
ที่ สกุล โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธนวัต จันทร์เสม บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 75 1
2 เด็กหญิง วิลาสิณี ชัยมาตร สวนวิทยา 72.5 2
3 เด็กชาย วงศธร แก้วทองมี บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 70 3
4 เด็กชาย อธิวัฒน์ ครองไข่น  า บ้านเมืองกลางวิทยา 67.5 4
5 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ลบบ ารุง สวนวิทยา 67.5 4
6 เด็กชาย อินทัช ยศพิทักษ์ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 67.5 4
7 เด็กชาย สุรพงษ์ ศักด์ิเขียว บ้านเมืองกลางวิทยา 67.5 4
8 เด็กชาย รัฐภูมิ วรรณอ๊วก บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 65 8
9 เด็กหญิง อุมาพร เลิศขามป้อม บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 65 8
10 เด็กชาย พันกร เขื่อนแก้ว บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 65 8
11 เด็กชาย นัฐพล ศรีเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา 62.5
12 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย ฦาชา บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 60
13 เด็กชาย ธนัส ลาดขามป้อม บ้านโนนงิ ว 60
14 เด็กชาย ปิยะภัทร ยงดี บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 57.5
15 เด็กหญิง สุพรรษา แฝงศาสตรา สวนวิทยา 57.5
16 เด็กชาย ธนาธิป วอนเก่าน้อย บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 57.5
17 เด็กหญิง ณัฐชา วรรณชัย บ้านเมืองกลางวิทยา 57.5
18 เด็กหญิง กชกร คงโนนกอก บ้านโนนงิ ว 57.5
19 เด็กหญิง อนันตญา เมฆสงค์ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 57.5
20 เด็กชาย กิตติภูมิ อุษหพันธ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 57.5
21 เด็กชาย ธีระพงษ์ ผิวงาม บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55

                   

ชื่อ

ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา

        เรื่อง ผลการแขง่ขนัโครงการนักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที ่14 ประจ าปีการศึกษา 2560

**************************************
        ตามทีโ่รงเรียนโนนกอกวิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดแข่งขันสอบวัดความรู้

ตามโครงการนักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์   ประจ าปีการศึกษา   2560  ในวันที ่ 17 มกราคม  2561  นั น
        บัดนี การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ นลงเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผลการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ดังมีรายชื่อต่อไปนี 
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ที่ สกุล โรงเรียน คะแนน หมายเหตุชื่อ
22 เด็กหญิง เขมิกา ประภาเวสังข์ บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 55
23 เด็กหญิง ลลิตา พงษ์ชัยภูมิ บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 55
24 เด็กหญิง อนุธิดา ยศพิทักษ์ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 55
25 เด็กหญิง จุรีวรรณ ดวงพล บ้านเมืองกลางวิทยา 55
26 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ ชินวงศ์ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 55
27 เด็กหญิง อภิญญา สร้อยศรี บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 55
28 เด็กหญิง บุษราภรณ์ สมเพชร บ้านเขวา 52.5
29 เด็กหญิง วริศรา ปัญญายิ่ง บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 52.5
30 เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดชา บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 52.5
31 เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า สวนวิทยา 52.5
32 เด็กชาย ภควรรธ์ เหง้ากอก บ้านโจดพิทยาคาร 50
33 เด็กชาย พนม สนั่นนารี บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 50
34 เด็กหญิง พิจิตรา วรรณขามป้อม บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 50
35 เด็กชาย ภัทรพงษ์ บุราณ บ้านโจดพิทยาคาร 50
36 เด็กหญิง นิดลาวรรณ์ ฦาชา บ้านโจดพิทยาคาร 50
37 เด็กหญิง พัชรีพร ภูมิไธสงค์ บ้านหัวโสก 50
38 เด็กหญิง พิมญาดา ฦาหาร บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 50
39 เด็กหญิง สุกัญญา โพธิปัสสา บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 50
40 เด็กชาย สายชล ลิ นทอง บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 50
41 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีชัย บึงมะนาววิทยา 50
42 เด็กชาย จักรกฤษ ระภักดี บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 47.5
43 เด็กหญิง พิชญาพร ยงทอง สวนวิทยา 47.5
44 เด็กชาย อธิปกรณ์ ปล้องยาง บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 47.5
45 เด็กหญิง กฤษฎาวรรณ กุนันตา บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 47.5
46 เด็กหญิง ชนิกานต์ พิลาฤทธิ์ สวนวิทยา 47.5
47 เด็กชาย ไชยสุรัตน์ ฦาชา บ้านเขวา 47.5
48 เด็กชาย พงศกร เอมอมร บ้านโจดพิทยาคาร 47.5
49 เด็กหญิง สุจิรา ศรีเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา 47.5
50 เด็กชาย นภสินธุ์ ค าวงษา บ้านเขวา 47.5
51 เด็กหญิง กฤติลักษณ์ ฤทธิป์ระทีป บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 47.5
52 เด็กชาย นัทรพงษ์ บัวละคร บ้านฉนวน 47.5
53 เด็กหญิง ปิยวรรณ สอนหลี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 47.5
54 เด็กชาย กษิด์ิเดช ศรีพรม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 47.5
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55 เด็กหญิง วรีลักษณ์ ใจสว่าง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 47.5
56 เด็กชาย ไพศาล หมอกไชย บึงมะนาววิทยา 47.5
57 เด็กชาย ศุภากร เขตตวิทย์ บึงมะนาววิทยา 47.5
58 เด็กชาย ศิริไพศาล เศษแพง บึงมะนาววิทยา 47.5
59 เด็กชาย รัฐนนท์ ศรีจ านงค์ สวนวิทยา 45
60 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีวิชัย บ้านหัวโสก 45
61 เด็กหญิง ฐิติวรดา หล้าเพชร บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 45
62 เด็กหญิง จิรภาพร นามโนนเขวา บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 45
63 เด็กหญิง พิชชา อริยสุข สวนวิทยา 45
64 เด็กชาย วโรดม ขวัญหาญ สวนวิทยา 45
65 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิรมย์ไกรภักด์ิ บ้านเขวา 45
66 เด็กหญิง สุชาดา ชอบล า สวนวิทยา 45
67 เด็กหญิง กัญนิภา เดชโนนสังข์ สวนวิทยา 45
68 เด็กชาย อนุวัฒน์ อยู่พันคง บึงมะนาววิทยา 45
69 เด็กหญิง จิรัชญา คนเพียร สวนวิทยา 42.5
70 เด็กชาย บูรพา อสิพงษ์ สวนวิทยา 42.5
71 เด็กชาย ปราชญา ทาพรม บ้านเมืองกลางวิทยา 42.5
72 เด็กหญิง กุลนันท์ สีนวลแล สวนวิทยา 42.5
73 เด็กชาย นิธิวัฒน์ นามโพธิ์ บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 42.5
74 เด็กชาย ปฏิภาณ เพชรวิเศษอุดม สวนวิทยา 42.5
75 เด็กหญิง พรปรีดา สีสา บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 42.5
76 เด็กหญิง นภสร ใกล้จันอัด สวนวิทยา 42.5
77 เด็กชาย พัชรพล โพธิเ์มือง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 42.5
78 เด็กหญิง อรณี คงโนนกอก บ้านหามแหฯ 42.5
79 เด็กหญิง นงนภัส สัจจาสังข์ บ้านหามแหฯ 42.5
80 เด็กหญิง สุกัญญา กุลภูเขียว สวนวิทยา 40
81 เด็กชาย เขษมศักด์ิ ขืนภูเขียว บ้านฉนวน 40
82 เด็กหญิง สรัลชนา คุณสมบัติ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 40
83 เด็กชาย ยุทธานิวัฒน์ โคค า บ้านโนนงิ ว 40
84 เด็กหญิง กิตติยากรณ์ โคตรโนนกอก สวนวิทยา 40
85 เด็กหญิง สุธิดา ลอยเมืองกลาง สวนวิทยา 40
86 เด็กหญิง ปัทมวรรณ สังข์นาค สวนวิทยา 40
87 เด็กหญิง อภิญญา แก้วสะอาด สวนวิทยา 40
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88 เด็กหญิง ญาณันธร แก้วกอง สวนวิทยา 40
89 เด็กชาย สุเมธ เหล่ากสิการ บ้านโจดพิทยาคาร 40
90 เด็กชาย รัฐภูมิ เผ่าหัวสระ บ้านเขวา 40
91 เด็กหญิง วรัลญา น้อยอินทร์ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 40
92 เด็กชาย สุรชัย คลึ มภูเขียว บุปผาราม 40
93 เด็กชาย ปรเมศวร์ อินทร์แย้ม สวนวิทยา 40
94 เด็กชาย ปิยะราช ฦาชา สวนวิทยา 40
95 เด็กชาย ธนพัฒน์ เผยศิริ บ้านฉนวน 40
96 เด็กชาย ปรมัตถ์ มาตรวิเศษ บ้านโจดพิทยาคาร 40
97 เด็กชาย วายุ นิตย์ประทุม บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 40
98 เด็กชาย สุรสิทธิ์ เดชโนนสังข์ บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 40
99 เด็กชาย อัสนี ยอดเพชร บ้านโจดพิทยาคาร 40
100 เด็กหญิง ปนัดดา ธัญญกสิกล สวนวิทยา 40
101 เด็กหญิง ภัทรนันท์ นราพล สวนวิทยา 40
102 เด็กหญิง รุ่งกานต์ ปัญญาเทพ สวนวิทยา 40
103 เด็กชาย ธนดลย์ อนุติ สวนวิทยา 40
104 เด็กชาย วีรกร พรมเวียง บ้านโจดพิทยาคาร 40
105 เด็กหญิง สุทธิดา เกิดสีทอง สวนวิทยา 40
106 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 40
107 เด็กหญิง นันทิยา ธัญญะ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 40
108 เด็กหญิง ปิยธิดา ม้าวิง่ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 40
109 เด็กหญิง กรรณิการ์ บุญชื่น สวนวิทยา 40
110 เด็กหญิง ศศิวิมล วระสิงห์ บ้านโนนเห็ดไคล 40
111 เด็กชาย ทศพล สามล บ้านหามแหฯ 40
112 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ก่อพันธุ์ สวนวิทยา 37.5
113 เด็กชาย ไอศูรย์ เงินลาด บ้านโจดพิทยาคาร 37.5
114 เด็กหญิง รัตน์ติการ ทนนาดี สวนวิทยา 37.5
115 เด็กหญิง ณัฐวะดี วีรเดชะ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 37.5
116 เด็กชาย ชนะพงษ์พันธ์ สวัสด์ิแวงควง สวนวิทยา 37.5
117 เด็กหญิง นันทกานต์ ภักดีแก้ว สวนวิทยา 37.5
118 เด็กหญิง ศิรภัสสร จ าปา สวนวิทยา 37.5
119 เด็กหญิง ชลดา มะลิวรรณ์ บ้านฉนวน 37.5
120 เด็กหญิง ธนัญญา ราชสุวอ บ้านโจดพิทยาคาร 37.5
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121 เด็กหญิง ญานิดา พันธุย์าง สวนวิทยา 37.5
122 เด็กชาย กรกฎ อสุชีวะ สวนวิทยา 37.5
123 เด็กหญิง ญาดา วาปีเค บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 37.5
124 เด็กหญิง สุธาสินี เขียวนกขุ้ม สวนวิทยา 37.5
125 เด็กหญิง ไอรดา คงโนนกอก บ้านฉนวน 37.5
126 เด็กหญิง จีรนันท์ โคตรโนนกอก บุปผาราม 37.5
127 เด็กชาย น  าพุ เหง้ากอก บ้านโจดพิทยาคาร 37.5
128 เด็กหญิง ณัฐพร วงษ์ค า สวนวิทยา 37.5
129 เด็กชาย ณัฐภูมิ ยิ่งยง สวนวิทยา 37.5
130 เด็กชาย พงศกร โพธิจักร บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 37.5
131 เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วภูเขียว สวนวิทยา 37.5
132 เด็กหญิง วิชชา ส้านสิงห์ สวนวิทยา 37.5
133 เด็กหญิง สุบิดา หมอรัตน์ บุปผาราม 37.5
134 เด็กหญิง ชนาทิพย์ แก้วเกตุ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 37.5
135 เด็กหญิง พนิตพร สุขบัว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 37.5
136 เด็กหญิง ณัชชา ผอสูงเนิน สวนวิทยา 37.5
137 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ขืนเขียว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 37.5
138 เด็กหญิง ณัฐนิชา ดามะนาว บึงมะนาววิทยา 37.5
139 เด็กหญิง แพทติกาล งวดชัย บึงมะนาววิทยา 37.5
140 เด็กหญิง สุชาดา ฦาชา บึงมะนาววิทยา 37.5
141 เด็กหญิง ศศิวิมล พันธ์ยาง บึงมะนาววิทยา 37.5
142 เด็กหญิง นิภาพันธ์ ทองดี บึงมะนาววิทยา 37.5
143 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โชควิเศษ บ้านโนนเห็ดไคล 37.5
144 เด็กหญิง คริษฐา ลีลาเมือง บ้านหามแหฯ 37.5
145 เด็กหญิง ยลดา แก้วค าใส บ้านหัวโสก 35
146 เด็กหญิง นริศรา เรียงสารจอด บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 35
147 เด็กหญิง ศิริอนงค์ คงโนนกอก บ้านโจดพิทยาคาร 35
148 เด็กชาย สิทธิพงษ์ มะโนศรี สวนวิทยา 35
149 เด็กหญิง สุพรรณิชา หนองหลวง สวนวิทยา 35
150 เด็กหญิง น  าเพชร สายทอง สวนวิทยา 35
151 เด็กหญิง อังคณาภรณ์ ท าศรี บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 35
152 เด็กหญิง ปนัดดา พูนไธสง สวนวิทยา 35
153 เด็กชาย ปรเมศวร์ มาตรวิเศษ บ้านโจดพิทยาคาร 35
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154 เด็กหญิง กานต์พิชชา ไชยแสน บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 35
155 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฦาชา สวนวิทยา 35
156 เด็กหญิง ศศิมาพร บุราณ บ้านหัวโสก 35
157 เด็กชาย ราเชนทร์ โกรธประโคน บ้านโจดพิทยาคาร 35
158 เด็กชาย ประวีณวัทน์ แควภูเขียว สวนวิทยา 35
159 เด็กชาย สิริวิชญ์ ทัดไทย สวนวิทยา 35
160 เด็กหญิง สุคนธ์ทิพย์ กุจนา สวนวิทยา 35
161 เด็กหญิง นนัทธิดา นันทรัตน์ บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 35
162 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วาจาน้อย บุปผาราม 35
163 เด็กหญิง วิภาวรรณ จันทรมนตรี สวนวิทยา 35
164 เด็กหญิง อุมากรณ์ ลาภประสพ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 35
165 เด็กหญิง กานต์ลักขณา สมสุข บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 35
166 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ อินทร์พรม บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 35
167 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ทิพย์พันธ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 35
168 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ขวัญครอง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 35
169 เด็กชาย อภิชาต สีคุณน  าเทีย่ง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 35
170 เด็กชาย ธนภัทร อินกกผึ ง สวนวิทยา 35
171 เด็กชาย สุทธิพัฒน์ สีวังไสย สวนวิทยา 35
172 เด็กชาย โฆษิต อรรควิจิตร บึงมะนาววิทยา 35
173 เด็กชาย ปณชัย บุษดี สวนวิทยา 32.5
174 เด็กชาย ธีระพงศ์ จงจอหอ บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 32.5
175 เด็กหญิง นารีรัตน์ มีกันหา สวนวิทยา 32.5
176 เด็กหญิง ปวริศา เหง้ากอก บ้านโจดพิทยาคาร 32.5
177 เด็กหญิง ปวริศา ทองลาด บุปผาราม 32.5
178 เด็กหญิง ณัฐนิช เจริญไทย บ้านโจดพิทยาคาร 32.5
179 เด็กชาย ภูริณัฐ ค าทองเขียว สวนวิทยา 32.5
180 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ภากุดเลาะ สวนวิทยา 32.5
181 เด็กหญิง อัญชัน หาญแท้ บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 32.5
182 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จันทร์โฉม สวนวิทยา 32.5
183 เด็กชาย ต้นแบบ เจนเขตกิต สวนวิทยา 32.5
184 เด็กหญิง ธาราทิพย์ จันทระเสนา สวนวิทยา 32.5
185 เด็กหญิง สุวภัทร เชื่อมขุนทด บ้านโจดพิทยาคาร 32.5
186 เด็กหญิง ชริดา พุทธาศรี สวนวิทยา 32.5
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187 เด็กหญิง ทักษพร อาจสามารถ สวนวิทยา 32.5
188 เด็กหญิง น  าทิพย์ สวัสด์ิศรี สวนวิทยา 32.5
189 เด็กหญิง เฟือ่งฟ้า บารมี สวนวิทยา 32.5
190 เด็กหญิง ศศิญาดา นวลใย สวนวิทยา 32.5
191 เด็กชาย เสมือน พิบูลย์สังข์ บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 32.5
192 เด็กชาย กัมปนาท ก่อพันธ์ บ้านหัวโสก 32.5
193 เด็กหญิง ถาวรีย์ พรมมาศ สวนวิทยา 32.5
194 เด็กหญิง สิริญานันท์ ทองเพชร สวนวิทยา 32.5
195 เด็กหญิง สุทธิชา กิ่งกุลทา บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 32.5
196 เด็กชาย อภิชัย บัววิชัยศิลป์ บ้านเขวา 32.5
197 เด็กหญิง สุกัญญา บุตรอ าภา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 32.5
198 เด็กหญิง มัญญุพร ผาลา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 32.5
199 เด็กหญิง ศศิวิมน สังข์รัตน์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 32.5
200 เด็กชาย ธนโชติ เค้าโนนกอก บึงมะนาววิทยา 32.5
201 เด็กชาย ธราเทพ ขืนเขียว บุปผาราม 30
202 เด็กชาย ปราชญ์ นราพล บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 30
203 เด็กชาย พิพัฒน์พล อุดมบัว สวนวิทยา 30
204 เด็กชาย ชนาธิป สมบัติหลาย บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 30
205 เด็กหญิง วันวิวาห์ สาระผล สวนวิทยา 30
206 เด็กหญิง สุภาวดี บัวสระ บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 30
207 เด็กหญิง วรรณภา นอกสระ สวนวิทยา 30
208 เด็กชาย รัฐพงศ์ คงโนนกอก บ้านเขวา 30
209 เด็กหญิง กุลจิรา เกยแก้ว สวนวิทยา 30
210 เด็กชาย ทิวากรณ์ อินกกผึ ง สวนวิทยา 30
211 เด็กหญิง ชลธิชา กอบบุญ สวนวิทยา 30
212 เด็กหญิง นินรดา สินบ ารุง สวนวิทยา 30
213 เด็กหญิง รัชฎาวรรณ คชลัย บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 30
214 เด็กหญิง เทพประทาน ธรรมกุล บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 30
215 เด็กชาย ปวิช น้อยภา สวนวิทยา 30
216 เด็กหญิง สุนิสา จันทรินทร์ บ้านหัวโสก 30
217 เด็กหญิง สรียา ขันติ บ้านเมืองกลางวิทยา 30
218 เด็กชาย อาทิตย์ ผานเดช สวนวิทยา 30
219 เด็กหญิง กัญญาพร ป้องขันธ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
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220 เด็กหญิง อาทิติยา จันทราษี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
221 เด็กชาย อนุรักษ์ มะณี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
222 เด็กหญิง มนัสนันท์ ฤาชา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
223 เด็กหญิง พิมานมาศ รักษ์มณี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
224 เด็กชาย ภวัต ฦาชา บ้านหามแหฯ 30
225 เด็กชาย ชัยพัฒน์ อ่อนละออ บ้านหามแหฯ 30
226 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฦาชา บ้านหัวโสก 27.5
227 เด็กหญิง วรรณนิษา แก้วโกฏ สวนวิทยา 27.5
228 เด็กหญิง ธุมากร ปะปุนไร บ้านเขวา 27.5
229 เด็กหญิง ปรารถนา ประวัติกลาง สวนวิทยา 27.5
230 เด็กชาย ภาคิน ธนาฐิติการ สวนวิทยา 27.5
231 เด็กหญิง ดาริกา กรรมสิทธิ์ บ้านโจดพิทยาคาร 27.5
232 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีส่วยเป้า สวนวิทยา 27.5
233 เด็กชาย ธรานนท์ ฦาชา บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 27.5
234 เด็กชาย ศราวุธ ทิพพิมนต์ บ้านโจดพิทยาคาร 27.5
235 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ วงศ์เหล่า สวนวิทยา 27.5
236 เด็กชาย ชนะพล ลีบาง สวนวิทยา 27.5
237 เด็กหญิง ปารดา ชื่นกล่ิน บ้านโจดพิทยาคาร 27.5
238 เด็กชาย ผลิตโชค พรมเด่ือ สวนวิทยา 27.5
239 เด็กชาย นิธิภูมิ ทองสุข สวนวิทยา 27.5
240 เด็กชาย ณัฐทิชาติ กองเกิด บึงมะนาววิทยา 27.5
241 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แก้วส่อง บ้านหามแหฯ 27.5
242 เด็กหญิง ชัญญา ฦาชา บ้านหามแหฯ 27.5
243 เด็กชาย ภูวดินทร์ ขวัญมา บ้านหามแหฯ 27.5
244 เด็กหญิง สุพัตรา สุหญ้างนาง บ้านหามแหฯ 27.5
245 เด็กหญิง สุพรรษา หาษพรม สวนวิทยา 27.5
246 เด็กหญิง สุวีรยา หมู่อ าพันธ์ สวนวิทยา 25
247 เด็กหญิง นริศรา ศริเวช สวนวิทยา 25
248 เด็กหญิง นาตยา ฦาเพียร บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 25
249 เด็กหญิง กฤษศิริ คงโนนกอก บ้านฉนวน 25
250 เด็กหญิง นิฐติยา โลเกตุ สวนวิทยา 25
251 เด็กหญิง อริษา เปยะกัง สวนวิทยา 25
252 เด็กชาย อัครพนธ์ พันธ์ยาง บุปผาราม 25
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253 เด็กชาย ชัชพิมุก เทพจันอัด สวนวิทยา 25
254 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ เพียรรักษ์ สวนวิทยา 25
255 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ไตรวงษ์ สวนวิทยา 25
256 เด็กหญิง พรธิดา จันทราษี สวนวิทยา 25
257 เด็กหญิง สุวิภา ฉ่ าสูงเนิน บ้านเมืองกลางวิทยา 25
258 เด็กหญิง อัจจิรา อินทรารักษ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 25
259 เด็กชาย ศักรินทร์ กล้าสู้ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 25
260 เด็กหญิง กันณพร นราพล อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 25
261 เด็กหญิง พนิดา เห่งาขามป้อม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 25
262 เด็กหญิง นันทรัตน์ โหรชัย สวนวิทยา 25
263 เด็กหญิง ณัฐณิชา เรืองสีอาน บ้านโนนเห็ดไคล 25
264 เด็กชาย อนุชา ชุมรัมย์ บ้านหามแหฯ 25
265 เด็กชาย สถิต บัวสระ บ้านโนนเห็ดไคล 25
266 เด็กหญิง กนิษฐา สมบัติหล้า บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 22.5
267 เด็กหญิง กตัญชลี แสงอรุณ บ้านโจดพิทยาคาร 22.5
268 เด็กชาย วีรภาพ ซุ่มสูงเนิน สวนวิทยา 22.5
269 เด็กชาย พิพัฒน์ พรไธสง บ้านโนนงิ ว 22.5
270 เด็กหญิง นิศรา สิงห์โคตร สวนวิทยา 22.5
271 เด็กหญิง สุกัญญา เกิ นโนนกอก บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 22.5
272 เด็กหญิง จิตรา แสนสระ บุปผาราม 22.5
273 เด็กชาย ธนกร สิงห์ลี สวนวิทยา 22.5
274 เด็กชาย บัณฑิต เพียพิมเพิม่ สวนวิทยา 22.5
275 เด็กหญิง วริศรา บับพิบูลย์ สวนวิทยา 22.5
276 เด็กชาย สิรภัทร ลีล้าน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 22.5
277 เด็กชาย สรยุทธ มูลโส อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 22.5
278 เด็กหญิง ศิริยากร วรรณขามป้อม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 22.5
279 เด็กชาย ธนภัทร เหล่าสมบัติ บ้านหามแหฯ 22.5
280 เด็กหญิง ภาวินี แท้เร่ือง บ้านหามแหฯ 22.5
281 เด็กชาย ธานาธิป ป้องยาง บ้านฉนวน 20
282 เด็กชาย ธีระภัทร ทูลแก้ว บ้านโจดพิทยาคาร 20
283 เด็กชาย รณยุทธ ปุง้ไชย์ สวนวิทยา 20
284 เด็กชาย ปิยะบุตร หลู่เวียง สวนวิทยา 20
285 เด็กหญิง อริสา ฝาชัยภูมิ บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 20
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286 เด็กชาย อธิป วิวัฒน์พัฒนา สวนวิทยา 20
287 เด็กหญิง ฐิติชญา แนวโนนทัน บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 20
288 เด็กหญิง ภิริสา กุลแก้ว สวนวิทยา 20
289 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ส าราญสุข สวนวิทยา 20
290 เด็กหญิง ณัฐกุล ภิญโญสุข บึงมะนาววิทยา 20
291 เด็กชาย ธนพล สามล บ้านหามแหฯ 20
292 เด็กชาย วัชรพล สัจจะสังข์ บ้านหามแหฯ 20
293 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ศักด์ิวงศ์ สวนวิทยา 17.5
294 เด็กชาย เทพฤทธิ์ หลาบโพธิ์ สวนวิทยา 17.5
295 เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงษ์หาร สวนวิทยา 17.5
296 เด็กหญิง ปิยะฉัตร แดงนกขุ้ม สวนวิทยา 17.5
297 เด็กชาย ธีณราทรณ์ เพ็ชรภูเขียว สวนวิทยา 17.5
298 เด็กชาย วายุ อัตโน บ้านโนนเห็ดไคล 17.5
299 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ซ้ายสุข บ้านโนนเห็ดไคล 17.5
300 เด็กชาย พรชัย แพรสี บ้านโนนเห็ดไคล 17.5
301 เด็กชาย เอกวิทย์ คงโนนกอก สวนวิทยา 15
302 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันศรี บ้านหัวโสก 15
303 เด็กชาย ศราวุฒิ บัววิชัยศิลป์ บ้านโจดพิทยาคาร 15
304 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ชาลีรักษ์ บ้านโนนเห็ดไคล 15
305 เด็กชาย กฤษดา กระจ่างศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12.5

                         ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนกอกวิทยา

                           ประกาศ ณ วันที ่17 มกราคม  พ.ศ. 2561

                                                         

                       (นายปัญญา   เพียพิมเพิม่)


