
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ชานน อะโรคา บ้านโนนเห็ดไคล

2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์นวล บึงมะนาววิทยา

3 เด็กชาย ธนพนธ์ แก้วเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา

4 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ขุนพิทักษ์ บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

5 เด็กชาย ธีรวัฒน์ นอกสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

6 เด็กหญิง นวณิดา ส าโรง บ้านฉนวน

7 เด็กชาย ปิยะธาดา เกณคง บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

8 เด็กหญิง ผกามาศ เผยศิริ อนุบาลสายฝนศึกษา

9 เด็กชาย พงศกร พิมุก บ้านพีพวย

10 เด็กชาย พงศกรณ์ ฦาชา บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

11 เด็กชาย พัชรพงษ์ ค างาม บ้านโนนง้ิว

12 เด็กชาย พีรพัฒน์ นอกสระ บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา

13 เด็กชาย ภาคภูมิ แก้วเมืองกลาง บ้านโพธิ(์คุรุราษฎรประสิทธิ์

14 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ฦาชา สวนวิทยา

15 เด็กหญิง วริทยาภรณ์ ค าจันทร์ บ้านท่าคร้อโนนศิลา

16 เด็กชาย อธิยุต ชินรัตน์ อนุบาลบ้านจ่าสม 2

17 เด็กหญิง อนันตญา พันธ์ยาง อนุบาลสายฝนศึกษา

18 เด็กชาย อภิชาติ ผุดผาด บึงมะนาววิทยา

19 เด็กหญิง ปาลิตา ชานนท์เมือง บ้านฉนวน

20 เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ ปราบพยัคฆ์ สวนวิทยา

21 เด็กชาย กฤษฎา วงแวง บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

22 เด็กชาย อนุวัต ข าชัยภูมิ บ้านเมืองกลางวิทยา

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 1
วันที่ 22 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 1

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กฤษณา ภิญโญสุข บึงมะนาววิทยา

2 เด็กหญิง กวิตา มั่นอ่วม บ้านท่าคร้อโนนศิลา

3 เด็กชาย จิรพงษ์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ บ้านพีพวย

4 เด็กหญิง จีรนันท์ วงศ์สระ อนุบาลสายฝนศึกษา

5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มลลารักษ์ บ้านเมืองกลางวิทยา

6 เด็กชาย ณิชพงศ์ มาลี บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

7 เด็กชาย เนติรัฐ พงสะพัง อนุบาลบ้านจ่าสม 2

8 เด็กหญิง ประภารัตน์ อินตาหามแห บ้านโนนเห็ดไคล

9 เด็กชาย ปัญญาภัทร ทองนันไชย บ้านฉนวน

10 เด็กชาย พงศกร จิตรโคตร บ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคี

11 เด็กหญิง พรพิมน มานาเสียว บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา

12 เด็กชาย พียะวัฒน์ แสงพล บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

13 เด็กชาย ภานุวัฒน์ วังสระ บ้านโนนง้ิว

14 เด็กชาย วรชิต บุญเรือง บึงมะนาววิทยา

15 เด็กหญิง วันลิษา ทาภักดี วัดหัวล าโพง

16 เด็กหญิง วิรุฬห์กานต์ อ่องละออ บ้านฉนวน

17 เด็กชาย อรรถพล หมู่หมื่นศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

18 เด็กชาย อานัส มั่นมะโน บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

19 เด็กหญิง โอทนี เกิ้นโนนกอก สวนวิทยา

20 เด็กชาย ธนพนธ์ แก้วเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา

21 เด็กชาย อัษฎาวิทย์ อวดอ่อน บึงมะนาววิทยา

22 เด็กชาย อธิพงษ์ มูลหา บ้านเมืองกลางวิทยา

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 1
วันที่ 22 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 2

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กลวัชร พรหมทับทิม บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

2 เด็กหญิง กวินตรา ค าภา อนุบาลสายฝนศึกษา

3 เด็กชาย จิระศักด์ิ กินโนนกอก บ้านท่าคร้อโนนศิลา

4 เด็กหญิง ดาราวรรณ กอบัว บ้านฉนวน

5 เด็กชาย ธนดล คู่ตระกูล บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

6 เด็กชาย ธนวัฒน์ มีน าพันธ์ บึงมะนาววิทยา

7 เด็กชาย นวพล ภิรมย์ไกรภักด์ิ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

8 เด็กชาย นาวิน พาแพง บ้านฉนวน

9 เด็กหญิง นิรนันท์ ทาอามาตย์ อนุบาลบ้านจ่าสม 2

10 เด็กหญิง ปิยธิดา วุฒิภา บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา

11 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ เพชรล้ า สวนวิทยา

12 เด็กชาย ภูวนาท เยี่ยมชัยภูมิ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

13 เด็กชาย วงศกร พลพลานสังข์ บ้านพีพวย

14 เด็กหญิง วิภาดา แก้วนิล บ้านโนนเห็ดไคล

15 เด็กชาย วิริยะ อุส่าห์ บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

16 เด็กหญิง ศิริญากร แก้วเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา

17 เด็กชาย สุพิชัย ศรีสุวรรณมาลา บ้านดงเสลา

18 เด็กชาย อภิชาติ ผุดผาด บึงมะนาววิทยา

19 เด็กชาย สิทธิโชค อาร์โธ บ้านเมืองกลางวิทยา

20 เด็กหญิง กัญชลิกา ควรชื่นใจ อนุบาลสายฝนศึกษา

21 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ นามโพธิ์ บ้านโนนเห็ดไคล

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 1
วันที่ 22 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 3

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง กรธิชา โสจันทร์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

2 เด็กหญิง กุลณัฐ สุดบุญมา บึงมะนาววิทยา

3 เด็กหญิง แก้วกัลยา วุฒิภา บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา

4 เด็กชาย ชลกานต์ สุขประเสริฐ บึงมะนาววิทยา

5 เด็กชาย ณัฐนนท์ ผามะนาว บ้านท่าคร้อโนนศิลา

6 เด็กหญิง ไทณิชา โพธิศ์รีงาม บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

7 เด็กชาย ธนพัฒน์ แสนสุง บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

8 เด็กหญิง ธัญรดา วังสระ บุปผาราม

9 เด็กหญิง ธิมาพร โพธิสิ์งห์ บ้านฉนวน

10 เด็กชาย ธีรภัทร์ พันธ์ยาง อนุบาลบ้านจ่าสม 2

11 เด็กหญิง นารีรัตน์ ศิริวงค์ บ้านเมืองกลางวิทยา

12 เด็กชาย ประวีณ ดามะนาว บ้านโนนง้ิว

13 เด็กหญิง พรสิริ หงษ์วิลัย บ้านจมื่น

14 เด็กหญิง มัณฑนา เลิศคอนสาร บ้านโนนเห็ดไคล

15 เด็กชาย วรพล วงษ์สระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

16 เด็กชาย ศุภกร โหว่สงคราม บ้านพีพวย

17 เด็กชาย สรวิศ โคตรโนนกอก อนุบาลสายฝนศึกษา

18 เด็กชาย อนันตชัย ทันชม สวนวิทยา

19 เด็กชาย สุวินัย พาเก่าน้อย บ้านเขวา

20 เด็กหญิง ใบตอง โค้งพรม บ้านพีพวย

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 1
วันที่ 22 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 4

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ยุทธภูมิ วรรณอ๊วก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

2 เด็กหญิง ยุพารัตน์ วังสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

3 เด็กหญิง บุณยานุช แก้วกล้า บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

4 เด็กหญิง ณิชนันท์ สนั่นนารี บุปผาราม

5 เด็กชาย พิศักด์ิชัย ข าประสงค์ บ้านพีพวย

6 เด็กหญิง วรรณิษา เสาโมก บ้านพีพวย

7 เด็กชาย กิตติพงศ์ นาไพวัน บึงมะนาววิทยา

8 เด็กชาย ภัทรดร จิตซ่ือ บึงมะนาววิทยา

9 เด็กชาย ธีรโชติ คงโนนกอก บ้านท่าคร้อโนนศิลา

10 เด็กหญิง อภิญญา บุญเสนา บ้านฉนวน

11 เด็กหญิง ชลธิชา จันทร์ดาดี บ้านโนนง้ิว

12 เด็กชาย ณัฏฐชา กิ่งมะนาว บ้านเมืองกลางวิทยา

13 เด็กหญิง ปภัสรา สุวรรณ บ้านจมื่น

14 เด็กชาย กิตติพงษ์ มีแก้ว สวนวิทยา

15 เด็กชาย อนันตชัย พลบุตรศรี อนุบาลสายฝนศึกษา

16 เด็กหญิง อาริตา อู่ทอง อนุบาลสายฝนศึกษา

17 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วันสา บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

18 เด็กชาย วุฒิกร ปัญญาแก้ว คลองสองต้นนุ่น

19 เด็กชาย รพีพัฒน์ แก้วเมืองกลาง บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 1
วันที่ 22 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 5


