


ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ชยาการ แพงสาลี
2 เด็กชาย ชวลิต ภูลาด
3 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ทาภักดี
4 เด็กชาย ธนภัทร นาชาว
5 เด็กชาย ธราเทพ ขืนเขียว
6 เด็กชาย นัฐพล ศรีเมืองกลาง
7 เด็กชาย พจนา ชัยเกิด
8 เด็กชาย พิพัฒน์ คงโนนกอก
9 เด็กชาย พุฒิธร สุรนันท์
10 เด็กชาย ภูสิทธิ์ งามเขียว
11 เด็กชาย แมน ลีลาเมือง
12 เด็กชาย วีระ บัวสระ
13 เด็กชาย ศุถเสกข์ ถาวรห่อ
14 เด็กชาย อติชา ขวกเขียว
15 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ผิวงาม
16 เด็กชาย อ าพล นาขุนทด
17 เด็กชาย อิทธิพล พิลาบุตร
18 เด้กชาย พงษ์นธี แก้วเมืองกลาง
19 เด็กหญิง กชกร ดีแซง
20 เด็กหญิง ณัฐชยา บุราคร
21 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ภูมิมะนาว
22 เด็กหญิง นฤมล สาริพันธ์
23 เด็กหญิง นัฐลดา เกงชัยภูมิ
24 เด็กหญิง พัชรา วังสระ
25 เด็กหญิง พิงพร ดีทอง
26 เด็กหญิง ภัทรพิมพ์รีเบ็คก้าแม็คคาลัม
27 เด็กหญิง ภัทรศยา หมื่นรัตน์
28 เด็กหญิง วนิดา เหิมทิพย์
29 เด็กหญิง วรรณภา นอกสระ
30 เด็กหญิง วิไลวรรณ เณรอินทร์

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน

นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/1 (ทัว่ไป) ปีกำรศึกษำ 2563   

ชื่อ -สกุล

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
31 เด็กหญิง ศิรินกร เกษหอม
32 เด็กหญิง สุชาดา เรืองชัย
33 เด็กหญิง สุชาดา เรืองชัย
34 เด็กหญิง อินทิรา จั่นเรือง
35 เด็กหญิง อินทุอร แก้วเมืองกลาง
36 เด็กหญิง อินธุอร คงคลัง

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน

นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/1 (ทัว่ไป) ปีกำรศึกษำ 2563   

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ

ชื่อ -สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กิตติชัย วงษ์สระ
2 เด็กชาย กิตติศักด์ิ โคตรบ ารุง
3 เด็กชาย จิระพงศ์ ค ากอก
4 เด็กชาย จีรวัฒน์ วังสระ
5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์ตาดี
6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมภักดี
7 เด็กชาย ดัสกร สัจจสังข์
8 เด็กชาย แทนคุณ บริบูรณ์
9 เด็กชาย ธีรภัทร์ อ่วมอรุณ
10 เด็กชาย นัฐวุฒิ สวัสดี
11 เด็กชาย ประสพโชค หาญสะคู
12 เด็กชาย รติพงษ์ ผิวข า
13 เด็กชาย รัฐศาสตร์ คงโนนกอก
14 เด็กชาย วงศกร เทพทับทิม
15 เด็กชาย ศตวรรษ บุญมี
16 เด็กชาย ศิวกร นามโพธิ์
17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เพียพิมเพิม่
18 เด็กชาย สิทธิโชค แก้วมา
19 เด็กชาย  สุธินันท์ นาบ้าน
20 เด็กชาย สุทธิพัฒน์ สีวังไสย
21 เด็กชาย สุรศักด์ิ แก้วเมืองกลาง
22 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เกษแก้ว
23 เด็กหญิง คันธารัตน์ อ่อนสุวรรณ์
24 เด็กหญิง จุฑามณี บัวสระ
25 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ผ่อนศิลป์
26 เด็กหญิง ดาราพรรณ สาระพันธ์
27 เด็กหญิง ธิพรรณพร คงคลัง
28 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์สวัสด์ิ
29 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฦาชา
30 เด็กหญิง มะปราง สมควร

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน
นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/2 (ทัว่ไป)  ปีกำรศึกษำ 2563   

ชื่อ -สกุล

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ก่อสกุล อุ่นกระโทก
2 เด็กชาย กิตติโชติ ตรีทิพย์
3 เด็กชาย จักรินทร์ แสนเรียน
4 เด็กชาย ณตะวัน พึง่ภพ
5 เด็กชาย ธนภูมิ หาญวงษ์
6 เด็กชาย ธีรภัทร์ วงษ์สระ
7 เด็กชาย ธีระยุทธ อบเชย
8 เด็กชาย นัฏพงษ์ อินตาหามแห
9 เด็กชาย พนัชกร คงโนนกอก
10 เด็กชาย ภาคภูมิ บุญประสงค์
11 เด็กชาย ภูมิภิทักษ์ ชินเกตุ
12 เด็กชาย ยศกร ผลฤทธิ์
13 เด็กชาย วราเทพ ชนะศรี
14 เด็กชาย วัฒนา อิ่มอารมย์
15 เด็กชาย ศุภเสกข์ ทองห่อ
16 เด็กชาย สุรกานต์ สาริพันธ์
17 เด็กชาย สุวิชา รัตนวรรณ
18 เด็กชาย อัครเทวัญ วนสินธุ์
19 เด็กชาย อ านาจ ยศรุ่งเรือง
20 เด็กหญิง กนกภรณ์ ธงชัย
21 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทองอุ่น
22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บัวสระ
23 เด็กหญิง เกวริน บัวสระ
24 เด็กหญิง ตรีรัตน์ ยั่งยืน
25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เหล่าบุราณ
26 เด็กหญิง รวิสรา ถวิลรักษ์
27 เด็กหญิง วัลลภา ใจจะนะ
28 เด็กหญิง ศลิษา เลิศคอนสาร
29 เด็กหญิง สุชาวิณี กุนันตา
30 เด็กหญิง อัญชลี อุปทุม

ชื่อ -สกุล

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน

นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/3 (ทัว่ไป) ปีกำรศึกษำ 2563   

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ไตรภพ จันทะพันธุ์
2 เด็กชาย นิพัรช หมื่นจิตร
3 เด็กชาย พิสิษฐ์ อินตาหามแห
4 เด็กชาย พีรวัชญ์ โคจ านงค์
5 เด็กชาย ภัทรนนท์ ขวกเขียว
6 เด็กชาย วัชระ วังสระ
7 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองห่อ
8 เด็กหญิง กชกร ชัยจันทร์
9 เด็กหญิง เกตุมณี หงษ์บินมา
10 เด็กหญิง จารุภา สะแกทอง
11 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ฉวีหินต้ัง
12 เด็กหญิง จุฑารัตน์ หมั่นทองเพชร
13 เด็กหญิง ชฎารัตน์ นอกสระ
14 เด็กหญิง ชลธิชา ศาสนะ
15 เด็กหญิง ณัฐพร ศรีเมืองกลาง
16 เด็กหญิง บุณยาพร อันพิมพ์
17 เด็กหญิง ปนัดดา เมินดี
18 เด็กหญิง ปพิชญา ลินลา
19 เด็กหญิง พัชรินทร์ หินชัยภูมิ
20 เด็กหญิง แพรวา ดลประสิทธิ์
21 เด็กหญิง มินตรา บัวสระ
22 เด็กหญิง รินสินี สิงห์นิยม
23 เด็กหญิง วรรณพร โอชารส
24 เด็กหญิง วัชรีกร บัวผาง
25 เด็กหญิง ศรันย์พร บัวสระ
26 เด็กหญิง ศศิภา แก้วบัวดี
27 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แจ่มแสง
28 เด็กหญิง สุชาดา ฦๅชา
29 เด็กหญิง สุณัชฌา ไชยมี
30 เด็กหญิง อนัญญา ผันผ่อน

ชื่อ -สกุล

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ

นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/4 (เตรียมวิทย์ - คณิต)  ปีกำรศึกษำ 2563   

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทิพย์พันธ์
2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ขืนเขียว
3 เด็กชาย ทศพร กล้าเมืองกลาง
4 เด็กชาย ธนกฤต ทวีฉลาด
5 เด็กชาย ธนกฤต วิญญายงค์
6 เด็กชาย ธนภัชร พาเก่าน้อย
7 เด็กชาย พงศกร วันสา
8 เด็กชาย รพีภัทร วรรณชัย
9 เด็กชาย ศิวกร เหล่าลาด
10 เด็กชาย ศุภฤกษ์ กิ่งมะนาว
11 เด็กหญง ปภาดา ชมิต
12 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วแกมทอง
13 เด็กหญิง จิราภา วงษ์สระ
14 เด็กหญิง ชาลิสา ธงชัย
15 เด็กหญิง นงลักษณ์ บุตรราช
16 เด็กหญิง นัชทิชา คงโนนกอก
17 เด็กหญิง นันทริกา สวัสด์ิเดช
18 เด็กหญิง ประภัสสรา บุราณ
19 เด็กหญิง ปรียาลักษณ์ เดชชัยภูมิ
20 เด็กหญิง ปวริศา ทองลาด
21 เด็กหญิง พจนี ไกรเดชสม
22 เด็กหญิง พรรัตน์ โสส้มกบ
23 เด็กหญิง พัชรา วังสระ
24 เด็กหญิง พัณณิตา วงศ์ใหญ่
25 เด็กหญิง พิชญ์นาถ โคตรโนนกอก
26 เด็กหญิง มนสิชา บุญเทศ
27 เด็กหญิง มาริษา โพธิท์อง
28 เด็กหญิง ลัทธพรรณ บัวละคร
29 เด็กหญิง วรรณนิศา นนท์ค าจันทร์
30 เด็กหญิง วิไลวรรณ อึ่งเขียว

ชื่อ -สกุล

ประกำศผลกำรจัดห้องเรียน

นักเรียนชั้นมธัยศึกษำปีที ่1/5 (เตรียมวิทย์ - คณิต)  ปีกำรศึกษำ 2563   

โรงเรียนโนนกอกวิทยำ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชยัภูมิ


