
ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ  1. นายภัทรวุฒิ   โคตรสี 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายกิตติพล  แก่นท้าว โพนงามศึกษา   

2 นายคณิศร  ศรีสมัย โพนงามศึกษา   

3 นายคณิศร  สมวัน ศุภกรณ์วิทยา   

4 นายณัฐชนน ศรีเมืองช้าง กีฬานครนนท์วิทยา6   

5 นายปฐมพงษ์  มุงธิสาร โพนงามศึกษา   

6 นายภูริภัทร  จันทขันธ์ โพนงามศึกษา   

7 นายอรรถพล  บุตรสุวรรณ์ โพนงามศึกษา   

8 นางสาวชลธิชา  เป้าปิด โพนงามศึกษา   

9 นางสาวธิดารัตน์ มุงธิสาร โพนงามศึกษา   

10 นางสาวนิตยา ปราบจันทะ บ้านนาดอกไม้   

11 นางสาวปริศนา  พูลสิงห์ โพนงามศึกษา   

12 นางสาวปินะธิดา  แนนไชย โพนงามศึกษา   

13 นางสาวปิยะดา  เชิศภู โพนงามศึกษา   

14 นางสาวพรชิตา  พรหมอุ่น บ้านนากะทาด   

15 นางสาววาโย  แสนอุบล โพนงามศึกษา   

16 นางสาววิไลพร  งวงคำนาม โพนงามศึกษา   

17 นางสาวศุภมาศ ผ่องใสศรี โพนงามศึกษา   

18 นางสาวสุธิตา แสงกล้า บ้านดงเสียว   

19 นางสาวหนึ่งฤทัย  ลาดลคร โพนงามศึกษา   

20 นางสาวอมรรัตน์ แถวอุทุม บ้านดงสาร   
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายจักรพงษ์  พันธ์โพ โพนงามศึกษา   

2 นายณภัทร  วาสนาสุขเจริญ โพนงามศึกษา   

3 นายณัชพงศ ์ บุญชาญ อากาศอำนวยศึกษา   

4 นายณัฐพล  สายชัยภูมิ ทีปราษฎร์พิทยา   

5 นายทรงพล  โคตปุดดา บ้านดงเสียว   

6 นายธนกฤต  แก้วฝ่าย โพนงามศึกษา   

7 นายรัฐภูมิ  ภายไธสง โพนงามศึกษา   

8 นายวรพล  คำลือ โพนงามศึกษา   

9 นายวรากร  เวฬุวนารักษ์ โพนงามศึกษา   

10 นางสาวขวัญชนก  สิงห์พันธ์ โพนงามศึกษา   

11 นางสาวชลดา  ของสงคราม โพนงามศึกษา   

12 นางสาวณัฐสิรินทร์  น้อยโสมศรี บ้านนากะทาด   

13 นางสาวติยาภรณ์ มุงธิสาร โพนงามศึกษา   

14 นางสาวบัณฑิตา  กองอาษา โพนงามศึกษา   

15 นางสาวปริญญา  คำเกาะ โพนงามศึกษา   

16 นางสาวพิชญ์สินี  บงบุตร โพนงามศึกษา   

17 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณแสน โพนงามศึกษา   

18 นางสาวภาวิณี  แขนธิราช โพนงามศึกษา   

19 นางสาวสุกัลยา  จันสวัสดิ ์ บ้านดงเสียว   

20 นางสาวอลงกรณ์  เคนไชยวงค์ บ้านนาดอกไม้   
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางนัฏฐณิชชา เทียนศิริโสภณ  

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายนันทวัฒน์  บงบุตร โพนงามศึกษา   

2 นายพิชิตชัย  ขอบไชยแสง บ้านดงเสียว   

3 นายภูชิต  ปังอุทา โพนงามศึกษา   

4 นายเวนิจ  บุญชาญ โพนงามศึกษา   

5 นายศักรินทร์  ฝ่ายสอน โพนงามศึกษา   

6 นายศิริมงคล  ขวาวงศา โพนงามศึกษา   

7 นางสาวกมลวรรณ คิดโสดา โพนงามศึกษา   

8 นางสาวกานต์ธิดา  คำเกษ โพนงามศึกษา   

9 นางสาวเกตมณี  ไชยปากดี โพนงามศึกษา   

10 นางสาวนงพงา  ช่วยรักษา โพนงามศึกษา   

11 นางสาวนิตยา จันทร์พิชัย บ้านโนนสวรรค์   

12 นางสาวพัชราภรณ์  นางวงษ์ โพนงามศึกษา   

13 นางสาวพัชราภา  ทองด้วง บ้านดงเสียว   

14 นางสาวรัติกาล คำเกาะ โพนงามศึกษา   

15 นางสาวรุ่งทิวา  บุญชาญ โพนงามศึกษา   

16 นางสาววลัยลักษณ์  ผงราช บ้านข่าพิทยาคม   

17 นางสาวสิรินารถ  คำเกษ โพนงามศึกษา   

18 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชานุสิทธิ์ บ้านนากะทาด   

19 นางสาวอภิญญา คำนาโฮม โพนงามศึกษา   
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ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางรัตนา  แจนโกนด ี

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายกันต์กวี  บุตรสุวรรณ์  โพนงามศึกษา   

2 นายจิรภัทร์  เหาะกุล บ้านดงเสียว   

3 นายธนาพงษ์  ไชยตะวงค์ โพนงามศึกษา   

4 นายพานุพงค์  ชานุสิทธิ์ โพนงามศึกษา   

5 นายรัตนิล  แพลสมบัติ บ้านนากะทาด   

6 นายสหรัฐ  มุงธิสาร โพนงามศึกษา   

7 นายสิวะ  ปูพะมูล โพนงามศึกษา   

8 นายอนุศักดิ์ บุญชาญ บ้านดงเสียว   

9 นางสาวขนิษฐา  สมานจิตร์ โพนงามศึกษา   

10 นางสาวชุติมา  สูงโนนตาด โพนงามศึกษา   

11 นางสาวณัฐพร จันทเนตร บ้านโนนสวรรค์   

12 นางสาวทัศนีย์  สุชัยสิทธิ์ โพนงามศึกษา   

13 นางสาวพรนิภา ผ่องใสศรี โพนงามศึกษา   

14 นางสาวโยธกานต์  ขอบไชยแสง โพนงามศึกษา   

15 นางสาววนิศรา แก้วฝ่าย โพนงามศึกษา   

16 นางสาววัชราวรรณ นุประทุม โพนงามศึกษา   

17 นางสาววิไลวรรณ  ไชยเทศ โพนงามศึกษา   

18 นางสาวอริสา  ไชยดวง โพนงามศึกษา   

19 นางสาวอรุณี  ดีพิษ บ้านข่าพิทยาคม   
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ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางกรนรินทร์  อรกุล 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายกิตติพศ  ประชุมสุข บ้านดงเสียว   

2 นายณัฐวุฒิ  แนนไชย บ้านนากะทาด   

3 นายธนากร  บุญชาญ โพนงามศึกษา   

4 นายธีรัช  ของสงคราม โพนงามศึกษา   

5 นายนัฐพงษ ์ เด่นพันธุ์ บ้านดงเสียว   

6 นายสุธินันท์  คำเกษ โพนงามศึกษา   

7 นายอนุรักษ์  ไขเหลาคำ โพนงามศึกษา   

8 นางสาวจารุวรรณ  บัวพันธ์ โพนงามศึกษา   

9 นางสาวชนม์ชนก  ไชยตะวงค์ โพนงามศึกษา   

10 นางสาวชมพูนุช  อินธิระ โพนงามศึกษา   

11 นางสาวฐิตินันท์ บุญชาญ โพนงามศึกษา   

12 นางสาวณัฐณิชา จามน้อยพรม โพนงามศึกษา   

13 นางสาวนภัสวรรณ  สารเนตร บ้านโนนสวรรค์   

14 นางสาวศริษา  ศรีสมัย โพนงามศึกษา   

15 นางสาวศรุตา  สุริวรรณ โพนงามศึกษา   

16 นางสาวสมฤทัย บุญสันเทียะ โพนงามศึกษา   

17 นางสาวอริสา  คงสุข บ้านดงสาร   

18 นางสาวอัจรา  แสนไกร โพนงามศึกษา   

19 นางสาวอิงอร  บำรุงเพชร โพนงามศึกษา   

20       
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวสตรีรัตน์  บุญเฮ้า 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายกุมภา  สุริยนต์ โพนงามศึกษา   

2 นายธนศักดิ์  แก้วฝ่าย โพนงามศึกษา   

3 นายประการ  นุยภูเขียว โพนงามศึกษา   

4 นายพัฒนนันท์  บุญชาญ โพนงามศึกษา   

5 นายภูวมินทร์  ช่วยรักษา โพนงามศึกษา   

6 นายรัชพล  ศรีกงพาน โพนงามศึกษา   

7 นายอภิวันท์  เชษฐาไชย บ้านดงเสียว   

8 นางสาวกัณฐิกา  พรหมแสง โพนงามศึกษา   

9 นางสาวกันยารัตน์  บัวชุม โพนงามศึกษา   

10 นางสาวณัฐวดี  อินธิเสน โพนงามศึกษา   

11 นางสาวพิมลพรรณ  พรพรม บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์   

12 นางสาวรัชฎาภรณ์ ช่วยรักษา ภักดีชุมพลวิทยา   

13 นางสาววิภาดา  แสนดี บ้านนาดอกไม้   

14 นางสาววิภารัตน์  โสมา โพนงามศึกษา   

15 นางสาวศิริญญา บุญชาญ โพนงามศึกษา   

16 นางสาวสุชาดา ศรีนัครินทร์ โพนงามศึกษา   

17 นางสาวสุภัสสร  ขันคำ บ้านดงสาร   

18 นางสาวหทัยรัตน์  แขนธิราช โพนงามศึกษา   

19 นางสาวอัญชลี  ดอบุตร โพนงามศึกษา   
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ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นายธนพร  ลมออน 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นายกิตตศาสตร์  กุลภา โพนงามศึกษา   

2 นายเกรียงศักดิ์  วังวิสัย โพนงามศึกษา   

3 นายคณานนท์  เพ่ือนคพวง บ้านดงเสียว   

4 นายณัฐวุฒิ  อุดทุม โพนงามศึกษา   

5 นายธนากร ศรีโสดา โพนงามศึกษา   

6 นายธนาวุธ  แขพิมพ์พันธ์ โพนงามศึกษา   

7 นายภานุคม  ช่วยรักษา โพนงามศึกษา   

8 นายภูวดล  คำมูลตรี โพนงามศึกษา   

9 นางสาวกุลธิดา  ไชยพรม โพนงามศึกษา   

10 นางสาวจันทภา  คำเกาะ โพนงามศึกษา   

11 นางสาวชุติกาญจน์  มุงธิสาร โพนงามศึกษา   

12 นางสาวณัฐนันท์ เลิศธนชัยหิรัญ โพนงามศึกษา   

13 นางสาวบุษยา  เคนไชยวงค์ บ้านนาดอกไม้   

14 นางสาวพัณณิตา  ปิมปาตัน บ้านดงสาร   

15 นางสาวพิมพ์มาดา  ปริปุณณะ โพนงามศึกษา   

16 นางสาวพิมลพรรณ  แสนมี บ้านนากะทาด   

17 นางสาวฟ้าใหม่  เสมอพิทักษ์ มารีย์พิทักษ์   

18 นางสาวรัชนีกร พรมอุ่น โพนงามศึกษา   

19 นางสาวศรุตา  คิดโสดา โพนงามศึกษา   
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