
ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นายโทน สีดาเดช 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. กิตติพันธ์ พวงใบดี ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ช. โชติกุล ทันค้า บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช. อัมรัตน์ แสงส่ง บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ญ. ศิวาพร ขันทะชา บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

5 ด.ญ. รัตติกาล ชานุชิต บ้านอากาศ   

6 ด.ช. ปวีณ สารภาพ ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ญ. ฐิตาภา ศรีละพล บ้านดงมะกุ้ม   

8 ด.ญ. พรรณชนิดา ปังอุทา บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ช. พัชรพล ชื่นชม บ้านสงเปือย   

10 ด.ช. รฐัภูมิ สิมหนองมุม ชุมชนบ้านโพนงาม   

11 ด.ญ. ณัฎฐิรา นิพันธ ์ บ้านดงสาร   

12 ด.ญ. อรสา เหลืองทอง บ้านถ้ำเต่า   

13 ด.ญ. จิราพร คุณบุราณ บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์   

14 ด.ญ. นันทกร ศรีสมัย ชุมชนบ้านโพนงาม   

15 ด.ญ. อนุชธิดา ศรีสมสุข บ้านดอนทอย   

16 ด.ช. สิทธิศักดิ์ สระพิมพ์ บ้านนาดอกไม้   

17 ด.ญ. ภิรัญญา จันทเสน บ้านเสาวัด   

18 ด.ญ. อติกานต์ นางวงษ์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

19 ด.ช. นชิคุณ ก๋าสมุทร  บ้านถ้ำเต่า   

20 ด.ญ. ศรุตยา ขุนบุญมา บ้านนาฮี   

21 ด.ช. ธนวุฒิ พรมจินดาศรี บ้านหนองสามขา   
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นายไพรฑูรย์  โคตรชมภู 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. เขมพงศ์ แสนสุริวงค์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ช. ราเมนทร์ ดวงแก้ว บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช. อารักษ์ มีมูลผล บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ญ. อภิญญา อาจดวงดี บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

5 ด.ญ. ปวรรณรัตน์ บงบุตร ราชประชานุเคราะห์50   

6 ด.ช. เปรมดี คอนธิเสน ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ญ. ปนัดดา บุตรสุวรรณ์ บ้านดงมะกุ้ม   

8 ด.ญ. รัตติกาล คุณบุราญ บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ช. วิทยา เริงไธสงฆ์ บ้านสงเปือย   

10 ด.ช. วีระยุทธ ศรีสมัย ชุมชนบ้านโพนงาม   

11 ด.ญ. ปนัสดา บุญชาญ บ้านดงสาร   

12 ด.ญ. อรัญญา คำไล่ บ้านถ้ำเต่า   

13 ด.ช. ปรเมทร์ ไชยตะวงค์  บ้านเสาวัด   

14 ด.ญ. น้ำฝน มาชนะ ชุมชนบ้านโพนงาม   

15 ด.ช. กันณพงศ์ คิดโสดา บ้านถ้ำเต่า   

16 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ แก่นท้าว บ้านนาฮี   

17 ด.ญ. ลักคนา กุลภา บ้านเสาวัด   

18 ด.ญ. อรรัฐชา ศรีสมัย ชุมชนบ้านโพนงาม   

19 ด.ช. พรหมเมศวร์ ปังอุทา บ้านถ้ำเต่า   

20 ด.ญ. หทัยชนก อุ่นสัย บ้านนาฮี   

21 ด.ช. นัทธพงศ์ เป้าปิด บ้านหนองสามขา   
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิทยาขาว 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. ชยานันต์ ภูมิบัณฑิตกุล ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ช.ธนกฤต  นาชัย บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช.ธีรภัทร์  คุณบุราณ บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ญ. วิชญาดา อุปทุม บ้านโพนก่อ   

5 ด.ช. ธณพล สารกิจ วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)   

6 ด.ช. พงศ์ศักดิ์ ปัดติโยพัน ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ญ. รัชดาภรณ์ บุตรสุวรรณ์  บ้านดงมะกุ้ม   

8 ด.ญ. วนิศรา ช่วยรักษา บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ช. สรชา พิลาชัย บ้านสงเปือย   

10 ด.ช. ศุกลวัฒน์ มุงธิสาร ชุมชนบ้านโพนงาม   

11 ด.ญ. วรกานต์ เอกสามารถ บ้านดงสาร   

12 ด.ญ. ไอลดา ชาวไชย บ้านถ้ำเต่า   

13 ด.ช. ระพีภัทร น้อยโสมศรี บ้านเสาวัด   

14 ด.ญ. พิมพ์ชนก บุญชาญ ชุมชนบ้านโพนงาม   

15 ด.ช. คมกริช คุณบุราณ บ้านถ้ำเต่า   

16 ด.ช. อนันต์ สุวรรณจันทร ์ บ้านนาฮี   

17 ด.ญ. วรรณกร ผลทิพย์ บ้านเสาวัด   

18 ด.ญ. อินทิพร นำสงค์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

19 ด.ช. ไพโรจน์ แก้วฝ่าย บ้านถ้ำเต่า   

20 ด.ญ. อภิสรา สีหาทิพย์ บ้านนาฮี   

21 ด.ญ. รวิภา  ไตรสุ บ้านหนองสามขา   
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวปิยนุช  แฮนหลุน  

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. ชวกร เอ้ือมอัมพร ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ญ. กุลจิรา จักสุมา บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช.ศักดิธัช  คิดโสดา บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ญ.ฐิชาดา  ลือประสิทธิ์ บ้านโพนก่อ   

5 ด.ญ. ชนัญชิดา เดชทศร อนุบาลบ้านแพง   

6 ด.ช. พิษณุ คิดโสดา ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ญ. โสภิตา เคนเค้า บ้านดงมะกุ้ม   

8 ด.ญ. วิภาดา ภูนะภา บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ญ. ปาลิตา จันทร์ชัยภูม ิ บ้านสงเปือย   

10 ด.ช. ศุภโชค ตุ่ยไชย ชุมชนบ้านโพนงาม   

11 ด.ช. วิษณุ ศรีสมัย บ้านดอนทอย   

12 ด.ช. ธนโชติ ศรีวลิัย บ้านท่าแร่ดงปลาปาก   

13 ด.ช. รัตนวชิญ์ ไชยปัญหา บ้านเสาวัด   

14 ด.ญ. พิมพ์นิภา แก้วฝ่าย ชุมชนบ้านโพนงาม   

15 ด.ช. ชิษณุพงศ์ แก้วฝ่าย บ้านถ้ำเต่า   

16 ด.ญ. ดนุสรณ์ เขยไชย บ้านนาฮี   

17 ด.ญ. วีรภัทรา ศรีบุษย์ บ้านเสาวัด   

18 ด.ญ.ชลธชิา แก้วมณี ชุมชนบ้านโพนงาม   

19 ด.ช. วรัญญู แก้วฝ่าย บ้านถ้ำเต่า   

20 ด.ญ.จันทราทิพย์  มาลาสาย บ้านโนนสวรรค์   

21 ด.ญ. ศรัณย์รัชย์ คูณซัย บ้านหนองสามขา   
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวศศิกร เสวาภพ  

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. โชคภิวัฒน์ คอนธิเสน ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ญ. ณัฐนันท์ แนนไชย บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ญ, กิตติมา คุณบุราณ บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ช. ก้องภพ แซ่เตีย บ้านสงเปือย   

5 ด.ช. ภาสกร เอ้ือมอัมพร ชุมชนบ้านโพนงาม   

6 ด.ช. บวรศักดิ์ แขมคำภา  บ้านดงสาร   

7 ด.ญ. ศรัญญา แก้วฝ่าย บ้านถ้ำเต่า   

8 ด.ญ. พรรณนวล ประทุมมา บ้านสงเปือย   

9 ด.ช. อนุชิต ทองนาง  ชุมชนบ้านโพนงาม   

10 ด.ช. อัฐพล ชมภูจันทร ์ บ้านดอนทอย   

11 ด.ช. อัษฎาวุธ ไชยภูม ิ บ้านท่าแร่ดงปลาปาก   

12 ด.ช.กรกฏ  ขอบนาดี บ้านเสาวัด   

13 ด.ญ. รพีพรรณ เถื่อนคำ ชุมชนบ้านโพนงาม   

14 ด.ช. ธนพัฒน์ ทุมคำแก้ว บ้านถ้ำเต่า   

15 ด.ญ. ธัญรดา อินธิเสน บ้านนาฮี   

16 ด.ญ. สรัชญา ภูดีทิพย์ บ้านเสาวัด   

17 ด.ญ.พรพิมล อินธิราช ชุมชนบ้านโพนงาม   

18 ด.ช. วสันต์ บุญชาญ บ้านถ้ำเต่า   

19 ด.ช. รฐันันท์ ไชยปากดี บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

20 ด.ญ. อาภัสรา คุณบุราญ บ้านหนองสามขา   
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวปัจฉิมาพร ปุณบริบูรณ์ 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. ณัฐวัตร เข็มจักร์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ญ. ธิดาพร อินทพรม บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ญ. เขมิกา คิดโสดา บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ช. จักริน แก่นท้าว บ้านสงเปือย   

5 ด.ช. ยศกร บุญชาญ ชุมชนบ้านโพนงาม   

6 ด.ช. ปิยวฒัน์ เชิศภ ู บ้านดงสาร   

7 ด.ญ. สุชัญญา ก๋าสมุทร์ บ้านถ้ำเต่า   

8 ด.ญ. มณฑิตา วารีบ่อ บ้านสงเปือย   

9 ด.ญ. กนิษฐา บุตรสุวรรณ์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

10 ด.ญ. ชลลดา ตรงกลาง บ้านดอนทอย   

11 ด.ญ. ณันทิวา ไตรสุ บ้านท่าแร่ดงปลาปาก   

12 ด.ช.ธนวัฒน์  คำแหง บ้านเสาวัด   

13 ด.ญ. รุจจิรา อินธิระ ชุมชนบ้านโพนงาม   

14 ด.ช. ธนากรณ์ ผุยคำ บ้านถ้ำเต่า   

15 ด.ญ. ปาณิศา ขุนเทือง บ้านนาฮี   

16 ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญาสาร บ้านหนองผือ   

17 ด.ญ.วรรวภิา  สิงห์บุตร ชุมชนบ้านโพนงาม   

18 ด.ช. วุฒินันท์ บุญสนาม บ้านถ้ำเต่า   

19 ด.ช. ศักดิ์พล อัตถศรี บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

20 ด.ช. ชัยอนันต์ ไตรวงย้อย บ้านอากาศ   
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ห้องสอบที่ 7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นางสาวลักขนา ไชยเทพ  

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. นพรัตน์ ธรรมรังศรี ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ช. จักริน บงบุตร บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช. ธีรพัฒน์ คิดโสดา บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ญ. นันทิพัฒน์ พรมแสง บ้านท่าแร่ดงปลาปาก   

5 ด.ญ. ศตพร งอธิราช บ้านสงเปือย   

6 ด.ช. ยศสรัล ไชยปัญหา ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ญ. ปิยะมาศ พรมอุดม บ้านข้าวแป้ง   

8 ด.ช. อัตพล กันยาวงศ์ บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ญ. ภูมิรัตน์ คะสาราช บ้านนาฮี   

10 ด.ญ. กมลเนตร ขุนใหญ่ บ้านเสาวัด   

11 ด.ญ. ชิดชนก ขวาวงษา ชุมชนบ้านโพนงาม   

12 ด.ญ. แก้วมรกต อินธิราช บ้านดงสาร   

13 ด.ญ. น้ำตาล คิดโสดา บ้านถ้ำเต่า   

14 ด.ช.สิทธิช์ัย ศักดิ์ศิริรัตน์ บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

15 ด.ญ. เทวิกา สายมายา บ้านหนองผือ   

16 ด.ญ. รุจิกาญจน์ เกตุชมภู ชุมชนบ้านโพนงาม   

17 ด.ญ. นันธภรณ์ ขวัญรอด บ้านดอนทอย   

18 ด.ญ. สุรีพร แก้วฝ่าย บ้านถ้ำเต่า   

19 ด.ช. ณัฐวุฒ ิเพ็งโสภา บ้านสงเปือย   

20 ด.ช. ศุภเนตร เนียมแก้ว บ้านอากาศ   
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ครูผู้คุมสอบ คือ 1. นายอดิศักดิ์  จำปาลา 

    

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ช. ประกายศิลป์ ตรีศรี ชุมชนบ้านโพนงาม   

2 ด.ช. จิตรเทพ จันทราช บ้านข้าวแป้ง   

3 ด.ช. นัฐภูมิ ขวาวงค์ษา บ้านถ้ำเต่า   

4 ด.ช.เด่นภูมิ  ไปยะพรม บ้านนากะทาด   

5 ด.ญ.ศิริขวัญ มุงธิสาร บ้านสงเปือย   

6 ด.ช. รพีภัทร มาชนะ ชุมชนบ้านโพนงาม   

7 ด.ช. พุฒิพัชร ศรีสุทธินา บ้านดงมะกุ้ม   

8 ด.ช. อัมพร ศรีระวงศ์ บ้านถ้ำเต่า   

9 ด.ญ. วิภารัตน์ แก้วสอนดี บ้านนาฮี   

10 ด.ญ. ณิชาภัทร มุงธิราช บ้านเสาวัด   

11 ด.ญ. ธนพร ศรีอนุช ชุมชนบ้านโพนงาม   

12 ด.ญ. จุฑามาศ ทิพย์สุข บ้านดงสาร   

13 ด.ญ. เบญจมาศ จิตมาตย์ บ้านถ้ำเต่า   

14 ด.ญ. แพรวา ภูเขียว บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)   

15 ด.ญ. ลัดดาวัลย์ ด่างเกษี บ้านหนองผือ   

16 ด.ญ. เสาวลักษณ์ บุตรสุวรรณ์ ชุมชนบ้านโพนงาม   

17 ด.ญ. สาวิตรี มูลมานัส บ้านดอนทอย   

18 ด.ญ. อรปรียา บุญชาญ บ้านถ้ำเต่า   

19 ด.ช. ธนากร ชื่นชม บ้านสงเปือย   

20 ด.ช.ภาสกร มูลสาร บ้านอากาศ   
 


