
 

 

 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 ตามท่ีโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัดนี้โรงเรียนได้
ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน           
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศ ปฏิบัติ ดังนี้  
1. รายงานตัวและมอบตัว วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง

พระธาตุ  แก้งกอย อาคาร 1  
2. นำเอกสารหลักฐานสำหรับมอบตัว ได้แก่ 1) ทะเบียนบ้านของนักเรยีน บิดา มารดาและผู้ปกครอง  

พร้อมสำเนา 1 ชุด  2) บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมสำเนา 1 ชุด    
3) สำเนาสูติบัตรของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ 4) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) หรือระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)  และ 5) รูปถ่ายจำนวน 2 รูป 

3. เตรียมค่าบำรุงการศึกษาประมาณ 2,๙๐0 บาท  

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔  

 

 

 (นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 

  

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ   หน้าที่ 1 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
บัญชีตัวจริง  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
1 016 เด็กชายธีรวุฒิ  จำรัสภูม ิ บ้านโนนคูณ 
2 029 เด็กชายสุธีภัทร  ชาติพหล บ้านโสกมะตูม 
3 015 เด็กชายณัฐพงศ ์ พลนิกร บ้านโนนคูณ 
4 023 เด็กชายปรัตถกร  รัตนภักดี บ้านโสกมะตูม 
5 037 เด็กชายธนกร  แสนโหน่ง บ้านท่าศาลา 
6 028 เด็กหญิงกรวลัย  ชาติราษี บ้านโสกมะตูม 
7 018 เด็กชายชวัลวิทย์  เจริญเกียรติ บ้านโนนคูณ 
8 007 เด็กหญิงฐิติวัลค์  จำรัสโภค บ้านโจดกลาง 
9 030 เด็กหญิงอินทราณี  ดวงภูเขียว อนุบาลศุภมน 

10 042 เด็กหญิงพิมพกานต ์ สนอุป บ้านโนนสง่า 
11 043 เด็กหญิงปานิดา  มาลี บ้านโนนสง่า 
12 009 เด็กชายธีนากร  เจริญใจ บ้านโจดกลาง 
13 010 เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญใจ บ้านโจดกลาง 
14 027 เด็กชายพิพัฒน์  ประเสริฐ บ้านโสกมะตูม 
15 038 เด็กชายจิรายุ  ลาสุ บ้านโนนโจด 
16 001 เด็กชายกิตติทัต  แกะขุนทด บ้านโจดกลาง 
17 002 เด็กชายศุกลวัตน์  เชิดนอก บ้านโจดกลาง 
18 022 เด็กหญิงชญานิศ  อนุศรี บ้านโสกมะตูม 
19 031 เด็กชายศุภกร  ภูมิคอนสาร บ้านดงใต้ 
20 034 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พาอยู่สุข บ้านท่าศาลา 
21 039 เด็กชายนำทาง  ผาดจันทร์ บ้านโนนโจด 
22 014 เด็กหญิงอิสริยา  เจนไพร บ้านโนนคูณ 
23 021 เด็กชายอนุกร  นะจะคุณ บ้านโสกมะตูม 
24 024 เด็กหญิงศิรประภา  พิทยกิจ บ้านโสกมะตูม 
25 003 เด็กหญิงอภิชฎา  ทวีสัตย ์ บ้านโจดกลาง 
26 005 เด็กหญิงจรัชญา  จำรัสโภค บ้านโจดกลาง 
27 006 เด็กหญิงน้ำฝน  เจนอาวุธ บ้านโจดกลาง 
28 032 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซงจันดา บ้านดงใต้ 
29 036 เด็กหญิงอารดี  หมวดขุนทด บ้านท่าศาลา 
30 004 เด็กหญิงณัฐชา  หิงกลิ้ง บ้านโจดกลาง 
31 012 เด็กหญิงชุติมา  ทุยเวียง บ้านโนนคูณ 
32 025 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลวงกลาง บ้านโสกมะตูม 

 
 
  



 

 

 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 ตามที่โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 บัดนี้โรงเรียนได้
ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบเสร็จสิ ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน           
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศ ปฏิบัติ ดังนี้  
1. รายงานตัวและมอบตัว วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง

พระธาตุ  แก้งกอย อาคาร 1  
2. นำเอกสารหลักฐานสำหรับมอบตัว ได้แก่ 1) ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง  

พร้อมสำเนา 1 ชุด  2) บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมสำเนา 1 ชุด    3) 
สำเนาสูติบัตรของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ 4) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) หรือระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)  และ 5) รูปถ่ายจำนวน 2 รูป 

3. เตรียมค่าบำรุงการศึกษาประมาณ 2,๙๐0 บาท  

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน 2564  

 

 

 (นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

  

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ   หน้าที่ 1 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
บัญชีตัวจริง  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
1 012 นางสาววริยา  ชาติพหล โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
2 022 เด็กหญิงสิริมาศ  โมกขาว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
3 016 เด็กหญิงภูมิพิณญา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
4 020 เด็กหญิงพัณณิตา  สามา โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
5 003 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญารังกา โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
6 009 นายภควัฒน์  เจนอาวุธ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
7 004 เด็กหญิงชาลิสา  โมราเจริญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
8 021 เด็กชายกิตติวัฒน์  เจนดง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
9 027 เด็กหญิงพรมณ ี ไวสุวรรณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 

10 001 เด็กหญิงอรปรียา  ขุ่ยหนองบัว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
11 019 เด็กหญิงอุลัยพร  แซ่เตียว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
12 024 นางสาวสุพักษร  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
13 015 เด็ดหญิงวรรณธิตา  ลบไพรินทร์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
14 031 เด็กหญิงบุษราคัม  เจนดง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
15 025 เด็กหญิงสุพัตรา  พลพวก โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
16 013 นางสาวเต็มดวง  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
17 023 เด็กหญิงศิริลักษณ ์ ขดภูเขียว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
18 029 เด็กหญิงอัษยา  กินเสน โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
19 005 เด็กหญิงปริตา  โจภูเขียว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
20 026 เด็กหญิงนันท์ชพร  เจริญวรรณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
21 028 นายเอกพงษ ์ หอมคูณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
22 008 นางสาวฐิดารัตน์  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
23 033 เด็กหญิงชนิดา  ทาวงษา โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
24 007 เด็กชายณัฐดนัย  บุญศิริกรกุล โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
25 010 นางสาวพรพิมล  ดลราษี โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
26 011 นางสาวปรียานุช  ชะนะบัว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
27 006 เด็กหญิงชาลิสา  คลังภูเขียว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
28 017 นางสาวชนิดา  แสนซิว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
29 018 นางสาวธวาภรณ์  อุบลวรรณ ์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
30 014 นางสาวณัฐวรรณ  สิบรัมย์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 
31 002 เด็กหญิงวริศรา  เพชรภักดี โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก 

 
 

 


