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1 นางสาว อาทิตยา กิ่งมะนาว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
2 นางสาว อัมพรรัตน์ บัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
3 นางสาว อมรรัตน์ บัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
4 นาย อภิรักษ์ แก้วเมืองกลาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
5 นาย อนุวัตร อยู่พันดุง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
6 นางสาว สุทธิดา ศรีชัย โรงเรียนโนนกอกวิทยา
7 นางสาว สุกัญญา กูลภูเขียว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
8 นางสาว ศุภัชญา พลบุญ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
9 นาย ศิริชัย ชินนะพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
10 นางสาว ศศิวิมล วระสิงห์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
11 นางสาว ศรสวรรค์ นอกสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
12 นาย วีรภาพ ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
13 นางสาว รุจิตา ประราชิโก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
14 นาย รัฐพงศ์ คงโนนกอก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
15 นางสาว เฟือ่งฟ้า บารมี โรงเรียนโนนกอกวิทยา
16 นางสาว ปัทมวรรณ สังข์นาค โรงเรียนโนนกอกวิทยา
17 นาย ปราชญา ทาพรม โรงเรียนโนนกอกวิทยา
18 นางสาว ปภาวดี พรมเด่ือ บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
19 นางสาว นิรชา สุภาพงษ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
20 นาย นันทกรณ์ งาชัยภูมิ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
21 นางสาว ธัญวรัตม์ วังสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
22 นาย ณัฐภูมิ แก้วเมืองกลาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
23 นาย เชิดชาย ขุนโนนเขวา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
24 นางสาว ชลดา มะลิวรรณ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
25 นางสาว จุรีวรรณ ดวงพล โรงเรียนโนนกอกวิทยา
26 นาย กิตติศักด์ิ แก้วอินธิ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
27 นางสาว กานต์ลักขณา สมสุข โรงเรียนโนนกอกวิทยา
28 นางสาว กฤติลักษณ์ ฤทธิป์ระทีป โรงเรียนโนนกอกวิทยา
29 นางสาว กชกร คงโนนกอก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
30 นางสาว ยุวนิดา ขันประมาณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

รำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยศึกษำปีที่ 4
วันที่ 23 พฤษภำคม  2564    ห้องสอบที่ 1

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล โรงเรียน ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 นางสาว กฤติยา คิดถูก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
2 นางสาว กวินนา อาจศรี โรงเรียนโนนกอกวิทยา
3 นาย โฆษิต อรรถวิจิตร โรงเรียนโนนกอกวิทยา
4 นางสาว จริยา พลขุนทด โรงเรียนโนนกอกวิทยา
5 นางสาว จิตรา แสนสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
6 นาย เจฎบดิณ นาระคล โรงเรียนโนนกอกวิทยา
7 นางสาว ชนิตา ปีมะนาว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
8 นางสาว ชัญญา ฦาชา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
9 นางสาว ณัฐณิชา เรืองสีอาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
10 นาย ธนาธิป ป้องยาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
11 นางสาว ธนิดา ครองสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
12 นาย ธันวา อินทรักษ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
13 นาย ธีระพงษ์ ผิวงาม โรงเรียนโนนกอกวิทยา
14 นางสาว พชรกมล ค าหมาย โรงเรียนโนนกอกวิทยา
15 นาย พัทธรดนย์ ทิพย์พันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
16 นางสาว พิจิตรา วิญญายงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
17 นาย พิษนุ เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
18 นาย ภาณุวัฒน์ บุญปล้ืม บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
19 นาย รัฐภูมิ เผ่าหัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
20 นางสาว ลลิตา พงษ์ชัยภูมิ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
21 นางสาว ลลิตา ผาบจันดา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
22 นาย วายุ นิตย์ประทุม โรงเรียนโนนกอกวิทยา
23 นางสาว วิมพ์วิภา ชาลีรักษ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
24 นาย ศักรินทร์ แก้วเมืองกลาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
25 นาย สถิระ บัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
26 นาย สายฟ้า บัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
27 นางสาว สุชาดา ชอบล า โรงเรียนโนนกอกวิทยา
28 นางสาว อาริยา บัวสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
29 นางสาว ไอรลัดดา มุ้ยจันทา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
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1 นาย อดิศร เค้าเขียว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
2 นาย อชิรวัฒต์ิ ศิริวัฒนไพบูลย์ เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
3 นางสาว สิริยากรณ์ เกษรล้ า โรงเรียนโนนกอกวิทยา
4 นาย เศรษฐากรณ์ ลาภทวี บ้านเด่ือวิทยาคม
5 นางสาว ศิริมล แข่งกระโทก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
6 นาย วายุ อัตโน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
7 นางสาว วริศรา เอี่ยมดี โรงเรียนโนนกอกวิทยา
8 นาย วรเชษฐ์ บุราณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
9 นาย ลัทธพล ค าเลิศ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
10 นาย รัฐภูมิ วรรณอ้วก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
11 นาย รณยุทธ ปุง้ไซย์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
12 นาย เมธาวุฒิ ตะเคียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
13 นางสาว มัณฑนา ชาวหันค า โรงเรียนโนนกอกวิทยา
14 นาย พนม สนั่นนารี โรงเรียนโนนกอกวิทยา
15 นางสาว เปมิกา แก้วเมืองกลาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
16 นาย ปะกาสิทธิ์ เค้าแก้ว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
17 นาย ปภังกร ไชยสันต์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
18 นางสาว ปฏิมากร วังสระ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
19 นาย นภสินธุ์ ค าวงษา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
20 นาย เทวิน ถวายนิล โรงเรียนโนนกอกวิทยา
21 นางสาว ณัฐพร วงษ์ค า โรงเรียนโนนกอกวิทยา
22 นางสาว ณัชชา วรรณชัย โรงเรียนโนนกอกวิทยา
23 นาย ญาณวรุตน์ เบ็นเด็น โรงเรียนโนนกอกวิทยา
24 นาย ไชยสุรัตน์ ฦาชา โรงเรียนโนนกอกวิทยา
25 นางสาว จีรนันท์ โคตรโนนกอก โรงเรียนโนนกอกวิทยา
26 นาย เขษมศักด์ิ ขืนภูเขียว โรงเรียนโนนกอกวิทยา
27 นางสาว กิตติยากร แก้วกุดเลาะ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
28 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วเมืองกลาง โรงเรียนโนนกอกวิทยา
29 นาย พันกร สัจจาสังข์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
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