
ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 359 เด็กหญิง กชกร อุทุม บ้านหนองเหล็ก

2 371 เด็กหญิง กชรัตน์ โปร่งจิต ทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์

3 120 เด็กหญิง กนกวรรณ  ยะเก๋ียง อุทุมพรวิทยา

4 019 เด็กหญิง กนิษฐิกา ทองสุภา ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

5 364 เด็กหญิง กมลกานต์ สาดา อนุบาลจอมจิต

6 071 เด็กหญิง กมลฉัตร กองปัด ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

7 315 เด็กหญิง กมลทิพย์  จันทร์เรือง บ้านโนนสายขม้ินหนองแมว

8 223 เด็กหญิง กมลพัชร วงศ์เลิศ บ้านผือ

9 184 เด็กหญิง กมลรัตน์ สุภาที อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 046 เด็กชาย กรวิชญ์ ค าลัน อนุบาลศรีสะเกษ

11 280 เด็กชาย กฤตกันต์    ไหวพริบ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 086 เด็กชาย กฤษฎ์ ทาจันทร์ สระก าแพงวิทยาคม

13 269 เด็กชาย กฤษณ์ฎาณุวัฒณ์ เติมใจ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

14 053 เด็กชาย กล้าณรงค์  วงษ์เจริญ บ้านกงพาน

15 109 เด็กหญิง กวินทรา สีจันทร์ดี บ้านอ๋ีหล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

16 369 เด็กชาย กวีรัตน์ โคษาราช อนุบาลอุทมพรพิสัย

17 087 เด็กหญิง กษมา จินาวัลย์ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

18 305 เด็กหญิง กัญญณัฐ สมเขาใหญ่ บ้านจาน

19 215 เด็กหญิง กัญญพัฒน์  เพ็งแจ่ม บ้านโคก

20 226 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  จันทร์ประสิทธ์ิ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 201 เด็กชาย กัณฑ์พงษ์ นิษฐ์ณพิศร อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 014 เด็กหญิง กันญรัตน์ บุญเติม บ้านโคก

3 036 เด็กหญิง กันด์สุดา ไชยสาร บ้านยางเอือด

4 107 เด็กชาย กันทรากรณ์ กันยา เมืองพัทยา8

5 090 เด็กหญิง กันยารัตต์  พวงพินิจ อนุบาลอุทุมพรพิสัย 

6 271 เด็กหญิง กัลญาโยธา บ้านพงพรต

7 112 เด็กหญิง กาญจนา  สุขสวัสด์ิ สระก าแพงวิทยาคม

8 358 เด็กหญิง กิตติมา  พรมดี บ้านสะเดา

9 304 เด็กชาย กิตติศักด์ิ พรสกุลชัย อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 172 เด็กชาย กิตพงษ์ โลบุญ บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

11 050 เด็กชาย กิติวรวุฒิ พอดี วัดทางโพธ์ิทอง

12 236 เด็กหญิง กุลิสรา   อยู่โคก บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

13 100 เด็กหญิง เกศราภรณ์  ชมชื น อนุบาลอุทุมพรพิสัย

14 147 เด็กหญิง เกศศินี วรรณทวี โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

15 345 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เสาเกลียว โรงเรียนเรียนบ้านโคก

16 355 เด็กหญิง ขวัญกมล บุญเพชร คลองสะบัดจาก

17 232 เด็กหญิง ขวัญข้าว เช้ือนัก อนุบาลศรีสะเกษ

18 247 เด็กชาย คงพัฒน์  แขมค า บ้านโนนสูง

19 289 เด็กชาย คฑาเทพ สิงห์ค า โรงเรียนบ้านกุง

20 255 เด็กชาย คเณศ สุขหา บ้านค้อก าเเพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 141 เด็กชาย จตุรภัทร   ทองเปลว บ้านโนนกลาง

2 248 เด็กหญิง จรรญาลักษณ์ ใยผุย บ้านโคกหล่าม

3 154 เด็กชาย จักรพรรณ์  ขันติวงษ์ บ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)

4 272 เด็กชาย จักรพรรดิ  มูลเหล็ก โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา

5 164 เด็กหญิง จักษณา ศรีริสิน อนุบาลอุทุมพรพิสัย

6 316 เด็กหญิง จันทราปตี  เน้ือไม้ บ้านหนองส าโรงน้อย

7 111 เด็กหญิง จันทริญา บุญนะฤธี บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

8 348 เด็กหญิง จารุภา มะลิวงค์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

9 119 เด็กชาย จารุวิทย์ จูทะจันทร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 320 เด็กหญิง จินดารัตน์ ประครองศรี บ้านแข้

11 375 เด็กชาย จิรทีปต์ ศรีจวนกิติภูมิ บ้านสะเดา

12 256 เด็กหญิง จิรวรรณ สีพะยัค บ้านบอนใหญ่

13 310 เด็กชาย จิรสิน บุญใหญ่ 31 มีนาคม 2563

14 158 เด็กชาย จิระศักด์ิ เมืองจันทร์ บ้านเมืองจันทร์

15 010 เด็กชาย จีระพันธ์  สาขา บ้านเมืองจันทร์

16 121 เด็กหญิง จุฑามาศ โพธ์ิดี อนุบาลอุทุมพรพิสัย

17 108 เด็กหญิง จุฑามาศ เมืองจันทร์ บ้านเมืองจันทร์

18 013 เด็กหญิง จุฑามาศ สีเล อนุบาลอุทุมพรพิสัย

19 387 เด็กหญิง จุรีรัตน์  รุ่งเรือง อุทุมพรวิทยา

20 034 เด็กหญิง จุฬาภรณ์  โคตภูเขียว บ้านสระภู
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 193 เด็กหญิง จุฬามณี มีชัย บ้านขนวนสีเเก้ว

2 224 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ตาหยอง อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 077 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์-ค ามูล อนุบาลอุทุมพรพิสัย

4 078 เด็กชาย เจษฎาวุฒิ จันทวี อนุบาลอุทุมพรพิสัย

5 281 เด็กชาย ชญานนท์ กิ งสีดา บ้านหนองหงอก

6 018 เด็กหญิง ชญานันย์  ทองกลม อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 083 เด็กหญิง ชญานี  แก้วจันทร์ บ้านโคก

8 262 เด็กชาย ชนะชัย ขะช้ีฟ้า อนุบาลอุทุมพรพิสัย

9 104 เด็กหญิง ชนัญชิตา มะนู สระก าแพงวิทยาคม

10 023 เด็กชาย ชนาธิป ถาวร บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

11 265 เด็กหญิง ชนิภรณ์ พลเทพ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า

12 047 เด็กหญิง ชมพูนุท  ระวังชนม์ สระก าเเพงวิทยาคม

13 295 เด็กชาย ชยางกูร เป่ียมมาก โรงเรียนบ้านโซงเลง

14 099 เด็กชาย ชยานันท์ ธรรมนิยม บ้านโคก

15 274 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ไชยโยธา ธรรมรังษีวิทยา

16 307 เด็กชาย ชโยทิต  มณีย์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

17 372 เด็กชาย ชโยทิต มณีย์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 032 เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์รักษ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

19 095 เด็กหญิง ชัชฎาพร  ทองทิพย์ บ้านหนองแปน

20 128 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ หนุนวงค์  บ้านกงพาน

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 098 เด็กชาย ชัยวัฒน์  บุตรบุราณ สระก าแพงวิทยาคม

2 072 เด็กชาย ชัยวัฒน์  ศรีธานี บ้านขนวนสีแก้ว

3 261 เด็กชาย ชัยวัฒน์ พาพิมพ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

4 313 เด็กชาย ชาญณรงค์ โทพรมมา บ้านหนองส าโรงน้อย

5 276 เด็กชาย ชานนท์ ชาติมนตรี ธรรมรังษีวิทยา

6 051 เด็กหญิง ชาลินี คงเจริญ บ้านโคกหล่าม

7 159 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยงกุล บ้านโปร่งสามัคคี

8 275 เด็กหญิง ชุตินันท์  แท่นแก้ว บ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์)

9 202 เด็กหญิง ชุติมา ชุมชัย บ้านค้อก าแพง

10 161 เด็กหญิง ชุติมา ศิริบูรณ์ บ้านเก็บงา

11 132 เด็กหญิง ชุมลนิษฐ์ เธียรธรรมรงค์ บ้านขนวนสีแก้ว

12 152 เด็กชาย ชูศักด์ิ มั นคง บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

13 338 เด็กชาย โชคงามวงศ์ คุณแก้ว บ้านทุ่ม

14 037 เด็กชาย ญาณวรุตม์ กิ งวงษา บ้านต่อก าแพง

15 379 เด็กหญิง ญานิกา บุญเฮ้า อนุบาลโพธ์ิศรีสุวรรฯณ

16 267 เด็กหญิง ฐิดายุ  พลรัตน์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

17 165 เด็กหญิง ฐิดายุ พลรัตน์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 182 เด็กหญิง ฐิติชญา มะเดื อ บ้านหนองแปน

19 003 เด็กหญิง ฐิติมา เพ็งแจ่ม บ้านโนนแดงโนนม่วง

20 061 เด็กหญิง ฐิติวรดา งามเจริญ บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 254 เด็กชาย ณพลเดช  โลบุญ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 189 เด็กหญิง ณพิชญา  แจ่มจรัสเช้ือสกุล อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 325 เด็กหญิง ณภิษา สมใจ โรงเรียนเคียวน า

4 145 เด็กชาย ณรกาล งามแสง อนุบาลอุทุมพรพิสัย

5 101 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ    โพธ์ิศรี บ้านยางบอน อ าพานุสรณ์

6 285 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ พอใจ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 060 เด็กหญิง ณัชชา ตรีแก้ว สระก าแพงวิทยาคม

8 239 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประสาจัทร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

9 321 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เหมสุทธิ อนุบาลด่านซ้าย

10 241 เด็กหญิง ณัฐชยา เขียวบุญจันทร์ บ้านอีหล  า (ราษฎร์นุสรณ์)

11 346 เด็กหญิง ณัฐชาภัทร สุทโธ บ้านพงพรต

12 299 เด็กชาย ณัฐดนัย  ไชยะ โรงเรียนเคียวน า

13 266 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี วัดหนองบัว

14 227 เด็กชาย ณัฐดนัย ธรรมนิยม บ้านก้านเหลืองคุรุราษฎร์วัฒนา)

15 234 เด็กหญิง ณัฐพร ก้านเพ็ชร บ้านอี หล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

16 268 เด็กชาย ณัฐพล สอนสุด อนุบาลอุทุมพรพิสัย

17 367 เด็กชาย ณัฐวัฒน์    บุตรศรี บ้านหนองหงอก

18 341 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุล านาจ บ้านสระภู

19 260 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพงแสน อนุบาลอุทุมพรพิสัย

20 148 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อกแขก บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 306 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จงจิต บ้านผือ

2 026 เด็กชาย ดนัยณัฐ ใยพิมพ์ บ้านผือ

3 162 เด็กชาย ดลภพ การบรรจง บ้านค้อก าเเพง

4 167 เด็กหญิง ดวงกมล สมเผ่า สระก าแพงวิทยาคม

5 009 เด็กหญิง ดารารัตน์  ไชยรักษา บ้านพงพรต

6 056 เด็กหญิง เดือนฉาย สมสอาด อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 136 เด็กชาย ตะวันรุ่ง ฉวีวรรณ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

8 327 เด็กชาย ถิรณัฐ สาบุตร บ้านโนนสายขม้ินหนองแมว

9 063 เด็กชาย ทรงพล  แสงชัย บ้านแต้(ประชาบ ารุง)

10 192 เด็กชาย ทัชณพล กัลยา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

11 206 เด็กหญิง ทัณฑิมา  ขานยา บ้านกุง

12 356 เด็กหญิง ทัศวรรณ ใจแน่น อุทุมพรวิทยา

13 249 เด็กชาย ทินภัทร   สุทธสนธ์ิ บ้านโนนสูง

14 140 เด็กชาย เทิดพงษ์ บุดดาวงศ์ บ้านหนองหัวหมู

15 156 เด็กชาย ธนกรณ์ ไชยสาร บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

16 085 เด็กชาย ธนโชติ เอกวิเศษศรี สระก าแพงวิทยาคม

17 021 เด็กชาย ธนทรรศน์ สุขจันทร์ บ้านเมืองจันทร์

18 328 เด็กชาย ธนพงศ์ วรเลิศ ธรรมรังษีวิทยา

19 264 เด็กชาย ธนพนธ์  จินาวัลย์ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

20 091 เด็กชาย ธนภัทร  ไกรยา สระก าแพงวิทยาคม
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 195 เด็กชาย ธนภัทร  ไชยโคตร อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 383 เด็กชาย ธนวัต ศิริจันทร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 002 เด็กชาย ธนากร สว่างแสง สระก าแพงวิทยาคม

4 210 เด็กหญิง ธมกร ซาวสืบ บ้านโคก

5 354 เด็กหญิง ธมนวรรณ รจนัย ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

6 187 เด็กหญิง ธัญจิรา อิดชะรา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

7 370 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์  แท่นแก้ว บ้ายางบอน"อ าพานุสรณ์"

8 177 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แท่นแก้ว บ้านยางบอน"อ าพานุสรณ์"

9 186 เด็กหญิง ธัญพิชชา  อิดชะรา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

10 106 เด็กหญิง ธันย์ชญาภรณ์ โนนยาง บ้านหนองหัวหมู

11 209 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญลาภ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 333 เด็กชาย ธีรโชติ เมืองเเก้ว บ้านหนองส าโรงน้อย

13 290 เด็กชาย ธีรเทพ บาศรี บ้านอี หล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

14 028 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์เพ็ญ ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

15 045 เด็กชาย ธีรภัทร บุญช่วยนางเดียว บ้านโนนสูง

16 311 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สร้อยสน ธรรมรังษีวิทยา

17 378 เด็กชาย ธีระโชติ จันทรา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 142 เด็กชาย ธีระพัฒน์ งามศิริ ชุมชนบ้านหนองคู

19 033 เด็กชาย ธีระศักด์ิ  ทาจันทร์ บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)

20 131 เด็กหญิง เธียรกานต์ ไพเราะ บ้านเมืองจันทร์

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 309 เด็กชาย นที ปัดชา บ้านพงพรต

2 381 เด็กชาย นนทกร ธรรมนิยม อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 094 เด็กชาย นนทิวัฒน์ศรีกุล บ้านขนวนสีแก้ว

4 064 เด็กชาย นพดล ทองศรี อนุบาลอุทุมพรพิสัย

5 039 เด็กชาย นพรัตน์ ขอสุข อนุบาลอุทุมพรพิสัย

6 302 เด็กหญิง นภัศร โปร่งจิตร บ้านทุ่งไชย

7 110 เด็กชาย นฤมาณ์ อันปะมะทัง บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

8 331 เด็กหญิง นลินี ชัยยิ ง อุทุมพรวิทยา

9 065 เด็กหญิง นลินี วรษา โรงเรียนยางบอน(อ าภานุสรณ์)

10 298 เด็กชาย นวพล  กรกัน อนุบาลอุทุมพรพิสัย

11 068 เด็กชาย นัฏชนนท์ แก่นวงศ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 258 เด็กหญิง นันธิชา เสนา ป.6

13 368 เด็กหญิง เนตรชนก สีสัน บ้านโนนดู่

14 105 เด็กหญิง เนาวรัตน์  พวงราช บ้านอี หล  า  (ราษฎร์นุสนณ์)

15 342 เด็กชาย บัชชา ปรางสุข บ้านยาบอลอ าพานุสรณ์

16 292 เด็กหญิง บัณฑิตาพร เจนดง อนุบาลอุทุมพิสัย

17 242 เด็กชาย บารมีอนันต์ ศรีหวาด อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 361 เด็กหญิง บุญญรัตน์ ผ่านพินิจ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

19 216 เด็กหญิง เบญจวรรณ พรมพิลา บ้านพงพรต

20 043 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ เน้ือแก้ว อนุบาลอุทุมพรพิสัย
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 384 เด็กชาย ปฏิภาณโนนทอง ค้อก าแพง

2 217 เด็กหญิง ปฐมาวดี พิศวงค์ อยุบอุทุมพรพิสัย

3 300 เด็กหญิง ปณิดา แขมค า บ้านโนนสูง 

4 181 เด็กหญิง ปภวริณ ธนกุล อนุบาลอุทุมพรพิสัย 

5 385 เด็กชาย ประจักษ์. มะลิวัลย์ ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

6 330 เด็กหญิง ประภัทรสรณ์ พวงท้าว บ้านแขมโพนทอง

7 137 เด็กหญิง ประภาพร มะโนรัตน์ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

8 017 เด็กหญิง ประภาพร มีเพชร บ้านก้านเหลือง

9 221 เด็กชาย ปรัตถกร  สิงชฎา บ้านกุง

10 308 เด็กชาย ปริญญาวัฒน์ คะหาญ บ้านพงพตร

11 349 เด็กหญิง ปรีชญาภา โยธิคาร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 146 เด็กหญิง ปลายฟ้า สุขกระโทก บ้านค้อก าแพง

13 040 เด็กหญิง ปวริศา วงแวง บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

14 352 เด็กชาย ปวิชา ดาสันทัด บ้านอี หล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

15 190 เด็กหญิง ปวีณา   ช่างดี ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

16 080 เด็กชาย ปัญจพร ธรรมดา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

17 088 เด็กหญิง ปัญญาพร  จันทาทิพย์ บ้านโคก

18 006 เด็กหญิง ปัทมาวดี กิ งวิชิต บ้านโคกหล่าม

19 251 เด็กชาย ปารเมศ  ชัยวิเศษ สระก าแพงวิทยาคม

20 197 เด็กหญิง ปาริชาติ  คีรี สระก าเเพงวิทยาคม

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 185 เด็กหญิง ปาริชาติ  คีรี สระก าแพงวิทยาคม

2 212 เด็กชาย ปิยภัทร พรเจริญ โรงเรียนบ้านกุง

3 007 เด็กชาย ปิยวัฒน์ จ าปาพันธ์ บ้านโคก

4 238 เด็กหญิง ปิยะดา เป่ียมมาก บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)

5 386 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ โคตรภูเขียว เคียวน า

6 059 เด็กชาย ปุญญสิน มาสงค์ ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

7 030 เด็กชาย ปุณณวิช บรรลังก์ บ้านโนนกลาง

8 344 เด็กหญิง เปมิกา  สุทธสนธ์ บ้านผือ

9 138 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์    พวงปัญญา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 191 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ บุดดีเคน บ้านขนวนสีแก้ว

11 339 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ มูลเพชร บ้านหนองส าโรงน้อย

12 263 เด็กหญิง พนารัตน์ งามตรง บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)

13 211 เด็กหญิง พนิตสุภา   คนซื ่่อ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

14 286 เด็กหญิง พรสวรรค์  ศรีธานี บ้านขนวนสีแก้ว

15 322 เด็กชาย พลกฤต  สีเที ยง บ้านแขมโพนทอง

16 219 เด็กชาย พลวรรธน์ นวลงาม บ้านโปร่งสามัคคี

17 135 เด็กหญิง พัชรวัลย์ อยู่มา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 312 เด็กหญิง พัชราลักษณ์  มูล ละ พันธ์ สระก าแพงวิทยาคม

19 324 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แพทย์กลาง อนุบาลอุทุมพรพิสัย

20 055 เด็กหญิง พิชชาพร   แซ่จัง บ้านเมืองจันทร์
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 096 เด็กหญิง พิมพ์ชนก  แสงทอง บ้านหนองแปน

2 273 เด็กชาย พิษณุ ทองค า   ธรรมรังษีวิทยา

3 011 เด็กชาย พีรพัฒน์  อุลา บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

4 075 เด็กชาย พีระพล เก็ตสะวา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

5 005 เด็กชาย พีระภาส โนนกลาง บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

6 376 เด็กชาย พุธธรรม ภูชะธง เคียวน า

7 139 เด็กหญิง เพชรดา พัดเพ็ง อนุบาลอุทุมพรพิสัย

8 231 เด็กหญิง ฟาริดา เฮาะมะสะเอะ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

9 126 เด็กหญิง ภควรรณ จันทะสิงห์ เคียวน า

10 069 เด็กหญิง ภทรวรรณ   จ าปาพันธ์ บ้านโปร่งสามัคคี

11 205 เด็กหญิง ภัคพร อาจหาญ บ้านหัวช้าง

12 244 เด็กชาย ภัทรกร   แสวงหา บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

13 038 เด็กชาย ภัทรฉัตร ล านวย ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

14 102 เด็กชาย ภัทรธร กลิ นกัน บ้านอี หล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

15 303 เด็กหญิง ภัทรธิดา จอมเกาะ อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

16 178 เด็กชาย ภัทรพงษ์ อินทะหอม สระก าแพงวิทยาคม

17 022 เด็กชาย ภัทรพล  สิมลี โรงเรียนบ้านโนนกลาง

18 220 เด็กชาย ภัทรพล วงศ์สหวิวัฒน์ บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

19 027 เด็กหญิง ภัทรวดี  เกิดรอด ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

20 144 เด็กหญิง ภัทรวดี  พรสวัสด์ิ บ้านโดด
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 048 เด็กหญิง ภัทรวดี เกิดรอด ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

2 175 เด็กชาย ภัทรศัย   ชมภูชัย บ้านค้อก าแพง

3 062 เด็กหญิง ภัทรารวีย์   ภูลายยาว อนุบาลอุทุมพรพิสัย

4 237 เด็กชาย ภัทราวุฒิ จันโท บ้านผือ

5 288 เด็กชาย ภัทราวุธ อัฒจักร บ้านกุง

6 230 เด็กชาย ภาคิน กระเเสโท อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 008 เด็กชาย ภูธเรศ กิมกง บ้านแต้ชะบา(อสพป.38)

8 347 เด็กชาย ภูมิพัฒณ์ ผู้มีสัตย์ อนุบาลอุทุมพรพสัย

9 057 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศรีบัวบาน อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 117 เด็กหญิง ภูริชญา ขันอาษา ธรรมรังษีวิทยา

11 171 เด็กชาย ภูวิศ ถาวร อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 042 เด็กชาย มณชัย ศรีโหมด บ้านเมืองจันทร์

13 296 เด็กหญิง มณีวรรณ แก้วจันทร์ สระก าแพงวิทยาคม

14 076 เด็กหญิง มัลลิกา ใยอ้ิม ญาณวิเศษพรหมวิทยา

15 025 เด็กชาย ยุทธชัย เนียมหอม ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

16 329 เด็กหญิง เยาวรัตน์ ผ่านสุข บ้านส าโรงน้อยหนองบัว

17 350 เด็กชาย รชต วงษ์รักษ์ อนุบาลอุทุมพร

18 123 เด็กหญิง รตนพร หาญสันเทียะ หัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)

19 044 เด็กชาย รติกร โยโพธ์ิ บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

20 118 เด็กชาย รพีพัฒน์ พรมสิงห์ บ้านสะเดา

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 143 เด็กชาย รวิพล แกจะสน บ้านพงพรต

2 213 เด็กหญิง รศินี แก้วมุงคุณ บ้านกุง

3 287 เด็กชาย ระพีภัทร ชี นชม บ้านอีหล  า

4 169 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ โนนใหญ่ บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

5 351 เด็กหญิง รัชสิรี อภัย บ้านหนองห้าง

6 235 เด็กหญิง รัญชิดา สุภาปุ สระก าแพงวิทยาคม

7 373 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สอนแสง สระก าแพงวิทยาคม

8 294 เด็กชาย รัฐศาสตร์  หลวงชัย บ้านโคก

9 199 เด็กหญิง รัตติญา การุณ บ้านกุง

10 067 เด็กหญิง รัตนพร บุญประคม บ้านโปร่งสามัคคี

11 170 เด็กหญิง รัถยา  ส าราญสิทธ์ิ บ้านพงพรต

12 180 เด็กหญิง รุ่งฤดี ชมภูจันทร์ สระก าแพงวิทยาคม

13 314 เด็กหญิง ลลิตา  ผุยอุทธา สรก าแพงวิทยาคม

14 127 เด็กหญิง ลลิตา บุตรแสน บ้านสระภู

15 001 เด็กหญิง ลักษมี  ระสอน บ้านหนองหัวหมู

16 278 เด็กหญิง ลักษิกา ศรีสมพร บ้านโคก

17 093 เด็กชาย วธัญญู สุขสอน บ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์)

18 246 เด็กชาย วรโชติ ค าเครือ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

19 004 เด็กหญิง วรนุช  สีหาบุตร อนุบาลอุทุมพรพิสีย

20 058 เด็กหญิง วรพิชา แคนดา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 365 เด็กชาย วรเมธ สาดา อนุบาลจอมจิต

2 115 เด็กหญิง วรรณนิสา ระวังชนม์ สระก าแพงวิทยาคม

3 179 เด็กหญิง วรรณวิษา จารุนัย บ้านผือ

4 049 เด็กหญิง วรสุดา บัวบุตร บ้านขนวนสีแก้ว

5 357 เด็กหญิง วรัชยา รอดหนู บ้านหนองหอยโข่ง

6 016 เด็กหญิง วรัญญา จันท า บ้านโคก

7 089 เด็กหญิง วรัญญา บุญชื น บ้านโนนสูง

8 041 เด็กหญิง วรัญญา พรชัย บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

9 353 เด็กหญิง วรัญญา โพธิวัฒน์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

10 157 เด็กหญิง วรัทยา รักษาพันธ์ เคียวน า

11 270 เด็กชาย วรินทร  มีบุญรอด บ้านนาโนน

12 336 เด็กหญิง วริศรา แถบชาติ เคียวน า

13 293 เด็กชาย วัชรพงษ์ สีประทุม ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

14 183 เด็กหญิง วารินทร์รัตน์ วงค์นาอินทร์ บ้านค้อก าแพง

15 225 เด็กหญิง วิชชุดา เพชรเลิศ บ้านกุง

16 326 เด็กหญิง วิชญาพร เล็กสิงห์โต เคียวน า

17 204 เด็กหญิง วิมลทิพย์ หนูนอ ชุมชนบ้านหนองคู

18 297 เด็กหญิง วิรัณญาพร สุทธิสนธ์ิ อนุบาลศรีสะเกษ

19 149 เด็กหญิง วิลัยพร เกษบุรมย์ บ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์)

20 277 เด็กหญิง วิลัยภรณ์ สังฆภูมิ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 284 เด็กหญิง วิไลพร หนองหงอก บ้านโดด

2 092 เด็กหญิง วิไลพรหนองหงอก บ้านโดด

3 124 เด็กชาย วีรภัทร วงษ์เรียนรอต บ้านแต้ประชาบ ารุง

4 200 เด็กชาย วีระชัย  แสงสาย เคียวน า

5 174 เด็กหญิง วุฒิธิดา  ศรีจักร์ บ้านหนองแปน

6 073 เด็กชาย ศตวรรษ ใหม่ปาละ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 377 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร มโนรัตน์ อนุบาลเมืองจันทร์

8 283 เด็กชาย ศรัณยู ภูนุภา บ้านเมืองจันทร์

9 130 เด็กหญิง ศศิธร อินทอง บ้านโนนเค็ง

10 031 เด็กชาย ศิรภัทร ตันชัยฤทธิกุล อนุบาลอุทุมพรพิสัย

11 245 เด็กหญิง ศิริชล บุญใหญ่ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 113 เด็กหญิง ศิริญญา วรรณจิตร์ ธรรมรังษีวิทยา

13 253 เด็กหญิง ศิริรัตน์ หยุมทะ เคียวน า

14 173 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อุทุม สระก าเเพงวิทยาคม

15 228 เด็กหญิง ศิริวิภาวรรณ สุขส าราญ บ้านกุง

16 020 เด็กหญิง ศิวนาถ   ทีฆะพันธ์ บ้านก้านเหลือง

17 374 เด็กชาย ศุภกร สอนศรี อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 243 เด็กชาย ศุภกร หาเนาสุข บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

19 203 เด็กชาย ศุภชัย ไชยงาม บ้านกุง

20 188 เด็กชาย ศุภโชค เกษศิลา สระก าเเพงวิทยาคม
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 366 เด็กชาย ศุภฤกษ์ บุญวิทย์ มารีวิทยา

2 054 เด็กชาย ศุภสิทธ์ิ จตุรงค์ บ้านก้านเหลือง

3 259 เด็กชาย ศุภสิทธ์ิ หนองเหล็ก บ้านโดด

4 125 เด็กหญิง ศุภักษร   พรหมลี บ้านโปร่งสามัคคี

5 122 เด็กหญิง ศุภักษร พรหมลี บ้านโปร่งสามัคคี

6 301 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ จาบตะขบ อนุบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ

7 097 เด็กชาย สรณ์สิริ  กล้าเกิด อนุบาลอุทุมพรพิสัย

8 222 เด็กชาย สรวิชฌ์ พะวงค์ บ้านโนนแดงโนนม่วง

9 252 เด็กชาย สรวิชญ์  โคมวย บ้านหนองหงอก

10 166 เด็กชาย สรวิชญ์  นามบุตร บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

11 335 เด็กชาย สังคม สิทธิศรีจันทร์ บ้านหนองส าโรงน้อย

12 380 เด็กหญิง สาธิตา ชูพงศ์ บ้านโนนน้อย

13 382 เด็กหญิง สาธิตา. ชูพงศ์ บ้านโนนน้อย

14 279 เด็กหญิง สาวิตรี บ้านโนนกลาง

15 196 เด็กชาย สิทธิชัย  วงละคร บ้านโปร่งสามัคคี

16 160 เด็กชาย สิรภัทร มะลิทอง สระก าเเพงวิทยาคม

17 079 เด็กหญิง สุชานันท์  จ าปาพันธ์ บ้านโปร่งสามัคคี

18 103 เด็กหญิง สุชานุช อินตะนัย อนุบาลอุทุมพรพิสัย

19 155 เด็กหญิง สุชาวดี  มาหา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

20 214 เด็กชาย สุทธิลักษณ์  ไชยสาร อนุบาลอุทุมพรพิสัย

     ห้องสอบท่ี   17                                                                                          อาคาร 124 

ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 250 เด็กหญิง สุธาทิพย์ จันทร์แสน อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 229 เด็กหญิง สุนิสา ไชยโย บ้านหนองปลาคูณ

3 198 เด็กหญิง สุพนิตา ศรียงยศ บ้านโปร่งสามัคคี

4 208 เด็กหญิง สุพรรณภรณ์ พิสรูป บ้านค้อก าแพง

5 029 เด็กหญิง สุพรรณษา ราดทวี โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

6 133 เด็กหญิง สุพัชญา    ใยดี อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 218 เด็กหญิง สุภมาศ  ศิลาภัย สระก าแพงวิทยาคม

8 291 เด็กชาย สุรดิษ บุญฑล บ้านค้อก าแพง

9 194 เด็กชาย สุรดิษ บุญทล บ้านค้อก าแพง

10 362 เด็กชาย สุริยศักด์ิ สิงห์แพง อนุบาลศรีสะเกษ

11 360 เด็กชาย สุริยะศักด์ิ สิงห์เเพง อนุบาลศรีสะเกษ

12 012 เด็กชาย สุริยา ผจญ บ้านค้อก าแพง

13 282 เด็กชาย สุริยา ศรชัย บ้านโดด

14 343 เด็กหญิง สุริวิภา ใยอ้ิม บ้านโนนกลาง

15 176 เด็กหญิง อชิรญา พุทธวงษ์ บ้านค้อก าแพง

16 332 เด็กหญิง อชิรญาณ์  กองแก้ว บ้านอี หล  า(ราษฎรนสรณ์)

17 323 เด็กชาย อดุลวิทย์  จ าปา บ้านส าโรงน้อย

18 318 เด็กหญิง อนัญญ ใยทา เคียวน า

19 207 เด็กหญิง อนัญญา ไชยบรรณ สระก าแพงวิทยาคม

20 240 เด็กหญิง อนัญญา บัวไขย อนุบาลอุทุมพรพิสัย

ช่ือ-สกุล
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 334 เด็กชาย อนันต์สทธ์ิ    กองแก้ว บ้านอี หล  า(ราษฎร์นุสรณ์)

2 134 เด็กชาย อนุชา อุทัย บ้านโคก

3 150 เด็กหญิง อภัสรา  จันทร์ดัด สระก าแพงวิทยาคม

4 081 เด็กหญิง อภิชญา  พรเอนก บ้านโปร่งสามัคคี

5 151 เด็กหญิง อภิณญา  ปุยค า บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

6 114 เด็กชาย อภิรักษ์ ภาเภา บ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)

7 015 เด็กชาย อภิวินิต. ประสานสอน สระก าแพงวิทยาคม

8 129 เด็กชาย อมรเทพ ศรียงยศ บ้านโคก

9 317 เด็กชาย อมรฤทธ์ิ แขมค า บ้านอี หล  า (ราษฎร์นุสรณ์)

10 035 เด็กหญิง อรปรียา ศิลาวงค์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

11 082 เด็กหญิง อรวรรยา ถนอมพุทธ บ้านหนองหัวหมู

12 363 เด็กชาย อริยอัชฌา  โพธ์ิงาม อนุบาลอุทุมพรพิสัย

13 052 เด็กหญิง อริษา ภักด์ิจรุง เคียวน า

14 257 เด็กชาย อลงกรณ์   อินทะยาตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

15 066 เด็กชาย อลงกรณ์ ยอดอาจ บ้านแต้ชะบา

16 153 เด็กหญิง อาทิชา  บุญถึง บ้านโนนสูง

17 168 เด็กชาย อาทิตย์ ราษีบุตร บ้านค้อก าแพง

18 070 เด็กหญิง อาทิตยา  ซาพะวงษ์ บ้านยางบอน (อ าพานุสรณ์)

19 084 เด็กชาย อาธิพันธ่์   สมน้ าค า สระก าแพงวิทยาคม

20 163 เด็กชาย อานุภาพ จูหลง บ้านเเต้(ประชาบ ารุง)
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 319 เด็กหญิง อารยา เรียงทอง เทศบาล7บ้านหนองจะมะพันทาโดนกอง ธนาคารกรุงเทพ2

2 074 เด็กหญิง อาริยา บุญท้วม ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

3 116 เด็กหญิง อินทิรา แผ่นทอง บ้านขนวนสีแก้ว

4 340 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ ขาวประเสริฐ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

5 233 เด็กชาย อุดมชัย จันทรภาส อนุบาลอุทุมพรพิสัย

6 337 เด็กชาย เอกรินทร์  บุญยก ธรรมรังษีวิทยา

7 024 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ ปัสสาไสย อนุบาลโพธ์ิ ศรีสุวรรฯ
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