
ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน (100) หมายเหตุ
1 เด็กหญิง นภัทรสร  วาพิทักษ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 59
2 เด็กชาย อดิเทพ  สอนบัว บ้านโนนง้ิว 54
3 เด็กชาย วิทยา  สารารัตน์ พิมลวิทย์ 51
4 เด็กหญิง อัจฉรา  พิริยะรัมภะ บุปผาราม 51
5 เด็กชาย สงกรานต์  แสนสระ บุปผาราม 50
6 เด็กหญิง ภัทรธิดา  สุขม่วง บ้านเขวา 50
7 เด็กหญิง จิราวรรณ  คงโนนกอก บ้านท่าคร้อโนนศิลา 49
8 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์  ฤทธิวงค์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 48
9 เด็กหญิง สุพรรษา  เฮ้ากอก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 47
10 เด็กหญิง ชาลิดา  ชัยมงคล บึงมะนาววิทยา 45
11 เด็กชาย ณรินธร  โตเจริญ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 44
12 เด็กหญิง อารยา  ค าหมาย บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 44
13 เด็กหญิง สุกัญญา  สุสวดโม้ บ้านเมืองกลางวิทยา 43
14 เด็กชาย วิศวะ  คงโนนกอก บ้านฉนวน 43
15 เด็กหญิง นริศรา  ถาวรหมื่น บ้านเมืองกลางวิทยา 42
16 เด็กชาย พิเชษฐ์  ปฐมรัตน์ บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 41
17 เด็กหญิง พิมพ์พิดา  มุงขุนทด บ้านโนนเห็ดไคล 41
18 เด็กหญิง ณัฐวดี  กาบค า บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 40
19 เด็กหญิง ศิริวรรณ  มะณีชาติ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 39

20 เด็กหญิง พรชนก  บัวสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 37
21 เด็กหญิง สุพรรณษา  วิทยกิตตินันท์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 37
22 เด็กชาย นฤเบศ  ค้างวิลัย บ้านเขวา 36

                                                         ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1   ประจ าปีการศึกษา  2564  ห้องเรียนพิเศษ

                                                       **************************************

   ด้วยโรงเรียนโนนกอกวิทยา  ได้ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 ประจ าปีการศึกษา   2564  ห้องเรียนพิเศษ  ในวันที ่ 20 มีนาคม  2564  นั้น

บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนโนนกอกวิทยา   จึงขอประกาศผลการสอบ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ประจ าปีการศึกษา  2564  ห้องเรียนพิเศษ ดงัมรีายชื่อตอ่ไปน้ี



ที่ ชื่อ โรงเรียน คะแนน (100) หมายเหตุ
23 เด็กหญิง อริสรา  นักท านา บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 35
24 เด็กหญิง กัญชญาณิช  นามโพธิ์ บุปผาราม 33
25 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  ชื่นสุวรรณ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 32
26 เด็กหญิง พิมพ์วิภา  มุงขุนทด บ้านโนนเห็ดไคล 32
27 เด็กหญิง กัญญารัตน์  ก้อนจินดา บุปผาราม 32
28 เด็กหญิง พิมพ์ผกา  เฮ้ากอก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 30
29 เด็กชาย ธีรภัทร  ทองพิมพ์ บ้านเขวา 29
30 เด็กชาย กฤษดา  มาลุน บ้านโนนเห็ดไคล 29
31 เด็กหญิง มัณฑนา  เลิศคอนสาร บ้านโนนเห็ดไคล 28 ส ารอง 1
32 เด็กชาย อรรถพล  หมู่หมื่นศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 27 ส ารอง 2
33 เด็กชาย สุวินัย  พาเก่าน้อย บ้านเขวา 26 ส ารอง 3
34 เด็กชาย ภัทรพล  ป้อมอุ่นเรือน บ้านเขวา 25 ส ารอง 4
35 เด็กชาย ภาคภูมิ  แก้วเมืองกลาง บ้านโพธิคุ์รุราษฎร์ประสิทธิ์ 24 ส ารอง 5
36 เด็กหญิง กรธิชา  โสจันทร์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 22 ส ารอง 6
37 เด็กหญิง ยุพารัตน์  วังสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 15 ส ารอง 7
38 เด็กหญิง ณิชนันท์  สนั่นนารี บุปผาราม 14 ส ารอง 8

                    * หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ โทร 082-601-4399

                          ( นางณัฐธยาน์  รังกลาง )

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                  ประกาศ ณ วันที ่23  มีนาคม  พ.ศ. 2564

                    ลงชื่อ

หมายเหตุ  * ให้มารายงานตัวในวันที ่27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 หากมีการสละสิทธิจ์ะเรียกตัวส ารองล าดับถัดไป
                    * คนทีติ่ดตัวส ารองสามารถสมัครสอบคัดเลือกในรอบปกติได้



                                                         ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1   ประจ าปีการศึกษา  2564  ห้องเรียนพิเศษ

                                                       **************************************



                          ( นางณัฐธยาน์  รังกลาง )

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา


