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1 เด็กหญิง พรรภัทรษา ศรีรุ่ง บ้านเขวา 79 1

2 เด็กหญิง อภิญญา สร้อยศรี บ้านบัวรัฐราษฎร์วิทยา 66 2

3 เด็กหญิง อตินุช พลพงษ์ บ้านจมื่น 65 3
4 เด็กชาย กนกพล สมบัติหลาย บ้านเมืองกลางวิทยา 65 3

5 เด็กหญิง วรรณภา พรสวัสด์ิ บ้านเขวา 62 5

6 เด็กหญิง อรณี คงโนนกอก บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 56 6

7 เด็กหญิง กฤษติกา แก้วกันยา บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 54 7

8 เด็กหญิง กิตติยากรณ์ เจริญฤทธิ์ สวนวิทยา 54 7

9 เด็กหญิง กนิษฐา พนพุทธ บ้านโนนง้ิว 52 9

10 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทัดไทย สวนวิทยา 50 10

11 เด็กหญิง ปนัดดา กอบัว บ้านท่าคร้อโนนศิลา 50 10

12 เด็กหญิง อัมภวรรณ วงษ์รินยอง บ้านโนนเห็ดไคล 50 10

13 เด็กหญิง ธนัชพร พวงมะลิ บ้านโนนง้ิว 50 10

14 เด็กชาย รณกร บัวสระ บ้านโนนเห็ดไคล 49
15 เด็กหญิง ภูสุดา เพียพิมเพิม่ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 49
16 เด็กหญิง เอมิกา วงษ์ภูเดช บ้านท่าคร้อโนนศิลา 48
17 เด็กหญิง พีรดา สอนบัว บ้านโนนง้ิว 48
18 เด็กหญิง รัตน์ติการ ทนนาดี สวนวิทยา 48
19 เด็กหญิง ตะวันฉาย ศรีสุข บ้านโนนง้ิว 48
20 เด็กหญิง เอมพิกา เดชโนนสังข์ บ้านโนนง้ิว 48
21 เด็กหญิง อริษา ลากขามป้อม บ้านโนนง้ิว 48
22 เด็กหญิง ชนัญญา เหง้ากอก บุปผาราม 48
23 เด็กชาย ธนากร กล้าเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา 47
24 เด็กหญิง พิชยธิดา เกณคง บ้านท่าคร้อโนนศิลา 47
25 เด็กหญิง สิริกัญญารัตน์ ดีหามแห อนุบาลสายฝนศึกษา 47
26 เด็กชาย เอกรัตน์ ดีหามแห สวนวิทยา 47
27 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ตุงชัยภูมิ อนุบาลบ้านจ่าสม2 47
28 เด็กหญิง กัลยรัตน์ หลงนาม บ้านบัวรัฐราษฎร์วิทยา 47
29 เด็กหญิง สุบิดา หมอรัตน์ บุปผาราม 47
30 เด็กหญิง วรรณนิษา แก้วโกฏ สวนวิทยา 46
31 เด็กชาย ภานุพงศ์ จิตรว่อง บ้านเมืองกลางวิทยา 45
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32 เด็กหญิง นริศรา ชูพรมวงศ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 45
33 เด็กชาย พนธกร เผือกนอก บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 45
34 เด็กชาย ธนพล สามล บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 45
35 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ นามกุล บ้านจมื่น 45
36 เด็กชาย ธนพัฒน์ เผยศิริ บ้านฉนวน 45
37 เด็กชาย เนรมิต ค าแสน บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 44
38 เด็กชาย จิราวัฒน์ นอกสระ บ้านเมืองกลางวิทยา 44
39 เด็กหญิง กัญชพร กมล อนุบาลสายฝนศึกษา 44
40 เด็กหญิง ยุวดี เสาะสายบัว บ้านเมืองกลางวิทยา 43
41 เด็กหญิง ภาวิณี แท้เรือง บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 43
42 เด็กชาย ภูธเนศ แก้วเมืองกลาง บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 42
43 เด็กชาย ฐิตินันท์ ลาภโชค บ้านบัวรัฐราษฎร์วิทยา 42
44 เด็กหญิง กฤษศิริ คงโนนกอก บ้านฉนวน 42
45 เด็กหญิง อนัญญา สิงห์ค า บ้านฉนวน 42
46 เด็กหญิง นัฐธิดา คุ้มไข่น้ า อนุบาลบ้านจ่าสม2 41
47 เด็กหญิง พรรณิภา นามโพธิ์ บ้านท่าคร้อโนนศิลา 41
48 เด็กหญิง สุพัตรา สุหญ้านาง บ้านหัวโสก 41
49 เด็กหญิง อัฐภิญญา แก้วเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา 41
50 เด็กชาย มหาราช ย่อยกระโทก บ้านเมืองกลางวิทยา 41
51 เด็กหญิง เมทินี บัวสระ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 41
52 เด็กชาย ชัยพัฒน์ อ่อนลออ บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 41
53 เด็กชาย ธนภัทร เหล่าสมบัติ บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 40
54 เด็กชาย ธนภูมิ เข็ญภูเขียว บึงมะนาววิทยา 40
55 เด็กหญิง วิภาวรรณ จันทรมนตรี สวนวิทยา 40
56 เด็กหญิง แพทติกาล งวดชัย บึงมะนาววิทยา 40
57 เด็กชาย ชัยชาญ แจ่มแสง บ้านเมืองกลางวิทยา 40
58 เด็กหญิง สุภาวดี บัวสระ โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 40
59 เด็กหญิง สุพิชญา งามภูเขียว บ้านเมืองกลางวิทยา 40
60 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แก้วส่อง บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 39
61 เด็กหญิง ทิติยา ยืนชีวี บ้านพีพวย 39
62 เด็กชาย สิทธิชัย หนองสระ สายฝนศึกษา 39
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63 เด็กชาย วราทิตย์ นาชาว บ้านเมืองกลางวิทยา 39
64 เด็กชาย ภานุพล พรมหมจารีย์ บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 39
65 เด็กหญิง มนัสนันท์ สงนอก บ้านพีพวย 38
66 เด็กหญิง ณัฐสุดา สร้อยจรุง บ้านโนนเห็ดไคล 38
67 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เกษมาลา บ้านฉนวน 38
68 เด็กชาย ธีรัตม์ กุลาชัย บึงมะนาววิทยา 38
69 เด็กชาย วีรวัฒน์ มีส าพันธ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 38
70 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองหล่อ โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 37
71 เด็กชาย กิตติชัย โคตรบ ารุง โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 37
72 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ งึมสันเทียะ บ้านเมืองกลางวิทยา 37
73 เด็กหญิง ศิรัญญา พานิชจะนัง บ้านโนนง้ิว 37
74 เด็กหญิง ชาลิรา ขวัญครอง บ้านบัวรัฐราษฎร์วิทยา 36
75 เด็กชาย รัฐภูมิ บุรมศรี บ้านเขวา 36
76 เด็กชาย เจ้าพระยา วงษ์สระ บ้านเมืองกลางวิทยา 36
77 เด็กหญิง ณัฐมนต์ ลอยเมืองกลาง โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 36
78 เด็กชาย ธนากร ตุ้มพระ บ้านโนนเห็ดไคล 35
79 เด็กชาย จักรภัทร นามโนนเขวา บ้านโนนเห็ดไคล 35
80 เด็กชาย วิริยะ วิญญายงค์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 35
81 เด็กหญิง นวณิญา ส าโรง บ้านฉนวน 34
82 เด็กชาย ธนวัฒน์ รักชนาจ บ้านโนนง้ิว 34
83 เด็กหญิง ดวงดารัตน์ สีมะนาว บึงมะนาววิทยา 34
84 เด็กชาย ตรีธวัช นิธิยุตตมโสภณ บ้านฉนวน 34
85 เด็กชาย อักขราทร โสส้มกบ บ้านพีพวย 34
86 เด็กหญิง ธิดาวรรณ คงโนนกอก บ้านฉนวน 33
87 เด็กหญิง สุนัทชา สาริพันธ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 33
88 เด็กชาย ธีรวัฒน์ กันหา บ้านพีพวย 33
89 เด็กชาย ชญานนท์ อ่อนสุวรรณ์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 32
90 เด็กชาย พชรพล ศรีแย้ม โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 32
91 เด็กชาย วรานุพงษ์ ศรีสุข บ้านโนนง้ิว 32
92 เด็กชาย ภานุพงษ์ พูนกิ่ง บ้านเขวา 32
93 เด็กชาย ภูวเนศ สุโพธิ์ บึงมะนาววิทยา 32
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94 เด็กชาย วรฤทธิ์ บูรณะกิติ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 32
95 เด็กหญิง พิชชาพร วงศ์ใหญ่ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 31
96 เด็กชาย ธราเทพ แร่เพ็ชร บ้านเมืองกลางวิทยา 31
97 เด็กหญิง น้ าผ้ึง พรมเมตตา บ้านโนนเห็ดไคล 31
98 เด็กชาย ปกรณ์ สวัสด์ิศรี วัดศรีเมือง 31
99 เด็กชาย พนธกร กองแก้ว บ้านโนนง้ิว 30
100 เด็กชาย นนทพร บุตรนาโค โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 30
101 เด็กชาย ปฏิมากร ตุนาค บุปผาราม 30
102 เด็กชาย พีระวิทย์ เกตุบุญ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 30
103 เด็กชาย กฤษฎา ทวีผ่อง บ้านเมืองกลางวิทยา 30
104 เด็กชาย ภวัต ฤาชา บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 30
105 เด็กหญิง เจริญวิทย์ นารอด อนุบาลบ้านจ่าสม2 30
106 เด็กชาย วัชรพล สัจจะสังข์ บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 29
107 เด็กชาย พิชญานิน คงโนนกอก บ้านโนนเห็ดไคล 29
108 เด็กชาย เตชิน กอบัว บ้านโนนเห็ดไคล 29
109 เด็กหญิง วิรัญญา ชินเกตุ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 29
110 เด็กหญิง ปัณฑิตา อาร์โธ อนุบาลบ้านจ่าสม2 29
111 เด็กชาย ทิปปากรณ์ สุนพะวงค์ สวนวิทยา 29
112 เด็กชาย ภูวดินทร์ ขวัญมา บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 29
113 เด็กหญิง กรวรรณ เปรมปรีด์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 29
114 เด็กหญิง พรรณณิภา วิทยกิตตินันท์ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 28
115 เด็กหญิง สุพรรษา หาญพรม สวนวิทยา 28
116 เด็กชาย ชุมพล ยศรุ่งเรือง สวนวิทยา 28
117 เด็กชาย อิฐวัฒน์ โสพรม บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 28
118 เด็กชาย ภูบดินทร์ จันทเมก สวนวิทยา 28
119 เด็กชาย ปรัชญา สุหญ้านาง บ้านจมื่น 28
120 เด็กหญิง สุทิชา สวัสด์ิเดช บุปผาราม 27
121 เด็กชาย พลพล น้อยเนารัง บ้านเมืองกลางวิทยา 27
122 เด็กชาย สุริยะ สิงห์ทอง บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27
123 เด็กชาย พีรพัฒน์ วงษ์หาญ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 27
124 เด็กชาย รพีภัทร นามโพธิ์ โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 27
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125 เด็กชาย พิทวัส ข าประสงค์ บ้านพีพวย 26
126 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ โสส้มกบ บ้านพีพวย 26
127 เด็กชาย เดชา ปลัดสังข์ บ้านโนนเห็ดไคล 26
128 เด็กหญิง ศิรินภา สัจจธง บ้านพีพวย 26
129 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีส่วยเป้า สวนวิทยา 26

130 เด็กชาย ทนงศักด์ิ วังพิชัยศิลป์ บุปผาราม 25

131 เด็กชาย ธนบดี เคร่ืองพาที บ้านเมืองกลางวิทยา 25

132 เด็กชาย กรรณชัย ทุง่สูงเนิน บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 23

133 เด็กหญิง จักรีรัตน์ พลช านาญ บ้านฉนวน 23

134 เด็กชาย พงศกร แก้วมะณี อนุบาลบ้านจ่าสม2 22

135 เด็กชาย ธีรโชติ ยศรุ่งเรือง บ้านเมืองกลางวิทยา 21

136 เด็กชาย นิติพงษ์ อุ่นกระโทก อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 21

137 เด็กชาย ฎารัชณ์ พิมเสน บ้านเมืองกลางวิทยา 20

138 เด็กชาย ปวิช น้อยภา สวนวิทยา 19

139 เด็กชาย ยุรนันท์ ค้ ายาง บ้านพีพวย 19

140 เด็กหญิง สุรยุทธ เพชรไพบูลย์ บ้านฉนวน 18

141 เด็กหญิง บัญฑิตา ลอยเมืองกลาง บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

142 เด็กหญิง ฌานิศา ครองไคลน้ า บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

143 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญเอื่อ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 0 ขส

144 เด็กหญิง ภัณฑิรา ขุนแก้ว บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

145 เด็กหญิง กนกวรรณ โคตรโนนกอก บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

146 เด็กหญิง ณัฐธนพร ชูผล บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

147 เด็กชาย ธนากร เนื่องชุมพล บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

148 เด็กหญิง ณัฐฐมล ศิรินาโพธิ์ โสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 ขส

149 เด็กชาย จิณณวัตร ค าภูเขียว บ้านจมื่น 0 ขส

150 เด็กหญิง มนัสชนก ตะนนท์ บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

151 เด็กชาย ปกรณ์ นามโพธิ์ บ้านเมืองกลางวิทยา 0 ขส

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ

ผลสอบนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562


