
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องพิเศษ) 
วันที่ 20  มีนาคม  2564 

โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

เลขที่นั่ง
สอบ 

ชื่อ -สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ ์ ฤทธิวงค์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   

2 เด็กชาย สงกรานต์ แสนสระ บุปผาราม   
3 เด็กชาย นฤเบศ ค้างวิลัย บ้านเขวา   

4 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชื่นสุวรรณ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
5 เด็กหญิง มัณฑนา เลิศคอนสาร บ้านโนนเห็ดไคล   
6 เด็กชาย สุวินัย พาเก่าน้อย บ้านเขวา   

7 เด็กหญิง กรธิชา โสจันทร์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
8 เด็กหญิง พิมพ์วิภา มุงขุนทด บ้านโนนเห็ดไคล   

9 เด็กชาย สุวินัย พาเก่าน้อย บ้านเขวา   
10 เด็กชาย พิเชษฐ์ ปฐมรัตน์ บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี   

11 เด็กชาย อรรถพล หมู่หมื่นศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์   
12 เด็กชาย ณรินธร โตเจริญ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   

13 เด็กหญิง ชาลิดา ชัยมงคล บึงมะนาววิทยา   
14 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ก้อนจินดา บุปผาราม   

15 เด็กหญิง นภัทรสร วาพิทักษ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
16 เด็กหญิง ภัทรธิดา สุขม่วง บ้านเขวา   

17 เด็กหญิง นริศรา ถาวรหมื่น บ้านเมืองกลางวิทยา   
18 เด็กหญิง ณัฐวดี กาบค า บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา   

19 เด็กหญิง ณิชนันท์ สนั่นนารี บุปผาราม   
20 เด็กหญิง จิราวรรณ คงโนนกอก บ้านท่าคร้อโนนศิลา   

21 เด็กหญิง อริสรา นักท านา บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
22 เด็กหญิง พิมพ์พิดา มุงขุนทด บ้านโนนเห็ดไคล   

23 เด็กชาย ภัทรพล ป้อมอุ่นเรือน บ้านเขวา   
24 เด็กชาย ธีรภัทร ทองพิมพ์ บ้านเขวา   

25 เด็กหญิง อารยา ค าหมาย บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
26 เด็กชาย วิทยา สารารัตน์ พิมลวิทย์   



เลขที่นั่ง
สอบ 

ชื่อ -สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

27 เด็กหญิง พรชนก บัวสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   

28 เด็กชาย กฤษดา มาลุน บ้านโนนเห็ดไคล   
29 เด็กหญิง ยุพารัตน์ วังสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
30 เด็กหญิง สุกัญญา สุสวดโม ้ บ้านเมืองกลางวิทยา   
31 เด็กหญิง ศิริวรรณ มะณีชาติ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
32 เด็กหญิง กัญชญาณิช นามโพธิ์ บุปผาราม   
33 เด็กหญิง พิมพ์ผกา เฮ้ากอก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
34 เด็กชาย อดิเทพ สอนบัว บ้านโนนงิ้ว   
35 เด็กหญิง สุพรรษา เฮ้ากอก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
36 เด็กหญิง อัจฉรา พิริยะรัมภะ บุปผาราม   
37 เด็กหญิง สุพรรณษา วิทยกิตตินันท์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   
38 เด็กชาย ภาคภูมิ แก้วเมืองกลาง บ้านโพธิ์คุรุราษ าร์ประสิทธิ์  

 
 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ปีการศึกษา 2564 และผังที่นั่งสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ปีการศึกษา 2564 

 

วัน/เดือน/ปี  เวลา รายการ สถานที่ 
20 มีนาคม 2564 08.30-09.00 น. นักเรียนตรวจสอบ 

ผังที่นั่งสอบ 
ใต้ถุนอาคาร 3  

โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
09.00 น.-11.00 น. สอบคัดเลือก 

วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาไทย 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ห้องประชุมหินภูกระแต อาคาร 3 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
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