
 
 

ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ประจำปการศึกษา 2563 
........................................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียนโนนกอกวิทยา  ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปท่ี 4 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 21 – 25 มีนาคม 2563 ตามประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา       
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้  โรงเรียนโนนกอกวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์สอบคัดเลือก              
ดังรายชื่อท่ีแนบมา  
 

กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ อาคาร 3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ          
                             (นางณัฐธยาน  รังกลาง  
                       ผูอำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา  



ล ำดับ โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว จารุวรรณ โลมะบุตร โนนกอกวิทยา
2 นาย จารุวัฒน์ อะโรคา โนนกอกวิทยา
3 นางสาว จิราพัชร คุ้มกุดขม้ิน โนนกอกวิทยา
4 นางสาว ชลธิชา นามศิริ โนนกอกวิทยา
5 นาย ณัฐพล แสนอ้วน โนนกอกวิทยา
6 นาย ณัฐวุฒิ ผิวใส โนนกอกวิทยา
7 นาย ธีรภัทร วัฒนราษฎร์ โนนกอกวิทยา
8 นางสาว นลินทิพย์ วงศ์หม่ืน ภูเขียว
9 นางสาว ปราณี บุราณ โนนกอกวิทยา
10 นาย พงศพัศ สวัสดี โนนกอกวิทยา
11 นาย ภูวดล บุญปก โนนกอกวิทยา
12 นางสาว รุจิรา แสนเพียง โนนกอกวิทยา
13 นาย ศราวุฒิ คงโนนกอก โนนกอกวิทยา
14 นางสาว ศศิธร ตูมนอก โนนกอกวิทยา
15 นางสาว สโรชา แน่นอน โนนกอกวิทยา
16 นางสาว สุติมา นาไชยลาน โนนกอกวิทยา
17 นาย อภิรักษ์ ยุตวัน โนนกอกวิทยา
18 นางสาว อรนภา ไกรสกุล โนนกอกวิทยา
19 นางสาว อลิสา เกษมสุข โนนกอกวิทยา
20 นางสาว อุษณียากรณ์ โคตรโนนกอก โนนกอกวิทยา

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยศึกษำปีท่ี 4

วันท่ี 3 มิถุนำยน  2563    ห้องสอบท่ี 1

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ -สกุล



ล ำดับ โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว กุลจิรา แสนเพียง โนนกอกวิทยา
2 นางสาว ชฎาวรรณ นามโพธ์ิ โนนกอกวิทยา
3 นางสาว ชนธิชา แก้วเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
4 นางสาว ณัฐธิชา คงโนนกอก โนนกอกวิทยา
5 นาย ณัฐวุฒิ หอมวงษ์ โนนกอกวิทยา
6 นาย ณัฐสิทธ์ิ นาเรียงรัตน์ โนนกอกวิทยา
7 นาย ทัตเทพ เลิศขามป้อม โนนกอกวิทยา
8 นางสาว ธารีรัตน์ แก้วเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
9 นาย ธีรพัฒน์ นอกสระ โนนกอกวิทยา
10 นาย ปฏิภาณ โพธ์ิแดง โนนกอกวิทยา
11 นางสาว ปาจรีย์ สุวรรณ์ โนนกอกวิทยา
12 นางสาว ปาลิตา สีลา โนนกอกวิทยา
13 นาย พงศ์พณิช โสส้มกบ โนนกอกวิทยา
14 นางสาว วิลาวัณย์ นามโพธ์ิ โนนกอกวิทยา
15 นาย ศรันย์ หม่ืนจิตร โนนกอกวิทยา
16 นางสาว ศศิกานต์ แก้ววิไล โนนกอกวิทยา
17 นาย ศิรสิทธ์ิ พันธ์ยาง โนนกอกวิทยา
18 นางสาว สุจิตรา วิญญายงค์ โนนกอกวิทยา
19 นางสาว อนันดา แก้วเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
20 นางสาว อัญชนา เทพทับทิม โนนกอกวิทยา

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
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ล ำดับ โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 นางสาว จุฑามาศ พันธ์ุยาง โนนกอกวิทยา
2 นาย เจษฎา ยศรุ่งเรือง โนนกอกวิทยา
3 นางสาว ณัฐชา ทิพย์สิงห์ โนนกอกวิทยา
4 นาย ณัฐพล แก้วเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
5 นาย ธณธร สามารถงาน โนนกอกวิทยา
6 นาย ธราทิป กล้าเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
7 นางสาว ธัญชนก โพธ์ิงาม โนนกอกวิทยา
8 นางสาว นริสรา จิตม่ัน โนนกอกวิทยา
9 นางสาว เนตรนภา กล้าเมืองกลาง โนนกอกวิทยา
10 นาย พงษ์พิพัฒน์ เกตภูเขียว โนนกอกวิทยา
11 นาย มงคล ก่ิงมะนาว โนนกอกวิทยา
12 นาย รติพงศ์ นอกสระ โนนกอกวิทยา
13 นางสาว ลลิล คงโนนกอก โนนกอกวิทยา
14 นางสาว ลัดดาวัลย์ สันตะวงค์ โนนกอกวิทยา
15 นางสาว ศศิภา เขียงกุดเลาะ โนนกอกวิทยา
16 นาย ศิวกร พวงทอง โนนกอกวิทยา
17 นางสาว สมัชญา สมโสภาพ โนนกอกวิทยา
18 นางสาว เสาวนีย์ หาญบัว โนนกอกวิทยา
19 นางสาว หน่ึงฤทัย พุฒนาวงค์ โนนกอกวิทยา
20 นางสาว อรวี ฦาชา โนนกอกวิทยา
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ล ำดับ โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 นาย ชินวัตร มานาเสียว โนนกอกวิทยา
2 นาย ณัชพล สน่ันนารี โนนกอกวิทยา
3 นางสาว ณัฐนรี ค าแสด โนนกอกวิทยา
4 นาย ทรงวุฒิ คงโนนกอก โนนกอกวิทยา
5 นางสาว ธัญรดา เปรมเสถียร โนนกอกวิทยา
6 นางสาว นฤนาด กุลแก้ว โนนกอกวิทยา
7 นางสาว ปณิดา ปัททะษิณ โนนกอกวิทยา
8 นางสาว ปลายฟ้า บัวสระ โนนกอกวิทยา
9 นางสาว พิชญา แก้วสกุล ธีรศาสตร์
10 นางสาว พิชญาภัค ด าเดียง โนนกอกวิทยา
11 นางสาว พิยะดา พงษ์สมศักด์ิ โนนกอกวิทยา
12 นาย รติพงษ์ หม่ืนชะนะ โนนกอกวิทยา
13 นาย รพีพัฒน์ บุญเลิศ โนนกอกวิทยา
14 นางสาว วิไลวรรณ พิบูลย์สังข์ โนนกอกวิทยา
15 นาย วีรภัทร บุญตา โนนกอกวิทยา
16 นางสาว ศศิประภา สิงห์โคตร โนนกอกวิทยา
17 นาย สมจิต อุนโล บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

18 นางสาว อนุสรา สุขจันทร์ โนนกอกวิทยา
19 นาย อภิรักษ์ พลชาลี โนนกอกวิทยา
20 นางสาว ออมสิน นอกสระ โนนกอกวิทยา
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ล ำดับ โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 นาย จิตรกร หนองสระ โนนกอกวิทยา
2 นาย จีรวัฒน์ แก้วนารี โนนกอกวิทยา
3 นางสาว ณัฐชญา โยธี เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
4 นาย ณัฐพงษ์ ดามะนาว โนนกอกวิทยา
5 นาย ดลธนโชติ สุดสา โนนกอกวิทยา
6 นางสาว นภาลัย โสส้มกบ โนนกอกวิทยา
7 นางสาว ปัทมาภรณ์ งามเนตร โนนกอกวิทยา
8 นาย พรหมพิรีย์ งึมสันเทียะ โนนกอกวิทยา
9 นาย ภูวดล สวัสด์ิเดช โนนกอกวิทยา
10 นางสาว มนิดา คงโนนกอก บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

11 นางสาว รุ่งทิวา เวียนสระ โนนกอกวิทยา
12 นางสาว วิภาวี เพ็ชรหล า โนนกอกวิทยา
13 นาย วีระพล ธงชัยภูมิ โนนกอกวิทยา
14 นาย ศรันย์ สีทอง โนนกอกวิทยา
15 นางสาว อภิษฎา ม่ิงบุญ โนนกอกวิทยา
16 นางสาว อัญชิษฐา นอกสระ โนนกอกวิทยา
17 นาย เอกรินทร์ ภิญโญยาง โนนกอกวิทยา
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