
ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
1 เด็กชายเอกบดินทร์  ด ารงเช้ือ โรงเรียนบ้านระหัด 80 1
2 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิระจิตต์มีชัย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 68 2
3 เด็กหญิงศุทราพร  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านสารจอด 64 3
4 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิดควร โรงเรียนบุปผาราม 49 4
5 เด็กหญิงกุลณภา  แป๊ะโคกสูง โรงเรียนบุปผาราม 47 5
6 เด็กหญิงวรารัตน์  เศษสิงห์ โรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 46 6
7 เด็กหญิงอภิญญา  หาวิรส โรงเรียนสวนวิทยา 45 7
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงภิไลย์ โรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 44 8
9 เด็กชายชิติวัฒน์  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านฉนวน 43 9
10 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขวัญชัชวาล โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 42 10
11 เด็กหญิงพัชรธิดา  เสมอโภค โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 42 10
12 เด็กชายชัชวาล ระวิพันธ์ โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 41
13 เด็กหญิงปารมี  ศรีซุย โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 40
14 เด็กชายปฏิพน  จรงูเหลือม โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 39
15 เด็กหญิงพัชรพร  ดลประสิทธ์ิ โรงเรียนสวนวิทยา 39
16 เด็กชายธนากร  ฦาชา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 38
17 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภาคอินทรีย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 38
18 เด็กชายศิวกร  พิมมะทา โรงเรียนบ้านฉนวน 38
19 เด็กหญิงอารายา  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 38
20 เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ขรนิล โรงเรียนสระโพนทอง 38
21 เด็กชายสงกรานต์ เลขาโชค โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 36
22 เด็กหญิงมาริสา  คงโนนกอก โรงเรียนสวนวิทยา 36
23 เด็กหญิงพลอย  ม่วงเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัว 36

                                                             ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา

                          เร่ือง  ผลการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ "นักคณิตศาสตร์ภูธร" คร้ังท่ี  17  

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

   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ได้ด าเนินการจัดทดสอบวัดความรู้

 ตามกิจกรรมส่งความสามารถทางคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา   2565  ในวันท่ี  2 กุมภาพันธ์  2566  น้ัน

บัดน้ีการด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   จึงขอประกาศผลการทดสอบ

วัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ "นักคณิตศาสตร์ภูธร"  คร้ังท่ี 17 ประจ าปีการศึกษา  2565 ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
24 เด็กหญิงนัฐณิชา  จิตมา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 36
25 เด็กหญิงอิทธยา  พันทอง โรงเรียนสวนวิทยา 36
26 เด็กชายมงคลวิทย์ อัครบุญญานันทร์ โรงเรียนสวนวิทยา 35
27 เด็กหญิงปภาดา  สมบัติหลาย โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 35
28 เด็กชายนรางกูร  ปัญเศษ โรงเรียนสวนวิทยา 35
29 เด็กชายกฤษดากร  โกฏหอม โรงเรียนสระโพนทอง 34
30 เด็กชายศรัณรัตน์  แสนสระ โรงเรียนบุปผาราม 33
31 เด็กชายอภิวัฒน์  เหลาบัว โรงเรียนบุปผาราม 33
32 เด็กหญิงอภิษฎา  เทพนา โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 33
33 เด็กชายสิปกร  นามโพธ์ิ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 33
34 เด็กหญิงกานต์ธิดา สิงห์นันท์ โรงเรียนบ้านจม่ืน 33
35 เด็กหญิงเขมิกา  ฤาปัญญา โรงเรียนสวนวิทยา 33
36 เด็กชายพีรวิชญ์  สูงภูเขียว โรงเรียนสวนวิทยา 33
37 เด็กหญิงพัชรพร  วิเศษชาติ โรงเรียนสวนวิทยา 33
38 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิบูลย์สังข์ โรงเรียนสวนวิทยา 32
39 เด็กหญิงอัสรา  ลอยเมืองกลาง โรงเรียนบ้านนาสีดา 32
40 เด็กชายคฑาวุธ  กล่ินพงษา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 32
41 เด็กหญิงกมลชนก  สวัสด์ิรักษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 31
42 เด็กชายกิตติศักด์ิ  แก้วสุริยวงษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 30
43 เด็กหญิงอชิรญา  เพ็ญศิริ โรงเรียนสวนวิทยา 30
44 เด็กหญิงสุชาดา  จอมโนนเขวา โรงเรียนบ้านฉนวน 30
45 เด็กหญิงณัฐชญา  ปีกลม โรงเรียนสวนวิทยา 30
46 เด็กหญิงย่ิงลักษณ์  ดีหามแห โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 30
47 เด็กหญิงหน่ึงธิดา  จันทร์โท โรงเรียนสวนวิทยา 30
48 เด็กหญิงสุธารัตน์  กอสี โรงเรียนสวนวิทยา 30
49 เด็กหญิงญาณิศา  มงคลสุข โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 30
50 เด็กชายชัยวัฒน์  พัฒนจิรารัชกุล โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 30
51 เด็กชายวงศกร เจริญหม่ืน โรงเรียนบ้านจม่ืน 30
52 เด็กหญิงรังสิมา  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 30
53 เด็กหญิงศรุดา  มูลเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
54 เด็กชายศิราพัฒน์  ภิญโญยาง โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 30
55 เด็กหญิงณัฐกานต์  มลิดา โรงเรียนสวนวิทยา 30
56 เด็กชายพณิชพล  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนสวนวิทยา 30
57 เด็กหญิงชลลดา  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 30
58 เด็กชายสิงหา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนสระโพนทอง 30
59 เด็กหญิงณิชาภัทร  คะนนท์ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 29



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
60 เด็กชายชีวิน  ต่อวาด โรงเรียนสวนวิทยา 29
61 เด็กหญิงสุวพิชชา  คามตะสีลา โรงเรียนสวนวิทยา 29
62 เด็กชายจารุวัฒน์  คนแข็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 29
63 เด็กหญิงมนัสขวัญ  พนมพรม โรงเรียนบุปผาราม 29
64 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยเพชร โรงเรียนสระโพนทอง 29
65 เด็กหญิงนันทิดา  ขวัญเก้ือ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 29
66 เด็กหญิงสิริทิพยื  ประโยชน์มี โรงเรียนสระโพนทอง 29
67 เด็ฏหญิงดุษฎี  ภิรมย์ไกรภักด์ิ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 28
68 เด็กหญิงภัชราพรรณ  จิตรมา โรงเรียนสวนวิทยา 27
69 เด็กหญิงกาญจนา  ดีบ้านโสก โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 27
70 เด็กหญิงวาศิณี โหค า โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 27
71 เด็กหญิงกัญชพร  สัจจะสังข์ โรงเรียนสวนวิทยา 27
72 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เล่งบวรรัตน์ โรงเรียนสวนวิทยา 27
73 เด็กหญิงณัฐธิกาพัณ  ดอนสันเทียะ โรงเรียนสวนวิทยา 27
74 เด็กหญิงโรสริน  ชาญนอก โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 27
75 เด็กหญิงวริศรา  กอบัว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 27
76 เด็กชายนภัสรพี พรมน้อย โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 27
77 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  โสส้มกบ โรงเรียนสวนวิทยา 27
78 เด็กหญิงจุฑาทิป  คลังเดช โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 27
79 เด็กชายณพัทร์  อินต๊ะหา โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 26
80 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขวัญศิริ โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 26
81 เด็กหญิงวริศรา  บ ารุงตา โรงเรียนบ้านฉนวน 26
82 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 26
83 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชัย โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 26
84 เด็กชายภูปกรณ์  หาญประยุทธ โรงเรียนสระโพนทอง 26
85 เด็กชายศุภชัย  คงโนนกอก โรงเรียนสระโพนทอง 26
86 เด็กชายปรมา  บุญเสนา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 24
87 เด็กชายภรัญยู  เพียพิมเพ่ิม โรงเรียนบุปผาราม 24
88 เด็กหญิงณัฐชนัน  เทสมสุข โรงเรียนบ้านหนองแต้ 24
89 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ลีพิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 24
90 เด็กหญิงศุภกานต์  พรมเด่ือ โรงเรียนสวนวิทยา 24
91 เด็กหญิงขนิษฐา พวงมะลี โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 24
92 เด็กหญิงปนัดดา นานคงแนบ โรงเรียนบ้านจม่ืน 24
93 เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์  ส าราญวงศ์ โรงเรียนสวนวิทยา 24
94 เด็กหญิงเวธกา  ขวัญคุ้ม โรงเรียนสวนวิทยา 24
95 เด็กชายนนทกร  ทูลแก้ว โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 24



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
96 เด็กหญิงวรัชญา คงโนนกอก โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 24
97 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีนวลแล โรงเรียนสวนวิทยา 24
98 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ค าแพง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 24
99 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฦาชา โรงเรียนสวนวิทยา 24
100 เด็กชายภูริณัฐ กินโนนกอก โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 24
101 เด็กหญิงเปรมฤทัย งอนภูเขียว โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 24
102 เด็กชายยศกร  มูลโส โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 24
103 เด็กหญิงชุติมล  ใจชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 24
104 เด็กชายกุลชาติ พรมวันนา โรงเรียนบ้านจม่ืน 24
105 เด็กหญิงธีรดา  ค าบาล โรงเรียนสวนวิทยา 24
106 เด็กชายศตพร  จิตรหม่ัน โรงเรียนสวนวิทยา 24
107 เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัว โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 24
108 เด็กหญิงอนุสรา ทิพยราช โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 24
109 เด็กหญิงสายธาร  จันทรา โรงเรียนสวนวิทยา 24
110 เด็กชายชญานนท์  พุทธศิริ โรงเรียนสวนวิทยา 23
111 เด็กชายชัยทัด  ราษีงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 23
112 เด็กหญิงพลอยณิชา  พลวาปี โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 23
113 เด็กชายวิธวิทย์ สุขสนิท โรงเรียนสวนวิทยา 23
114 เด็กหญิงนงนภัส  ครองไคลน้ า โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 23
115 เด็กชายสนธยา  อินผล โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 23
116 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  สมวงษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 22
117 เด็กชายพรหมพิริยะ  บัวอาจ โรงเรียนสวนวิทยา 21
118 เด็กชายสุทีทัศน์  งามผ่อง โรงเรียนสวนวิทยา 21
119 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สัจจะสังข์ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 21
120 เด็กหญิงกัญญาพร  กาฬพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 21
121 เด็กชายธนพล  หม่ืนระวัง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 21
122 เด็กหญิงกัญชพร น้อยภา โรงเรียนสวนวิทยา 21
123 เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมบัว โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 21
124 เด็กหญิงวิชชุกาน  บุดดีหล้า โรงเรียนสวนวิทยา 21
125 เด็กหญิงนรินทิพย์  นามโพธ์ิ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 21
126 เด็กหญิงปรัชญาพร เจริญหม่ืน โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 21
127 เด็กหญิงณัฐวรา  ปล้องยาง โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 21
128 เด็กหญิงทาริกา  เสนาหม่ืน โรงเรียนสวนวิทยา 21
129 เด็กหญิงพิชญาภา  เสนาหม่ืน โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 21
130 เด็กหญิงอโรชา ฦาชา โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 21
131 เด็กชายสุทธิโชค  หมอดี โรงเรียนสวนวิทยา 21



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
132 เด็กชายกัมปนาท  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 21
133 เด็กชายธิติรัตน์ รัศมีดาว โรงเรียนบ้านจม่ืน 21
134 เด็กหญิงจุพารัตน์  คงโนนกอก โรงเรียนสวนวิทยา 21
135 เด็กหญิงพิตติธาดา  อ่างชิน โรงเรียนสวนวิทยา 21
136 เด็กชายวงศกร  เบ้าจันทร์ โรงเรียนสวนวิทยา 21
137 เด็กหญิงพรชนก  สุหญ้านาง โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 21
138 เด็กชายเรวัตร์  พารัศมี โรงเรียนบ้านหนองแต้(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 21
139 เด็กหญิงตรีชฎา  นิลผาพงษ์ โรงเรียนสระโพนทอง 21
140 เด็กชายดามิน  หม่ันอุตส่าห์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 21
141 เด็กหญิงวริศรา  บุราณ โรงเรียนสวนวิทยา 20
142 เด็กชายณัฐภูมิ  จุ้ยแก้ว โรงเรียนสวนวิทยา 20
143 เด็กชายกรวรินทร์ หาญบัว โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 20
144 เด็กหญิงกัญญาพร  บุญเสนา โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 20
145 เด็กชายชญานน  เจริญชนม์ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 18
146 เด็กชายนัทธวัฒน์  ธุรารักษ์ โรงเรียนบ้านฉนวน 18
147 เด็กหญิงบุณยปรัท  สุขสนิท โรงเรียนสวนวิทยา 18
148 เด็กหญิงสุพิชตา จารัจน์ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18
149 เด็กชายจักรภัทร  ขวัญครอง โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 18
150 เด็กชายธีรทัศน์  หิรัญค า โรงเรียนสวนวิทยา 18
151 เด็กหญิงกนต์รพี  สุดใจ โรงเรียนสวนวิทยา 18
152 เด็กหญิงปุญนมิดา คงโนนกอก โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18
153 เด็กหญิงพิชชาภา  ฦาชา โรงเรียนสวนวิทยา 18
154 เด็กหญิงกีรตยา  เจริญฤทธ์ิ โรงเรียนสวนวิทยา 18
155 เด็กหญิงวรรณกร  ลุนปุย โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 18
156 เด็กชายคมสรรค์  เหล่าภักดี โรงเรียนสวนวิทยา 18
157 เด็กชายประภากร  คุ้มกุดขม้ิน โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 18
158 เด็กชายปกรณ์  พิบูลสังข์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
159 เด็กหญิงปุณณดา  จ าปาหอม โรงเรียนสวนวิทยา 18
160 เด็กหญิงอภิสรา  หาวิรส โรงเรียนสวนวิทยา 18
161 เด็กหญิงสุนทรี  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 18
162 เด็กชายเนติภูมิ นราพล โรงเรียนบ้านจม่ืน 18
163 เด็กชายวายุ  สัจจาสังข์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
164 เด็กชายวุฒินันท์  ฦาชา โรงเรียนสวนวิทยา 18
165 เด็กชายสูติกานต์  สิงห์ลี โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 18
166 เด็กหญิงทิพยประภา บุญชู โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 18
167 เด็กหญิงปิยะธิดา  ครองเคหา โรงเรียนสวนวิทยา 18



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
168 เด็กหญิงอนันตยา  นรมาตย์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
169 เด็กชายขจรกิตต์ิ  แสนสระ โรงเรียนสวนวิทยา 18
170 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญใจ โรงเรียนสวนวิทยา 18
171 เด็กชายณัฐวััตร คนหาญ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18
172 เด็กหญิงณัฐติยากร  สอ้ิงรัมย์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
173 เด็กหญิงเพชรดา  เรืองสัตย์ โรงเรียนบุปผาราม 18
174 เด็กชายปรียาธร มาตรวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 18
175 เด็กชายอิทธิพล  จันทุมมี โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 18
176 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
177 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  ศรีโคตร โรงเรียนสวนวิทยา 18
178 เด็กชายธนพงษ์  ปลอดห่วง โรงเรียนสวนวิทยา 18
179 เด็กชายกิตติชัช  อาจผักปัง โรงเรียนสวนวิทยา 18
180 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญชีพ โรงเรียนสวนวิทยา 18
181 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ท้าวน้อย โรงเรียนสวนวิทยา 18
182 เด็กหญิงพิมพกานต์  สวัสด์ิรักษ์ โรงเรียนสวนวิทยา 18
183 เด็กชายพานทอง  อ้วยมะเด่ือ โรงเรียนสวนวิทยา 18
184 เด็กชายภูชิสส์  สายยศ โรงเรียนสวนวิทยา 18
185 เด็กชายศิรายุทธ  ไปดี โรงเรียนสวนวิทยา 18
186 เด็กหญิงนวรัตน์  รัตนะ โรงเรียนสวนวิทยา 18
187 เด็กหญิงนิศรา  ยอดเพชร โรงเรียนสระโพนทอง 18
188 เด็กหญิงพราวชมพู  เพียรสดับ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 18
189 เด็กหญิงพรยุพา  เผือกสีสุข โรงเรียนสวนวิทยา 17
190 เด็กหญิงพัชญ์สิตา สิญจ์ศุภางค์กุล โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 17
191 เด็กชายเจตนิภัทร  นามโนนเขวา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 15
192 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีเมืองกลาง โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 15
193 เด็กชายบุณยกร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 15
194 เด็กชายอนาวิน  งามเนตร โรงเรียนสวนวิทยา 15
195 เด็กชายอิทธิพล  นามโพธ์ิ โรงเรียนสวนวิทยา 15
196 เด็กหญิงพัชร์ลลิดา  รุจาคม โรงเรียนสวนวิทยา 15
197 เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีสงคราม โรงเรียนสวนวิทยา 15
198 เด็กชายเกียตริศักด์ิ กุนันตา โรงเรียนบ้านโนนง้ิว 15
199 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เช้ือทอง โรงเรียนสวนวิทยา 15
200 เด็กหญิงจิราภา  เมืองสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 15
201 เด็กหญิงปวิชญา  สารพันธ์ โรงเรียนบุปผาราม 15
202 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์กาจ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 15
203 เด็กหญิงกัลยกร  กันยาพันธ์ โรงเรียนสวนวิทยา 15



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
204 เด็กหญิงฉัตรสุดา  สิงหามแห โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 15
205 เด็กหญิงวรรณษา  เกษมบุญ โรงเรียนบุปผาราม 15
206 เด็กชายทัศน์พล  พิศภูมิวิถี โรงเรียนสวนวิทยา 15
207 เด็กชายปรมัตถ์ชน  คิดถูก โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 15
208 เด็กหญิงณฐภัทร  แต่งสุวรรณ โรงเรียนสวนวิทยา 15
209 เด็กหญิงณิชากร  อุลเว โรงเรียนสวนวิทยา 15
210 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ศรีถาวร โรงเรียนสวนวิทยา 15
211 เด็กหญิงเฟ่ืองฤดี  กอบการดี โรงเรียนสวนวิทยา 15
212 เด็กหญิงณิชา  ขืนเขียว โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 15
213 เด็กหญิงอัญรินทร์  ไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 15
214 เด็กหญิงเก็จแก้ว  ภิรมย์ไกรภักด์ิ โรงเรียนบ้านนาสีดา 15
215 เด็กหญิงปวิชญาดา  โชคชัย โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 15
216 เด็กหญิงพรพิมล  พุฒดีมี โรงเรียนสวนวิทยา 15
217 เด็กหญิงอัยรดา  ข้ึนภูเขียว โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 15
218 เด็กชายกันณภัทร พุทชาลี โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 15
219 เด็กหญิงตาลา  โคเฮล โรงเรียนสวนวิทยา 15
220 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กะพูพันธ์ โรงเรียนสวนวิทยา 15
221 เด็กหญิงกุลภรณ์  พลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 14
222 เด็กหญิงไพลิน  ลือล้ า โรงเรียนบ้านหนองบัว 12
223 เด็กหญิงกีรัตยา  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12
224 เด็กชายธรรมรักษ์  ข่องนอก โรงเรียนสวนวิทยา 12
225 เด็กหญิงขนบพร พัสดร โรงเรียนบ้านจม่ืน 12
226 เด็กหญิงวรัชยา  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12
227 เด็กชายพัฒน์บดินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12
228 เด็กชายพงศพัศ  สุขสนิท โรงเรียนสวนวิทยา 12
229 เด็กชายมารีอุล  โบชานุ โรงเรียนสวนวิทยา 12
230 เด็กหญิงปารดา  ช่ืนนาคะกุล โรงเรียนสวนวิทยา 12
231 เด็กชายจักรพงษ์  ขันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12
232 เด็กหญิงเบญญาภา  ทันทิมา โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 12
233 เด็กหญิงวรัญญา  บุราณ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 12
234 เด็กหญิงเทวิกา  กมลวาทิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 12
235 เด็กกหญิงสุภัสสร  บุญเสนา โรงเรียนสวนวิทยา 12
236 เด็กหญิงพีชญา  ศรีส่วยเป้า โรงเรียนสวนวิทยา 9
237 เด็กชายอนุกูล  กองชนะ โรงเรียนสวนวิทยา 9
238 เด็กหญิงสุกัญญา  เก้ือหนุน โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง 9
239 เด็กหญิงอรุณชนก ฤาแรง โรงเรียน บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) 9



ท่ี ช่ือ โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
240 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสระ โรงเรียนสวนวิทยา 9
241 เด็กหญิงภัทราพร  พะโนลาด โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 9
242 เด็กชายพุฒิชัย  จิตรโคตร โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 9
243 เด็กชายอาชาวิน  บรรจงค า โรงเรียนสวนวิทยา 9
244 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ทันการ โรงเรียนสวนวิทยา 6
245 เด็กหญิงชลธิวา  ทองค า โรงเรียนสวนวิทยา 6
246 เด็กชายอานุภาพ  เนหล้า โรงเรียนสวนวิทยา 6
247 เด็กหญิงณิชากร  ฦาหาญ โรงเรียนสวนวิทยา 3
248 เด็กชายสุพสิษฐ์  ภูมิพยุหไกรสร โรงเรียนสวนวิทยา 3

                          ( ไพบูลย์  ศรีบุรินทร์ )

                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนกอกวิทยา

                  ประกาศ ณ วันท่ี 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566

                    ว่าท่ีร้อยตรี


