17 ด.ญ. ณัฐธิดา บุตรพรม โปงกวาง
18 ด.ญ. นิรัชพร สุกางโฮง ภูเรือ 18 ด.ญ. เบญจพร ศรีธรรมมา นาขามปอม
19 ด.ญ. ศรุตยา หงษวงค โคนผง 19 ด.ญ. ปริยากร ศรีบุรินทร ปลาบา

20 ด.ญ. ภัทราพร วันทองสุข หัวฝาย
21 ด.ญ. วิลาสินี ศรีแสง โปงกวาง
22 ด.ญ. ศิริวิมล การด แกงแลน
23 ด.ญ. สิตานัน นรพันธ แกงแลน
24 ด.ญ. อธิชา สุวรรณชาติ บานแกง
25 ด.ญ. อักษราภัค ประสงค โคกงาม



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. จิรายุส คํามานิตย ทาศาลา 1 ด.ช. กองภพ วังคีรี ลาดคาง
2 ด.ช. ธีรภัทร ศรีบุรินทร ทาศาลา 2 ด.ช. กิตติพล หาญวงศ รองจิก
3 ด.ช. พงศภัค เวฬุวนารักษ หนองบัว 3 ด.ช. จิรภัทร กัณหา ปลาบา
4 ด.ญ. กมลทิพย ประสิทธิกสิกรณ ทาศาลา 4 ด.ช. ธนโชติ อวงประโคน ปลาบา
5 ด.ญ. ณัฐกมล ศรีวันคํา ทาศาลา 5 ด.ช. นันทวัฒน สุคงเจริญ โพนสูง
6 ด.ญ. ณัฐชา วงคําโสม ทาศาลา 6 ด.ช. พันธวัธน ทรงพุฒิ ปลาบา
7 ด.ญ. ณิชากร ศรีบุรินทร สานตม 7 ด.ช. พุฒิธาดา จิตติพลังศรี รองจิก
8 ด.ญ. เพชรรุจา วังคีรี สานตม 8 ด.ช. ภูริพัฒน โสประดิษฐ โพนสูง
9 ด.ญ. ภัทรธิดา ธรรมกุล ทาศาลา 9 ด.ช. ยุติธรรม วังคีรี ลาดคาง
10 ด.ญ. วิภาดา ลํามะยศ สานตม 10 ด.ช. รอยคีน เสาวสวย ลาดคาง
11 ด.ญ. ศิริประภา จุตตะโน ทาศาลา 11 ด.ช. อัษฎาวุธ บุญศรีภูมิ รองจิก
12 ด.ช. กฤษฎา วงษลา หนองบัว 12 ด.ญ. ชลนิตา พรมลารักษ ลาดคาง
13 ด.ช. พงศภัค เวฬุวนารักษ หนองบัว 13 ด.ญ. ชานิสา พรหมดี โพนสูง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/4  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นางชลรส  ไหลภาภรณ, นายวิทยพัฒนธ  สีหา

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ช. พงศภัค เวฬุวนารักษ หนองบัว 13 ด.ญ. ชานิสา พรหมดี โพนสูง
14 ด.ญ. กนลรัตน มานุรัตน หนองบัว 14 ด.ญ. ธันยชนก คลายทองคํา โพนสูง
15 ด.ญ. กุลรนิษฐดา พวงศรี หนองบัว 15 ด.ญ. ธิดารัตน วังคีรี รองจิก
16 ด.ญ. เบญญาพร ไชยเลิศ หนองบัว 16 ด.ญ. นันทินา อาจสมบาล ลาดคาง
17 ด.ญ. พินธุมาศ เพ็ชรพินิจ หนองบัว 17 ด.ญ. เปมนีย ยาบานทุม ปลาบา
18 ด.ญ. ภัทรธิดา แสนโสภา หนองบัว 18 ด.ญ. พาขวัญ ศรีบุรินทร ปลาบา
19 ด.ญ. สิริวิมล สิงหเดชะ หนองบัว 19 ด.ญ. พิชญาภา โสกันทัต ปลาบา

20 ด.ญ. เพชรรุจา วังคีรี สานตม
21 ด.ญ. ภัทรธิดา ธรรมกุล ทาศาลา
22 ด.ญ. ลลิตาพร ออนหวาน รองจิก
23 ด.ญ. วรรณิศา บุญวิเศษ ปลาบา
24 ด.ญ. วิชาดา อินปลัด โคกงาม
25 ด.ญ. ศิรินทรทิพย วังคีรี รองจิก
26 ด.ญ. ศิริลักษณ ศรีบุรินทร ปลาบา
27 ด.ญ. สิริวิมล วังคีรี รองจิก
28 ด.ญ. สุดาภัก วงคโสภา รองจิก



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ชยกร ศรีบุรินทร แกงมวง 1 ด.ช. ณฐพงศ สละบัวเลย ปลาบา
2 ด.ช. ธนนันท ยะปะภา ถํ้ามูล 2 ด.ช. ณัฏฐกิตต มีศิลป หนองหญาไซ
3 ด.ช. ธัญพิสิษฐ บุตรพรม หนองบัว 3 ด.ช. ถนอมศิรป โทอะรัญ กกโพธ์ิแสนเอ้ียม
4 ด.ช. ราชพล ทองปน ทาศาลา 4 ด.ช. ธนวัฒน มะเด่ือ แกง
5 ด.ช. อิทธิกร ไชยคีนี หนองบง 5 ด.ช. นันพิพัฒน ภูนิติ หนองอุมลัว
6 ด.ญ. กันยกรณ สิงหแดง หนองบัว 6 ด.ช. พงศกร วังคีรี กลาง
7 ด.ญ. กัปตันชฎา แสนสุภา หนองบัว 7 ด.ช. ภัทรกร ตาไธสง กลาง
8 ด.ญ. ขณิฐา พงษพร หนองบง 8 ด.ช. ภานิน สีหะสุทธ์ิ ปลาบา
9 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีบุรินทร ทาศาลา 9 ด.ช. ยุทธพงษ ชางเพาะ ปลาบา
10 ด.ญ. ณัฐพร ไตรพรหม หนองบัว 10 ด.ช. อนุวัฒน ศรีบุรินทร กลาง
11 ด.ญ. ธนิษฐา ภูคงนํ้า หนองบัว 11 ด.ญ. กัญญาณัฐ ทองคํา รองจิก
12 ด.ญ. ธมลวรรณ ชํานาญ โคนผง 12 ด.ญ. กัลยรัตน ศรีบุรินทร ปลาบา
13 ด.ญ. นภัสนันท ศรีบุรินทร หนองบัว 13 ด.ญ. จุฑารัตน สารมะโน ลาดคาง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/5  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นายณัฐกิตติ์ชยากรณ  ตรีวิเศษ, นางสาวอุบล  จันทะสี

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ญ. นภัสนันท ศรีบุรินทร หนองบัว 13 ด.ญ. จุฑารัตน สารมะโน ลาดคาง
14 ด.ญ. ปฐมพร พิมสร หนองบัว 14 ด.ญ. ณัฏฐิกา ทองจํารูญ รองจิก
15 ด.ญ. ประสิตา วงศสีหะ หนองบัว 15 ด.ญ. ทัตพิชา บุตรพรม โปงกวาง
16 ด.ญ. ปวริศา สายทองคํา หนองบัว 16 ด.ญ. ธนพร ศรีบุรินทร ปลาบา
17 ด.ญ. พิชยา แสงคํา โคนผง 17 ด.ญ. ปริตยาภัทร สารมะโน ไฮตาก
18 ด.ญ. วรรณิษา เรืองกระโทก สานตม 18 ด.ญ. ปุณณตา ดอกโสม กกโพธ์ิแสนเอ้ียม

19 ด.ญ. พิรญาณ สุวรรณชาติ นาคูณ
20 ด.ญ. เพชรรดา บุตรพรม ปลาบา
21 ด.ญ. มาลีอาร จันพิลา โคกงาม
22 ด.ญ. รัตนาวดี จันอุดร ปลาบา
23 ด.ญ. รุจิรา รองจิก ปลาบา
24 ด.ญ. วรัทยา บุญศรีภูมิ นาคูณ
25 ด.ญ. วรินยุพา ฤทธ์ิศักด์ิ โปงกวาง
26 ด.ญ. สิรินทรา สารมะโน ลาดคาง
27 ด.ญ. สุทธิดา ผดุงโกเม็ด นาขามปอม



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กองอังกูร สุธงษา หนองบัว 1

2 ด.ช. กิตติธัช ศรีบุรินทร ปลาบา 2

3 ด.ช. กิตติภณ สุธงษา รองจิก 3

4 ด.ช. เจษฎาพร คํามา หนองบัว 4

5 ด.ช. ชโยดม วงศปอง สานตม 5

6 ด.ช. ธนพัฒน วังนวล หนองบัว 6

7 ด.ช. ปยะปราชญ หาศิริ หนองบัว 7

8 ด.ช. ภัทรดนัย อุตะกะ หนองบัว 8

9 ด.ช. วรชน ศรีบุรินทร หนองบัว 9

10 ด.ช. ศิวกร ผุยเจริญ หนองบัว 10

11 ด.ญ. ชลธิชา ศรีบุรินทร ปลาบา 11

12 ด.ญ. นฤมล คนึงนึก หนองบัว 12

13 ด.ญ. ปฐมกรนัจ ประจันทรนวล สานตม 13

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/6  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นายทองพูน  ทิพรส, นางสาวปติรัตน  รอดทอง, นางสาววรรณปวี  มณียศ

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

13 ด.ญ. ปฐมกรนัจ ประจันทรนวล สานตม 13

14 ด.ญ. ประภาวรินทร ศรีบุรินทร หนองบัว 14

15 ด.ญ. ปณฑารีย ปานเทศ หนองบัว 15

16 ด.ญ. ภัทรธิดา จุดตะโน หนองบัว 16

17 ด.ญ. รัชฎาพร สิงหสถิตย ลาดคาง 17



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. นิพิฐพงษ ทองปน สําราญ 1 ด.ช. สุวรรณภูมิ ศรีบุรินทร หินสอ
2 ด.ช. นันทการ วังคีรี กกโพธ์ิแสนเอ้ียม 2 ด.ช. กฤษฎา วังคีรี ไฮตาก
3 ด.ช. ชาญณรงค ศรีสวัสด์ิ แกงไฮ 3 ด.ช. ณรงคศักด์ิ ทาตอง หัวฝาย
4 ด.ช. เพ็ญเพชร ศรีบุรินทร สันติสุข 4 ด.ช. ตะวัน ศรีบุรินทร ปลาบา
5 ด.ช. กฤตเมธ ศรีบุรินทร โนนสมบูรณ 5 ด.ช. พิพัฒพงษ ศรีบุรินทร ปลาบา
6 ด.ช. ธนธรณ โพตะวันณะ ทอน 6 ด.ช. ภาณุพงศ สารมะโน โนนแสงแกว
7 ด.ช. ธนภัทร โพตะวันณะ ทอน 7 ด.ช. รัชภูมิ โกษาจันทร นาขามปอม
8 ด.ช. ธเนศ หงษหาญศึก โคนผง 8 ด.ช. อภิชัย ศรีบุรินทร กกโพธ์ิแสนเอ้ียม
9 ด.ช. นภัสกร สุขราช หนองเสือคราง 9 ด.ช. จักรินทร ลีนาราช หนองอุมลัว
10 ด.ช. บูรณพิภพ ศรีภูมิ โนนสมบูรณ 10 ด.ช. ณัฐพงษ กาวน หวยผักเนา

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/1  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางสาคร  มูลอามาตย , นางสาววราภรณ  ชาวดร
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 ด.ช. บูรณพิภพ ศรีภูมิ โนนสมบูรณ 10 ด.ช. ณัฐพงษ กาวน หวยผักเนา
11 ด.ช. รัชชานนท บุญยอด หนองแซง 11 ด.ช. จัตุมงคล ตาขํา ปลาบา
12 ด.ช. ณัฐภูมิ ผดุงโกเม็ด บวมหก 12 ด.ญ. กนกวรรณ ราชสีห สองคอน
13 ด.ญ. กมลวรรณ คําเพ่ิม แกงมวง 13 ด.ญ. กัลยาณี กาสาวัตร กกโพธ์ิแสนเอ้ียม
14 ด.ญ. จินตภา นามวงศ แกงมวง 14 ด.ญ. คณิศร เสนามนตรี ลาดคาง
15 ด.ญ. ณัชยา ทองปน นานอย 15 ด.ญ. ปยะนันท นนทะโครต แกงแลน
16 ด.ญ. นฤมล ทัพธาณี ถํ้ามูล 16 ด.ญ. ศรัณยพร วังคีรี รองจิก
17 ด.ญ. เปรมมิกา แกวชูฟอง ทอน 17 ด.ญ. จามจุรี ขันตี กกโพธ์ิแสนเอ้ียม
18 ด.ญ. สุทธิดา สาระวงษ หวยลาด 18 ด.ช. ศิรายุทธ พรมประเสริฐ หนองบัว
19 ด.ญ. อัญชลิกา ศรีบุรินทร ทอน 19 ด.ช. สุริยวงศ สุธงษา ปาจันตม
20 ด.ช. สิทธินนท ผมงาม ทอน 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กิตติกวิน ทองปน หนองเสือคราง 1 ด.ช. คุณานนต วันทองสุข หวยผักเนา
2 ด.ช. ธนัชชา ศรีบุรินทร แกงไฮ 2 ด.ช. ชัยสิทธ์ิ เช้ือบุญไทย แกง
3 ด.ช. กีรติกร แสนใจวุฒิ ปาจันตม 3 ด.ช. ธนพัฒน ศรีทํามา แกงแลน
4 ด.ช. ขวัญชัย บุญประคม หนองบัว 4 ด.ช. ธนภัทร พรหมาวัน หินสอ
5 ด.ช. ชิณภพ ศรีโยธา หนองบง 5 ด.ช. พงศธร สีทาสังข สองคอน
6 ด.ช. ชิตพล จุตตะโน แกงมวง 6 ด.ช. ทรงธนศักด์ิ โสประดิษฐ โพนสูง
7 ด.ช. ณัฐธวัฒน กาษาวัจน ปาจันตม 7 ด.ช. ทัดเทพ ลูกเงาะ ปลาบา
8 ด.ช. ธนภูมิ วงคชารี สันติสุข 8 ด.ช. พิพัฒน ไกรยะราช แกงเกล้ียง
9 ด.ช. ธนายุต ศรีบุรินทร สําราญ 9 ด.ช. วิชชากร บุตรพรม ไฮตาก
10 ด.ช. ประกฤษฏิ์ หิรัญโท หนองแซง 10 ด.ช. เจษฎา คําภักดี หวยผักเนา

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/2  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นายปยะราษฎร  ดาสมกุล , นายเสนห  สอนสุภาพ
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 ด.ช. ประกฤษฏิ์ หิรัญโท หนองแซง 10 ด.ช. เจษฎา คําภักดี หวยผักเนา

11 ด.ช. รัฐพล โสภางาม แสนสุข 11 ด.ช. จนิสตา คําสละ หินสอ
12 ด.ญ. มุทิตา กามสันเทียะ หวยลาด 12 ด.ญ. กรรวี ศรีบุรินทร กลาง
13 ด.ญ. พัทธนันต เรืองบุญศรี สําราญ 13 ด.ญ. ณัฐณิชา แหลมทอง โปงกวาง

14 ด.ญ. พนิตพิชา วังคีรี หนองบัว 14 ด.ญ. ปยพร เช้ือบุญมี ตาดสาน
15 ด.ญ. อธิชา ศิลาจันทร สําราญ 15 ด.ญ. พัณณิตา พะนิกร โคกงาม
16 ด.ญ. ภัทราพร แสนหลา แกงไฮ 16 ด.ญ. รัชดา โสประดิษฐ หนองอุมลัว

17 17 ด.ญ. ศิรภัสสร สุวรรณชาติ แกง
18 18 ด.ญ. ศุภธิดา เช้ือบุญมี แกง
19 19 ด.ญ. ศุภิสรา จันทรอัมพร หวยผักเนา

20 20 ด.ญ. นันทิชา ศรีกระทุม ลาดคาง
21 21 ด.ญ. นันทิชา คําแกว หางนาง

22 22 ด.ญ. นิลฤดี วังคีรี หนองสนุน

23 23 ด.ญ. อภิสรา มีรส หวยผักเนา



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. พงศกร ธิลา ทอน 1 ด.ช. เจษฎากร โสประดิษฐ หางนา
2 ด.ช. ลิขิต ศรีบุรินทร ทอน 2 ด.ช. ณัฐดนัย สุธงษา ปลาบา
3 ด.ช. ศักด์ิดา คํานุชิต หนองบง 3 ด.ช. ณัฐพงศ ศรีบุรินทร โปงกวาง
4 ด.ช. การัณยภาส โชคชัยชุมพล ภูเรือ 4 ด.ช. ณัฐพงษ วงคคําสม สองคอน
5 ด.ช. จิตติพัฒน โกษาจันทร แกงไฮ 5 ด.ช. ปฏิภาณ ศรีบุรินทร หินสอ
6 ด.ช. ราเชน ศรีบุรินทร หวยลาด 6 ด.ช. อภิเชษฐ ศรีบุรินทร สองคอน
7 ด.ญ. สุธาวัลย เผือกพงษพันธ หนองแซง 7 ด.ช. กันตกวี พิมพสารี หัวฝาย
8 ด.ญ. กัลยรัตน ตะละชอน หนองบง 8 ด.ช. ธัญบูรณ ลือขุนทด แกงแลน
9 ด.ญ. ทิพยนารี กาญจนโกมล โคนผง 9 ด.ช. ธีระเดช สุธงษา นาคูณ
10 ด.ญ. นภสร ทองปน ทาศาลา 10 ด.ช. พิสิษฐ คําพิลา โนนแสงแกว

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/3  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางประภาวรรณ  สุขสองสา, นางพัชรี   อุยเลิศ, นางสาวกนกขวัญ  เหมสุทธิ์ 
กลุม Bกลุม A

ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล

10 ด.ญ. นภสร ทองปน ทาศาลา 10 ด.ช. พิสิษฐ คําพิลา โนนแสงแกว
11 ด.ญ. ขนิษฐศร โสภาภักด์ิ นํ้ามี 11 ด.ช. ศุภณัฐ แสนใจวุฒิ ปลาบา
12 ด.ญ. ศิริประภา กมลคราม หวยลาด 12 ด.ช. สาคร บุตรพรม หินสอ

13 ด.ช. อนุชิต ศรีทานนท ลาดคาง
14 ด.ช. นันทิพัฒน ศรีบุรินทร ปลาบา
15 ด.ช. ณัฐวุฒิ รามันเศษ ปลาบา
16 ด.ญ. จรัสรวี ดีสงา กลาง
17 ด.ญ. ธนิสร แสงงสวาง ปลาบา
18 ด.ญ. นัยนกานต สัทาสังข กลาง
19 ด.ญ. ณัฐสุดา ประทุมพงษ แกงแลน
20 ด.ญ. ปภาพิชณ ทองปน ไฮตาก
21 ด.ญ. ฟารุง สีหะสุต กกโพธ์ิ
22 ด.ญ. เมธาวี ศรีบุรินทร กกโพธ์ิ
23 ด.ญ. รุงทิวา ทองมะเริง ลาดคาง
24 ด.ญ. ศิริพร พิมพทอง แกงเกล้ียง
25 ด.ญ. นราทิพ ใจบุญ กลาง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. พิธิวัด กาฬกาญจน แกงไฮ 1 ด.ช. ธีรภัทร มานะศรี ปลาบา

2 ด.ช. พีรพัฒน บุญโชติ แกงไฮ 2 ด.ช. รพีพัฒน พลศิริ ทามะนาว

3 ด.ช. วงศกร ดวงศรี หวยลาด 3 ด.ช. รัชชานนท แกวพ่ึง ตาดสาน

4 ด.ช. วริทธ์ิธร ศรีบุรินทร โนนสมบูรณ 4 ด.ญ. ชญานิศ ศรีบุรินตร ตาดสาน

5 ด.ช. รัชชานนท ศรีบุรินทร สันติสุข 5 ด.ญ. ศวิตา วังคีรี กลาง
6 ด.ช. รัฐพล ธนูศิลป แกงมวง 6 ด.ญ. จีรนันท จันทรกวด หัวฝาย

7 ด.ญ. เบญญาภา ไชยเลิศ หนองบัว 7 ด.ญ. ณิชนันท แหลมทอง ปลาบา

8 ด.ญ. สุชานาถ อัมพร หวยลาด 8 ด.ญ. ภัทรานิษฐ สารมะโน กกโพธ์ิริมนํ้าสาน
9 ด.ญ. ธนพร สิงหเดชะ หวยลาด 9 ด.ญ. รุงนภา ดวงดี ปลาบา

10 ด.ญ. บัวชมพู ภัทรศิริวรกิตต โนนสะอาด 10 ด.ญ. อาจาริยา ศรีบุรินทร กลาง

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/4  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางสุภนิดา  นาราศร,ี นางฐิติมา  หลาหิบ 
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 ด.ญ. บัวชมพู ภัทรศิริวรกิตต โนนสะอาด 10 ด.ญ. อาจาริยา ศรีบุรินทร กลาง

11 ด.ญ. ประนัดดา คํามานิตย นานอย 11 ด.ญ. มาลิกา วังคีรี ลาดคาง

12 ด.ญ. ปาริยฉัตร ผาจวง ปาจันตม 12 ด.ญ. อารยา ศรีบุรินทร ปลาบา

13 ด.ญ. ภาณุมาศ ศรีบุรินทร โนนสะอาด 13 ด.ญ. กชกร วังคีรี รองจิก
14 ด.ญ. วไลภรณ สีนามบุรี ถํ้ามูล 14 ด.ญ. จุฑามณี ทองแท โนนแสงแกว

15 ด.ญ. อภิสรา จุตตะโน บง 15 ด.ญ. ปาริชาติ ปนทะนันท โคกหางวัง
16 ด.ญ. ปยะธิดา หนูทัศน ทอน 16 ด.ญ. พิมชนก สิงหสถิตย โนนแสงแกว

17 ด.ญ. ภัทรมล จันทรเมืองหงส หนองบัว 17 ด.ญ. รมณียา นอยรุณ นาเจียง
18 ด.ญ. ศลิษา วงศสีหะ หนองบัว 18 ด.ญ. อธิติยา พงสพัง ปลาบา

19 ด.ญ. จิดาภา วงคคําโสม โคนผง 19 ด.ญ. ศุภิสรา วังคีรี กลาง
20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ธีรเดช ทองปน แกงมวง 1 ด.ช. จิรายุทธ วงษจิตตะ หนองอุมลัว

2 ด.ช. เจตวีร สุโขยะชัย หนองบัว 2 ด.ช. ปรเมศวร คําแกว โนนแสงแกว

3 ด.ช. สิรพัฒน โกษาจันทร หนองบัว 3 ด.ช. ปรีชา แสงสาระวัด โคกงาม

4 ด.ช. ณัฐพล ท่ังทอง สันติสุข 4 ด.ช. พงศวรินทร บัวเวียง แกงกล้ียง

5 ด.ญ. กฤตตาณัฐ แพนไชยสงค ปาจันตม 5 ด.ญ. กรกนก ชาวนํ้า โนนแสงแกว

6 ด.ญ. คริส บีกอม หนองบัว 6 ด.ญ. กฤตยาภรณ กกพิมาย แกงเกล้ียง

7 ด.ญ. ชนิดา โกษาจันทร บง 7 ด.ญ. จิดาภา ศรีบุรินทร กลาง

8 ด.ญ. ฐิติมา แกวสุวรรณ หนองบัว 8 ด.ญ. ชนิดาภา วุฒิวรกานต กลาง

9 ด.ญ. นิจจารีย ทองปน บง 9 ด.ญ. นภัสสร สิงหสถิตย กกโพธ์ิ

10 ด.ญ. พิมลมาศ สุวราพัฒนาภรณ สันติสุข 10 ด.ญ. พรรณรัตน ศรีบุรินทร โปงกวาง

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/5  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางกุสุมา  เสนานุช, นางสาวนวรัตน  วรรณทองสุก

10 ด.ญ. พิมลมาศ สุวราพัฒนาภรณ สันติสุข 10 ด.ญ. พรรณรัตน ศรีบุรินทร โปงกวาง

11 ด.ญ. พิยดา ดีแซง หนองบง 11 ด.ญ. หฤทัยชล อรรคสูรย โคกงาม

12 ด.ญ. ภัทรมินทร นาคนาคา หนองบัว 12 ด.ญ. อุมากร เช้ือวังคํา ตาดสาน

13 ด.ญ. มนัสชนก พิมพสาลี หนองบัว 13 ด.ญ. ธนพร นนทะการ แกง

14 ด.ญ. วรินทร จิตตะ บง 14 ด.ญ. สุนิษา ศรีสุข โคกงาม

15 ด.ญ. ศิรภัสสร จันโทภาศ ปาจันตม 15 ด.ญ. ฐนิชา สุวรรณชาติ กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

16 ด.ญ. สิริลักษณ ศรีบุรินทร แกงมวง 16 ด.ญ. ณัฐชา กาปน หนองสนุน

17 ด.ญ. อรวรินทร จอดนอก หนองบัว 17

18 ด.ญ. กนกรดา กาวล หนองบัว 18

19 ด.ญ. ธารารัตน ศรีสวัสด์ิ หนองบัว 19

20 ด.ญ. นันทิสา หลาทุม แกงมวง 20

21 ด.ญ. พิยดา สุวรรณชัย แกงมวง 21

22 ด.ญ. กชวรรณ ศรีบุรินทร ทอน 22

23 ด.ญ. นพจิรา ยศพิมพ หนองบัว 23



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ฉลองราช แซล้ี หนองบง 1

2 ด.ช. ทินกฤต อัครสูรย ปาจันตม 2

3 ด.ช. นิติภูมิ เนธิบุตร หนองอุมลัว 3

4 ด.ช. ปญญวิชญ บุญเสง่ียม หนองบัว 4

5 ด.ช. วรากร ศรีบุรินทร สองคอน 5

6 ด.ญ. เขมวิกา พิลาทอน โคนผง 6

7 ด.ญ. จิราพร นนทะการ กกโพธ์ิ 7

8 ด.ญ. ชนัญธิดา พรมพร กกโพธ์ิ 8

9 ด.ญ. โชติกา กิติปญโญทรัพย มวงไข 9

10 ด.ญ. ณัฐกฤตา แสงโสดา สันติสุข 10

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/6  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางดาวใจ  ทําทิพย , นางสาวอุมากรณ ยาที
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 ด.ญ. ณัฐกฤตา แสงโสดา สันติสุข 10

11 ด.ญ. ณัฐชา พิมพโยธา หนองเสือคราง 11

12 ด.ญ. นัทธมนท วังคีรี หนองสนุน 12

13 ด.ญ. เปรมยุดา ทองคําแสน ปาจันตม 13

14 ด.ญ. พิชญาภา ศรีบุรินทร ปาจันตม 14

15 ด.ญ. ไพลิน สุธงษา กกโพธ์ิ 15

16 ด.ญ. ยุภาภัทร นาราศรี แกง 16

17 ด.ญ. ละอองดาว ศรีบุรินทร แกงแลน 17

18 ด.ญ. ศศิวิมล ปรัชญาเรืองพงษ แกง 18

19 ด.ญ. ศิริขวัญ ศรีบุรินทร ปลาบา 19

20 ด.ญ. สุธีมนต สุพรมอินทร หนองบัว 20

21 ด.ญ. ดลพร ทิพรังษี **ไรภูไทเลย



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ภัคพล สะตะ แกงมวง 1 ด.ญ. ศิริธร มิตรนอย แกงไฮ

2 ด.ญ. ภัทรธิดา คนลํ้า นานอย 2 ด.ญ. ดีสุดา ศิขรินวรานนท หนองบัว
3 ด.ญ. พันสา คํามานิตย ทาศาลา 3 ด.ญ. จิรัชญา วังแขม หนองบัว

4 ด.ช. ปยะวัฒน ศรีบุรินทร โคนผง 4 ด.ช. กิตติพิชย สุธงษา หนองบัว

5 5 ด.ช. ติณณภพ ศรีบุรินทร หนองเสือคราง

6 6
7 7
8 8
9 9

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3/1  ปการศึกษา  2563

ครูท่ีปรึกษา  นายคมกฤช โกมาสถิตย, นางสาวสุภาภรณ แกวสุฟอง 
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13
14 14
15 15
16 16
17 17

18 18

19 19
20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กิตติพล หิรัญโท ถํ้ามูล 1 ด.ช. ณภัทร อินแสง ปาจันตม
2 ด.ช. เขมทัต สารมะโน แกงมวง 2 ด.ช. ณัฐพงษ เรืองจันทร ปาจันตม
3 ด.ช. เจษฎา ศรีบุรินทร หนองแซง 3 ด.ช. พงษวรินทร พวงศรี หนองบัว
4 ด.ช. ธนกฤต ธนูศิลป ถํ้ามูล 4 ด.ช. นันทวุฒิ ปสสาวัฒนะ ปาจันตม

5 ด.ช. ธนะสิทธ์ิ บรรจงสุวิวัฒน แกงมวง 5 ด.ช. วรายุส โสประดิษฐ สันติสุข

6 ด.ช. ธนวัฒน เกตุดํา หนองบัว 6 ด.ช. ธีระเทพ ลาดี ปาจันตม
7 ด.ช. ภูพิพัฒน โกษาจันทร ปาจันตม 7 ด.ช. ปรเมศ เงินเร็ว หนองเสือคราง
8 ด.ช. ยุทธพิชัย เข่ือนแกว แกงไฮ 8 ด.ช. ณัฏฐชาติ ลีตน นาคูณ

9 ด.ช. สถาภูมิ ศรีบุรินทร ปลาบา 9 ด.ช. วศิน พรหมรักษา โนนแสงแกว

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  ปการศึกษา  2563

ครูท่ีปรึกษา นายแทนทรนงค พรมน้ําอาง,นางสาวอัจฉราพร  โอชาอัมพวัน 
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 ด.ช. สถาภูมิ ศรีบุรินทร ปลาบา 9 ด.ช. วศิน พรหมรักษา โนนแสงแกว

10 ด.ญ. กฤตพร วงคมานิตย หนองแซง 10 ด.ช. ธันวา ทองปน โปงกวาง

11 ด.ญ. นิราวัลย แกวจุมพล แกงมวง 11 ด.ช. วันชนะ แกวตระกูล หนองอุมลัว
12 ด.ญ. หทัยทิพย ศรีบุรินทร ทาศาลา 12 ด.ญ. ธาดารัตน ปานชาวนา หนองบัว
13 ดญ. กอหญา เขาลาด **บานพักนักเรียน 13 ด.ญ. สุปรียา ประพาน ปาจันตม
14 14

15 15
16 16
17 17

18 18

19 19
20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ธนวัฒน สีหะสุทธ์ิ นานอย 1 ด.ช. ณัฐภัทร พลสุนทร ปลาบา

2 ด.ช. สุรยุทธ อุนแกว ภูเรือ 2 ด.ช. พีระพัฒน พรมวัน หินสอ

3 ด.ช. ภูวิศ ศรีบุรินทร แกงมวง 3 ด.ช. ธนพล ศรีบุรินทร กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

4 ด.ช. อดิชาติ ศรีบุรินทร ปาจันตม 4 ด.ช. ธีรภัคร นอยมวง สองคอน

5 ด.ช. ฐิตินันท จันทรแตงผล หนองเสือคราง 5 ด.ช. ธีระนันท พรหมมาวัน กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

6 ด.ช. ธนกฤต ศรีบุรินทร โนนสวาง 6 ด.ช. พัชรพล มณีศรี แกงแลน

7 ด.ช. ภานุพงศ ยศพิมพ ปาจันตม 7 ด.ช. จิราวัฒน นนทะโคตร โนนแสงแกว

8 ด.ญ. ณัฐวิภา ศรีวัฒนา หวยผักเนา 8 ด.ช. ธีรวิทย บุญหลาย นาขามปอม

9 ด.ญ. เบญจพร แสงโสดา โคนผง 9 ด.ช. อภินันท บุตรพรม หินสอ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3/3  ปการศึกษา  2563

ครูท่ีปรึกษา นางสาวนิตยา กาวล, นางสาวชญานิษฐ สืบผาง  
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 ด.ญ. เบญจพร แสงโสดา โคนผง 9 ด.ช. อภินันท บุตรพรม หินสอ

10 ด.ญ. ศิรินภา วงคคําโสม โคนผง 10 ด.ช. ชินพัฒน ผดุงโกเม็ด ทามะนาว

11 ด.ญ. กัลยรัตน จันทะแพง ปาจันตม 11 ด.ญ. จารุมน บุญศรีภูมิ นาคูณ

12 ด.ญ. จุฑามาศ วันนา โนนสวาง 12 ด.ญ. กนกนภัส ศรีบุรินทร นาคูณ

13 ด.ญ. วังกาวี พอคํ้า แกงเกล้ียง 13 ด.ญ. จตุรพร อาจแกว รองจิก

14 14 ด.ญ. อรปรีญา ศรีบุรินทร สองคอน

15 15 ด.ญ. ธิดาภรณ พอคํ้า โพนสูง

16 16 ด.ญ. สุภัสสร ยาระงับ สองคอน

17 17 ด.ญ. เกศฎาภรณ แกวเกตุศรี หัวฝาย

18 18 ด.ญ. ณัฐมน เนธิบุตร โนนแสงแกว

19 19 ด.ญ. พิยดา ทองปน นํ้าทบ

20 20 ด.ญ. สรัญญา ศรีบุรินทร หนองอุมลัว



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. จิรเมธ การเร็ว หนองบัว 1 ด.ช. ธนวัฒน จันทรเต่ือย ปลาบา

2 ด.ช. ภูเรือ อุนทุไร หนองบัว 2 ด.ช. ธนาวุฒิ โกษาจันทร หนองบัว

3 ด.ช. พิพิธธน ศรีชมษร หนองบัว 3 ด.ช. นรวัฒน นาราศรี รองจิก

4 ด.ช. จักรินทร สุธงษา หนองบัว 4 ด.ช. สิทธิกร สุวรรณชาติ ขามปอม

5 ด.ช. พรชัยมงคล นามวงษ หนองบัว 5 ด.ช. ชัยภัทร วันชัย โพนสูง

6 ด.ช. พีรดนย อาจแกว หนองบัว 6 ด.ช. ณัฐพนธ อินปลัด แกง

7 ด.ญ. นรินธร คําภูนิจ หนองบัว 7 ด.ช. สราวุฒิ โกษาจันทร ตาดสาน

8 ด.ญ. กัญญานัด ทองปน หนองบัว 8 ด.ญ. ธัญลักษณ โสประดิษฐ รองจิก

9 ด.ญ. พรรณพัชร กาวล นํ้าทูน 9 ด.ญ. กัลยสุดา วันทองสุข ลาดคาง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3/4  ปการศึกษา  2563

ครูท่ีปรึกษา  นางขนิษฐา วงคําโสม, นายกฤติกร อินทะกิจ   
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 ด.ญ. พรรณพัชร กาวล นํ้าทูน 9 ด.ญ. กัลยสุดา วันทองสุข ลาดคาง

10 ด.ญ. พัชรินทร นันทโกวัฒน หนองบัว 10 ด.ญ. กัญญาภัค ศรีบุรินทร ปลาบา

11 ด.ญ. ภัทรธิดา เสนาพล หนองบัว 11 ด.ญ. วรัญญา การด โพนสูง

12 ด.ญ. จิรญาภา ลาสิงห หนองบัว 12 ด.ญ. วัชราภร ศรีบุรินทร ปลาบา

13 ด.ญ. ศาริณี เนตรแสงสี สานตม 13 ด.ญ. วิภาวดี วังคีรี รองจิก

14 ด.ญ. พิชญธิดา ประสมทรัพย ทาศาลา 14 ด.ญ. สรณสิริ บุญวิเศษ ปลาบา

15 ด.ญ. มณิกา วันทองสังข สานตม 15 ด.ญ. เนตรนภา แสงโสดา ปลาบา

16 ด.ญ. อนิดา บุญยอด สานตม 16 ด.ญ. ปณิดา ศรีบุรินทร ปลาบา

17 ด.ญ. ชลธิชา ทองปน ทาศาลา 17 ด.ญ. วาสิตา แกวลุน รองจิก

18 ด.ญ. ปาริชาติ อินถา ทาศาลา
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ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. กฤษฏา ศรีบุรินทร ภูเรือ 1 ด.ช. ฐิติวัฒน สีทาสังข ทามะนาว
2 ด.ช. ธนากร ลีกระจาง ภูเรือ 2 ด.ช. กฤษณพงศ สิงหคํา ปลาบา

3 ด.ช. สรวิศ วิจิตรปญญา หนองบัว 3 ด.ช. วุฒิชัย วังคีรี กกโพธ์ิแสนเอ้ียม

4 ด.ช. สิราวิตร ยศพิมพ ภูเรือ 4 ด.ญ. กัณฐิกา นนทะภา ทามะนาว

5 ด.ช. รชตะ สุธงษา หนองบง 5 ด.ญ. จรินญา คําภาจูม แกงเกล้ียง

6 ด.ญ. จิรสุดา จิตรกลา หนองแซง 6 ด.ญ. ชญานิษฐ รามศิริ หวยต้ิว

7 ด.ญ. ชนิการต พรมดี หวยลาด 7 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ นาคูณ

8 ด.ญ. ศศิชา วิจิตรปญญา ปาจันตม 8 ด.ญ. กัญธิญา มวงจําปา ปลาบา

9 ด.ญ. กัญญาภัค วังคีรีนนท ภูเรือ 9 ด.ญ. จินดาหรา บุตรพรม กลาง

10 ด.ญ. จิราพร ศรีชมษร ภูเรือ 10 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีบุรินทร กลาง

ครูท่ีปรึกษา  นางวิรตา ไชยหาญ, นายคมสัน มุลทากุล 
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 ด.ญ. จิราพร ศรีชมษร ภูเรือ 10 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีบุรินทร กลาง

11 ด.ญ. ญาณิศา ทิพยศรีราช ปาจันตม 11 ด.ญ. ณัฐณิชา สารมะโน กลาง

12 ด.ญ. ญาตาวี เวฬุวนารักษ บวมหก 12 ด.ญ. ธัญจิรา โสประดิษฐ หนองอุมลัว

13 ด.ญ. ณัฏฐา สําเภาลอย สันติสุข 13 ด.ญ. ปาริชาต ศรีบุรินทร กลาง

14 ด.ญ. มาริษา ญาติณวงษษา หนองบง 14 ด.ญ. พิชญธิดา โกษาจันทร ตาดสาน

15 ด.ญ. สุปราณี สารมะโน สันติสุข 15 ด.ญ. พิชญธิดา จันทรอินทร นาคูณ

16 ด.ญ. สุพิชญา ศรีบุรินทร ปาจันตม 16 ด.ญ. ภัทราพร สารมะโน แกงเกล้ียง

17 ด.ญ. อุมากรณ ปองกัน ปาจันตม 17 ด.ญ. มรกต ทองหาว โนนแสงแกว

18 18 ด.ญ. สุภิสรา โกจันทึก หนองอุมลัว

19 19 ด.ญ. อรปรียา สิงหคําปอง กลาง

20 20 ด.ญ. อรปรียา วังคีรี แกงแลน



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 ด.ช. ปรเมศวร วรสิงห หนองบัว 1

2 ด.ช. ปริญญ ศิขรินวรานนท หนองบัว 2

3 ด.ช. พงศภัค อุนแกว หนองบัว 3

4 ด.ช. อภิรักษ  คุณนา สําราญ 4

5 ด.ช. ธนโชติ ยามดี แกง 5

6 ด.ญ. สุพัตรา ดงเจริญ รองจิก 6

7 ด.ญ. ขวัญดาว วังคีรี สองคอน 7

8 ด.ญ. ดาวริกา ทวีรัตน โคกงาม 8

9 ด.ญ. ธมลวรรณ สุวรรณชาติ แกง 9
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ครูท่ีปรึกษา  นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ, นางสาวชุติณัฐสมน  ปญญาใสธนกุล 
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 ด.ญ. ธมลวรรณ สุวรรณชาติ แกง 9

10 ด.ญ. นาตาลี ศรีกุล แกงมวง 10

11 ด.ญ. พรปวีณ อามาตย ทาศาลา 11

12 ด.ญ. แพมวิกา อินปลัด หนองสนุน 12

13 ด.ญ. มนัสนันท วิจารณรงค ปาจันตม 13

14 ด.ญ. วรรณภรณ บุญหนัก ปาจันตม 14

15 ด.ญ. อรสิริพิมพ วิจิตรปญญา ปาจันตม 15

16 ด.ญ. ศุภิสรา สุวรรณ หนองแซง 16

17 ด.ญ. สุชานาฏ ศรีบุรินทร กลาง 17

18 ด.ญ. สุธาวัลย โสดา นาหิน 18

19 ด.ญ. สุรียนิภา หนวดตีบ โคกงาม 19

20 ด.ญ. อันนา เรืองกอง ปาจันตม 20

21 ด.ญ. วราภรณ ศรีบุรินทร ปลาบา

22 ด.ญ. กิตติญา โสประดิษฐ หวยทอง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ณัชพล ผดุงโกเม็ด หนองบัว 1 นาย อภิสร สารมะโน กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

2 นาย ทิวัตถ วิจิตรปญญา แสนสุข 2 นาย กฤษณะ ศรีสวัสด์ิ กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

3 นาย อนันท บุญเนตร ภูเรือ 3 นาย ณัฐวัฒน วังคีรี กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

4 นาย กฤติพงษ สักลอ ถํ้ามูล 4 นาย นวพล สุวรรณชาติ ปลาบา

5 นาย ชัยวัฒน ผดุงโกเม็ด ปาจันตม 5 นาย นําฟา บัวเหลา ตาดสาน

6 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ศรีบุรินทร หวยลาด 6 นาย พีรณัฐ วันทองสุข แกงเกล้ียง

7 นาย อัครวัฒน สุธงษา หนองบัว 7 นาย ภาสกร วังคีรี โนนแสงแกว

8 น.ส. ณัฐรินทร คําแสงมาตย หนองบัว 8 นาย สุรชัย นวลภักด์ิ โพนสูง

9 น.ส. ปภาวรินทร สิงหเดะ บวมหก 9 นาย ธนกฤต หิรัญอร ขามปอม

10 น.ส. ณัฐพร สีหะเนตร โคนผง 10 นาย พิษณุพงษ แกวกองทรัพย ปลาบา

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นายสุริยา  เทพวันดี, นายฐิตินันท  อุยประโค
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 น.ส. ณัฐพร สีหะเนตร โคนผง 10 นาย พิษณุพงษ แกวกองทรัพย ปลาบา

11 น.ส. พรนภา บุญบํารุง แกงไฮ 11 นาย ภูริเดช อุปปะดง นานอย

12 น.ส. วิชุดา เพลิดนอก นานอย 12 นาย ภานุวัฒน กฤษณา มวงไข

13 น.ส. อารีรัตน จันราช แกงไฮ 13 นาย ศุภวิชญ แตงเอ่ียม ปลาบา

14 น.ส. กนกวรรณ สิงหมอ หวยลาด 14 น.ส. ปยะพร ประสมทรัพย แกงเกล้ียง

15 นาย กฤษฎา ชัยอูด หนองบัว 15 น.ส. ครองขวัญ สุวรรณชาติ บานแกง

16 นาย ณัฐพงศ สุทาผา หนองบัว 16 น.ส. ชลธิชา ตาขํา ปลาบา

17 นาย ปญญาวัฒน สุวรรณชาติ หนองบัว 17 น.ส. สุพัชชา ฤทธิศักด์ิ สองคอน

18 18 น.ส. กรรณิกา ศรีบุรินทร สองคอน

19 19 น.ส. ณัฐธิดา ศรีบุรินทร บานแกง

20 20 น.ส. พัชรินทร สุวรรณชาติ บานแกง

21 21 น.ส. อุษณิษา เขาลาด ลาดคาง

22 22 น.ส. พิทยารัตน สุวรรณชาติ ลาดคาง

23 23 น.ส. จิราภรณ วันทองสุข ลาดคาง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย วิริทธ์ิพล สีนวลสูง สานตม 1 นาย วิศรุต วงศศุภลักษณ โพนสูง

2 น.ส. กนกรดา จันทรทาว สานตม 2 นาย ณัฐพงษ พันพิพัฒน รองจิก

3 น.ส. จันทรจิรา พงสิมมา หนองบัว 3 นาย จินตพงศ อาจสมบาล ลาดคาง

4 น.ส. ศิญาพร บุญชิต หนองบัว 4 นาย ปยณัฐ โกษาจันทร รองจิก

5 น.ส. กมลรัตน มุสิราช ทาศาลา 5 นาย โยธา เช้ือบุญมี โพนสูง

6 น.ส. ชัญญานุช ทองปน ทาศาลา 6 น.ส. นภัสสร พิมพสารี ปลาบา

7 น.ส. คุณัญญา สุพร หนองบัว 7 น.ส. จุฑามาศ บุญศรีภูมิ รองจิก

8 น.ส. สุภัสสร หมวดเมือง หนองบัว 8 น.ส. ณัฐิธิดา สีหะสุต โพนสูง

9 น.ส. ชรินรัตน สุธงษา หนองบัว 9 น.ส. ปณิตา โทอะรัญ ปลาบา

10 น.ส. ณัฐริกา โพธ์ินอก หนองบัว 10 น.ส. สุชานันท ศรีรัง โคกงาม
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ครูที่ปรึกษา นางณัฐวรัตถ  วิจิตรปญญา, นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 น.ส. ณัฐริกา โพธ์ินอก หนองบัว 10 น.ส. สุชานันท ศรีรัง โคกงาม

11 น.ส. นันทนา สิงหะเดชะ สานตม 11 น.ส. ชิดชนก ตาไธสง ปลาบา

12 น.ส. ม่ิงขวัญ แนวปราณีต ทาศาลา 12 น.ส. ฐิติรัตน จรภักดี รองจิก

13 น.ส. สุทัตตา วิจิตรปญญา หนองบัว 13 น.ส. ศุภาภรณ ดงเย็น ลาดคาง

14 น.ส. กนกวรรณ ลีตน หนองบัว 14 น.ส. ชลธิชา พรหมรักษา รองจิก

15 น.ส. รุงฤดี วงศศรีลา หนองบัว 15 น.ส. มณีรัตน แกวแจม โพนสูง

16 น.ส. ถุงเงิน ม่ันเกษวิทย สานตม 16

17 น.ส. หทัยกาญจน แกวสังข หนองบัว 17

18 น.ส. กนิษฐา เขียวทองสี หนองบัว 18

19 19

20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย พัชรพล  ชอบไร ภูเรือ 1 นาย สันติสุข โกษาจันทร ปลาบา

2 นาย ภูวรินทร ศิริเวช ปาจันตม 2 น.ส. กานตธิดา แถวอุทุม กลาง

3 นาย ชัชชน ยศปญญา หนองบัว 3 น.ส. คันธารัตน วังคีรี กลาง

4 นาย เจษฎาภรณ สุโขยะชัย ปาจันตม 4 น.ส. พิชยา จุตตะโน กลาง

5 นาย นิธิกร คําบุยา ปาจันตม 5 น.ส. อัจฉราภรณ ศรีชมษร กลาง

6 น.ส. กนกวรรณ ลีตน สันติสุข 6 นาย เชษฐา อามาตยมนตรี นาขามปอม

7 น.ส. พรชนิตวตา บาระมี บวมหก 7 น.ส. กรรณิการ แถวอุทุม ทามะนาว

8 น.ส. วสุนันท พันธจํารูญ หนองบัว 8 น.ส. คณพร เสนานุช รองจิก

9 น.ส. วิภาวี โพธิดํา สันติสุข 9 น.ส. ชุติกาญจน วังคีรี รองจิก

10 น.ส. วราภรณ ศรีบุรินทร สําราญ 10 น.ส. ปาริชาติ สมศรี กกโพธ์ิริมนํ้าสาน
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ครูที่ปรึกษา นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์, นางสันทนี  จอดนอก
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 น.ส. วราภรณ ศรีบุรินทร สําราญ 10 น.ส. ปาริชาติ สมศรี กกโพธ์ิริมนํ้าสาน

11 น.ส. สุธินันท กันแสน แกงมวง 11 น.ส. อรอนงค พันพิพัฒน โนนแสงแกว

12 น.ส. วริศรา โคตรมหา ถํ้ามูล 12 นาย นิติพงษ วงษพันธ ลาดคาง

13 น.ส. กรกนก สอนบัว มวงไข 13 น.ส. จุฑาเสาวภาคยกาปน โคกงาม

14 น.ส. กัลยรัตน สุขหนองบึง ถํ้ามูล 14 น.ส. วราภรณ ภูสถาน โคกงาม

15 น.ส. รัญชิดา ศรีบุรินทร หนองแซง 15 น.ส. ธิดารัตน ศรีบุรินทร โพนสูง

16 น.ส. สุธิพร สอาดศรี โนนสมบูรณ 16 น.ส. อริสา สีทาสังข โพนสูง

17 น.ส. ทิพยวรรณ พรมนิล มวงไข 17 น.ส. ชริญญา พรหมโสภา โพนสูง

18 18

19 19

20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย นทีกานต พิมพสารี สองคอน 1

2 นาย กาจนพิสิทฐ วังคีรี แกงไฮ 2

3 นาย ศิริพงษ บรรจงสุวิวัฒน แกงมวง 3

4 นาย ธันยชนก แสนประสิทธ์ิ รองจิก 4

5 นาย ภูมินทร ไชยสีหา ปาจันตม 5

6 นาย ณัฐวุฒิ ทิพยศรีมงคล บง 6

7 น.ส. ศิรดา ทองปน หนองเสือคราง 7

8 น.ส. ศุภลักษณ โกษาจันทร แกงไฮ 8

9 น.ส. ปวิณนุช พิณทอง สันติสุข 9

10 น.ส. กมลรัตน วิจิตรปญญา กกโพธ์ิริมนํ้าสาน 10

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/4  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางประเทือง  มิคะมา, นายยุทธนา  ลาสิงห
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

10 น.ส. กมลรัตน วิจิตรปญญา กกโพธ์ิริมนํ้าสาน 10

11 น.ส. ฐานิตา สุทธิ ขามปอม 11

12 น.ส. นภา ศรีโสภา หนองบง 12

13 น.ส. มณีรัตน สุวรรณโชติ กกโพธ์ิริมนํ้าสาน 13

14 น.ส. วรินทร เล้ียงอํานวย หนองบง 14

15 น.ส. อภิสรา ตรงกลาง โนนสวาง 15

16 น.ส. กัญญาณัฐ ศักด์ิวงษ หนองบัว 16

17 น.ส. ธมลวรรณ กองวัด ขามปอม 17

18 น.ส. พรธีรา สุวรรณชาติ ขามปอม 18

19 น.ส. พรไพจิตร ฉัตรวาณิชยพร หวยทอง 19

20 น.ส. สุภาพร แกวผาน โคกงาม 20

21 น.ส. ชนิตา ศิริหลา สันติสุข 21

22 น.ส. รุงฤทัย พรหมมาวัน หวยทอง 22



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ศุภวิชญ ตุตะโน หนองบัว 1 นาย ทรงกรด ทิมแกว โคกงาม

2 นาย อลงกรณ วงศคําโสม สําราญ 2 นาย ปฏิภาณ ยศปญญา กกโพธ์ิ

3 นาย ธนกร นิรติศัย หนองบัว 3 นาย ศรายุธ วงราศ กลาง

4 นาย นราธิป สิงหเดชะ หนองบง 4 นาย บุริศร เอี่ยมชัย ปลาบา

5 นาย พีระภาส บูรณวิชิต หนองบัว 5 นาย อามีน หมันเระ กกโพธ์ิ

6 นาย ธนวัตร นวมนาคะ หนองบัว 6 นาย โชคประกอบ ประกอบดี กกโพธ์ิ

7 น.ส. เพชรรัตน โฮมประเสริฐ ปาจันตม 7 นาย ธันวา ศรีบุรินทร กลาง

8 น.ส. นิสามณี แกวกลา แกงไฮ 8 นาย ภูธเนศ เนตรผง กกโพธ์ิ

9 น.ส. สมฤทัย วังคีรี หนองบัว 9 นาย อนุวัฒน บุญรอง กกโพธ์ิ

10 น.ส. รัญชิดา สนิทสตรี บวมหก 10 น.ส. ชมภู ศรีบุรินทร กกโพธ์ิ

11 น.ส. ปวีณา ปุญจุบัน หนองบัว 11 น.ส. ชัชฎาภรณ ศรีบุรินทร กกโพธ์ิ

12 น.ส. วาศิตา เษตรา หนองบง 12 น.ส. ปยพร วังคีรี กกโพธ์ิ

13 น.ส. มินตรา ศรีบุรินทร หนองบัว 13 น.ส. พิมพศิริ ศรีบุรินทร กกโพธ์ิ

14 14 น.ส. พัชรี แกวอัด แกงแลน

15 15 นาย ปวีณวัช ทองหลอ หวยต้ิว

16 16 นาย กิตติศักด์ิ แสงราช หวยต้ิว

17 17

18 18

19 19

20 20

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/1  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นายชัยทัต  จันโทภาศ, นายกฤษณะพงษ  เพิ่มศรี
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย อนุชา บุดดีคํา ถํ้ามูล 1 นาย ขสมา วิจิตรปญญา ปลาบา

2 นาย กิตติภัทร นวลเลิศ แกงมวง 2 นาย นราธร อินปลัด กกโพธ์ิแสนเอี้ยม

3 นาย ธีรชาติ ศรีบุรินทร ทาศาลา 3 นางสาว จิรัชญา มูณละศรี ปลาบา

4 นาย อณัธพงษ แสงคง ทอน 4 นางสาว มนัสนันท ศรีบุรินทร สองคอน

5 นาย นันทวัฒน ปสสาวัฒนะ ปาจันตม 5 นางสาว พัชราภรณ ประทุมถ่ิน รองจิก

6 นาย นฤเบศร สุพรม แกงมวง 6 นางสาว สุดาพร เช้ือบุญมี รองจิก

7 นาย กิตติธร ศรีบุรินทร ทาศาลา 7 นางสาว ณิชนันทร สีทาสังข หินสอ

8 นาย ชินณภัทร ไรพริก ปาจันตม 8 นางสาว พฤกษา แกวแสนทิพย รองจิก

9 นางสาว ภคนันท ศรีบุรินทร แกงมวง 9 นางสาว สุดารัตน วังคีรี ไฮตาก

10 นางสาว รัตติยากรณ ศรีบุรินทร หวยลาด 10 นางสาว นิลมณี สารมะโน หวยต้ิว

11 นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีบุรินทร นานอย 11 นางสาว วิมลฉัตร คลุผาด สองคอน

12 นางสาว เมธาภรณ ผดุงโกเม็ด บวมหก 12 นางสาว สุนิศา สุคงเจริญ บาน...

13 นางสาว อรุโณทัย ศรีเกียรติ หนองบง 13 นางสาว รมยรวินท เนธิบุตร หินสอ

14 นางสาว ธิดารัตน วันทองสุข สันติสุข 14 นางสาว ณัฐปาณี ศรีบุรินทร นาคูณ

15 นางสาว สุภนิดา ศรีบุรินทร หวยลาด 15 นางสาว เปรมมิกา วิระทูล โคกงาม

16 นางสาว ธิดารัตน ศรชัย สําราญ 16 นางสาว พรสินี ศรีทํามา แกงแลน

17 นางสาว ปวีณสุดา ศรีสุทรณ หวยลาด 17 นางสาว สุธิดา อุนแกว ตาดสาน

18 นางสาว ปาริชาติ หมูยา ปาจันตม 18 นางสาว ดรุณรัตน ราชพัฒน หนองอุมลัว

19 นางสาว ชลธิชา สมโภชน แกงมวง 19 นางสาว วนัสนันท อุนแกว รองจิก

20 นางสาว อมรรัตน ไกรศรีวรรธนะ ปาจันตม 20 นางสาว พัณณิตา สกุลวงศ กกกานเหลือง

21 นางสาว ศรุตยา เจนวงศพิทักษ ปาจันตม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/2  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางพูนสุข  ไชยสีหา, นางกัญญาณัฐ  ถาจัน
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย พัฒนศักด์ิ โชคชัยชุมพล หนองบัว 1 นาย เจษฎากร บุตรพรม โปงกวาง

2 นาย กิตติโชค บุดดาซุย แกงมวง 2 นาย ธนวัฒน โกษาจันทร ปลาบา

3 นาย ไกรวิชญ พงพร หนองบง 3 นาย ธีรภัทร พรหมดี หนองอุมลัว

4 นาย ณัฐกมล ศรีสรอยพราว แกงไฮ 4 นาย พิภพ อาจสมดี โนนแสงแกว

5 นาย ศวรรธกาญจน แสงโสดา หนองเสือคราง 5 นางสาว กรวรรณ เนธิบุตร นํ้าทบ

6 นาย ภาณุวัฒน อุตสาหะ ทาศาลา 6 นางสาว จิราภรณ เชยชม ปลาบา

7 นางสาว จิดาภา กงภูธร หนองเสือคราง 7 นางสาว จุฑามาศ อินตะวงศ ปลาบา

8 นางสาว ธนัญญา ศิษยศาสตร แกงมวง 8 นางสาว ฐานิตา ศรีบุรินทร กลาง

9 นางสาว พัชรินทร กออําไพ มวงไข 9 นางสาว นริศรา ใจบุญ กลาง

10 นางสาว กมลพร จุตตะโน แกงมวง 10 นางสาว นฤมล วังคีรี หนองอุมลัว

11 นางสาว จีรนันท ทองปน หนองแซง 11 นางสาว ปทมพร เพียชิน หินสอ

12 นางสาว สุนันทา สุวรรณชัย แกงมวง 12 นางสาว วรนุช โสประดิษฐ หนองสนุน

13 นางสาว ชญาดา วังคํา หนองบัว 13 นางสาว ศิรินภา วังคีรี โพนสูง

14 นางสาว ณัฐธิดา คํามานิตย นานอย 14 นางสาว เสาวณีย ศรีบุรินทร กลาง

15 นางสาว สุรียพร สติปญญาภรณ ทาศาลา 15 นางสาว จิรภัทร วังคีรี ปลาบา

16 นางสาว ณัฐธิดา ออนศิริ นํ้ากระโทม 16 นางสาว วิภารัตน เช้ือบุญมี ตาดสาน

17 นางสาว ชุติกาญจน ศรีบุรินทร หวยลาด 17 นางสาว กฤติพร ศรีบุรินทร กลาง

18 นางสาว ฐิติมา คําภาผง 18 นางสาว ปานทิพย อาจสมบาล ปลาบา
19 นางสาว ธัญชกร หงษสโตน แกงแลน
20 นางสาว ณัฐธิดา กันหาวรรณะ แกงเกล้ียง
21 นางสาว กัญญวรา พรมมาวัน หวยทอง
22 นางสาว คันธาทิพย สลีออน หวยทอง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/3  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นายโชคชัย  สุขผล, นางเขมวิกา  สลาพิมพ
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย พงษพิทักษ คุณฟอง ภูเรือ 1

2 นาย อรรฆพล แกวพิลารมย ปาจันตม 2

3 น.ส. ฐิติกานต ยศสุพรหม สองคอน 3

4 น.ส. ปณิดา อินทรคุปต แกงไฮ 4

5 น.ส. ปภาวรินท วังคีรี โนนแสงแกว 5

6 น.ส. โยษิตา ศรีบุรินทร โนนสวาง 6

7 น.ส. ศิรประภา โกศรีวงศ ภูเรือ 7

8 น.ส. กัญญารัตน วงศสงา สานตม 8

9 น.ส. พรปวีณ พิมพสารี โนนสวาง 9

10 น.ส. ลัคณา วงคคําโสม สานตม 10

11 น.ส. วิชญาดา ไชยเวช สานตม 11

12 น.ส. วิสุดา คํามา หนองบง 12

13 น.ส. ธนภรณ ศรีบุรินทร โนนสวาง 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/4  ปการศึกษา  2563

ครูที่ปรึกษา นางสาวหทัยกาญจน พอค้ํา, นายธนัญชัย  อาจปาสา
กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ชัยณัฏฐ จุตตะโน แกงมวง 1 นาย อนุรักษ ศรีบุตรตา นาคูณ
2 นาย ชัยณัฏฐ จุตตะโน แกงมวง 2 นาย ไกรวิชญ แสดคง นาคูณ
3 นาย ภราดร คุณนา สําราญ 3 นาย เจษฎา ขันแกว ปลาบา
4 นาย จิรายุทธ ทองปน ทาศาลา 4 นาย ธงเพชร วังคีรี นาคูณ
5 นาย จิรกิตต วรรณชัย บวมหก 5 นาย ธนวัฒน วังคีรี สองคอน
6 นาย ชัยยุทธ การด สันติสุข 6 นาย สมพร วังคีรี กลาง
7 นาย ฐิติพงศ ไกลลืม แกงมวง 7 นาย จีรวุฒิ มุงดี กกโพธ์ิริมนํ้าสาน
8 น.ส. ณัฐพร สุวรรณชาติ หนองบัว 8 นาย วิรชัย ศรีบุรินทร กกโพธ์ิริมนํ้าสาน
9 น.ส. ปริศนา ไชยสิทธ์ิ โคนผง 9 นาย วุฒิพงษ อินทะบุญศรี ตาดสาน

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6/1  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นายรัตนพล  ชื่นธงชัย, นางสาวเรืองศิริ สีหามาตร

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 น.ส. ปริศนา ไชยสิทธ์ิ โคนผง 9 นาย วุฒิพงษ อินทะบุญศรี ตาดสาน
10 น.ส. จิตรกัญญา หงษวงศ โคนผง 10 นาย สิทธินนท วันทองสังข แกงแลน
11 น.ส. ณิชา ศรีบุรินทร โนนสมบูรณ 11 นาย สิริศักด์ิ คําประกอบ ลาดคาง
12 12 นาย ปุณนริศ จตุรงคพรไพศาล รองจิก
13 13 นาย วรวิทย กันยาประสิทธ์ิ รองจิก
14 14 น.ส. ไพริน กาวน โคกหางวัง
15 15 น.ส. ศยามล บุตรพรม ไฮตาก
16 16 น.ส. หยาดทิพย ผดุงโกเม็ด ปลาบา
17 17 น.ส. จารุณี สิงหเดชะ รองจิก
18 18 น.ส. นิสสรณ ชัยวิเศษ ปลาบา
19 19 น.ส. ปาลิตา สุวรรณชาติ รองจิก
20 20 น.ส. รัตนาวดี ฉลาดบล นํ้าทบ



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ธนโชค กันหาธรรม ปาจันตม 1 น.ส. ณัฏฐณิชา ประสมทรัพย ลาดคาง

2 นาย กิตติพงษ  โสภางาม สานตม 2 น.ส. ดารินทร พรมมาวัน หัวฝาย

3 นาย ชญานนท ศรีบุรินทร ถํ้ามูล 3 น.ส. เบญญาภา หัสนอย นาคูณ

4 นาย ภูสิทธิ ศรีบุรินทร แกงมวง 4 น.ส. วัชราภรณ หุมอาจ รองจิก

5 นาย อนุพันธ สุธงษา หนองบง 5 น.ส. วีรสุดา ศรีบุญเรือง โปงกวาง

6 นาย กัมพล จันสมบัติเจริญ หนองบง 6 น.ส. นลินรัตน สุธงษา แกงเกล้ียง

7 นาย พงศภัค แสงโสดา โคนผง 7 น.ส. สุดารัตน รองจิก ขามปอม

8 นาย วรเชษฐ มาสีวัน นาคูณ 8 น.ส. ดวงกมล กาวน ไฮตาก

9 นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรปญญา หนองบง 9 น.ส. นิศารัตน จันทะรักษ กกโพธ์ิแสนเอ้ียม

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6/2  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ, นายมานะศักดิ์ บุญเฮา, นางสาวปวีณา สมณะ

กลุม A

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

กลุม B

9 นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรปญญา หนองบง 9 น.ส. นิศารัตน จันทะรักษ กกโพธ์ิแสนเอ้ียม

10 นาย พีรพัฒน ศรีบุรินทร โนนสวาง 10 น.ส. มณทิรา มาสีวัน กกโพธ์ิแสนเอ้ียม

11 นาย วงศกร พงพร หนองบง 11 น.ส. ศศิธร สาระแสน หัวฝาย

12 น.ส. ชลธิชา โกษาจันทร นานอย 12 น.ส. นิศารัตน นนทะการ แกงเกล้ียง

13 น.ส. อรปรียา ร่ืนภาคทรัพย บวมหก 13 น.ส. รุจิรา มณีศรี ปลาบา

14 น.ส. กานตธิดา ทองปน หนองบง 14 น.ส. วริณยากร แซตัง แกงแลน

15 น.ส. ประภัสสร ประสมทรัพย นํ้ามี 15 น.ส. อัจฉรานันท อุนแกว หัวฝาย

16 น.ส. อภิญญา ลีกระจาง หนองบัว 16 น.ส. กัญญารัตน ศรีบุรินทร ปลาบา

17 น.ส. สุภาพร โสประดิษฐ หนองบัว 17 น.ส. ณปภา บุตรพรม ปลาบา

18 น.ส. อาทิตยา เจนวิถี หนองบัว 18 น.ส. ศศิธร ศรีบุรินทร ปลาบา

19 19 น.ส. จุฑารัตน โสประดิษฐ แกงแลน

20 20



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ชยพล พันธโสดา ภูเรือ 1 นาย กิตติพงศ วังคีรี โปงกวาง

2 นาย ณัฐพร มงคล หนองเสือคราง 2 นาย อนุชา สารมะโน หัวฝาย

3 นาย ชัยยศ เพลียเขมร แสนสุข 3 นาย อาทร ศรีหะสุทธ์ิ ลาดคาง

4 นาย เมธี มณีรัตน หนองเสือคราง 4 นาย ทินภัทร มวงเพชร ไฮตาก

5 นาย อนันต ศรีชมษร ทาศาลา 5 นาย อนุรักษ โสประดิษฐ แกงแลน

6 นาย กษิดิศ ถาวรชีพ ทอน 6 นาย อชิตพล หลาปวงคํา โคกงาม

7 นาย นครินทร สินสวัสด์ิ หนองบัว 7 น.ส. นภัสสร แสนหลา แกงไฮ

8 น.ส. ฉัตรชฎา อาสาวัง ปาจันตม 8 น.ส. พัชรี พานวงศ หัวฝาย

9 น.ส. นฤมล เคนโพธ์ิ หนองเสือคราง 9 น.ส. ภานุวรรณ สุขกาวงค แกง

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6/3  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา วาที่ รต.หญิงบัวหลวง เบาะแฉะ, นางสาวสุจารี ปกษา

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 น.ส. นฤมล เคนโพธ์ิ หนองเสือคราง 9 น.ส. ภานุวรรณ สุขกาวงค แกง

10 น.ส. กัลยารัตน ดวงแกว หวยลาด 10 น.ส. วรดา สีทาสังข หัวฝาย

11 น.ส. ญาดา เตชาชินรักษ หนองบัว 11 น.ส. เอมวิกา สุวรรณชาติ รองจิก

12 น.ส. เนตรชนก ธนะสูตร หนองบง 12 น.ส. ชนรดา จันทรนุม ปลาบา

13 น.ส. พัณณิตา คําบุญ บวมหก 13 น.ส. นิกานดา แสงทองจี แกง

14 น.ส. พลอยชมพู ผดุงโกเม็ด ปาจันตม 14 น.ส. สุกัญญา กันยาสน ปลาบา

15 น.ส. ศิรินทรา จันศรีออน หนองบัว 15 น.ส. จิตรานุช พรมมี โคกหางวัง

16 น.ส. ธิดารัตน จันทรสงา บง 16 น.ส. ภัคจิรา พิมพา ปลาบา

17 น.ส. พรนภา สารวงษ บง 17 น.ส. พนิดา ศรีบุรินทร ตาดสาน

18 น.ส. อานงค กาวล หนองบัว 18 น.ส. ณัฐธิดา มีเพชร รองจิก

19 19 น.ส. เปรมวดี โสดา หวยทอง

20 20 น.ส. ภานุมาศ ษรจันทร หวยทอง

21 21 น.ส. รุจิรา พิมพเสนา หวยทอง

22 22 น.ส. วนิดา พิมพเสนา หวยทอง



ลําดับที่ บาน ลําดับที่ บาน

1 นาย ธนาคม ภูลายใบ หนองบง 1

2 นาย ปณณวิชญ สุธงษา หนองบัว 2

3 น.ส. กัญญาภัค สุขศรี ปาจันตม 3

4 น.ส. จุฑารัตน ผดุงโกเม็ด หนองบัว 4

5 น.ส. ปวีณา ผดุงโกเม็ด หนองบัว 5

6 น.ส. ศศิกานต ธนบริสุทธ์ิ โนนสะอาด 6

7 น.ส. อรปรียา วังคํา หนองสนุน 7

8 น.ส. อรพรรณ กัณหาวรรณ โคนผง 8

9 น.ส. อรอนงค ธรรมวัน สานตม 9

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6/4  ปการศึกษา  2563
ครูที่ปรึกษา นางรุจิลาภา  อินทบุญศรี

กลุม A กลุม B

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

9 น.ส. อรอนงค ธรรมวัน สานตม 9

10 น.ส. ศสิทรา ศรแกว ปาจันตม 10

11 น.ส. ธีริศรา หาคูณ หนองบง 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20
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