
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน

1 เด็กหญิง ณัฐพร นันนิล ชุมชนโพนพิทยาคม
2 เด็กหญิง ณัฐธัญญา ภูสาหัส ชุมชนโพนพิทยาคม
3 เด็กหญิง ปัณฑิตา เชี่ยวชาญ ชุมชนโพนพิทยาคม
4 เด็กชาย ชานน ภูหลักด่าน หนองแซงวิทยา
5 เด็กหญิง ณปภา ขจรพูล วัดห้วยโป่ง
6 เด็กหญิง ปภาพินท์ ศรีคิรินทร์ ชุมชนโพนพิทยาคม
7 เด็กชาย รพีภัทร ควรไชย ค าม่วงจรัสวิทย์
8 เด็กชาย คฌาธิป ชัยชมภู บ้านแกวิทยายน
9 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ หาระทา ชุมชนโพนพิทยาคม
10 เด็กชาย บริบูรณ์ โสทา หนองแซงวิทยา
11 เด็กชาย ทัศนัย แสงฉาย ค าม่วงจรัสวิทย์
12 เด็กหญิง ฟ้าประทาน ศรีบุญจันทร์ ชุมชนโพนพิทยาคม
13 เด็กชาย นิติภูมิ บุญบรรจง บ้านใหม่ชัยมงคล
14 เด็กหญิง ทักษอร ก้อนดินจี่ บ้านดินจี่
15 เด็กชาย ทรงวุฒิ มิ่งสูงเนิน อนุบาลปรีดี
16 เด็กหญิง ชมพูนุช ราชติกา ชุมชนโพนพิทยาคม
17 เด็กหญิง อรนลิน ปาสานัย ชุมชนโพนพิทยาคม
18 เด็กหญิง ปถาวรินทร์ สายสินธุ์ บ้านเก่าเด่ือ
19 เด็กหญิง ศิลินี สารพันธ์ หนองเเซงวิทยา
20 เด็กชาย นัชทวัฒน์ บุญทานันท์ จรัสวิทย์
21 เด็กหญิง รัชนีกร อัทรบุตร หนองแซง
22 เด็กชาย ศรันย์ ศิลารัตน์ บ้านห้วยยาง
23 เด็กหญิง ภวิตรา สุวรรณศรี อนุบาลวราภรณ์
24 เด็กชาย พงษ์ธวัช โคกม่วง อนุบาลปรีดี
25 เด็กหญิง วรัญญา โสภารักษ์ บ้านเก่าเด่ือ
26 เด็กหญิง รัฐธรรมมนูญ ศรีละม้าย ชุมชนโพนพิทยาคม
27 เด็กหญิง กุลนันท์ อุดรพูล บ้านโพนเเพง
28 เด็กหญิง บุญญรัตน์ นามปัญญา

กมลาลักษณ์วังสาม
หมอ

29 เด็กหญิง อริสา ดุพงษ์ หนองแซงวิทยา
30 เด็กหญิง ศศิภรณ์ พวงเกตุ หนองซองแมวผดุงวทิย์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน

1 เด็กหญิง ชนนิกานต์ ม่วงศรี บ้านเก่าเด่ือ
2 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แน่นอุดร

โรงเรียนบ้านโพน
เเพง

3 เด็กชาย ศุภวัฒน์ อุดมชัย ค าม่วงจรัสวิทย์
4 เด็กหญิง วีรวรรณ จ าปาลา

หนองซองแมวผดุง
วิทย์

5 เด็กหญิง ธีรกานต์ ปูนาศรี
6 เด็กหญิง นริศรา บุตวัง นักธุรกิจ
7 เด็กหญิง อริสรา สานติตะ หนองแซงวิทยา
8 เด็กชาย สุธีมน หงษ์ภู นักธุรกิจ
9 เด็กหญิง ศรุตา วิสติ บ้านค าพิมูล
10 เด็กหญิง ชนิกานต์ นาค า

หนองซองแมวผดุง
วิทย์

11 เด็กหญิง รสิตา ฉลวยศรี
หนองซองแมวผดุง
วิทย์

12 เด็กหญิง ขวัญพิชชา เหล่าสุวรรณ์ หนองซองแมวผดุงวทิย์

13 เด็กหญิง นัชชา นิค า บ้านใหม่ชัยมงคล
14 เด็กหญิง มนัสนันท์ เคนหวด บ้านเก่าเด่ือ
15 เด็กหญิง อริสรา พิณรัตน์ หนองซองแมวผดุงวทิย์

16 เด็กชาย ณัฐดนัย หาระทา ชุมชนโพนพิทยาคม
17 เด็กหญิง ชนิดา จันทะขันธ์ หนองซองแมวผดุงวทิย์

18 เด็กชาย จีรวัฒน์ จูมพลาศรี หนองซองแมวผดุงวทิย์

19 เด็กหญิง เอมม บุญศักด์ิ บ้านแกวิทยายน
20 เด็กชาย ธีรเดช มุ่งสวัสด์ิ บ้านโพนแพง
21 เด็กชาย ธนากร ไชยทองศรี ค าม่วงจรัสวิทย์
22 เด็กหญิง ประภัสรา สันประภา หนองซองแมวผดุงวทิย์

23 เด็กหญิง ปทมาวดี
วรรณประ
โพธิ์ บ้านหนองกุงน้อย

24 เด็กหญิง ณัฐภัทร เชื้อบ่อคา
25 เด็กหญิง ชนิสรา ภูตลาดขาม
26 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ การถัก บ้านโพนแพง
27 เด็กชาย ศราวุฒิ โทไข่ษร โป่งนกเปล้า
28 เด็กหญิง ณัชชา ศรีบัว ชุมชนโพนพิทยาคม
29 เด็กชาย ณัฐพล จันทะมาตร บ้านค าพิมูล
30 เด็กหญิง ทัศนีย์ ศรีวงออน บ้านโนนศรีสวัสด์ิ
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน

1 เด็กหญิง ชญานิศ แสงงาม สะพานหินวิทยาคม
2 เด็กหญิง อารยา บุญมาก บ้านนาบอน
3 เด็กชาย ชินดนัย เย็นเกษม สะพานหินวิทยาคม
4 เด็กหญิง ไอรดา นัสดา บ้านนาบอน
5 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญทรง บ้านโนนศรีสวัสด์ิ
6 เด็กหญง ริววรรณ นิราช อนุบาลวราภรณ์
7 เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ โคตรบุญเรือง ค าตาราษฎร์์์บ ารุง
8 เด็กชาย พงศธร รังวิจี นักธุรกิจ
9 เด็กหญิง มลทิชา ชาบรรดิษฐ์ บ้านโพนเเพง
10 เด็กชาย ศราวุธ มังคะรัตน์

หนองซองแมวผดุง
วิทย์

11 เด็กชาย รพีภัทร สันประภา บ้านแกวิทยายน
12 เด็กชาย นิธิกรณ์ นาเทียมเขต นาทันวิทยา
13 เด็กหญิง มิรันตี ปาระดี บ้านดินจี่
14 เด็กชาย ณัฐชนน โมระสาก ค าม่วงจรัสวิทย์
15 เด็กชาย ธีรพล นรดี บ้านนาไร่เดียว
16 เด็กหญิง ภัสรินทร์ สิงห์คาน บ้านนาไร่เดียว
17 เด็กหญิง ศิริวัลย์ จันทะโสตถิ์ ค าม่วงจรัสวิทย์
18 เด็กหญิง สุริชา ศรีบ้านโพน ชุมชนโพนพิทยาคม
19 เด็กหญิง ศิริวัลย์ จันทะมาตย์ ชุมชนโพนพิทยาคม
20 เด็กหญิง กฤติกา ยุระตา บ้านหนองช้าง
21 เด็กหญิง อารยา ศรีวงออน บ้านโพนแพง
22 เด็กหญิง ทัตพิชา จันทะวัน บ้านเก่าเด่ือ
23 เด็กหญิง เขมินทรา พันธุโ์น ค าม่วงจรัสวิทย์
24 เด็กชาย ปัณณา ขีนานา ค าม่วงจรัสวิทย์
25 เด็กชาย กิตติพงษ์ บุญทานันท์ นักธุรกิจ
26 เด็กชาย อรรถชาติ ไวกล้า ค าเมยราษฎร์พัฒนา
27 เด็กหญิง อาทิตยา ศรีสมบูรณ์ ค าเมยราษฎร์พัฒนา
28 เด็กชาย ธีรภัทร ไวกล้า ค าเมยราษฎร์พัฒนา
29 เด็กชาย พลกฤต ศรีสวัสด์ิ บ้านโนนค้อ
30 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สัตราศรี ค าม่วงจรัสวิทย์

รายชือ่การรายงานตัวและมอบตัวชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี  1  ห้องท่ี  3

โรงเรยีนค าม่วง  ปกีารศึกษา 2563  



ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน

1 เด็กหญิง ณัฐรุจา วิสาติ บ้านค าพิมูล
2 เด็กหญิง สาริศา เสนารักษ์ บ้านดงสวน
3 เด็กชาย ณัฐพล แสนมหาไชย หนองแซงวิทยา
4 เด็กหญิง ศุภิสรา โมระโส บ้านโนนค้อ
5 เด็กหญิง

พลอย
ไพลิน ศรีไชยา ค าพิมูล

6 เด็กชาย อนุตตรีย์ นามุลทา บ้านโนนศรีสวัสด์ิ
7 เด็กหญิง จริยา สันประภา บ้านเเกวิทยายน
8 เด็กหญิง อารยา แย้มเรณู สามชัยอุดมวิทย์
9 เด็กหญิง วริศรา ช านาญนก บ้านค าพิมูล
10 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ ดงภูยาว อนุบาลปรีดี
11 เด็กหญิง ปาลินี ไชยมี อนุบาลวราภรณ์
12 เด็กชาย พงศภัค ยศจ ารัส อนุบาลปรีดี
13 เด็กหญิง นิดติญา น้อยยาสูง บ้านโนนค้อ
14 เด็กหญิง กวินนา น้อยยาสูง บ้านโนนค้อ
15 เด็กหญิง จารวี แสงบุตร ค าม่วงจรัสวิทย์
16 เด็กชาย โยธิน ไชยสวาท ค าม่วงจรัสวิทย์
17 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ศรีเครือดง ค าเมยราษฎร์พัฒนา
18 เด็กหญิง ณัฐกมล ล าไพ บ้านเเกวิทยายน
19 เด็กหญิง ธิดารัตน์ โสภารักษ์ บ้านโนนค้อ
20 เด็กหญิง ประภัสร เจริญสุข บ้านเก่าเด่ือ
21 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เรืองรุ่งโรจน์ หนองซองแมวผดุงวทิย์

22 เด็กชาย กลวัชร การถัก บ้านเก่าเด่ือ
23 เด็กหญิง มะลิสา ชนาสิทธิ์ หนองซองแมวผดุงวทิย์

24 เด็กหญิง รุจิระดา เเก้วเฮียง บ้านค าพิมูล
25 เด็กชาย ศุภณัฐ หงชูตา ค าม่วงจรัสวิทย์
26 เด็กชาย อนุภัทร สังคหิรัญ โคกก่องวิทยา
27 เด็กหญิง ทักษอร พันทะรี อนุบาลปรีดี
28 เด็กชาย

บัวทิ
กาญจน์ ภูหลักด่าน ค าม่วงจรัสวิทย์

29 เด็กหญิง ณัฐณิชา โถนารัตน์
เทศบาล1(วัดสตูล
สันตยาราม)

30 เด็กหญิง ขวัญพิมล บุญมี บ้านนาบอน
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1 เด็กชาย สิทธิพล ราวะรินทร์ บ้านโป่งนกเปล้า
2 เด็กหญิง วริญญา เวงวิถา

สะพานหิน
วิทยาคม

3 เด็กชาย ธิติพัทธ โถนารัตน์ ค าม่วงจรัสวิทย์
4 เด็กหญิง วรรณวริน ศรีเครือดง อนุบาลวราภรณ์
5 เด็กชาย ณัฐวัตร ปาระพิมพ์ ค าม่วงจรัสวิทย์
6 เด็กหญิง จินดาภร ไตรพิษ บ้านดินจี่
7 เด็กชาย สุรวิชญ์ ชิณฤทธิ์ บ้านแกวิทยายน
8 เด็กหญิง พัชรพร สมจิตร ค าม่วงจรัสวิทย์
9 เด็กหญิง เพ็ญภิชา ศิลารัตน์

หนองซองแมว
ผดุงวิทย์

10 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ วรรณรส ค าม่วงจรัสวิทย์
11 เด็กหญิง ปนิตา จันทร์ค านนท์ ค าม่วงจรัสวิทย์
12 เด็กหญิง นิรชา สาระวัน

สะพานหิน
วิทยาคม

13 เด็กชาย ฐานทัพ พันธะรี
ชุมชนโพนพิทยา
คม

14 เด็กชาย กันต์ศักย์ วรรณรัตน์ ค าม่วงจรัสวิทย์
15 เด็กชาย สุทธิลักษญ์ ธะวาติ บ้านแกวิทยายน
16 เด็กชาย จิรายุทธ แก้วสังข์ อนุบาลปรีดี
17 เด็กหญิง เบ็ญญาภา วิลาศรี ค าม่วงจรัสวิทย์
18 เด็กชาย เฉลิมชัย ชนะชัย หนองแซงวิทยา
19 เด็กชาย อมรเทพ หนูเเก้ว

สะพานหิน
วิทยาคม

20 เด็กชาย วุฒิชัย พันธ์ผาด ค าม่วงจรัสวิทย์
21 เด็กชาย ดวงแก้ว แสนค า ค าม่วงจรัสวิทย์
22 เด็กชาย ณัฐพงค์ บุษบงษ์ หนองแซงวิทยา
23 เด็กชาย ศุภวิช เครือวรรณ์ ค าม่วงจรัสวิทย์
24 เด็กชาย ชัยวัฒน์ องคะศาสตร์
25 เด็กหญิง อนงรักษ์ แก้วใส ค าม่วงจรัสวิทย์
26 เด็กหญิง ญาณิศา แก้วเกิด ค าม่วงจรัสวิทย์
27 เด็กชาย เมธา ดวงกสินธ์ บ้านแกวิทยายน
28 เด็กหญิง ปาริชาติ ดีระสา อนุบาลวราภรณ์
29 เด็กชาย ภูริณัฐ สหะขันธ์ ค าม่วงจรัสวิทย์
30 เด็กหญิง ศิรินญา เลิศสงคราม บ้านหนองกุงใหญ่
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน

1 เด็กหญิง แพรวา ตาลพันธ์ บ้านห้วยยาง
2 เด็กชาย แทนคุณ หงษา บ้านนาไร่เดียว
3 เด็กชาย ธีรวัฒน์ อิ่มแผ้ว ค าม่วงจรัสวิทย์
4 เด็กหญิง ปิยะนันท์ ภาวงค์  ค าม่วงจรัส วิทย์
5 เด็กหญิง พรชิตา เดชทะสอน บ้านนาไร่เดียว
6 เด็กหญิง พรพิมล เทศารินทร์ บ้านนาบอน
7 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ สารทอง ค าม่วงจรัสวิทย์
8 เด็กหญิง มลติกา ขันธุแสง บ้านแกวิทยายน
9 เด็กหญิง ชลลดา ผาชาตา ค าม่วงจรัสวิทย์
10 เด็กชาย ภูรินท์ อินธิราช

เซนต์ยอแซฟ
กาฬสินธุ์

11 เด็กชาย พงศกร สุกวาท บ้านแกวิทยายน
12 เด็กชาย นราวิชญ์ สันวิลาศ โคกก่องวิทยา
13 เด็กหญิง จุฬารัตน์ เกล้ียงเลา อนุบาลวราภรณ์
14 เด็กชาย กนกพล ถวิลมาตย์ ค าม่วงจรัสวิทย์
15 เด็กชาย ธาวิน อินทรสุข ค าม่วงจรัสวิทย์
16 เด็กหญิง ศศิปรียา ไทธะนุ อนุบาลวราภรณ์
17 เด็กหญิง ณัฐมล ขุนชาติ ค าม่วงจรัสวิทย์
18 เด็กหญิง ลภัสกร มังคะรัตน์ ค าม่วงจรัสวิทย์
19 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อังศรี บ้าน เก่าเด่ือ
20 เด็กหญิง พิจิตรา ใจเมตตา

บ้านโนนศรี
สวัสด์ิ

21 เด็กหญิง อมรรัตน์ ภูกิ่งดาว
บ้านโนนศรี
สวัสด์ิ

22 เด็กชาย พสุธร สะสันติ ค าม่วงจรัสวิทย์
23 เด็กหญิง นภัสสร ไชยค า อนุบาลวราภรณ์
24 เด็กชาย ปัญญวรรธน์ นุ่นสีดา บ้านส่ีแยกสมเด็จ
25 เด็กชาย ธนกร วิสามารถ หนองแซงวิทยา
26 เด็กหญิง วราภรณ์ ค าออน บ้านนาบอน
27 เด็กชาย วรกานต์ พิณรัตน์ อนุบาลวราภรณ์
28 เด็กชาย จตุรวิทย์ ลมชาย อนุบาลปรีดี
29 เด็กชาย อดิศร การถัก โพนแพง
30 เด็กชาย เทพทัต คหะวงศ์ ค าม่วงจรัสวิทย์
31 เด็กหญิง ดุษิตา เจริญสุข บ้านแกวิทยายน
32 เด็กชาย ชนากร นิยะนันท์

ค าเมยราษฏ์
พัฒนา

33 เด็กหญิง พิริษา ทะวงษา อนุบาลปรีดี
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรยีนเดิม ลำยมือชื่อนักเรียน ลำยมื่อชื่อผู้ปกครอง เบอร์เสื้อโปโล เบอร์โทรนักเรียน
1 เด็กหญิง นฤมล วันชูเสริม ค ำม่วงจรัสวิทย์
2 เด็กหญิง สุธำสินี สำยโน เอกปัญญำ
3 เด็กหญิง ณัชชำ พลสวัสด์ิ ค ำม่วงจรัสวิทย์
4 เด็กหญิง ปุณยำพร คุณโมง หนองซองแมวผดุงวทิย์
5 เด็กหญิง รพีพร ศรีบัว อนุบำลปรีดี
6 เด็กชำย พีรทัต องคะศำสตร์ เอกอโยธยำ
7 เด็กหญิง จิรัชญำ พันธะรี อนุบำลปรีดี
8 เด็กชำย นันธภัทร์ สีอุดม อนุบำลปรีดี
9 เด็กหญิง วรำพร ภูสำหัส ชุมชนโพนพิทยำ
10 เด็กชำย ณัฐภำส บุตตะสี ค ำม่วงจรัสวิทย์
11 เด็กหญิง อโณทัย ศรีบัว อนุบำลปรีดี
12 เด็กชำย ขลุ่ยไทย เคนมี ค ำม่วงจรัสวิทย์
13 เด็กหญิง วรรณพร ศักด์ิกำริ ค ำม่วงจรัสวิทย์
14 เด็กหญิง ณัฐฐิญำ บุญสุข อนุบำลปรีดี
15 เด็กชำย อธิชำ พิมพ์รัตน์ นำทันวิทยำ
16 เด็กชำย วัชริศ ปันติ อนุบำลปรีดี
17 เด็กชำย นิติพล พันทะลำ อนุบำลปรีดี
18 เด็กหญิง จุฑำฑัตต์ รมย์วิชัย ค ำม่วงจรัสวิทย์
19 เด็กชำย กฤตเมธ สมสวย ค ำม่วงจรัสวิทย์
20 เด็กหญิง ชลนิษำ ปัญจิต บ้ำนหนองช้ำง
21 เด็กชำย ณัฐภัทร ดีประวี อนุบำลปรีดี
22 เด็กชำย สหลำภ ใจศิริ ค ำม่วงจรัสวิทย์
23 เด็กชำย อนิรุทธ์ มุลลำรักษ์ สะพำนหินวิทยำ
24 เด็กหญิง ณัชชำ ศรีบัว อนุบำลปรีดี
25 เด็กชำย ธนโชติ มันปำติ อนุบำลปรีดี
26 เด็กหญิง อนิตญำ รำชติกำ ชุมชนโพนพิทยำ
27 เด็กหญิง พิกุลแก้ว จุ้ยอ่วม ชุมชนโพนพิทยำ
28 เด็กหญิง อรินยำพร โพธิรั์ตน์โส สะพำนหินวิทยำคม
29 เด็กหญิง ภูริชญำ ดีประวี ชุมชนโพนพิทยำ
30 เด็กชำย ไชยวัฒน์ สอนวงษำ อนุบำลปรีดี
31 เด็กหญิง เนตรชนก อิงภู ชุมชนโพนพิทยำ
32 เด็กชำย ตฤนชำติ สนสุนันท์ ค ำม่วงจรัสวิทย์
33 เด็กหญิง ณหทัย ชูช้ำง นำทันวิทยำ
34 เด็กหญิง ปำนเทวำ แก้วมำลำ ค ำม่วงจรัสวิทย์
35 เด็กหญิง โชติกำนต์ ขันพิมูล บ้ำนโนนค้อ
36 เด็กชำย บุญยรินทร์ วิสติ อนุบำลปรีดี
37 เด็กชำย ชัญญำกฤษณ์ สีหำบำล อนุบำลวรำภรณ์
38 เด็กชำย กิตติศักด์ิ เวียงยิ่ง ชุมชนโพนพิทยำ
39 เด็กหญิง อรวรรณ ละดำศรี อนุบำลปรีดี
40 เด็กชำย ณัฐจักร โรจน์สุกิจ ค ำม่วงจรัสวิทย์
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