
ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 226 น.ส. กนกอร เข็มทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

2 193 น.ส. กมนต์พร  หลอดค า คณิตศาสตร์ - ภาษา ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

3 270 น.ส. กมลชนก ศิริจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้ายยางเอือด

4 100 นาย กฤตเมษฐ์ คุ้มไพทูลย์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

5 117 นาย กฤษฎา เจริญพร้อม ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

6 007 นาย กฤษฎา ฉิมมาลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 061 นาย กลวัชร ศรีจ าปา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 121 นาย กล่ินนคร แขมค า ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

9 109 นาย ก้องภพ แพงศรีละคร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 328 น.ส. กัญญารัตน์ รัตนวรรณ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์

11 220 น.ส. กันธิมา จวงจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

12 040 น.ส. กัลยรัตน์ สารคูณ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 037 น.ส. กานติมา ภักด์ิล า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 249 น.ส. กิตติพร บุญเติม คณิตศาสตร์ - ภาษา บ้านหนองหัวหมู

15 300 น.ส. กุลณัฐ ทุมพัฒน์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วง

16 043 น.ส. กุลปรียา หนองกก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 169 น.ส. กุลสตรี บุญมา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

18 307 นาย เกียรติภูมิ เผดิม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

19 182 นาย เกียรติศักด์ิ ย่ิงยงค์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

20 213 นาย โกเมนทร์ ไชปัญหา คณิตศาสตร์ - ภาษา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 105 นาย ไกรวิชญ์ ศรียงยศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 070 นาย ฆนวัฒน์ สีพะยัค คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

3 052 นาย จตุรงค์ ศรีจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 316 น.ส. จรัญญา เพ็งสอน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

5 286 นาย จักรพรรดิ พูลสวัสด์ิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนเคียวน า

6 051 นาย จักรพรรด์ิ วิลาพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 192 นาย จักรพันธ์  คันธี ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านหนองหัวหมู

8 111 นาย จักรพันธ์ ค าวิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 116 น.ส. จันทร์ญารัตน์ สิบโท คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 336 น.ส. จารุวรรณ ค าเหลือง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก

11 287 น.ส. จารุวรรณ อุ้ยเลิศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านโซงเลง

12 325 น.ส. จิตตาภรณ์ มุมกลาง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนก าเเพง

13 165 น.ส. จิตรวิมล โพธ์ิศรี คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

14 067 น.ส. จิรนันท์ สายสินธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 326 นาย จิรพัฒน์ สุขจันทร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนก าแพง

16 321 น.ส. จิรภาสรณ์ ชินบุตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ สมุทรสาครบูรณะ

17 272 น.ส. จิรภิญญา เนาว์ขุนทด คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งสิมวิทยาคม

18 049 น.ส. จิรวดี มะเด่ือ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

19 179 น.ส. จิระนันท์ ประนม คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

20 035 นาย จิราธิวัฒน์ แขมค า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 337 น.ส. จิราวรรณ อ่ึงศรีคราม ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ เคียวน า

2 073 นาย จิราวุธ สมถวิล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

3 266 น.ส. จีรนันท์ ศรีธนต์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งสิมวิทยาคม

4 278 นาย จีรศักด์ิ วงค์โสภา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านหนองหัวหมู

5 016 น.ส. จุฑาทิพย์ วงษ์รักษ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

6 265 น.ส. จุฑามาศ ไชยสาร คณิตศาสตร์ - ภาษา บ้านยางเอือด

7 210 น.ส. จุฑามาส กาลเมฆ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

8 004 นาย เจตพล สะอ้ิงทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 310 นาย เจนณรงค์ ปรางสุข ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

10 160 นาย ชฎาธร โคตรเจริญ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

11 299 นาย ชนธีร์  จันทะเสน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาโนน

12 050 น.ส. ชนันนัทธ์ อินทรีย์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 297 นาย ชนาธิป มะลิล า คณิตศาสตร์ - ภาษา เคียวน า

14 202 น.ส. ชมภู่ อินตะนัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

15 216 นาย ชยพล มะเด่ือ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองเเคน

16 185 นาย ชยากร ไชยปัญญา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

17 136 น.ส. ชยาภรณ์ พรมศร ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

18 124 นาย ชรินทร์ บุญอารี ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

19 295 น.ส. ชรินรัตน์  ไชยสาร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านแข้

20 200 น.ส. ชลธิชา ชาวมูล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรีจตุรภูมิพิทยาคาร
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 230 น.ส. ชัญญาณัฏฐ์   ปัดถา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 133 นาย ชัยพิพัฒน์ สมจิตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

3 234 นาย ชาคริต มะลุน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

4 029 น.ส. ชาลิสา ศรีผุย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

5 176 น.ส. ชุติมา ขันธบุตร คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

6 148 น.ส. ชุติมา ภารินทร์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

7 145 น.ส. เชษฐ์ธิดา ค าเหลือง นิติศาสตร์ ก าแพง

8 319 น.ส. ฐานิดา ทองปัญญา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 086 น.ส. ฐานิสา พิมพ์วงศ์นอก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 138 นาย ณพุทชา แจ่มจรัสเช้ือสกุล ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

11 271 น.ส. ณัชชาภา ไขยคุณ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์โรงเรียนทู่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

12 024 น.ส. ณัฐชยา พรหมลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 204 น.ส. ณัฐชิชา ถาระพันธ์ คณิตศาสตร์ - ภาษา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

14 095 น.ส. ณัฐชุดา ไชยอุดม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 191 น.ส. ณัฐณิชา บุตรพรม คณิตศาสตร์ - ภาษา โรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์

16 068 น.ส. ณัฐธดา พิลัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 137 น.ส. ณัฐธิดา กล้าเกิด ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

18 284 น.ส. ณัฐธิดา ขวดแก้ว คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ชุมชนบ้านหนองคู

19 094 น.ส. ณัฐนันท์ วันดี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 237 นาย ณัฐพงษ์ ดีบุตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 045 น.ส. ณัฐพร ไกรสุข คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 183 น.ส. ณัฐมล อุทธารัมย์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

3 072 น.ส. ณัฐริกา หาโล๊ะ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 120 นาย ณัฐวุฒิ เนตรสืบสาย ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

5 292 น.ส. ณิชา กาญจนก ายาน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านม่วง

6 140 นาย ดุลยวัต โนนสาย ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

7 233 น.ส. ตรีสุคนธ์ นามโคตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองแคน

8 115 นาย ตะวัน จันทร์โสดา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 019 นาย ไตรณรงค์ ภูมิชัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 020 นาย ทศพล จ าปา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

11 217 นาย ทศพล แสงนนท์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 276 น.ส. ทัศน์ลักษณ์ สุเรรัมย์ นิติศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

13 152 น.ส. ทิฆัมพร มลสิน คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

14 149 น.ส. ทิพธัญญา ศรีหาวงศ์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

15 301 น.ส. ทิพย์สุดา ตาติจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาโนน

16 041 น.ส. ทิวากร ปรางสุข คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 027 นาย ทีรพงศ์ บุญย่ิง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 164 นาย เทพฤทธ์ิธาดา สมใจ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

19 218 นาย เทิดพงษ์ บุดดาวงศ์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านหนองหัวหมูู

20 119 นาย ธนกร ชัยสวัสด์ิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 090 นาย ธนบัตร ไกรยา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 106 นาย ธนพนธ์ กมูลลึก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

3 147 น.ส. ธนพร จันหอม นิติศาสตร์ ก าแพง

4 229 นาย ธนภัทร สีระสา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

5 118 นาย ธนาธร ทรัพย์กอง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

6 032 น.ส. ธนาบัตติยา ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 335 นาย ธนาสุข เครือศรี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าเเพง

8 060 น.ส. ธมลวรรณ ศรีโพนทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 222 นาย ธวัชชัย  โสพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเคียวน า

10 289 นาย ธวัชชัย ดวงชัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนบ้านโซงเลง

11 330 น.ส. ธัญชนก ศรีราตรี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เมืองจันทร์วิทยาคม

12 022 น.ส. ธัญญพิชชา เท่าสิงห์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 168 น.ส. ธัญญาพร ศรีชัย คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

14 038 น.ส. ธัญยชนก พิรักษา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 281 น.ส. ธันยพร บุญแสง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

16 198 น.ส. ธิดา ทุมพัฒน์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านม่วง

17 205 นาย ธิติวุฒิ จันด า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

18 103 น.ส. ธินิดา มีชัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

19 096 นาย ธีรชัย พูลมาก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 162 นาย ธีรพล พรหมพิลา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 063 นาย ธีรพล สุขจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 194 นาย ธีรศักด์ิ ขับร้อง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ นาจะหลวย

3 123 นาย ธีระภัทร งามแสง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

4 196 น.ส. นงนภัส  มหาธาตุ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รร.บ้านหนองหังหมู

5 283 นาย นฤภูมินทร์ ก่ากแก้ว ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

6 010 น.ส. นฤมล ศรพรม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 064 น.ส. นลินรัตน์ สุระเสนา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 013 น.ส. นวรัตน์ โพธ์ิดี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 053 น.ส. นวรัตน์ วรรณวงษ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 015 น.ส. นวลลออ นิลทัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

11 155 น.ส. นวลละออ รังษี คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

12 305 น.ส. นัฐกมล สาคร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านนาโนน

13 175 น.ส. นัฐธิชา ทองค า คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

14 259 นาย นัฐพงษ์ สระสิงห์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางเอือด

15 313 น.ส. นัฐริยา เเก้วเเสน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

16 012 น.ส. นันทกร กองเกิด คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 055 น.ส. นันทกานต์ ตีเงิน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 174 น.ส. นันท์นภัส ศรีรักษา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

19 030 น.ส. นันทรัตน์ สุฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 334 น.ส. น.ส.อริษา ไชยพงษ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 159 นาย นาธร คชพันธ์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

2 244 นาย นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนก าแพง

3 158 นาย นิคม ทางพุดซา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

4 173 น.ส. นิตยา วงษา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

5 223 น.ส. เนตรนภา แก้วนาเมือง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

6 232 น.ส. เนตรนภา ชนะภัย คณิตศาสตร์ - ภาษา บ้านหนองหัวหมู

7 011 น.ส. เนตรนภา สุขพร้อม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 078 น.ส. บัณฑิตา สุขบรรณ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 302 นาย บุญประเสริฐ บุตราช คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาโนน

10 208 น.ส. เบญจมาภรณ์. แสงมูล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

11 034 นาย ปฏิพล ทัตสอย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

12 125 นาย ปฏิภาณ โสพันธ์ุ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

13 132 นาย ปฐมพงศ์ กาญจรัส ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

14 088 น.ส. ปทุมภรณ์ แก่นสาร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 219 น.ส. ปทุมมา พิลัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

16 224 น.ส. ปนัดดา กะตะศิลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านยางเอือด

17 241 น.ส. ปนัดดา สุฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

18 058 นาย ปรพัทธ์ บุญใหญ่ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

19 077 น.ส. ประณิสรา บุญเฮ้า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 199 น.ส. ปรารถนา  ไม่ปรากฏ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จตุรภูมิพิทยาคาร
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 135 นาย ปริวัฒน์ ร้านจันทร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

2 188 น.ส. ปรียาภรณ์ ศิลาวงค์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 099 น.ส. ปรียาภาต์ จังอินทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 171 น.ส. ปวันรัตน์ บุญชู คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

5 252 น.ส. ปวีณา วันศร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหงอก

6 338 นาย ปะติมากร ทอนไชย ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านตาโกน

7 003 นาย ปัฐทวีร์ หงษ์ศิลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 046 น.ส. ปานามา พะนะโพธ์ิ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 112 น.ส. ปารณีย์ มะเด่ือ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 189 น.ส. ปาริชาต ขันติวงษ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองแคน

11 178 น.ส. ปาลิตา อุทัย คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

12 236 น.ส. ปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองแคน

13 263 น.ส. ปิยดา ญาติทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

14 141 นาย ปิยวัฒน์ เค้าแคน ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

15 225 น.ส. ปียมาศ วงค์ราช คณิตศาสตร์ - ภาษา โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

16 215 นาย ปุญญพัฒน์ เกษรสมบัติ คณิตศาสตร์ - ภาษา บ้านผ่ือ

17 298 น.ส. เปรมกมล  ประสารทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาโนน

18 257 น.ส. เปรมปรีดา สนิทชอบ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหงอก

19 082 น.ส. ผกาแก้ว ศรีละมัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 122 นาย พงศ์พล สายเพ็ชร ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 239 นาย พงษศวัสด์ิ ศรีค า ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

2 212 น.ส. พชรพร จอมค าสิงห์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

3 282 น.ส. พรกนก เย็นใจ คณิตศาสตร์ - ภาษา อุทุมพรวิทยา

4 039 น.ส. พรชิตา จุมพล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

5 177 น.ส. พรนภา โนนกอง คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

6 190 น.ส. พรพิมล ต้ังม่ัน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

7 048 น.ส. พรพิมล ม่ันจริง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 256 น.ส. พรรณวรินทร์ สีลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

9 139 นาย พัชทรนันท์ ผามณี ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

10 221 น.ส. พัชรพร ชาติทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

11 172 นาย พัชรวีระพงษ์ นามวงษ์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

12 134 นาย พัชระ งามเจริญ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

13 071 น.ส. พัชราภรณ์ พิลัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 091 น.ส. พัชริฎา ดีเลิศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 156 น.ส. พัชริดา โยธิคาร์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

16 209 นาย พัฒพล จอมเกาะ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองแคน

17 042 น.ส. พาขวัญ มีชัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 235 น.ส. พิชญา สีระพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

19 126 นาย พิชาน วงษารัตน์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

20 154 น.ส. พิมพิกา พร้ิงเพราะ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 081 น.ส. เพ็ญนภา กุหลาบแก้ว คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 184 น.ส. เพ็ญศิริ บุตรสอน คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

3 102 นาย เพ่ิมศักด์ิ ผู้มีสัตย์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 291 น.ส. ไพลิน บุญมี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านม่วง

5 028 น.ส. ภรณ์ภัทร กรรเชียง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

6 142 นาย ภัทรกร จ าปา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

7 108 นาย ภัทรนนท์ ผามณี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 014 น.ส. ภัทรภร ตริตรองรัมย์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 098 น.ส. ภัทรวดี เกษกุล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 255 นาย ภากร พูลทอง คณิตศาสตร์ - ภาษา เคียวน า

11 269 นาย ภานุวัฒน์  มณีทอง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

12 153 น.ส. ภาวินี มหาดไทย คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

13 057 นาย ภูริพัฒน์ ชัดไธสง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 314 นาย ภูวดล มุลตรีเเก้ว คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อูุทุมพรวิทยา

15 214 น.ส. มณีรัตน์   มิพล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

16 151 นาย มนตรี บัวไข คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

17 056 นาย มนัส ขอสุข คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 267 น.ส. มนัสนันท์ เพ็งแจ่ม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งสิมวิทยาคม

19 304 น.ส. มลธิฌา บุญเลิศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

20 163 น.ส. มัณฑนา เทียบคณ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 261 น.ส. มัสธุมาส  ทองแสน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

2 262 น.ส. มินตรา  หล้าสงค์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

3 113 น.ส. มุทิตา เขินไพร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 247 น.ส. เมธาวี มีค า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ สตรีสิริเกศ

5 332 น.ส. เยาวภา ถาวร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไทยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

6 083 น.ส. รชนิศ โนนกลาง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 005 นาย รพีภัทร เมืองจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 246 น.ส. รักษิณา  ป้องกัน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จตุรภูมิพิทยาคาร

9 023 น.ส. รังสิยา พรหมโคตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 318 นาย รัชชานนท์บุญเย็น คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

11 268 น.ส. รัญชิดา ถะนัด คณิตศาสตร์ - ภาษา อุทุมพรวิทยา

12 130 นาย รัตนโชติ จันทรรักษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

13 296 น.ส. รัตนาพร อุวรากุล คณิตศาสตร์ - ภาษา ไตรมิตร

14 285 น.ส. รัตนาภรณ์  พรมภักดี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านม่วง

15 146 นาย รัธพงษ์ ดอกแก้ว นิติศาสตร์ ก าแพง

16 157 นาย ราชันย์ กลมเกล้ียง คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

17 253 น.ส. รุ่งทิวาภรณ์ สมใจ คณิตศาสตร์ - ภาษา ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

18 312 น.ส. รุ่งอรุณ ยวนรัมย์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าเเพง

19 277 น.ส. เรวดี นักบุญ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

20 009 น.ส. เรืองริน ศรีเทศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง
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ช่ือ-สกุล



ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 322 น.ส. ลลิตา ค าทะ คณิตศาสตร์ - ภาษา ภูซางวิทยาคม

2 240 น.ส. ลลิตา สุวรรณไตรย์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

3 311 น.ส. วนิดา แซ่พัว คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เมืองจันทร์วิทยาคม

4 238 น.ส. วรรณกานต์ สมทิพย์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โรงเรียนเคียวน า

5 201 น.ส. วรรณนิสา แสนเลิศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหญิงแคน

6 006 นาย วรรธนโรจน์ บุตรดี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 018 น.ส. วรัญญาภรณ์ พันธ์เพชร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

8 166 น.ส. วรางคณา ระวังชนม์ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

9 303 น.ส. วราภรณ์  ธรรมนิยม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก

10 044 น.ส. วริศรา บุญช่วย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

11 308 นาย วัชรัศน์ิ ศรีลุน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

12 074 นาย วัชริศ สอ้ิงทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 231 นาย วายุ ทองภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

14 021 น.ส. วารุณี เพ็งชัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 258 น.ส. วารุณี อ้วนผุย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหงอก

16 329 น.ส. วิชญาดา แสงประเสริฐ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ศรีขรภูมิพิสัย

17 250 น.ส. วินัสดาวรรณ จุลพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองแคน

18 243 น.ส. วิภาลักษณ์ ช้อยวิเชียร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จตุรภูมิพิทยาคาร

19 033 น.ส. วิมลรัตน์ กล่ันสุขล้วน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 290 น.ส. วิไลวรรณ บัวเขียว ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านหนองหัวหมู
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 026 นาย วิวัฒนชัย เรืองศรี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 129 นาย วิศวะ แก้วดี ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

3 031 น.ส. วีรวรรณ แสงดี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 131 นาย วีระชัย ไกรยา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

5 089 นาย วีระพงษ์ จวงจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

6 195 นาย วีระยุทธ ใสดวง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

7 273 นาย วุฒิพงศ์ หาดค า คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโซงเลง

8 101 นาย ศรวัสย์ ไชยโคตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 127 น.ส. ศศิประภา ศรีมงคล ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

10 187 นาย ศิรภัทร ตันชัยฤทธิกุล คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

11 087 น.ส. ศิริโฉม ดาสันทัด คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

12 327 น.ส. ศิริญญาภรณ์ หอมดอก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 062 น.ส. ศิรินาฏ บุญแน่ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 054 น.ส. ศิริประภา อนุเคราะห์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

15 333 นาย ศุภกร จันทร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

16 107 นาย ศุภกิตต์ นาครินทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 331 น.ส. ศุภาพิชญ์ มะณีแสง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อุทุมพรวิทยา

18 317 นาย สมพร ภักด์ิดี คณิตศาสตร์ - ภาษา เคียวน า

19 197 น.ส. สริดา อุดม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จตุรภูมิพิทยาคาร

20 047 น.ส. สวรรยา พุทธานุ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

ช่ือ-สกุล
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โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 211 นาย สหรัฐ ทองภาพ คณิตศาสตร์ - ภาษา อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 143 น.ส. สาลินี ระยับศรี นิติศาสตร์ ก าแพง

3 248 น.ส. สาวภา   ศรีละพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรวมสินวิทยา

4 320 นาย สิรกฤษณ์ พิมพ์ทอง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

5 093 น.ส. สิรินยา หันชัยศรี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

6 076 น.ส. สิวิมล โมลา คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

7 203 น.ส. สุกัญญา ขันพัน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

8 075 น.ส. สุกัญญา ศรีบัวบาน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

9 279 น.ส. สุกัญญา สุมรรคา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ระยองวิทยาคมปากน้ า

10 254 น.ส. สุณีลักษณ์ มะโนรัตน์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเคียวน า

11 251 น.ส. สุทธิ ดา  วงค์ษาโท คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียน บ้านกงพาน

12 150 น.ส. สุปัจมาศ ทองสุข คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

13 025 น.ส. สุพรรษา แสนสะอาด คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 260 น.ส. สุภาวดี  หาญพัฒน์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านกงพาน

15 001 น.ส. สุมิตานัน รักษาพันธ์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

16 242 นาย สุระนันท์ นามบุตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

17 097 น.ส. สุรัชญา บุญส่ง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 144 น.ส. สุริญาภรณ์ พรหมประดิษฐ์ นิติศาสตร์ ก าแพง

19 170 น.ส. สุวลี ทองมี คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

20 002 นาย เสกสรรค์ สิทธิศรีจันทร์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

ช่ือ-สกุล
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โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 206 น.ส. เสาวนีย์ สาลีอาจ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย

2 079 น.ส. หน่ึงฤทัย ดีเลิศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

3 069 นาย อดิศักด์ิ ศรียงยศ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

4 017 น.ส. อทิตยา ชัยชนะ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

5 306 น.ส. อธิตินันท์ เคาเลิศ คณิตศาสตร์ - ภาษา เคียวน า

6 167 น.ส. อนิตรา บึงไกร คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

7 128 นาย อนุวัฒน์ รัตนะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ ก าแพง

8 288 นาย อนุวัฒน์ วันภูงา คณิตศาสตร์ - ภาษา โรงเรียนเคียวน า

9 059 นาย อนุวัตร ธรรมทอง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

10 275 น.ส. อภิชญา บุญทองเล็ก คณิตศาสตร์ - ภาษา บ้านผือ

11 084 น.ส. อภิชญา ราชภักด์ิ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

12 110 นาย อภิชาติ ผะกาแดง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

13 293 นาย อภิเดช ภิยาชัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านหนองหัวหมู

14 186 นาย อภิรักษ์ เข็มแก้ว ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ สตรีสิริเกษ

15 274 นาย อภิรักษ์ จิตวอง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านโซงเลง

16 161 นาย อภิรักษ์ พวงสาย คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

17 036 นาย อภิรักษ์ สุญแสน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

18 280 น.ส. อภิสรา ทิมมณี คณิตศาสตร์ - ภาษา อุทุมพรวิทยา

19 085 น.ส. อมรรัตน์ บุญส่ง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

20 065 น.ส. อมรรัตน์ สมบัติ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง
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ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบวัดความรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี เลขสมัคร แผนการเรียน โรงเรียน หมายเหตุ

1 114 น.ส. อรญา พัฒนี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

2 227 น.ส. อรปรียา อุทัย คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

3 323 นาย อรรคพล หัสดรก่ิง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ บ้านผือ

4 294 น.ส. อริสา โชคเหมาะ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว

5 339 น.ส. อลิษา รินทอง ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

6 245 น.ส. อลิษา เกษี คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เคียวน า

7 207 น.ส. อลิสา วรครุธ คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

8 228 น.ส. อัญฐิชา อินทร์แก้ว คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเคียวน า

9 324 นาย อัมรินทร์ ผกาแดง นิติศาสตร์ ก าแพง

10 080 น.ส. อาทิติยา สุทธสนธ์ิ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

11 066 น.ส. อาภาวัลย์ โพธิบุตร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

12 181 น.ส. อารยา ภูครองพลอย คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

13 104 น.ส. อารยา สาคร คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

14 315 น.ส. อารียา  บุญส าเร็จ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ บ้านหนองหัวหมู

15 008 นาย อ านาจ สายศิลป์ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

16 092 น.ส. อุมาพร ม่ันคง คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ก าแพง

17 180 น.ส. อุไรวรรณ พงษ์สัจจา คณิตศาสตร์ - ภาษา ก าแพง

18 309 นาย เอกรัฐภูมิ เพ็งแจ่ม คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ทุ่งสิมวิทยาคม

19 264 นาย ฮารุตชา ช านินา คณิตศาสตร์ - ภาษา เคียวน า

20 340 น.ส. ธัญญาลักษณ์ โนนม่วง คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ บ้านยางเอือด
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