
ล าดับ ช่ือ-สกุล โรงเรยีนเดิม เกรดเฉลี่ย ระดับการอ่าน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงวิชุดา  ทวีโชค สุนทรวัฒนา 3.16 ดี 4/23/2564
2 เด็กชายอดิศร  เพ็ชรหมื่นไวย สุนทรวัฒนา 2.12 พอใช้ 4/23/2564
3 เด็กหญิงอุรุทยา  สิงหท์อง บา้นดอนเชียงยืน 3.87 4/23/2564
4 เด็กหญิงวรัทยา  สีจันลา บา้นชีลองเหนือ 3.34 4/23/2564
5 เด็กหญิงวิชุดา  สุวรรณเสือ บา้นชีลองกลาง 3.03 ดี 4/23/2564
6 เด็กชายสันติราช  ทรัพย์สมบติั บา้นชีลองกลาง 1.92 4/23/2564
7 เด็กหญิงเมธาวี  คงอ่่า บา้นชีลองกลาง 3.84 4/23/2564
8 เด็กหญิงประภัสศร  ดีด้วยชาติ ไทยรัฐวิทยา 3.52 ดี 4/23/2564
9 เด็กชายปญัญา  ชาติไทย บา้นชีลองกลาง 2.35 4/23/2564
10 เด็กชายอภินันต์  ฝากภูธร บา้นชีลองกลาง 2.54 พอใช้ 4/23/2564
11 เด็กหญิงสุชาวดี  เพ็ญโคกสูง บา้นชีลองเหนือ 2.94 4/23/2564
12 เด็กหญิงพรประภา  มีภูมิ บา้นหนองหญ้าปล้อง 3.95 4/23/2564
13 เด็กชายรณรัตน์  มาย์นอก หว้ยต้อนวิทยา 4/23/2564
14 เด็กชายศักดานนท ์ ปล้ืมสุด หบา้นหนองหญ้าปล้อง 3.14 4/23/2564
15 เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร เทศบาล 1 (วิทยานารี) 3.45 ดี 4/23/2564
16 เด็กชายนัฐร  สุขขี สุนทรวัฒนา 2.64 4/23/2564
17 เด็กชายอรรถพงษ์  คงเท ไทยรัฐวิทยา 3.35 ดี 4/23/2564
18 เด็กหญิงกนกพร  หนชัย ไทยรัฐวิทยา 3.51 ดีเย่ียม 4/23/2564
19 เด็กชายปรเมษ  หลงโสกเชือก สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.16 ดี 4/23/2564
20 เด็กหญิงจาลิสา  สมบตุร์ สุนทรวัฒนา 3.07 ดี 4/24/2564
21 เด็กหญิงอารยา แก้วดอนคู่ เทศบาล 4 3.68 4/24/2564
22 เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมเจริญ สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.15 4/24/2564
23 เด็กชายศุภกฤษ  รัตตมณี บา้นชีลองเหนือ 3.63 ดี 4/24/2564
24 เด็กหญิงสุทธิดา  ค่านอก บา้นตาดโตน 3.56 ดี 4/24/2564
25 เด็กชายวงศกร  คุ้มกุดขมิ้น หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
26 เด็กหญิงรินรดา  คู่กระโทก เทศบาล1 2.99 4/25/2564
27 เด็กชายอิทธิเดช  โคตรภักดี เทศบาล1 3.3 4/25/2564
28 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมสิมา หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
29 เด็กหญิงวรรณณิกา  เหลาหวาย หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
30 เด็กชายนนทวัฒน์  ฐานเจริญ หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
31 เด็กหญิงอาริษา  เขียวอรุณ บา้นหนองหญ้าปล้อง 3.6 4/25/2564
32 เด็กชายสงกรานต์  อ่อนจันทกึ หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
33 เด็กญิงดวงกมล  คุณธรรม บา้นหนองหญ้าปล้อง 3.56 ดี 4/25/2564
34 เด็กชายวชิรวิชญ์  ใจกล้า หว้ยต้อนวิทยา 4/25/2564
35 เด็กหญิงอริศรา  แก้วขุนทด บา้นตาดโตน 3.18 4/26/2564
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36 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาติชัย บา้นตาดโตน 3.79 4/26/2564
37 เด็กชายอณัฐสันต์  คุ้มกุดขมิ้น เทศบาล 1 (วิทยานารี) 2.98 4/26/2564
38 เด็กชายปยิศักด์ิ  กาดกระโทก บา้นชีลองกลาง 1.83 4/26/2564
39 เด็กหญิงปลายฝัน  ทพิย์แสง สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.84 4/26/2564
40 เด็กหญิงดวงนภา   สีสุวะ บา้นตาดโตน 2.84 4/26/2564
41 เด็กหญิงอลิส  แซ่อือ หว้ยต้อนวิทยา 4/26/2564
42 เด็กหญิงพัดชา  พาอีเม้ง หว้ยต้อนวิทยา 4/26/2564
43 เด็กชายรชานนท ์ จ่าชาติ หว้ยต้อนวิทยา 4/26/2564
44 เด็กหญิงอริศรา  มณีชาติ หว้ยต้อนวิทยา 3.59 4/27/2564
45 เด็กชายสุวัฒน์  หงษาพันธ์ หว้ยต้อนวิทยา 2.84 4/27/2564
46 เด็กหญิงเนเนตรฤทยั  วงศ์วิศานต์ สาคริชวิทยา 3.31 4/27/2564
47 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาพัว สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.71 ดี 4/27/2564
48 เด็กชายธรรศธรรม  กวดลวด สามพันตาราษฎร์อุทศิ 2.43 ดี 4/27/2564
49 เด็กชายออสก้า อัลเฟรด  สตีเฟ่น บา้นหนองหญ้าปล้อง 4 ดีเย่ียม 4/27/2564
50 เด็กหญิงกนกวรรณ สัยทศัน์ บา้นหว้ยตะแคง 3.88 4/27/2564
51 เด็กหญิงตุ๊กตา  ฤทธ์ิชีลอง บา้นหว้ยตะแคง 2.39 4/27/2564
52 เด็กชายเชษฐา  พิเศษฤทธ์ิ หว้ยต้อนวิทยา 4/27/2564
53 เด็กหญิงปณัฑิตา  บตุวงค์ สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.75 4/27/2564
54 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยจตุรัส สามพันตาราษฎร์อุทศิ 2.45 4/27/2564
55 เด็กชายรพีภัส  คบมิตร สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.16 4/27/2564
56 เด็กหญิงปยิะฉัตร  บวัอ่อน สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.77 4/27/2564
57 เด็กชายนพณัฐ  หนูรักษ์ หว้ยต้อนวิทยา 4/27/2564
58 เด็กหญิงกิติยา  สียางนอก หว้ยต้อนวิทยา 4/27/2564
59 เด็กหญิงปณุยวีร์  ไวว่อง สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.55 4/27/2564
60 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกาะม่วง สามพันตาราษฎร์อุทศิ 2.87 4/27/2564
61 เด็กชายทนิวัตร  เจริญใจ สามพันตาราษฎร์อุทศิ 2.83 4/27/2564
62 เด็กหญิงณภัทร  พิเศษฤทธ์ิ หว้ยต้อนวิทยา 3.83 4/28/2564
63 เด็กหญิงวนสยา  กงชัยภูมิ บา้นหนองหญ้าปล้อง 3.25 4/28/2564
64 เด็กหญิงวัลลภา  คุ้มตะบตุร บา้นดอนกอก 3.85 ดี ออนไลน์
65 เด็กหญิงรัตติกาลย์  ฤาชา สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.92 ดีเย่ียม ออนไลน์
66 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงวิสุธทิ เทศบาล 1 (วิทยานารี) 3.81 ดี ออนไลน์
67 เด็กหญิงกวินธิดา  บญุค่่า หว้ยต้อนวิทยา 4 ดี ออนไลน์
68 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วิชัยโย บา้นชีลองกลาง 2.38 ดี ออนไลน์
69 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พระคลังทวิ สุนทรวัฒนา 3.5 ดี ออนไลน์
70 เด็กหญิงภัทรธิดา  รินทะรึก สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.66 พอใช้ ออนไลน์
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71 เด็กหญิงอชิรญา  กองสังข์ สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.83 ดีเย่ียม ออนไลน์
72 เด็กหญิงสุทธิดา  คล่องแคล่ว บา้นหนองหญ้าปล้อง 3.85 ดี ออนไลน์
73 เด็กชายระภีพัฒน์  อินธิแสง สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.48 ดี ออนไลน์
74 เด็กชายณัฐภูมิ  บญุเกิน สามพันตาราษฎร์อุทศิ 2.96 พอใช้ ออนไลน์
75 เด็กชายรัฐภูมิ  ขัติยศ บา้นหนองหญ้าปล้อง 2.6 พอใช้ ออนไลน์
76 เด็กหญิงอัจจมา  ยืนย่ัง สุนทรวัฒนา 3.68 ดี ออนไลน์
77 เด็กหญิงนันทน์ลิน  ประจงดี บา้นชีลองกลาง 3.94 ดี ออนไลน์
78 เด็กหญิงนันทชิา  อุดมศักด์ิ บา้นชัยภูมิ 2.78 ดีเย่ียม ออนไลน์
79 เด็กหญิงพรรณิภา  อุดมศักด์ิ บา้นช่อระกา 3.66 ดีเย่ียม ออนไลน์
80 เด็กชายภูวดล  ทมิมณีฉาย บา้นตาดโตน 2.71 พอใช้ ออนไลน์
81 เด็กชายเพชรรุ้ง  นามบรีุ สาคริชวิทยา 3.51 ดี ออนไลน์
82 เด็กหญิงมณีวรรณ  ชิยางคะบตุร สามพันตาราษฎร์อุทศิ 3.68 ดีเย่ียม ออนไลน์
83 เด็กหญิงวัทยา สีจันลา บา้นชีลองเหนือ 3.2 พอใช้ ออนไลน์
84 เด็กหญิงบญุณิสา  ทองเนตร


