
ลำดับ คะแนน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน กลุมคุณภาพการศึกษา

1 19 พันธุเทพ ใจคำ ชุมชนบานทานสะอาด กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

1 19 นางคำปกษ บุญชิต บานหวยหินขาว กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

2 17 นายพันธุเทพ ใจคำ ชุมชนบานทาสะอาด กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

2 17 นายวินัย ศรีศุภฤกษ บานหวยไค กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

2 17 นางสาวนิตยา นันทะผา บานปากเนียม กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

3 16 นายสุเกียรติ  สุจิมงคล บานสูบ กลุมคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

3 16 นายภิญโญ ทองอิน บานหวยพอด กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

3 16 นายพัชวิชญ โฮงยากุล บานนาโปง กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน

3 16 นางกัญญาณัฐ สิมสวัสด์ิ อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห”กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

3 16 นายสุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนาบานหนองหญาไซ กลุมคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

3 16 นางสาวพรบุญญา  อัญชุลี บานน้ำคิว กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

4 15 นายอนุชาติ อาคะนัย บานวังขาม กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

4 15 นายนวพัฒน ชัชวาลย บานคกไผ กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

4 15 น.ส.สุดธิดา ดวงศรี บานปากยาง กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

4 15 นายนพรัตน  ศรีจำนงค บานโคกใหญ กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

4 15 นายถาวร สืบผาง บานหวยอาลัย กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

4 15 วาที่ ร ต บุญเหลือ มุงตอม บานหวยตาด กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

4 15 นายจิตรกร อัศวพลกุล บานหวยพิชัย กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

5 14 นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานังชุมชนบานโสกวิทยาคาร กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

5 14 นางสาวศิริภรณ เยาวพันธ ชุมชนบานปากหวย กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

5 14 สิทธิพงษ สายจันทร บานตาดซอ กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

5 14 นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร บานเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

5 14 นายทศพล  จันโทวาท บานหวยมวง กลุมคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

5 14 นายโยธิน. จันทรสวาง บานหัวฝาย กลุมคุณภาพการศึกษานาออศรีเมืองชัย

5 14 นายพัทรวิชญ  เก้ือกูลวุฒิหิรัณบานผาแบน กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

5 14 นางจินตนา  สรอยโสม บานปากม่ังหวยทับชาง กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

5 14 นายธิติวัฒน  สุวรรณผศรี บานหวยดาย กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

5 14 นายศักด์ิชาย ไรขาม ภิรมยภักดีบานหวยสีดา กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว
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5 14 นายประสิทธ์ิ ศรียากุล บานหวยเหล็ก กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

5 14 นางสาวพรรณจิตต เขียนศรีออนจักรพงษบานหวยเทียน กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

5 14 นายบุญมา สุติยะวัน บานน้ำมี กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

5 14 ชัชพงศ สสยนวล อนุบาลเลย กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน

5 14 นายไกรยุทธ พ้ัวสุข บานอุมุง กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

5 14 นายถาวร  คำพีระ บานหวยทราย กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

6 13 นางสมหมาย  อาคะนัย บานนากระเซ็ง กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

6 13 นายสุนทร วัฒนราช บานกอไรใหญ กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

6 13 นายสวัสด์ิ ชานุชิต บานกกดู กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

6 13 นายเจษฎา บุตรดีไชย บานหสีเสียด กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

6 13 นางพิมพา ผิวพันธมิตร ชุมชนบานเชียงกลม กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

6 13 นายสฤษต์ิ กุลภา หวยซวกคกเลาใต กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

6 13 นายนพดล เครือปละ บานนาเบน กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

6 13 นางเธียรรัตน ศรีริ บานผาพอด กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

6 13 นายสมชาย ระติเดช บานหาดคัมภีร กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

6 13 นางมัตติกา กนกหงส บานแกวเมธี กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

6 13 นางเยาวเรศ  ศรีราคำ บานน้ำแคม กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

6 13 นางอรรถพร  บุญมา บานหวยโตก กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน

6 13 นายณฐกร ผิวพันธมิตร บานธาตุวิทยา กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

6 13 นายสมนึก  ดีสุข บานหวยขอบหวยเหียม กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

6 13 นางอภิญญา ศรีนิล บานหวยลวงไซ กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

6 13 ชฎาพร ยืนยงกิตติชัย ชุมชนบานปากชม กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

6 13 นายกริชพรหม ประสาน โรงเรียนชุมชนบานนาดวง กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

7 12 นายพงศณภัทร  บุญโสม รมเกลาบานชมเจริญ กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

7 12 วาที่รอยเอกอภิชิต บุญผองศรีโรงเรียนบานนาโม กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

7 12 นางสุปราณี ปองศิริ บานโพนปาแดง กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

7 12 นายเกรียงศักด์ิ  เข่ือนแกว บานนาซาว กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

7 12 นางนวมนตร ไชยสุทธ์ิ บานเส้ียว กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

7 12 นายภาณุพันธุ จันทรา บานเม่ียง กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

7 12 นางสาวสุพัตรา แพงมา โรงเรียนบานหนองปกติ กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

7 12 นายอัครา สีพูแพน บานเลิง กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
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7 12 นางสาวรุจิรดา  พรหมโคตรบานหวยหินซาน้ำแอมพรหมมานุสรณกลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

7 12 นางสาวอรุณี  ราชพัฒน บานนาโคก กลุมคุณภาพการศึกษานาออศรีเมืองชัย

7 12 นายสุรชาติ  จันปดถา เพียงหลวง18 กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

7 12 นางรัตนาภรณ  พินิจนึก บานน้ำพร กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

7 12 นางศิริลักษณ สุระอุดร บานโพนสวางวังเย็น กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

7 12 นางปยะวดี สุริฉาย บานกลาง กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

7 12 นายพงษพิพัฒน  เพชรพิชัยบานโพนทอง กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

7 12 นายเล็ก กันทะวงศ บานต้ิวนอย กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน

7 12 นายสุดทาย  ไชยวัน บานสวนกลวย กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

8 11 นายอโศก ใจทิพย บานโพน กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

8 11 Siwaya. rak@loei1.go.thบานนาสีาลากกินแบงสงเคราะห59กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

8 11 นายสงกรานต ทองคำ บานหาดเบี้ย กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

8 11 นัชทชา บาตะศรี บานหาดทรายขาวผามุม กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว

8 11 นางสาววิชชุดา  พ้ัวสุข บานกำพ้ี กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

8 11 นายณรงคศักด์ิ พิมพสุวรรณบานหนองดอกบัว กลุมคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

8 11 นายนาวิน   จำปาวัฒ บานรองไผ กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี

8 11 นายภัทรนันท อิงภู บานบุฮม กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

8 11 นายณภัทร  แกวแจม บานสงเปอย กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

8 11 นายวิฑูรย  สุระอุดร บานทาสวรรค กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

8 11 นายอนุสรณ ศรีรักษา บานน้ำสวยหวยปลาดุก กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

9 10 นางนิภาพร นามวงษา บานกกทอง กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

9 10 สุรศักด์ิ กาษี บานหนองผือ กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

9 10 ดาวเดน เหลาผา บานหวยบอซืน กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

9 10 นางสุปราณี  สิมสวัสด์ิ บานคอนสา กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

9 10 นายไพฑูรย  จันทรา บานไผโทน กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

10 9 นางสาวกรรณิการ มาญาติ บานหนองปกติ กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

10 9 นางสาวปนัทนันท จันทะวันบานนาดอกคำ กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง

10 9 นางโสภาพร  เสนียโสตร บานนาดินดำ กลุมคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

10 9 นางรัชฎาพร  คำอาง บานปากหมาก กลุมคุณภาพการศึกษานาออศรีเมืองชัย

10 9 นางสาวพนาลี ษรจันทรศรี บานขอนแกนหนองบอน กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน
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10 9 นางสุพรรณี  กุลภา บานสงาว กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส

10 9 นายพิรพัฒน. ธนะสูตร บานวังยาว กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

10 9 อดิพงษ เพ็งพันธ บานหวยเด่ือ กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ำเหือง

10 9 นางกรชนก  สมสวย ไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบานธาตุ)กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

10 9 นายดิลก คำนอย บานวังผา กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

11 8 อาทิตย  บุญเทพ ตชด.ฮิลมารพาเบิล กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

12 7 ปรัชญ ทองวัฒน บานโปง กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม

12 7 นายโกวิทย พรหมหาราช วังโปงทาวังแคน กลุมคุณภาพการศึกษานาออศรีเมืองชัย

จำนวนโรงเรียนใน สพป.เลย 1 จำนวน 143  ผูเขารับการทดสอบทั้งหมด 97 คน คิดเปนรอยละ 67.83


