
เลขที่ เลขประจําตัว
1 25958 น.ส. กรรณิกา สีหานู
2 25966 น.ส. กัญญาลักษณ ณ หนองคาย
3 25978 น.ส. กุลธิดา กลางวงค
4 25983 น.ส. เกษไพลิน นกชัยภูมิ
5 25984 น.ส. แกวกัลยา รูปพรม
6 26013 นาย จีระศักดิ์ หิรัญคํา
7 26033 น.ส. ชนกนันท นอยปญญา
8 26054 น.ส. ชุติญา ชัยมีเขียว
9 26058 น.ส. ญาณนันท ดวงโกสุม  
10 26059 น.ส. ฎีชฎา ธนาอนันตกุล
11 26067 น.ส. ณัฏฐาภรณ กาจเงิน
12 26068 น.ส. ณัฐกมล สังกะ
13 26090 น.ส. ดวงแกวมณีรัตน เอี๋ยวสกุล
14 26114 นาย ธนภัทร สมทิพย
15 26144 นาย ธีรภัทร สุกรี
16 26176 น.ส. เนตรณทิพย เสนชัย
17 26179 น.ส. เบญจมาศ คะสุวรรณ
18 26197 น.ส. ปวรารัตน จตุรานนท
19 26197 น.ส. เปมิกา ผดุงจิตร
20 26205 น.ส. ปานระพี ดวงโกสุม
21 26214 น.ส. ปุญญณิศา บํารุงพิพัฒนพร
22 26246 น.ส. พิชชาภา งอกนาวัง
23 26247 น.ส. พิชญาดา พลดงนอก
24 26248 นาย พิชเยศ ผดุงโชค
25 26252 นาย พิพัฒนพงศ งอกนาวัง
26 26257 นาย พิสิษญ คํายง
27 26318 น.ส. รัชนีกร ไสยาสน
28 26326 นาย ลัทธพล เหลาดิ้ม
29 26338 น.ส. วรรวิสา วงษลา
30 26392 น.ส. สรัลชนา หมอกชัย
31 26398 นาย สัจจาชน ลาดสูงเนิน
32 26402 น.ส. สิรินรัตน ผางคํา
33 26435 น.ส. อนันญา รอญยุทธ
34 26445 น.ส. อรปรียา กาลเขวา
35 27163 นาย ตรินัยน เลขนอก
36 28257 นาย นพพร ครองหนองแดง

ครูที่ปรึกษา นายชูชาติ  กุดเปง ชาย หญิง
นางสาวกัญญารัตน เหลากวางโจน 10 26

จํานวนนักเรียน
36

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SMR) ปการศึกษา 2563

ชื่อ- นามสกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25947 น.ส. กนกวรรณ นาโพธิ์
2 25956 น.ส. กรทิชา มุขดา
3 25991 น.ส. งามสิรี เจนบุรี
4 26014 น.ส. จุฑาทิพ ชื่นใจ
5 26038 น.ส. ชนากันต วงษไพร
6 26051 น.ส. ชินภรณ มะลิงาม
7 26073 น.ส. ณัฐนรี อุณาศรี
8 26080 นาย ณัฐภัทร สรรพชาง
9 26087 น.ส. ณิชา ลาน้ําเที่ยง
10 26088 น.ส. ณิชากร นนทะนํา
11 26094 น.ส. ตรีทอง ชาวนาเสียว
12 26102 นาย ทินภัทร โพธิสาจันทร
13 26121 น.ส. ธนิดา บุผู
14 26131 น.ส. ธารทิพย ชานกระโทก
15 26136 น.ส. ธิราภรณ ฐานวิสัย
16 26157 น.ส. นริศรา สีคะปสสะ
17 26184 นาย ปณชัย จอสูงเนิน
18 26198 นาย ปวริศร หมั่นการ
19 26202 น.ส. ปะกะตัง ชัยจักร
20 26212 น.ส. ปยาพัชร เชื้อในเขา
21 26296 น.ส. มณีวรรณ พลมณี
22 26306 น.ส. เมทนี จริยานันทกุล
23 26309 น.ส. ยุพารัตน หาญณรงค
24 26311 นาย รชเขตต ขวาไทย
25 26313 นาย รชพล งามใจ
26 26319 น.ส. รัญชนา หมูหนองสังข
27 26327 น.ส. วงศชนก เชิดกร
28 26354 น.ส. วิสุทธิ์พร สรอยสิงห
29 26360 น.ส. ศรัญญา อุดมดี
30 26363 น.ส. ศลิษา เวียนวิเศษ
31 26364 น.ส. ศศิกานต ดินไธสง
32 26375 น.ส. ศิริมา แทนสันเทียะ
33 26431 นาย อดิเรก มาตรวังแสง
34 28264 นาย วันชัย พงษสุพรรณ
35 28271 นาย อัคริน กําเนิดบุญ
36 28273 น.ส. อารยา โคตรภูเขียว

ครูที่ปรึกษา นางรัตนทญา  เรเรือง ชาย หญิง
นางนัยเนตร  แนนอุดร 9 27

จํานวนนักเรียน
36

ชื่อ- นามสกุล

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2  หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม (IEP) ปการศึกษา 2563



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25944 น.ส. กชพร หาเมืองกลาง
2 25953 น.ส. กมลวรรณ ฝาชัยภูมิ
3 25993 นาย จรูญโรจน แจมมณี
4 26015 น.ส. จุฑาภัทร แกนเพชร
5 26036 น.ส. ชนัญทกานต ชนสูงเนิน
6 26041 น.ส. ชไมพร สีหาวงค
7 26083 น.ส. ณัฐวรา ดวงอุทา
8 26084 นาย ณัฐวุฒิ ศิลปชีวสันติ
9 26099 น.ส. ทักษพร มาตงามเมือง
10 26128 น.ส. ธัญลักษณ เพชรเมือง
11 26132 น.ส. ธารารัตน เข่ืองสถุง
12 26133 น.ส. ธิชานันท วงษศิริพันธ
13 26143 นาย ธีรภัทร เวียงชัยภูมิ
14 26154 นาย นภัสกรณ เวียงชัยภูมิ
15 26181 น.ส. ปฐมวรรณ ตานกลางดอน
16 26185 น.ส. ปณัฐตา วิไลวงค
17 26189 น.ส. ประภัสรา คําสาวงค
18 26223 นาย พชรพล บัวจํารัส
19 26232 น.ส. พรพรรษา เหมี่ยงสันเทียะ
20 26259 นาย พุฒิพงศ ตายหางหวา
21 26269 น.ส. ภัคจีรา จีรวัชรากร
22 26270 น.ส. ภัควรินทร พรหมฤทธิ์
23 26272 น.ส. ภัทรนันท รัตนพรหมรินทร
24 26295 น.ส. มณีรัตน เอชัยภูมิ
25 26300 น.ส. มนัสนันท แกมทลทับ
26 26302 น.ส. มนัสนันท ภาคมะฤค
27 26310 น.ส. โยษิตา จันทรเรศ
28 26324 น.ส. ลลิตา กรมนอย
29 26325 น.ส. ลักษิกา อนันตชัยสินธุ
30 26340 น.ส. วรันยา เกณพล
31 26358 น.ส. ศดานันท พิจิตร
32 26368 น.ส. ศศิวิมล ตั้งภูมิ
33 26369 น.ส. ศะญามล เต็มราม
34 26376 น.ส. ศิริยาณี วิจิตรจันทร
35 26386 น.ส. ศุภิสรา เที่ยงธรรม
36 26391 นาย สรชัช ปฐพี
37 26395 น.ส. สลิลทิพย บัวสิม
38 26404 น.ส. สิริวรรณ จันมา
39 26424 น.ส. สุรียมาศ แกวพรม
40 26459 น.ส. อาทิตติยา เย็นใจ

ครูที่ปรึกษา นายสุปญ  หมอดู ชาย หญิง
นางวัฒนา  เวียงพล 7 3340

จํานวนนักเรียน

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ปการศึกษา 2563

ชื่อ- นามสกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25949 น.ส. กนิษฐา คามตะสีลา
2 25952 น.ส. กมลวรรณ คลังชํานาญ
3 25965 น.ส. กัญญารัตน วังทอง
4 25982 นาย เกรียงศักดิ์ งามทรัพย
5 25988 น.ส. เข็มมิกาพร งอนชัยภูมิ
6 25994 นาย จอมพล สุดวิลัย
7 26030 น.ส. ชญานิศ มาพัวะ
8 26035 น.ส. ชนัญญา เบื้องบน
9 26039 น.ส. ชนาพร วงษกองแกว
10 26048 นาย ชัยธวัช ชมนาวัง
11 26069 น.ส. ณัฐญาภรณ วิเศษชาติ
12 26089 น.ส. ณิชาภัทร เกลี้ยงดี
13 26107 นาย ธนกฤต นาชม
14 26112 น.ส. ธนภรณ พันธุปลาโด
15 26120 นาย ธนาวิทย โทราช
16 26125 น.ส. ธัญญรัตน ภัทรพันธุกุล
17 26137 น.ส. ธีตาญาดา บาลี
18 26149 นาย นครินทร ณ ระนอง
19 26162 น.ส. นลิน ตรงจริง
20 26163 น.ส. นวคุณ บุญมาตุม
21 26178 นาย บูรพา เอ็นมาก
22 26190 น.ส. ประภัสรา แกวกา
23 26226 น.ส. พรชนก ชุมเมืองเย็น
24 26231 น.ส. พรพรรณ จะกุญชร
25 26250 นาย พิทวัส องอาจ
26 26266 น.ส. แพรวา แสนวงค
27 26271 น.ส. ภัทรธิดา บุญชาติ
28 26288 นาย ภูมิ สวัสดิ์เอ้ือ
29 26342 นาย วรายุทธ อองมา
30 26361 น.ส. ศรัณยา นากร
31 26383 นาย ศุภรักษ กุลจันทร
32 26387 นาย เศรษฐวุธ ขวาไทย
33 26393 น.ส. สโรชา แกวปน
34 26419 น.ส. สุมิตรา เกยสุวรรณ
35 26421 นาย สุรเกียรติ เคนมา
36 26428 น.ส. โสภิตนภา โชคเหมาะ
37 26432 นาย อดิศร ศรีมันตะ
38 26440 น.ส. อภิญญา ตาแสงสา
39 26454 น.ส. อัจฉริยา หนุนวงษ
40 26455 น.ส. อัญชิสา แกวศรีบุตร

ชาย หญิง
ครูที่ปรึกษา นายสุรวิทย  วงศศรี 14 26

นางสาวนราภรณ  ดวงมณี

จํานวนนักเรียน
40

ชื่อ- นามสกุล

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ปการศึกษา 2563



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25948 น.ส. กนกวรรณ จันทาเทพ
2 25967 นาย กัณตภณ เผือดนอก
3 25974 น.ส. กิตติยา จําปามูล
4 25996 นาย จักริน ยืนชีวิต
5 25998 น.ส. จันทรเพ็ญ เสกแสรง
6 26009 น.ส. จิรัชยา สงมูลนาค
7 26010 นาย จิรายุ สุวรรณศรี
8 26029 น.ส. เฉิดโฉม ตุมทอง
9 26057 น.ส. โชษิตา ชํานาญวงศ
10 26075 น.ส. ณัฐนันท เคนพรม
11 26129 น.ส. ธันยพร ภูมิสงา
12 26130 นาย ธานี ธงภักดิ์
13 26135 น.ส. ธิดารัตน จํานงบุญ
14 26153 น.ส. นพรัตน พงษสุพันธ
15 26172 น.ส. นิลมณี นิลมานนท
16 26174 น.ส. นุชติกาญจน โยลัย
17 26196 น.ส. ปวรรัตน กาจหาญ
18 26199 น.ส. ปวริศา สีภูเงิน
19 26234 นาย พรรณกร แสงสวาง
20 26268 น.ส. ฟาใส ทรงพระ
21 26275 น.ส. ภัทรวดี สรอยสูงเนิน
22 26276 น.ส. ภัทริดา จวบบุญ
23 26277 นาย ภาณุวิชญ ไชยศิลา
24 26285 นาย ภูชิต รวมภักดี
25 26290 นาย ภูริภัทร สาชะรุง
26 26337 น.ส. วรรณิดา ผลเหลือ
27 26345 น.ส. วันวิสา กอนผา
28 26347 นาย วิชชุวัชร วงศวาน
29 26355 น.ส. วีรยา สุทธิสาย
30 26379 น.ส. ศิริวัฒนา ออนอุทัย
31 26390 นาย สกุลชัย หมอกชัย
32 26401 น.ส. สิระสา ดามพสุกรี
33 26407 น.ส. สุกัญญา สเทียนรัม
34 26411 น.ส. สุดาทิพย พงษอุดทา
35 26425 น.ส. สุวาลัย ใจกะเสิม
36 26446 น.ส. อรปรียา มูลมา
37 26450 น.ส. อโรชา อังคณิต
38 26453 น.ส. อัจฉรา หาญกุดตุม
39 26458 น.ส. อาทิตกานต หีบปสสา
40 26462 น.ส. อารยา ตาคม

ครูที่ปรึกษา นายพิศิษฐ  ตาปราบ ชาย หญิง
นางสาวพิมพชนก  แกนพรม 10 30

จํานวนนักเรียน
40

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ปการศึกษา 2563 

ชื่อ- นามสกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25955 นาย กรกวินท ลีกอก
2 25968 น.ส. กัลยารัตน จันบัวลา
3 25987 น.ส. ขามฟา นาสุริวงค
4 25997 นาย จันทร ลีพิลา
5 26003 น.ส. จิตรวรรณ จันทรประเสริฐ
6 26011 น.ส. จิรารัตน สวาทพงษ
7 26019 น.ส. จุลัยภรณ ละวิรส
8 26027 น.ส. ฉันชนก กองภูเขียว
9 26032 น.ส. ชฎาภรณ จันทรบัว
10 26077 นาย ณัฐพร จันทจร
11 26091 นาย ดิศานุวัฒน หันธิรัง
12 26104 น.ส. ทิพาวัน พลหินลาด
13 26105 นาย ทิวากรณ ผลภิญโญ
14 26152 นาย นพรัตน จันทะเลิง
15 26168 น.ส. นันทิชา ประจิตร
16 26170 น.ส. น้ําฝน โนนทิง
17 26180 น.ส. เบญญาภา แสนวา
18 26200 น.ส. ปวริศา ดื่มโชค
19 26209 น.ส. ปยภรณ ดินจันทร
20 26210 น.ส. ปยวรรณ พงสระพัง
21 26227 น.ส. พรชิตา ลาเขียว
22 26229 น.ส. พรนะพา สุขธูป
23 26243 น.ส. พัดชา ตั้งภูมิ
24 26255 น.ส. พิยดา พิมพสราญ
25 26261 นาย พุทธรักษ เพียรไทยสงค
26 26263 น.ส. เพชรดา ทองกรณ
27 26267 น.ส. ฟาติมา แสนทวีสุข
28 26283 นาย ภีรภัทร หวังมุงกาง
29 26284 นาย ภูชิต ลีเขียว
30 26304 น.ส. มาริษา ชํานาญ
31 26308 นาย ยืนยง โคตรภูเขียว
32 26320 น.ส. รัตนกมล แกมคํา
33 26322 น.ส. รุงลาวัลณ เขงพิมพ
34 26352 น.ส. วิลัยวรรณ สมชนะ
35 26370 น.ส. ศิปะศินีย อรุณโรจน
36 26384 น.ส. ศุภรัตน เผาฉนวน
37 26388 นาย เศรษฐศักดิ์ เอ่ียมสะอาด
38 26397 นาย สหชาติ ศรีทุมมา
39 26422 นาย สุรชา หมั่นแคน
40 26434 น.ส. อธิตยา ประยูรคํา

ครูที่ปรึกษา นายรัศมี  พวงทอง ชาย หญิง
นายธนศักดิ์  มาลากอง 13 27
นางนัฐทิญา  สุขจันทร

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ปการศึกษา 2563 

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
40



เลขที่ เลขประจําตัว
1 26016 น.ส. จุฑามาศ จันทาเทพ
2 26017 น.ส. จุฑารัตน บุญมี
3 26028 นาย ฉันทพัฒน ปญญาหาร
4 26040 น.ส. ชมพูนุช บุหลัน
5 26046 น.ส. ชลิดา ชนสถิตย
6 26064 น.ส. ฑิติกานต อินทวี
7 26074 นาย ณัฐนันท นามดี
8 26092 นาย เดชา มูลสมบัติ
9 26103 น.ส. ทิพวรรณ เจริญโตะ
10 26117 นาย ธนัตต ฐานสมบูรณ
11 26134 น.ส. ธิญาดา เขียงคํา
12 26138 นาย ธีรเดช คําสีหา
13 26140 นาย ธีรพัฒน แสนเภา
14 26171 นาย นิโรธ สิงหเถิน
15 26191 น.ส. ปริชาติ ราษภูเขียว
16 26194 น.ส. ปรียาภา โคตรหนองปง
17 26201 น.ส. ปวันรัตน ศิลาสะอาด
18 26206 น.ส. ปารวี ไชยราช
19 26215 น.ส. ปุญญิสา ดานชัยภูมิ
20 26238 น.ส. พัชนีวรรณ ระหา
21 26260 นาย พุฒิพงษ ช้ําชอง
22 26262 น.ส. พุธิตา โคตรภูเขียว
23 26279 นาย ภานุพงค เจริญวงษ
24 26314 น.ส. รสริน ดาวชวย
25 26316 นาย ระวิภาส คามภู
26 26332 น.ส. วรพรรณ ชนะบุญ
27 26349 น.ส. วิชญาพร ภาระชัย
28 26351 น.ส. วิทิตา ขะจรสมบัติ
29 26365 น.ส. ศศิกานต นาชัย
30 26372 น.ส. ศิริกัญญา พรมคํา
31 26405 น.ส. สุกษมา พิมสิม
32 26409 น.ส. สุฑาทิพย บํารุงเชื้อ
33 26410 น.ส. สุฑาศิณี โพคําสา
34 26413 น.ส. สุดารัตน เครือฟา
35 26414 น.ส. สุทธิดา ใจกะเสิม
36 26420 นาย สิทธิเดช หิรัญอร
37 26427 น.ส. โสภิดา กุลจันทร
38 26430 น.ส. โสภิตา งาคชสาร
39 26439 น.ส. อภิชญา คุณประทุม
40 26460 นาย อานนท หมุยเฮบัว

ครูที่ปรึกษา นายสุเทพ  สอสัมฤทธิ์ ชาย หญิง
นางสาววันดี  ชาติเสนา 11 27

จํานวนนักเรียน
38

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 ปการศึกษา 2563

ชื่อ- นามสกุล



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25957 นาย กรภัทร กัลยาบุตร
2 25975 น.ส. กิตติยาพร สังวรศิลป
3 25980 น.ส. กุลนิษฐ ญาติปลื้ม
4 26000 น.ส. จารุดา ดอกชา
5 26020 น.ส. จุฬาดา ราศรี
6 26049 นาย ชัยยศ สีหวงศ
7 26062 น.ส. ฐิติรัตน ชัยคิรินทร
8 26071 นาย ณัฐดนัย ศรีธรณ
9 26072 น.ส. ณัฐธาริน อินรินทร
10 26078 นาย ณัฐพล ธาตุรักษ
11 26081 น.ส. ณัฐริญา คุรุวงษ
12 26086 นาย ณัฐิวุฒิ ปนสุวรรณ
13 26095 น.ส. ติชิลา บุสทิพย
14 26116 นาย ธนภัทร จอกนาค
15 26118 นาย ธนากร บุญลือ
16 26145 นาย ธีรภัทร ทองสุทธิ์
17 26147 นาย ธีรภาพ อือนอก
18 26151 น.ส. นงนภัส กลางวงค
19 26156 น.ส. นรินทิพย ชนะชัย
20 26165 น.ส. นันฐิกา สงมูลนาค
21 26169 น.ส. นารากร นากร
22 26193 น.ส. ปรียานุช เจิมแสน
23 26207 น.ส. ปาริตา ชานกระโทก
24 26216 น.ส. ปุณญิสา หลงแก
25 26221 นาย พงศพิสิฏฐ หมูไพบูลย
26 26253 นาย พิพัฒนพงษ โคตรประทุม
27 26265 น.ส. แพรวา นาโม
28 26281 นาย ภานุพน เจริญวงษ
29 26289 นาย ภูมิบดินทร เบ็ญพาด
30 26292 น.ส. ภูวนาถ คลังจัตุรัส
31 26305 น.ส. เมญาวี เพ็ชรนอย
32 26307 น.ส. เมทินี ลอดทอน
33 26341 นาย วรากร ใสรังกา
34 26348 น.ส. วิชญา ตรีธันวา
35 26357 น.ส. ศกุนตลา กุลแดง
36 26373 น.ส. ศิริเขต มูลกะศก
37 26378 น.ส. ศิริลักษณ พลรักษา
38 26416 น.ส. สุนิษา ชายฮวด
39 26418 นาย สุภัทร สากระจาย
40 26583 นาย วิสิทธิ์ ซาแทน

ครูที่ปรึกษา นางจันทรนภัทร  ชวนดี เลค ชาย หญิง
นายทศวรรษ  คําจันทร 16 24

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ปการศึกษา 2563

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
40



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25962 นาย กวีวัฒน ดวนจันทึก
2 25977 น.ส. กุลญธิดา คําแหง
3 25992 น.ส. จณิสตา มนตรี
4 26006 นาย จิรภัทร พลพวก
5 26007 น.ส. จิรวรรณ พึ่งพรม
6 26022 น.ส. เจนสุดา เดชบุรัมย
7 26023 นาย กิตติคุณ ทันรังกา
8 26026 นาย เจษฎาภรณ ทองสิทธิ์
9 26045 น.ส. ชลธิชา ชมชวน
10 26052 นาย ชินวุฒิ งาวชัยภูมิ
11 26082 น.ส. ณัฐวดี ชํากรม
12 26096 นาย ติณห ชนะหาญ
13 26100 น.ส. ทัศวรรณ ธงภูเขียว
14 26108 นาย ธนกฤต ไสยาสน
15 26113 น.ส. ธนภรณ พลเคน
16 26115 นาย ธนภัทร บุญชัย
17 26124 นาย ธราเทพ เกตุภูงา
18 26127 น.ส. ธัญญารัตน ไชยมาคํา
19 26148 นาย ธีระพงษ หินประกอบ
20 26159 น.ส. นฤภร พื้นดอนเค็ง
21 26175 น.ส. เนตรชนก บุญสิทธิ์
22 26192 นาย ปรีชา พลเดช
23 26195 น.ส. ธนิสา วรรณพงษ
24 26208 น.ส. ปยธิดา โตนชัยภูมิ
25 26213 น.ส. ปยรดา มณีศรี
26 26249 นาย พิชิต สีทอง
27 26251 นาย พิพัฒน รุงรังษี
28 26254 น.ส. พิมพกมลชนก ศรีบูพิมพ
29 26256 น.ส. พิยดา โสจันทร
30 26258 นาย พีระพล งามปญญา
31 26299 นาย มนัส แสวงสุข
32 26323 น.ส. ไรวินท บังวิเศษ
33 26344 น.ส. วริศรา จันสีหา
34 26356 น.ส. ศกาวรัตน สวางพื้น
35 26366 น.ส. ศศิธร สนั่นเมือง
36 26396 น.ส. สลิลทิพย จันทรวิมลพันธ
37 26403 น.ส. สิริยากร ประทุมฝาง
38 26412 น.ส. สุดารัตน เข็มผง
39
40

ครูที่ปรึกษา นายสุเทพ  ปานเนาว ชาย หญิง
นางบุญนิษฐสา  ชํานาญ 15 23
นางสาวพัชรา  พรเติม

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9 ปการศึกษา 2563

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
38



เลขที่ เลขประจําตัว
1 25985 นาย โกศีล ลานโคตร
2 25990 นาย คุณากร ปรางศรี
3 26079 นาย ณัฐพล อิงชัยภูมิ
4 26141 นาย ธีรพัฒน โสจันทร
5 26166 นาย นันทพงศ จันทวิเศษ
6 26182 นาย ปฐวี หรุนมาบแค
7 26230 นาย พรพต มาตขาว
8 26235 นาย พลกฤต สมวงษ
9 26237 น.ส. พัชญานันต ตรัยกุลฉัตร
10 26241 น.ส. พัชราภา งามเจริญ
11 26335 น.ส. วรรณพร เหลามา
12 26346 น.ส. วัลลภา วิเศษแสง
13 26385 น.ส. ศุภาวรรณ รัตนศาลาแสง
14 26408 น.ส. สุจิตตา แสนไชย
15 26457 นาย อัษฎาวุฒิ เวียงอินทร
16 27163 นาย ธนาธิป บํารุงพิพัฒนพร
17 28244 น.ส. กชพร บุญเต็ม
18 28245 น.ส. กรกนก หงษประเสริฐ
19 28246 น.ส. กฤติมา เพ็ชรนอก
20 28247 น.ส. กิรณา รักษาดี
21 28248 น.ส. จิดาภา ศรียัง
22 28249 น.ส. จิตราภา มณีทิพย
23 28250 น.ส. ชลธิชา หิรัญหลาย
24 28251 นาย ชัชวาลย จันทะหะ
25 28252 น.ส. ชุติมา ไชยะไข
26 28253 น.ส. ณวิภา เอ้ือเปรมจิต
27 28254 น.ส. ณัฏฐณิชา พรมวิเศษ
28 28255 นาย ธนดล คําสมมาตร
29 28256 นาย ธิตินัย ไทยทวี
30 28258 นาย นรินทร เทพตาแสง
31 28259 น.ส. ปยวรรณ สียางนอก
32 28260 น.ส. พิยดา พรสีมา
33 28261 น.ส. มณีรัตน จันทราเทพ
34 28262 น.ส. รุจิรา เรืองศิริ
35 28263 น.ส. วชิราพร วงษเคน
36 28265 น.ส. ศตพร ชัยภัย
37 28266 นาย ศุภณัฐ สายลา
38 28267 น.ส. สุกฤตา งามเเจม
39 28268 นาย อชิตพล ผาพิมพ
40 28269 นาย อมรเทพ พงษไพร
41 28270 น.ส. อรวรรณ พุงสวรรณ
42 28272 น.ส. อาภัสรา สารพะยาว

ครูประจําชั้น นายโยธิน  งามสกุล ชาย หญิง
นายสันสกฤต  บาลี 17 25

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 ปการศึกษา 2563
ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
42

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ


