
ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ณัฐวัศ ศรีทน อนุบาลอุ่นรัก

2 เด็กหญิง วิภาดา บุบผามาลัย อนุบาลอุ่นรัก

3 เด็กหญิง ณัฐชา ทองชา อนุบาลอุ่นรัก

4 เด็กหญิง ธนาภา ลาธิ อนุบาลอุ่นรัก

5 เด็กชาย ตะวันฉาย ทองใบ บ้านโนนตาล 

6 เด็กชาย ศิวกร จอมใจ อนุบาลอุ่นรัก

7 เด็กหญิง ปาณิสรา โพเทพา อนุบาลอุ่นรัก

8 เด็กชาย ภูวมินท หอมสมบัติ อนุบาลอุ่นรัก

9 เด็กหญิง ภาพิมล ใจชอบ อนุบาลอุ่นรัก

10 เด็กหญิง ยุพาพร วัดสอน อนุบาลอุ่นรัก

11 เด็กชาย ชนาธร สุริทราช กระต่ายโนนสวัสด์ิ

12 เด็กหญิง ปนัสดา กงทิพย์ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

13 เด็กหญิง สุดารัตน์ ทัพทานี กระต่ายโนนสวัสด์ิ

14 เด็กหญิง เอมมิกา หม่ันจิตร์ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

15 เด็กหญิง อริสรา บุบผามาลัย กระต่ายโนนสวัสด์ิ

16 เด็กหญิง ธันยพร จันทะเกิด กระต่ายโนนสวัสด์ิ

17 เด็กหญิง ตุลยา ก้อนค าใหญ่ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

18 เด็กชาย ปฏิพล ปะวะละ หมาหม้อโนนเกษตร

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 1



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ปัญญากร ปุเรทะสา หมาหม้อโนนเกษตร

2 เด็กชาย ปิยฉัตร พรมทา หมาหม้อโนนเกษตร

3 เด็กชาย พัฒนพล สีหานาท หมาหม้อโนนเกษตร

4 เด็กหญิง ขวัญปุรินทร์ รุนเรืองโรจน์ หมาหม้อโนนเกษตร

5 เด็กหญิง พัชรพร บุปผาลา หมาหม้อโนนเกษตร

6 เด็กชาย ต้นหนาว ปิดตะมะนัง หนองแดงหนองแสง

7 เด็กหญิง ขวัญชนก ปิดตามานัง หนองแดงหนองแสง

8 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จันทร์นนท์ หนองแดงหนองแสง

9 เด็กชาย สันติภาพ ปุผาลา หนองแดงหนองแสง

10 เด็กหญิง ศุภปาริดา กอบกิจ หนองแดงหนองแสง

11 เด็กชาย กฤษณ ภาจ าปา เทศบาลนาเชือก

12 เด็กชาย สุภณัฐ ปะนะที เทศบาลนาเชือก

13 เด็กชาย พรศักด์ิ สอนศักด์ิดา เทศบาลนาเชือก

14 เด็กหญิง วิภาวดี พรมนอก เทศบาลนาเชือก

15 เด็กชาย สุริยะ เอ่ียมโคกสูง เทศบาลนาเชือก

16 เด็กชาย ชนินทร์ ถนอมผิว เทศบาลนาเชือก

17 เด็กชาย สิรภัทร เพียรอดวงษ์ เทศบาลนาเชือก

18 เด็กชาย ณัฐวัตร กุลแก้ว เทศบาลนาเชือก

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 2



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ธนกฤติ สิทธิพรหม เทศบาลนาเชือก

2 เด็กชาย รชต โพธ์ิเกตุ เทศบาลนาเชือก

3 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วแกมเกษ เทศบาลนาเชือก

4 เด็กหญิง เกตน์สิรี ปุริสา เทศบาลนาเชือก

5 เด็กหญิง วรรณวิสา สมภพ เทศบาลนาเชือก

6 เด็กหญิง พรนิภา มณฑา เทศบาลนาเชือก

7 เด็กหญิง ณริศรา ปุผาลา เทศบาลนาเชือก

8 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สารบรรณ เทศบาลนาเชือก

9 เด็กหญิง ทิพปภา นันทารมย์ เทศบาลนาเชือก

10 เด็กหญิง ภาวนา ปิดตามานัง เทศบาลนาเชือก

11 เด็กหญิง อภิญญา พรศิลา เทศบาลนาเชือก

12 เด็กหญิง เพชรลดา บุตรศรีวงค์ เทศบาลนาเชือก

13 เด็กหญิง ณิชชกมล เนียมนาค เทศบาลนาเชือก

14 เด็กหญิง อังคณา ถนนนอก เทศบาลนาเชือก

15 เด็กหญิง พรอัมรินทร์ แพร่เมือง เทศบาลนาเชือก

16 เด็กชาย จิรายุ โทด ามา เทศบาลนาเชือก

17 เด็กชาย เอกภพ ริมสา เทศบาลนาเชือก

18 เด็กชาย อภิศักดา พงษ์อุดทา เทศบาลนาเชือก

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ห้องสอบท่ี 3



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ สีสา เทศบาลนาเชือก

2 เด็กชาย ธีรเทพ ผ่ึงบรรหาร เทศบาลนาเชือก

3 เด็กชาย ก้องเกียรติเกริกไกรด้านเนาลา เทศบาลนาเชือก

4 เด็กชาย วรินทร รังมาตย์ เทศบาลนาเชือก

5 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ภักสอนิสิทธ์ิ เทศบาลนาเชือก

6 เด็กหญิง นันทิชา พันทอง เทศบาลนาเชือก

7 เด็กหญิง วรินวรกานต์ ปะธิโก เทศบาลนาเชือก

8 เด็กหญิง พรชนัน ศรีคง เทศบาลนาเชือก

9 เด็กหญิง ภควรรณ พันธ์ทอง เทศบาลนาเชือก

10 เด็กหญิง เบญจรัตน์ แวดอุดม เทศบาลนาเชือก

11 เด็กหญิง วลัยพรรณ โพธ์ิแก้ว เทศบาลนาเชือก

12 เด็กหญิง ชนิดาภา ต้นเสน เทศบาลนาเชือก

13 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีแก้ว เทศบาลนาเชือก

14 เด็กหญิง เฟ่ืองฟ้า ยาสมุทธ์ิ เทศบาลนาเชือก

15 เด็กหญิง อัญชนา รักษาชาติ เทศบาลนาเชือก

16 เด็กหญิง นันทิชา เสียงใส เทศบาลนาเชือก

17 เด็กหญิง ฐิติพร จันทะแสน เทศบาลนาเชือก

18 เด็กชาย ธนภัทร สุทธิเจริญ เทศบาลนาเชือก

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 4



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย อาริยเมศ ภูค าวงศ์ เทศบาลนาเชือก

2 เด็กชาย ธีรภัทร ดีมาก เทศบาลนาเชือก

3 เด็กชาย ภูตะวัน พันสมบัติ เทศบาลนาเชือก

4 เด็กชาย ปวิชญา ภูผิวเหลือง เทศบาลนาเชือก

5 เด็กชาย ยศวัฒน์ ไชยสิทธ์ิ เทศบาลนาเชือก

6 เด็กชาย พัณณกร ป้อมสีลา เทศบาลนาเชือก

7 เด็กชาย ธนกฤต วาปีนัง เทศบาลนาเชือก

8 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ศุภักษร เทศบาลนาเชือก

9 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ บุญศรีทุม เทศบาลนาเชือก

10 เด็กชาย กันตพงษ์ ปะวะเก เทศบาลนาเชือก

11 เด็กชาย คามิน สุดาวรรณ เทศบาลนาเชือก

12 เด็กชาย ปฏิทิน ทบภักด์ิ บ้านห้วยหลาว

13 เด็กชาย ธีรเดช เขตชมภู บ้านห้วยหลาว

14 เด็กชาย จักรภัทร กางโสภา บ้านห้วยหลาว

15 เด็กชาย นัทธพงศ์ พรมดอนกลอย บ้านห้วยหลาว

16 เด็กชาย อธิวัฒน์ ทบพวก บ้านห้วยหลาว

17 เด็กหญิง ปลุกขวัญ น้อยก้อม บ้านห้วยหลาว

18 เด็กหญิง ปราริชาติ ทบภักด์ิ บ้านห้วยหลาว

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 

ห้องสอบท่ี 5
ช่ือ-สกุล

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ธีวรา บุญทัน บ้านห้วยหลาว

2 เด็กหญิง จิดาภา มงคล บ้านห้วยหลาว

3 เด็กหญิง ภัทธิราพร แสงมา บ้านห้วยหลาว

4 เด็กหญิง น  าทิพย์ สีสม บ้านห้วยหลาว

5 เด็กชาย รัฐศาสตร์ กางโสภา บ้านห้วยหลาว

6 เด็กหญิง พิชามญธ์ุ พาบุ ศุภประภา

7 เด็กหญิง ตติยาภรณ์ ปะภาวะโก ตลาดม่วง

8 เด็กหญิง ปานระวี ธุระธรรม วัดป่านาเชือก

9 เด็กหญิง วรรณภา ป้องปัดชา วัดป่านาเชือก

10 เด็กหญิง ปัณฑิตา ผาลารักษ์ วัดป่านาเชือก

11 เด็กหญิง บุษยา แทนอันทา ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

12 เด็กหญิง ตรีเนตร สอนเจริญ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

13 เด็กหญิง ณรงค์ฤทธ์ิ งามม่ัง ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

14 เด็กหญิง ธนากร สุวรรณี ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

15 เด็กหญิง พรชนก โพธ์ิรินทร์ ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

16 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปะทิเก ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

17 เด็กชาย วรยศ ตันเล ปอพานหนองโน

18 เด็กชาย วรวุฒิ เท่ียบุตร บ้านโพนทราย

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ห้องสอบท่ี 6
ช่ือ-สกุล

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง วรัญญา โมกไธสง ปอพานหนองโน

2 เด็กหญิง ปานดวงใจ แว่นศิลา วรัญญาวิทย์

3 เด็กหญิง ภูสุดา พุดดี วรัญญาวิทย์

4 เด็กหญิง ธนพร ปะทุมสีลา ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

5 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ เวชพันธ์ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

6 เด็กชาย เจษฎาพล สมุทรผ่อง ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

7 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทับสุวรรณ์ ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

8 เด็กชาย ชัยธวัช ทับสุวรรณ์ ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

9 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ นาราษฎร์ ดอนดู่

10 เด็กหญิง เขมมนิตย์ ขันภักดี ดอนดู่

11 เด็กชาย ชัชวาล วงศ์สะอาด วรัญญาวิทย์

12 เด็กหญิง นภัสกร ลิ มวงส์วิรัช ปอพานหนองโน

13 เด็กหญิง พิชญา แพนไธสง ดงม่วงหัวดงหนองบาก

14 เด็กชาย ธีรเทพ ชัยธานี วรัญญาวิทย์

15 เด็กชาย ภคิน วงจันทร์ อนุบาลอุ่นรัก

16 เด็กชาย อภิวิชญ์ ตาลทอง อนุบาลอุ่นรัก

17 เด็กชาย ธนัส นากรณ์ วรัญญาวิทย์

18 เด็กชาย วีรวิชญ์ พรมภาพ วรัญญาวิทย์

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 7

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ฐานุตรา คลังพระศรี วรัญญาวิทย์

2 เด็กหญิง นภัสวรรณ ลิ มวงส์วิรัช ปอพานหนองโน

3 เด็กหญิง จิดาภา เวฬุวันใน วรัญญาวิทย์

4 เด็กชาย นิธิ บวรจิตทยานนท์ วัดป่านาเชือก

5 เด็กหญิง นนทพร เทียบโพธ์ิ บ้านดอนดู่

6 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปักเขตานัง วัดป่านาเชือก

7 เด็กชาย วีรภัทร เชื อไพบูลย์ ปอพานหนองโน

8 เด็กชาย วีรภัทร โพธ์ิรินทร์ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

9 เด็กชาย วัฒนา วาปีนัง วัดป่านาเชือก

10 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุราคร บ้านโพนทราย

11 เด็กหญิง ณัฐณิชา จงจิตรกลาง บ้านโพนทราย

12 เด็กชาย เมธาสิษฐ์ บุตรเอก ปอพานหนองโน

13 เด็กชาย อโนชา สาวิสิทธ์ิ ปอพานหนองโน

14 เด็กชาย อ าพล สิงขรรค์ ปอพานหนองโน

15 เด็กชาย พงศกร มนไธสง บ้านโพนทราย

16 เด็กชาย กฤษพงษ์ จันทร์มาตร บ้านโพนทราย

17 เด็กหญิง ชญานี อันธิชัย หนองหน่อง

18 เด็กหญิง วณิชชา ป่าดอน หนองหน่อง

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 8



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สัมมาสะโก หนองหน่อง

2 เด็กหญิง ฐิติวรดา จันทร์แสงค า วรัญญาวิทย์

3 เด็กหญิง วิภาวดี พงษ์เจริญ วรัญญาวิทย์

4 เด็กหญิง วรรณภา ปะสาวะโก ปอพานหนองโน

5 เด็กชาย ธนพล สิงขรรค์ ปอพานหนองโน

6 เด็กชาย ปุระชัย ยอดยา ปอพานหนองโน

7 เด็กชาย มงคล บุญมา บ้านโพนทราย

8 เด็กชาย อานุภาพ บัลลังค์ ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

9 เด็กชาย ธนพล การสว่าง ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

10 เด็กชาย ปฏิพล วงศ์ประโคน ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

11 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พลสอน ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

12 เด็กชาย พงศกร มะโนชิต บ้านหนองเม็ก

13 เด็กชาย ราชิตษ์ พันภักดี วัดป่านาเชือก

14 เด็กหญิง กุลธิดา เมตไธสง วัดป่านาเชือก

15 เด็กหญิง อุมากร แย้มศรี วัดป่านาเชือก

16 เด็กหญิง ปนิดา ปะการะโต วัดป่านาเชือก

17 เด็กหญิง พรรวษา ปินะถา บ้านหนองนาใน

18 เด็กชาย ศิริมงคลชัย ปะสาวะนัง ปอพานหนองโน

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ห้องสอบท่ี 9



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง แสงดาว ปะธิตัง ปอพานหนองโน

2 เด็กหญิง ยุธิดา พรมลาย ขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย

3 เด็กหญิง กนกพร ทศมงคล ปอพานหนองโน

4 เด็กหญิง นันธิดา บุญตา ศุภประภา

5 เด็กหญิง อรนภา เขตชมภู วัดป่านาเชือก

6 เด็กหญิง กิติยาภรณ์ ปะสาวะนัง ปอพานหนองโน

7 เด็กชาย ภูริภัทร โพธ์ิรินทร์ บ้านป่ากุงหนา นาเจริญ

8 เด็กชาย อติเทพ บุผามาลา บ้านหนองโพธ์ิ

9 เด็กชาย ศิวกร นิรัญชัย บ้านหนองโพธ์ิ

10 เด็กชาย เทพเจษฏา นาพลเทพ บ้านหนองโพธ์ิ

11 เด็กชาย ธีธัช ถาดไธสง บ้านหนองโพธ์ิ

12 เด็กชาย กิตติคุณ โยธิกุล บ้านหนองโพธ์ิ

13 เด็กหญิง กรรณิกา ทันเสน บ้านหนองโพธ์ิ

14 เด็กหญิง กฤตมุข ประริวันโต บ้านกุดน  าใส

15 เด็กหญิง ปริยภัทร มูลพาที วัดป่านาเชือก

16 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เมฆวัน ชุมชนยางสีสุราช

17 เด็กหญิง ปรัชญา พิมพา ชุมชนยางสีสุราช

18 เด็กชาย อาสรี ครอสบี บ้านหนองแสง

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

ห้องสอบท่ี 10



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศิลารัตน์ บ้านหนองแสง

2 เด็กหญิง สุพิชฌา จันตรีชา บ้านหนองแสง

3 เด็กชาย อนุภัทร ทบแก้ว บ้านหนองแสง

4 เด็กชาย รัฐพงษ์ ปุ้งไชย บ้านหนองแสง

5 เด็กชาย วิษณุ เทียงกล้า บ้านหนองแสง

6 เด็กชาย เดโชชัย รักษาก้านตง บ้านหนองแสง

7 เด็กหญิง เมธาวี พันธ์วงศา บ้านหนองแสง

8 เด็กหญิง อนันตญา เท่ียงท า บ้านหนองแสง

9 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ก าราบภัย บ้านหนองแสง

10 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เจียชาลี บ้านหนองแสง

11 เด็กหญิง ภัคจิรา ปริถานัง บ้านหนองแสง

12 เด็กหญิง พรธีรา เทียบมัง บ้านหนองแสง

13 เด็กหญิง ประภาวี มีพันธ์ บ้านหนองแสง

14 เด็กชาย สุริยะ จันท์อุดม บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

15 เด็กชาย ธีรภัทร บุตะเขียว บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

16 เด็กชาย อธิชา เทียบค า บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

17 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์เคสท์เลอร์ บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

18 เด็กชาย สรวิศ ค าสุวรรณ์ บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 11
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง นันทิยา พรมน  าฉ่า บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

2 เด็กหญิง รัญชนา สิมมา บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

3 เด็กหญิง จิราพร บูราญมูล บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

4 เด็กชาย คัมภีรภาพ คนบุญ บ้านป่ากุงหนา นาเจริญ

5 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปุริเกษ บ้านเหล่าหมากค า

6 เด็กชาย ธนะชัย ผ่องระนาต บ้านป่ากุงหนา นาเจริญ

7 เด็กชาย สัตยา ชายสง บ้านเหล่าหมากค า

8 เด็กหญิง สุภัคษณา มะธิโต บ้านหนองบัวแดง

9 เด็กหญิง ทฤฒมน วาสิงหน พระกุมาร

10 เด็กชาย ธนกร ณะไธสง อนุบาลเอ่ียมสุข

11 เด็กหญิง เจษฎาพร ประทุมมา วัดป่านาเชือก

12 เด็กหญิง สุภารัตน์ แก้วงาม บ้านหนองบัวแดง

13 เด็กหญิง ณัฐชนน ทัดไทย บ้านหนองแสง

14 เด็กหญิง วิภาวินี โคตรดี บ้านหนองแสง

15 เด็กชาย ณรงค์ เทียนหอม บ้านหนองแสง

16 เด็กชาย กรกรต ควรนอก บ้านหนองแสง

17 เด็กหญิง อชิรญา ศรีสงเมือง บ้านหนองแสง

18 เด็กหญิง จนิสตา มะธิปาเข บ้านเหล่ากว่าง

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 12
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย พัสกร กางโสภา บ้านหนองแสง

2 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ แก้วระหัน บ้านหนองแสง

3 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แก้วดวงจันทร์ วัดป่านาเชือก

4 เด็กหญิง ลลิตา ปะทังเว บ้านเหล่ากว้าง

5 เด็กหญิง อธิชา ค าตัน วรัญญาวิทย์

6 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แพไธสง วัดป่านาเชือก

7 เด็กหญิง ทักษอร จ าปามูล อนุบาลอุ่นรัก

8 เด็กชาย ธนาศิต ปิดตานะ เทศบาลนาเชือก

9 เด็กชาย นวพล ศรีนัคเรศ วรัญญาวิทย์

10 เด็กหญิง ธันยารักษ์ ทบทวนน้อย บ้านหนองโพธ์ิ

11 เด็กหญิง ชนิดา แฝงสีพล บ้านหนองโพธ์ิ

12 เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วทาสี บ้านหนองโพธ์ิ

13 เด็กหญิง กนกรัตน์ จันเมือง บ้านหนองโพธ์ิ

14 เด็กหญิง อุษณีย์ ประทุมแสง บ้านหนองโพธ์ิ

15 เด็กชาย ณฐกร ปะมะโน วรัญญาวิทย์

16 เด็กชาย จันทกานต์ สีแสงจันทร์ วรัญญาวิทย์

17 เด็กหญิง ชลวรรณ แก่นจันทร์ วัดป่านาเชือก

18 เด็กหญิง ปราณปรียา ทบศรี วัดป่านาเชือก

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 

ห้องสอบท่ี 13
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ปณิตา ปุราถาเน ศุภประภา

2 เด็กชาย ชนกวนัน ปิดตาทะโน บ้านห้วยหิน

3 เด็กชาย ชนกภัทร ปิดตาทะโน บ้านห้วยหิน

4 เด็กชาย ชัยชนะกิต ชูหา บ้านห้วยหิน

5 เด็กชาย ณัฐภัทร สุดสอาด บ้านห้วยหิน

6 เด็กชาย ณัฐพล ปุริท าเม บ้านห้วยหิน

7 เด็กชาย วรวุฒิ ลิลา บ้านห้วยหิน

8 เด็กชาย โสภณวิชญ์ สีหาบุตร บ้านห้วยหิน

9 เด็กชาย ชัยนรุตน์ จันทา บ้านห้วยหิน

10 เด็กหญิง กัลยารัตน์ จวนสาง บ้านห้วยหิน

11 เด็กหญิง จารุวรรณ เดชโฮม บ้านห้วยหิน

12 เด็กหญิง ฉัตรดาธร วาปีโส บ้านห้วยหิน

13 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทีหัวช้าง บ้านห้วยหิน

14 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ขวัญจุน บ้านห้วยหิน

15 เด็กหญิง ณัฐปภา พินันต์ บ้านห้วยหิน

16 เด็กหญิง นงนภัส ค าจันดา บ้านห้วยหิน

17 เด็กหญิง ปาริสา แซ่ตัง บ้านห้วยหิน

18 เด็กหญิง ศรีธนภรณ์ เทียงเดช บ้านห้วยหิน

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 14
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง เมืองทอง ปุราชะดึง บ้านห้วยหิน

2 เด็กหญิง เกตน์นิภา ค าผงสม บ้านห้วยหิน

3 เด็กหญิง พุฒิดา บุญโพธ์ิ บ้านห้วยหิน

4 เด็กหญิง ทัตธน แสงสี บ้านห้วยหิน

5 เด็กชาย ปุญณกันต์ สีมายา อนุบาลเอ่ียมสุข

6 เด็กหญิง เมธาวินี สีมาญา เหล่าค้อ

7 เด็กชาย วิทวัส การม่ิง เหล่าค้อ

8 เด็กชาย ภาคภูมิ เสนาทัศ เหล่าค้อ

9 เด็กชาย อภิชาต จันทะบูรณ์ เหล่าค้อ

10 เด็กชาย ณัฐดนัย หม่ืนไธสง เหล่าค้อ

11 เด็กหญิง พัชรศรี สุดดี เหล่าค้อ

12 เด็กหญิง จุฑามาส ปะริโต เหล่าค้อ

13 เด็กหญิง ธัญญาพร สงสีทอง เหล่าค้อ

14 เด็กชาย นัฐพร ไตรนอก อีโต้

15 เด็กหญิง กุสุมา ยังไธสง อีโต้

16 เด็กหญิง กัลย์สุดา แสวงทรัพย์ อีโต้

17 เด็กหญิง ชญานิษญ์ พรธิอั ว อีโต้

18 เด็กหญิง กัลยา เจริญสุข อีโต้

ห้องสอบท่ี 15
ช่ือ-สกุล

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง สิรินดา สูงเดช อีโต้

2 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ พานะ อีโต้

3 เด็กหญิง ภรัญญา สร้างกาลนอก อีโต้

4 เด็กหญิง ชนิกานต์ เทียงปา คึมบง

5 เด็กหญิง จริญญา พิกุล คึมบง

6 เด็กหญิง จินตนา ศรีคุณ หนองม่วง

7 เด็กชาย อนุชา สะเมนรัมย์ หนองม่วง

8 เด็กชาย ธนากร พรมจันทรา หัวช้าง

9 เด็กชาย อาทิตย์ ลี บุญส่ง หัวช้าง

10 เด็กชาย พงศกร พรมมา หัวช้าง

11 เด็กชาย จิรายุ พิมพ์สาร หัวช้าง

12 เด็กหญิง ชนาภา ลาธิ หัวช้าง

13 เด็กหญิง ลักษิกา ยะถีโล หัวช้าง

14 เด็กหญิง ชนากานต์ พวงไธสง หัวช้าง

15 เด็กหญิง ภัทรกร ทวยจันทร์ หัวช้าง

16 เด็กชาย สุรชา ปุริมายะตา หัวช้าง

17 เด็กชาย ธนดล ศิริสุรักษ์ หัวช้าง

18 เด็กชาย ธนภณ เท่ียงดีฤทธ์ิ โคกมนโนนทอง

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 16

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย พงศกร พรหมสวัสด์ิ บ้านป่าแดง

2 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ปิดตาระโพธ์ิ บ้านป่าแดง

3 เด็กหญิง ขวัญจิรา บุบผามาลัย บ้านป่าแดง

4 เด็กหญิง ศศิธร ปิดตาเน บ้านป่าแดง

5 เด็กหญิง กุลธิดา ส ารวมใจ บ้านหนองแดงหนองแสง

6 เด็กชาย. ณัฐพงศ์ จันตรีชา บ้านหนองแดงหนองแสง

7 เด็กชาย. อชิตพล แสนโคตร์ บ้านหนองคู

8 เด็กหญิง ธารธิชา ยศค าลือ อนุบาลสุภัทรา

9 เด็กชาย. พงศ์รัณย์ สาลาด บ้านเหล่าหมากค า

10 เด็กหญิง ปราณี จันทร์แก้ว บ้านหนองปอ

11 เด็กหญิง เปรมปรียา สุวรรณวิจิตร บ้านเหล่าหมากค า

12 เด็กหญิง อัมรินทร์ ผ่องไธสงค์ บ้านดอนดู่

13 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา ทัพสุวรรณ บ้านหนองเม็ก

14 เด็กหญิง เบญจพร มะธิตะถัง บ้านดอนดู่

15 เด็กหญิง วรณัน แลกะสินธ์ุ บ้านหนองปอ

16 เด็กชาย อลงกรณ์ ทอดทอง บ้านหนองแดงสหมิตร

17 เด็กชาย โชคทวี บุตรส าราญ บ้านตลาดม่วง

18 เด็กชาย ชินวัฒน์ ทบชิน บ้านโพนทราย

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  
ห้องสอบท่ี 17

ช่ือ-สกุล

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง วราพร พัฒเพ็ง บ้านตลาดม่วง

2 เด็กหญิง บุญยกันต์ ช่วยนาวิน บ้านป่าตองหนองงู

3 เด็กชาย. สายฟ้า ทบวงศรี บ้านเขวาไร่

4 เด็กชาย อัครวัฒน์ สิทธิจันทร์ พระกุมารศึกษา

5 เด็กชาย ภูริณัฐ โยงรัมย์ วรัญญาวิทย์

6 เด็กชาย วรภพ ปูพบุญ วัดป่านาเชือก

7 เด็กชาย ต้นฝน บูรภักด์ิ บ้านอีโต้

8 เด็กหญิง ภูวริดา หอมสมบัติ อนุบาลอุ่นรัก

9 เด็กหญิง ณัฐฐาพร บุญเทพ บ้านนาภู

10 เด็กชาย ศุภชัย หม่ืนไธสง บ้านปอพานหนองโน

11 เด็กหญิง ดรุณีย์ ยุวยุทธ์ วรัญญาวิทย์

12 เด็กหญิง คุณัญญา พันธุเมฆ วรัญญาวิทย์

13 เด็กชาย ศุภเดช ข าบางยาง บ้านปลาขาว

14 เด็กชาย ภคภัทร สงวนพล บ้านห้วยทราย

15 เด็กหญิง อัจฉราพร ปะโมทาติ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก

16 เด็กชาย ธีรภัทร สิมศิริวัฒน์ บ้านนาภู

17 เด็กชาย ธนากร จันทบูร์ ศุภประภา

18 เด็กหญิง พิชญา พาธรรม บ้านศาลา

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 18

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ณัฐวีร์ ศรีบูรณ์ บ้านนาภู

2 เด็กชาย ศิวกร ชาวแขก บ้านตลาดม่วง

3 เด็กหญิง ศิริพรรณวดี ถังนอก บ้านหนองสระ

4 เด็กหญิง นภษภร เจ็กมาก วัดโคกกรุง

5 เด็กชาย ธัญญรัตน์ สมสงวน วรัญญาวิทย์

6 เด็กหญิง ชญานุช ตาติจันทร์ วรัญญาวิทย์

7 เด็กหญิง สิริจันทร์ ค าภา บ้านหนองปอ

8 เด็กหญิง สุดานันท์ ผลไธสง วรัญญาวิทย์

9 เด็กหญิง ปัณฑิตา อินศร วรัญญาวิทย์

10 เด็กหญิง ศศิร์ขวัญ ซาปิ บ้านหนองเม็ก

11 เด็กหญิง เปรมฤทัย หิรัญโรจน์ บ้านอีโต้

12 เด็กหญิง อรพรรณ พราหมณ์ช่ืน สตรีวรนาถบางเขน

13 เด็กหญิง ณัฐชา นาราษฎร์ วรัญญาวิทย์

14 เด็กหญิง ยุพารัตน์ เทียบมาก วรัญญาวิทย์

15 เด็กชาย. ธนกฤต แดงดี วัดป่านาเชือก

16 เด็กหญิง ญนันทนิยา นวลศรี วรัญญาวิทย์

17 เด็กชาย จิตติภัทร เพชรลิง บ้านหนองสระ

18 เด็กชาย ธีรภัทร์ อันช านาญ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ห้องสอบท่ี 19



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย เตวิชญ์ ปะโมทาติ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก

2 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วแกมเกษ วรัญญาวิทย์

3 เด็กชาย อนุชิต เจริญมีชัยสกุล บ้านหนองแฮหนองเหล็ก

4 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ อินกอง วรัญญาวิทย์

5 เด็กหญิง ธิษณามณี บุญทะระ วรัญญาวิทย์

6 เด็กหญิง วิยะดา มะโนมัย บ้านศาลา

7 เด็กชาย ตรีภพ ดงไธสง บ้านหัวหนองบัวแดง

8 เด็กหญิง จันทกร ใจหยุด บ้านโนนแร่

9 เด็กชาย พีรณัฐ พักเหมือน บ้านโนนแร่

10 เด็กชาย ศิวิช เกตุแก้ว วัดหลักส่ี

11 เด็กชาย ธนิสร เจียนครบุรี บ้านห้วยทราย

12 เด็กหญิง สุพิชชา ปัจจัยคา วรัญญาวิทย์

13 เด็กหญิง ธิดาพร ปะสาวะนัง บ้านหนองสระ

14 เด็กหญิง กุลริดา แพงไธสง บ้านหนองสระ

15 เด็กหญิง อภิญญา ปะตาทะโย บ้านหนองสระ

16 เด็กชาย วิธวินท์ วงษ์ลา บ้านหนองปอ

17 เด็กชาย ณัฐชัย ใจเทพ บ้านหนองปอ

18 เด็กหญิง สุพิชชา โสสุกร บ้านหนองปอ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ลงวันท่ี  29  เมษำยน  2564  

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อเพ่ือสอบจัดช้ันเรียน 

ห้องสอบท่ี 20



ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง อาภัสรา หม่อมเป้ บ้านหนองปอ

2 เด็กหญิง ธนากรณ์ ใจภูมิ บ้านหนองเม็ก

3 เด็กชาย อนุกุล พรศรี ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

4 เด็กชาย อัศวิน ทิพย์โสตนัย บ้านหนองเม็ก

5 เด็กชาย กิตติภัทร รักความซ่ือ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

6 เด็กชาย เขมรุจ พรมนัด บ้านปะค าส าโรง

7 เด็กชาย อภินันท์ ปทุมศิลา ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

8 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชอบค้า ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

9 เด็กชาย อภิราช เพ็งมัญจา บ้านตลาดม่วง

10 เด็กชาย นันทกร ปาปะโน บ้านหนองสระ

11 เด็กชาย วรพงษ์ แพงชัยสงค์ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

12 เด็กชาย อินทัช ปะทุมตะ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

13 เด็กชาย วรุฒน์ ประทุมสีลา ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

14 เด็กชาย ย่ิงคุณ เย่ียมไธสง ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

15 เด็กหญิง ศิริวิมล ย่อม าธสง บ้านหนองบัวแดง

16 เด็กชาย รพีภัทร แก้ววงษ์ บ้านปลาขาว

17 เด็กหญิง กนรัตน์ สอนเสนา อนุบาลอุดรธานี

18 เด็กหญิง จิราพัชร ค าสุวรรณ์ ป่าตองหนองคู

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับ จบ ป.6 จำกโรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย บุญถนอม บัวเสนา เทศบาลนาเชือก

2 เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญเจียม บ้านนาภู

3 เด็กหญิง ไอรดา พัดทะอ าพัน บ้านตลาดม่วง

4 เด็กชาย ศุภณัฐ์ นาราษฎร์ บ้านดอนดู่

5 เด็กหญิง มาลีรัตน์ วอละวิเศษ บ้านป่าตองหนองงู

6 เด็กชาย ระวี สวัสดี บ้านป่าตองหนองงู

7 เด็กชาย วรภพ ฮุยน้อย บ้านป่าตองหนองงู

8 เด็กหญิง สุกัญญา ทาระแพน วรัญญาวิทย์
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