
  ครูที่ปรึกษา  1.นายอมรินทร  แถวไธสง  2.นายกิตติพศ  รบศกึ   หองประจํา   323    คณะสีพวงชมพู
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28876 เด็กชาย กิตติภูมิ สิรินันทเกตุ
2 28879 เด็กหญิง กุลจิตรา กลางวงค
3 28886 เด็กหญิง ขวัญแกว นาโพธิ์
4 28905 เด็กหญิง จาฏพัจน แวงมั่ง
5 28908 เด็กชาย จ ิณ ณ วัตร คําสุด
6 28912 เด็กชาย จิรพล แซโคว
7 28932 เด็กชาย ชโนดม แสนเรียน
8 28935 เด็กหญิง ชลณิชา ผานคาํ
9 28944 เด็กหญิง ชาลิดา มีอิสระ
10 28947 เด็กหญิง ชุติกาญจน ชํานิงาน
11 28994 เด็กชาย เตชินท มลัยเเกว
12 29008 เด็กชาย ธนกร กัลญาเขียว
13 29012 เด็กชาย ธนโชติ หินประกอบ
14 29018 เด็กชาย ธนพัต คลังทอง
15 29026 เด็กหญิง ธนัชพร ชํานาญ
16 29029 เด็กชาย ธนาทรัพย จะชาลี
17 29038 เด็กหญิง ธัญญรัตน  จันทรา
18 29051 เด็กหญิง ธีมา ไพชาญ
19 29077 เด็กชาย นันทวัฒน แฝงธานี
20 29094 เด็กหญิง บัณฑิตา วิชาจารย
21 29096 เด็กชาย บุลากร ปนสุวรรณ
22 29115 เด็กหญิง ประภาวรินทร ลอยครบุรี
23 29125 เด็กหญิง ปวีณธิดา เรืองจินดา
24 29132 เด็กหญิง ปญาดา คําอู
25 29136 เด็กหญิง ปยพัทธ ใจแนน
26 29148 เด็กชาย พรณภัทร เพชรกาญจนมาลา
27 29171 เด็กหญิง พิชชาอร พรหมวิชัย
28 29176 เด็กหญิง พิชญาดา แสงชัยภูมิ
29 29177 เด็กชาย พิชุตม สารเสริฐ
30 29199 เด็กหญิง ภัทรจาริน วโรกร
31 29206 เด็กชาย ภาคิม ดวงจีนดี
32 29225 เด็กหญิง รติกานต กะธิภูมิ
33 29238 เด็กชาย รุจน สุจริต
34 29263 เด็กชาย วิวรรธน ศรีเที่ยง
35 29333 เด็กหญิง อรินทพร บุญเก้ือ
36 29353 เด็กหญิง เอื้องชมพูไพร  เคนโพธ์ิ

ชาย หญิง
16 20

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1   หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SMR) ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
36



  ครูที่ปรึกษา  1.นางสาวสุธาสินี  กิจสุขสันต  2.นางดาวเรือง  วงศภาคํา   หองประจํา 546    คณะสีการเวก
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28891 เด็กหญิง เขมินทรา  มั่งคั่ง
2 28901 เด็กชาย จักริน นิธิธนาธร
3 28951 เด็กหญิง ญาณิศา อาจนาเสียว
4 28956 เด็กหญิง ณฐภรณ โซสิมา
5 28958 เด็กหญิง ณัฎฐนภัทร  ลําใย
6 28967 เด็กหญิง ณัฐชา พรมวาส
7 28999 เด็กหญิง ทอฝน กลาหาญ
8 29015 เด็กหญิง ธนพร เชื้อออน
9 29022 เด็กชาย ธนวิชญ พงษโพธ์ิชัย
10 29052 เด็กชาย ธีรเทพ  เฉลิมเลา
11 29057 เด็กชาย นนทกร สาที
12 29064 เด็กหญิง นภัสสรณ อินทรา
13 29071 เด็กหญิง นฤมล รับสันเทียะ
14 29090 เด็กหญิง เนตรนภา วาชัยยูง
15 29095 เด็กชาย บุกเบิก บุญทวีสุข
16 29109 เด็กชาย ปรมัต ซาแทน
17 29122 เด็กหญิง ปวริศา จันมี
18 29126 เด็กหญิง ปสุตา ศรีทุมมา
19 29127 เด็กหญิง ปญญาภัทร นามเรือน
20 29152 เด็กชาย พรหมพิริยะ เตโช
21 29169 เด็กชาย พาศกร อนันเตา
22 29172 เด็กหญิง พิชญชญาดา พิบูลย
23 29227 เด็กหญิง รวิวรรณ ชํานาญ
24 29240 เด็กหญิง รุจิรา ดิรกราบ
25 29248 เด็กหญิง วรดา คันสูงเนิน
26 29262 เด็กชาย วิรชา ละหอม
27 29297 เด็กหญิง สุจิราภรณ งามกระบวน
28 29303 เด็กหญิง สุพัตรา จิรกิตตยากร
29 29305 เด็กหญิง สุพิชชา  ฉลูทอง
30 29310 เด็กชาย สุรภัทร  เสาวะรส
31 29313 เด็กชาย เหมวัต พรมโสภา
32 29344 เด็กชาย อัษฎาวุธ ชูสอน

ชาย หญิง
12 20

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2   หองเรียนพเิศษภาษาอังกฤษแบบเขม (IEP) ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
32



  ครูที่ปรึกษา  1.นายเอกกูล  วงศวาน  2.นางสาวอรอิศรา  กระแสร   หองประจํา 223    คณะสีอินทนิล  
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28864 เด็กหญิง กวินธิดา คําศรี
2 28877 เด็กหญิง กิตติยากร ลินทอง
3 28881 เด็กหญิง กุสุมา เนนาคะ
4 28883 เด็กหญิง เกวรินทร วงษชัยเพ็ง
5 28898 เด็กชาย จักรภัทร เวทพิทักษ
6 28919 เด็กชาย จิรายุทธ มหาสาร
7 28923 เด็กหญิง จุฑามาศ กลางโบราณ
8 28925 เด็กหญิง จุฬาลักษณ ไวจําปา
9 28948 เด็กหญิง ชุติกาญจน ดิเรกศรี
10 28969 เด็กหญิง ณัฐณิชา จิตตเกษม
11 28972 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินสอน
12 28981 เด็กหญิง ณัฐวดี ภิรมยชม
13 29007 เด็กชาย ธณกร สารเสริฐ
14 29013 เด็กชาย ธนธรณ ณ สงขลา
15 29016 เด็กชาย ธนพล แกวสี
16 29023 เด็กชาย ธนวิชญ เอ็งโอภาสนันท
17 29048 เด็กหญิง ธิตินันท คลายแกว
18 29062 เด็กหญิง นภัสนันท ปรีชาเชาวกุลศิริ
19 29068 เด็กหญิง นริศรา นานอย
20 29084 เด็กหญิง นิธินันท ระวังไทยสงค
21 29121 เด็กหญิง ปวริศา จันทรแดง
22 29123 เด็กหญิง ปวริศา ลุนจักร
23 29140 เด็กหญิง ปยะธิดา สุทธาวชิรศาสตร
24 29143 เด็กชาย ไผทเทพ จันมา
25 29147 เด็กหญิง พรกนก พรสีมา
26 29157 เด็กหญิง พัชพร สถิระชาติ
27 29166 เด็กหญิง พัทธนันท วงษไพร
28 29170 เด็กหญิง พิชชานันท หิรัญเวชยางกูร
29 29179 เด็กชาย พิทักษ  สุตาวงค
30 29186 เด็กหญิง พิยดา กามสันเทียะ
31 29204 เด็กหญิง ภัทรวลัย ศรีกรมราช
32 29210 เด็กหญิง ภูธรินธาร มหานิยม
33 29214 เด็กชาย ภูวนาท คาดสนิท
34 29228 เด็กหญิง รสกร ชนะประสิทธิ์
35 29241 เด็กหญิง ฤทัยมาศ  แกวมูลมขุ
36 29252 เด็กหญิง วรัญญา หลมเหลา
37 29264 เด็กชาย วิษณุวัฒน เพ็งพร
38 29271 เด็กหญิง ศรินยา เกงกลา
39 29287 เด็กชาย สมคิด พลโคตร
40 29321 เด็กชาย อนาวิน มงคลกุล

ชาย หญิง
12 28

จํานวนนักเรียน
40

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/3  ปการศึกษา 2565



  ครูที่ปรึกษา  1.นางวิยะดา  ธีรรัตนคณุากร  2.นางเดือนแรม  แวงมั่ง   หองประจํา  224     คณะสีการเวก 
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28852 เด็กหญิง กนกพร เต็มราม
2 28858 เด็กหญิง กรวรรณ บุญขันธ
3 28910 เด็กหญิง จิณัฐตา  แกวชวย
4 28924 เด็กหญิง จุฑามาศ คาดสนิท
5 28927 เด็กหญิง ชญาดา ตุงชีพ
6 28929 เด็กหญิง ชนัญชิดา ดาวอราม
7 28959 เด็กหญิง ณัฏฐกฤตา ทิมอรุณ
8 28965 เด็กหญิง ณัฐชยา สกุลคุม
9 28983 เด็กหญิง ณัฐวิภา อุดไทย
10 28995 เด็กชาย เตชินท วรนาม
11 29000 เด็กหญิง ทักษอร มุงยอดกลาง
12 29019 เด็กหญิง ธนภรณ นาลาด
13 29042 เด็กชาย ธารากรณ พันธโพธ์ิ
14 29044 เด็กชาย ธาวิน ชาวสําราญ
15 29046 เด็กหญิง ธิดารัตน คองพวก
16 29055 เด็กชาย ธีรเมธ บุญภูมิ
17 29056 เด็กชาย ธีรวัชร ตาปราบ
18 29063 เด็กหญิง นภัสวรรณ คลังชํานาญ
19 29078 เด็กหญิง นันธิชา เสธรัตนคณุ
20 29080 เด็กหญิง นารีญาดา บาลี
21 29087 เด็กชาย นิรันตร ตอสกุล
22 29089 เด็กหญิง นิสิทตา บุญประสพ
23 29092 เด็กหญิง บวรรัตน หมูหัวนา
24 29100 เด็กชาย ปกรณ  ประดับศิลป
25 29102 เด็กชาย ปฏิภาณ ประเสริฐชัย
26 29107 เด็กหญิง ปภาวรินท โชคบัณฑิต
27 29108 เด็กหญิง ปภาวรินทร เรียงพรม
28 29111 เด็กชาย ปรมินทร ไพกะเพศ
29 29150 เด็กหญิง พรไพลิน คํามะนาง
30 29154 เด็กชาย พลวัฒน อนุภาพ
31 29158 เด็กหญิง พัชรพร อาจหาญ
32 29175 เด็กหญิง พิชญา ศรีหาบุตร
33 29254 เด็กหญิง วราภรณ มณีศรี
34 29260 เด็กหญิง วิชญาพร หัดโนนตุน
35 29266 เด็กชาย วุฒิชัย นอกตะเเบก
36 29272 เด็กหญิง ศรินรัฒน ดลประสิทธิ์
37 29275 เด็กหญิง ศศวิรรณ ญาติปลื้ม
38 29280 เด็กหญิง ศิรินภา เจียมชัยภูมิ
39 29281 เด็กหญิง ศิริภัสสร สดชื่น
40 29319 เด็กหญิง อนพัทย สูศึก

ชาย หญิง
11 29

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นายวิโรจน  ภูสีลิต  2.นางสาวปรารถนา  เวทศักดิ์   หองประจํา  225    คณะสีพวงชมพู
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28869 เด็กหญิง กัญญารัตน โชคสวัสดิ์
2 28890 เด็กหญิง เขมิกา ขันธะมุน
3 28894 เด็กชาย คหบดี ตาอายเทือก
4 28909 เด็กหญิง จิณณพัต อรรคพิน
5 28921 เด็กหญิง จีรวรรณ พลแสน
6 28928 เด็กหญิง ชญาดา มีอิสระ
7 28933 เด็กชาย ชยพล ตอชีพ
8 28949 เด็กหญิง ญาณกิตติ์ ดงพระจันทร
9 28974 เด็กชาย ณัฐปกรณ สายยศ
10 29002 เด็กหญิง ทัตพิชา จบหลา
11 29031 เด็กหญิง ธนาพร ลาเสือ
12 29059 เด็กชาย นพเกา แสนทํามา
13 29061 เด็กชาย นพวรรณ คะเณรุพันธ
14 29101 เด็กชาย ปกรณเกียรติ เลิศอาวุธ
15 29112 เด็กชาย ปรเมศวร ฉลาดการณ
16 29120 เด็กหญิง ปวริศา กาลเขวา
17 29137 เด็กหญิง ปยะฉัตร ชัยสิงห
18 29142 เด็กชาย ปุญญพัฒน ปานจํารูญ
19 29145 เด็กชาย พงศพัศ ดีดวงพันธ
20 29160 เด็กชาย พัชรพล ภาคมะฤค
21 29168 เด็กหญิง พันณิตา จันยา รักษ 
22 29180 เด็กชาย พิพัฒณชัย รักษาสิทธิ์
23 29187 เด็กชาย พีรเทพ เตาชัยภูมิ
24 29198 เด็กหญิง ภัณฐิตา คําสีทา
25 29221 เด็กชาย เมธานนท เจริญราษฎร
26 29234 เด็กหญิง รินลดา คุณทรัพย
27 29235 เด็กหญิง รุงทิวา แซเตีย
28 29243 เด็กชาย วชิรวิทย เเกวถังเมอืง
29 29253 เด็กหญิง วรัญญา ออนสกุล
30 29255 เด็กหญิง วริยา แสงศรี
31 29267 เด็กหญิง ศรัญรัตน ซื่อสัตย
32 29268 เด็กหญิง ศรัณยรัชต ปาปะทัง
33 29285 เด็กหญิง สติมา ขรสงเคราะห
34 29289 เด็กชาย สรายุทธ บุญจันทร
35 29290 เด็กชาย สิทธิพล วงคสามารถ
36 29298 เด็กหญิง สุธิดา สุทธิโพธ์ิ
37 29309 เด็กชาย สุรพัฒธ รองจํานงค
38 29317 เด็กหญิง อธิติยา อารีลน
39 29329 เด็กหญิง อรนภา อุบาลี
40 29334 เด็กหญิง อริศรา กานทอง

ชาย หญิง
17 23

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/5  ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นางสาวสุมาลี  สีลา  2.นางสาวนิชาพร  จิรภัทรวิมล   หองประจํา   226   คณะสีอินทนิล
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28853 เด็กหญิง กนกอร ออนอุทัย
2 28856 เด็กหญิง กมลลักษณ รุงเรืองศรี
3 28902 เด็กชาย จักรินทร ผลโภชน
4 28907 เด็กชาย จารุพัฒน  รามจาตุ
5 28917 เด็กหญิง จิรัชยา   กอสูงเนิน
6 28922 เด็กหญิง จุฑาทิพย เนาวโนนทอง
7 28940 เด็กหญิง ชลธิดา สะเดา
8 28942 เด็กชาย ชวัลวิทย สมจิตร
9 28945 เด็กชาย ชิติพัทธ  วงษชาลี
10 28968 เด็กหญิง ณัฐณรินทร ประสานะโม
11 28978 เด็กชาย ณัฐภูมิ ศรีเสริม
12 28986 เด็กหญิง ณัฐยิาพร เขียงคาํ
13 29005 เด็กชาย ทิวัตถ ปดตาทะโย
14 29024 เด็กหญิง ธนัชชา เจริญรบ
15 29050 เด็กชาย ธีฑายุ ถ่ินอุดม
16 29069 เด็กหญิง นริสา จันทินมาธร
17 29070 เด็กหญิง นริสา นราพงษ
18 29116 เด็กหญิง ปรัชญาภรณ แกวสีทัด
19 29117 เด็กหญิง ปราณปรียา ฐานคร
20 29128 เด็กหญิง ปานไพลิน จงสุดกลาง
21 29133 เด็กชาย ปติพงษ ละภักดี
22 29138 เด็กหญิง ปยะฉัตร จันทราเทพย
23 29173 เด็กชาย พิชญภักดิ์ เข่ืองสถุง
24 29181 เด็กหญิง พิมพชนก จุลศรี
25 29194 เด็กหญิง เพียงตะวัน กานกลวยกลาง
26 29208 เด็กชาย ภานุพงษ เชิดสกุล
27 29215 เด็กหญิง มณฑาทิพย แจงนคร
28 29244 เด็กหญิง วชิราภรณ โสใหญ
29 29246 เด็กหญิง วนิดา เทียมพักตร
30 29258 เด็กชาย วัชรินทร หมวกชา
31 29261 เด็กชาย วิชานนท อิงชัยภูมิ
32 29265 เด็กหญิง วีรภัทร บูรณเจริญ
33 29276 เด็กชาย ศักดิ์ไชย โนนทะปะ
34 29283 เด็กชาย ศิวัฒน ศรีหาบรรดิษฐ
35 29288 เด็กหญิง สรวรรณ หมาดเส็ม
36 29295 เด็กหญิง สุกัลยา ดอนชดา
37 29340 เด็กชาย อัฑฒกร  แสนตระกูล
38 29341 เด็กหญิง อันธิกา ลําภา
39 29342 เด็กหญิง อัมภิกา เดชรักษา
40 29355 เด็กชาย ฮยอนมิน ปารค

ชาย หญิง
16 24

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/6  ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม                  หองประจํา   231       คณะสีแดงอุดม
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28851 เด็กหญิง กชวรรณ แกวปน
2 28878 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ชินอาจ
3 28893 เด็กหญิง ครินนา เดชเจริญ
4 28896 เด็กหญิง จตุรภุช ศรีทุมมา
5 28906 เด็กชาย จารุเดช จันทรพิมพ
6 28911 เด็กหญิง จิดาภา อิทธิศาล
7 28937 เด็กหญิง ชลธิชา เพียจันทร
8 28938 เด็กหญิง ชลธิชา วานนท
9 28950 เด็กหญิง ญาณิศา ทวีขวัญ
10 28957 เด็กชาย ณัชพล   พันหินลาด
11 28961 เด็กชาย ณัฏฐศรุต วิเศษวงคษา
12 28970 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรมแพน
13 28977 เด็กชาย ณัฐภัทร  หงษคํา
14 28979 เด็กชาย ณัฐรพล กัณหารัตน
15 28996 เด็กชาย เตวิทย เครือวัลย
16 29032 เด็กชาย ธรรมปพน นามมะนุ
17 29039 เด็กหญิง ธันยธร แนวถาวร
18 29058 เด็กชาย นพเกลา จันทรเรศ
19 29065 เด็กหญิง นภาวดี กองศรี
20 29073 เด็กหญิง นัฌฎาพร ฤทธิสิทธิ์
21 29119 เด็กชาย ปวรรณลภย จันทรภิรมย
22 29139 เด็กหญิง ปยะธิดา สีเขียวกุล
23 29141 เด็กหญิง ปยาภรณ หมอกชัย
24 29146 เด็กชาย พนัส มาชัยภูมิ
25 29155 เด็กหญิง พลอยปภัส เขียวหนู
26 29162 เด็กหญิง พัณณ ิตา สวัสดี
27 29163 เด็กหญิง พัณณิตา เพราะกลาง
28 29164 เด็กหญิง พัณณิตา  ชวลิตเลขา
29 29178 เด็กหญิง พิชาพร รัศมีพันธ
30 29192 เด็กหญิง เพ็ญนภา เกนชัยภูมิ
31 29219 เด็กหญิง มนัสพร รัตนจํานงค
32 29269 เด็กหญิง ศรัณยรัชต สีจุย
33 29279 เด็กชาย ศิรสิทธิ์  อําภาคํา
34 29291 เด็กชาย สิรดนัย ดวงคาํ
35 29294 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ กองจันทร
36 29300 เด็กหญิง สุนันทา พิมพภักดิ์
37 29302 เด็กหญิง สุปราณี ทามาตย
38 29318 เด็กหญิง อธิพร ผักบัวเงิน
39 29324 เด็กชาย อภิชัย อุประ
40 29338 เด็กชาย อลงกรณ เจสันเทียะ

ชาย หญิง
16 24

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นางพันธทิภา  วัดก่ิง  2.นางสาวจิระประภา  โมผา      หองประจํา   232    คณะสีทองกวาว
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28855 เด็กหญิง กมลลักษณ จําปาออน
2 28857 เด็กหญิง กมลวรรณ หลักโคตร
3 28861 เด็กหญิง กฤตยา บุตรวงษ
4 28868 เด็กหญิง กัญญาภัค มานาเสียว
5 28870 เด็กหญิง กัณฐิกา โพธ์ิใต
6 28873 เด็กหญิง กานตพิชชา ชวยงาน
7 28885 เด็กชาย ไกรวิชญ พิมพสราญ
8 28939 เด็กหญิง ชลธิชา เพชรล้ํา
9 28952 เด็กหญิง ฐานิต ทาทาหวา
10 28963 เด็กหญิง ณัฐกานต ภูดวงดอก
11 28982 เด็กชาย ณัฐวัตร ราษฎรรองเมือง
12 28987 เด็กชาย ดนุเดช อาจวงศ
13 28989 เด็กหญิง ดาวศิริ  ชื่นนาเสียว
14 28992 เด็กชาย แดนเทพ ปนนาค
15 28998 เด็กชาย ทรษฎี มีดวง
16 29006 เด็กชาย เทวา เลิศวานิชยกุล
17 29040 เด็กชาย ธันยธรณ ผูดี
18 29045 เด็กหญิง ธิดาพร ดอนคณุศรี
19 29079 เด็กชาย นันมทกันต เกตุกลาง
20 29085 เด็กหญิง นิภาวรรณ ครองปญญา
21 29093 เด็กหญิง บัณฑิตา ฉลองภูมิ
22 29104 เด็กหญิง ปนัดดา ผลานิสงค
23 29110 เด็กชาย ปรมัตถ สีสมพาน
24 29118 เด็กหญิง ปริยาภรณ  ชื่นสรอย
25 29131 เด็กหญิง ปญาดา ทันหา
26 29188 เด็กชาย พีรพัฒน โคตรหนองปง
27 29193 เด็กหญิง เพ็ญนภา ชัยคิรินทร
28 29200 เด็กหญิง ภัทรธิดา ยกภาษี
29 29205 เด็กชาย ภาคิน ดวงชมภู
30 29218 เด็กหญิง มนัสนันท ลานภูเขียว
31 29224 เด็กชาย รชต ผางคาํ
32 29245 เด็กชาย วธัญู นาอุดม
33 29273 เด็กหญิง ศศปิระภา  ฐานะพิมพ
34 29274 เด็กหญิง ศศปิรียา สิงหหลง
35 29286 เด็กชาย สพลวัชต โทวงษ
36 29292 เด็กหญิง สิริกานดา เทืองนอย
37 29301 เด็กหญิง สุนิตา มีเงิน
38 29316 เด็กชาย อติชาติ พวงเงิน
39 29328 เด็กหญิง อภิษฎา งาวิจิตร
40 29335 เด็กหญิง อริษา เงียวชัยภูมิ

ชาย หญิง
15 25

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/8  ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นางสาววันวิสาข  สิงหอุน  2.นางสาวอุษา  ชัยอาสา      หองประจํา  233    คณะสีราชพฤกษ 
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28867 เด็กหญิง กัญญาภัค กัญหาเขียว
2 28897 เด็กหญิง จรินทรธร ระหา
3 28903 เด็กหญิง จันทัปปภา บุญสมศรี
4 28914 เด็กหญิง จิรวรรณ คํามะนาง
5 28920 เด็กหญิง จีรนันท คุณทรัพย
6 28926 เด็กหญิง เจนจิรา อัตศรี
7 28936 เด็กหญิง ชลเทวี ปานเทวีจรัส
8 28953 เด็กหญิง ฑิตยา เดนดวง
9 28954 เด็กชาย ณกวี คงสตรี
10 28960 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา นามตาแสง
11 28962 เด็กชาย ณัฐ พันธ สรางการนอก
12 28966 เด็กหญิง ณัฐชยา จันทรหนองแวง
13 28984 เด็กชาย ณัฐวุฐ อนออด
14 29004 เด็กหญิง ทิพปภา หงษชาติ
15 29017 เด็กชาย ธนพล บุญดี
16 29027 เด็กหญิง ธนัชพร ทาลี
17 29053 เด็กชาย ธีรพงษ ตอติด
18 29067 เด็กชาย นรากร เถาทะวงษ
19 29072 เด็กหญิง นวนันทร  บุตะเขียว
20 29074 เด็กหญิง นัฐชา อวมสิกร
21 29076 เด็กหญิง นันทนภัส ผดุงจิต
22 29083 เด็กชาย นิธิกร งามดี
23 29088 เด็กชาย นิรุต เลิศล้ํา
24 29156 เด็กชาย พสิษฐ ก่ิงสุวรรณ
25 29161 เด็กหญิง พัชราภา หมอกชัย
26 29174 เด็กหญิง พิชญสินี ยอดละคร
27 29182 เด็กหญิง พิมพรภัทร ตอชีพ
28 29189 เด็กชาย พีรพัฒน จันทรดี
29 29197 เด็กหญิง ภคพร สุธนโภคิน
30 29223 เด็กชาย ยศธร ชัยเพชร
31 29229 เด็กชาย รัชชานนท เพชรกับนิล
32 29230 เด็กชาย รัชชานนท ฤทธิชัย
33 29231 เด็กหญิง รัชนันท ดิเรกศรี
34 29239 เด็กหญิง รุจิภา ศรีวิจารย
35 29242 เด็กชาย วงศพัทธ ฟุงสวรรค
36 29282 เด็กหญิง ศิริรัตน ชัยโนนทัน
37 29306 เด็กหญิง สุภัสสร สมเเวง
38 29320 เด็กชาย อนันตชัย ทวีทรัพย
39 29337 เด็กหญิง อริสา อาจหาญ
40 29350 เด็กชาย เอกภพ เพชรเมือง

ชาย หญิง
16 24

จํานวนนักเรียน
40

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/9  ปการศึกษา 2565



  ครูที่ปรึกษา  1.นางพิชยวัลย  ศรีบุญสม  2.นายสมชาย  วิเศษชาติ      หองประจํา  234        คณะสีการเวก 
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28848 เด็กหญิง กชกร เงางาม
2 28854 เด็กชาย กมลไชย ศรีพุทธา
3 28859 เด็กหญิง กรวรรณ เสนาพล
4 28866 เด็กชาย กษมา แสงชัยภูมิ
5 28884 เด็กหญิง เกษรา  ฤทธิพิศ
6 28889 เด็กหญิง ขัตตยิา แดนเสนา
7 28895 เด็กหญิง คีตภัทร มากรด
8 28900 เด็กชาย จักรภัทร หงสประเสริฐ
9 28918 เด็กหญิง จิราพร เกิดเดช
10 28931 เด็กหญิง ชนิตรนันท กลางวงค
11 28955 เด็กชาย ณฐบวร  จันทรหอม
12 28964 เด็กหญิง ณัฐชยา ถาวงษกลาง
13 28973 เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทรพิมพ
14 28985 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมเพียงชาง
15 28988 เด็กหญิง ดารารัตน โคตรภูเขียว
16 29009 เด็กชาย ธนกฤต ดวงคาํ
17 29010 เด็กชาย ธนกฤต จันทรมงคล
18 29035 เด็กหญิง ธวัลรัตน เกนชัยภูมิ
19 29041 เด็กหญิง ธันยพร กุลหนองเเดง
20 29049 เด็กหญิง ธิติมา ยาที
21 29066 เด็กหญิง นภาวรรณ องอาจ
22 29075 เด็กชาย นันทฉัตร หิรัญคํา
23 29098 เด็กหญิง บุษราคัม สิงหแกว
24 29103 เด็กชาย ปฏิมากร ชูศักดิ์
25 29106 เด็กหญิง ปพิชญา ศรีโท
26 29129 เด็กหญิง ปาลิดา บดสูงเนิน
27 29135 เด็กหญิง ปยพร ปนสุด
28 29165 เด็กหญิง พัทธธีรา งามโนนทอง
29 29195 เด็กหญิง แพรวนิศ สายชุม
30 29201 เด็กหญิง ภัทรธิดา รวงงาม
31 29226 เด็กชาย รพีพงศ เกิดชัยภูมิ
32 29259 เด็กหญิง วันทการ สุขกําเนิด
33 29278 เด็กชาย ศาสตรา สอนนํา
34 29293 เด็กชาย สืบพงษ อิสริยะวงค
35 29296 เด็กชาย สุขสรร พงษไพศาล
36 29308 เด็กหญิง สุภาวี จํานงคบุญ
37 29323 เด็กชาย อนุชา พรหมมาลี
38 29326 เด็กชาย อภิวัฒน ชอบพิมาย
39 29349 เด็กชาย อิทธิกร บุตะเขียว
40 29354 เด็กหญิง ไอลดา ยุคะรัง

ชาย หญิง
16 24

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/10 ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นางนันทิมาศ  สื่อสัมฤทธ์ิ  2.นางสุมิตรา  ภิรมยกิจ      หองประจํา  235    คณะสีราชพฤกษ 
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28860 เด็กชาย กรวิชญ หินสูงเนิน
2 28899 เด็กชาย จักรภัทร หงษวิลัย
3 28913 เด็กชาย จิรพิพัฒน สีขันตี
4 28916 เด็กชาย จิระศักดิ์ เทพยะกุล
5 28930 เด็กหญิง ชนัญชิดา นาสุริวงค
6 28991 เด็กชาย เดโชชัย คูณแกว
7 28997 เด็กชาย ทยากร แกวพิภพ
8 29021 เด็กชาย ธนวิชญ บุญโยธา
9 29025 เด็กชาย ธนัชชา ปองเขต
10 29028 เด็กชาย ธนาดล สุทธโส
11 29030 เด็กชาย ธนาธร ตอเงนิ
12 29033 เด็กหญิง ธรรมรัตน นันทกุล
13 29034 เด็กชาย ธวัชชัย ดาศรี
14 29043 เด็กหญิง ธาราทิพย พุมพะลา
15 29060 เด็กชาย นพฤทธ์ิ เกิดมงคล
16 29082 เด็กชาย นิติกร ธเนศธนสาร
17 29091 เด็กหญิง เนรัญชรา ยศสงคราม
18 29097 เด็กหญิง บุษกร โคตรภูเขียว
19 29105 เด็กหญิง ปนัทดา เค็นดา
20 29124 เด็กชาย ปวิช จันทรประทัด
21 29134 เด็กหญิง ปนเกลา บูชาทิพย
22 29151 เด็กหญิง พรภัสรชนก โมกุดแอก
23 29153 เด็กชาย พลวัฒน โฉมทอง
24 29159 เด็กหญิง พัชรพร นนทะโส
25 29167 เด็กหญิง พัทธนันท บุษยะเจริญวงศ
26 29196 เด็กหญิง ฟาริดา ชีชัยภูมิ
27 29216 เด็กหญิง มนตนภา มีชัยยา
28 29217 เด็กหญิง มนตศิริ สามหมอ
29 29233 เด็กชาย รัฐศาสตร พลจันทร
30 29237 เด็กชาย รุงโรจน กอนทอง
31 29247 เด็กหญิง วรดา กองคํา
32 29277 เด็กหญิง ศันธิลา รักษาพงษ
33 29299 เด็กหญิง สุธิมา แกวมูลมขุ
34 29314 เด็กชาย อดิเทพ หงษประเสริฐ
35 29327 เด็กชาย อภิวิชญ ศรีนอก
36 29330 เด็กหญิง อรนิชา โคมพุดซา
37 29331 เด็กหญิง อรวรรณ ริมมาตร
38 29332 เด็กชาย อรัญ ภานุษี
39 29339 เด็กหญิง อัครวดี  เขิมขันธ
40 29348 เด็กชาย อานุกูล ไตรบํารุง

ชาย หญิง
21 19

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/11 ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นายทศพร  นากา  2.นางสรวีย  แสงสงา      หองประจํา   236       คณะสีแดงอุดม
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28849 เด็กหญิง กชกร บุญโชค
2 28850 เด็กหญิง กชพร พรมชัย
3 28865 เด็กหญิง กวินธิดา ทองทับ
4 28871 เด็กชาย กันตพัฒน นามแสง
5 28874 เด็กชาย กิตติพงศ มงคล
6 28880 เด็กหญิง กุลธิดา มาตรสงคราม
7 28882 เด็กหญิง เก็จมณี ปุรณะพรรค
8 28904 เด็กหญิง จันทิมา ชาวนาฮี
9 28915 เด็กชาย จิรวัฒน ขวาไทย
10 28941 เด็กชาย ชวัตน ระวังไทยสงค
11 28943 เด็กชาย ชัยวัฒน เบื้องบน
12 28946 เด็กชาย ชินกรณ บัวภาภูเขียว
13 28975 เด็กชาย ณัฐพงษ ประจิตต
14 28976 เด็กชาย ณัฐพนธ สวัสดิ์เอื้อ
15 28980 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญเทียม
16 28990 เด็กชาย เดชาธร เหลาคนคา
17 29011 เด็กชาย ธนโชติ งาเกษม
18 29020 เด็กชาย ธนภัทร ทับทิมเพชร
19 29036 เด็กหญิง ธัญชนก หินชัยภูมิ
20 29037 เด็กชาย ธัญชนิด คําสันเทียะ
21 29081 เด็กหญิง นิชธาวัลย หมูหัวนา
22 29113 เด็กหญิง ประภัสสร โมลี
23 29114 เด็กหญิง ประภา อินแสน
24 29144 เด็กชาย พงศธร ดาวชวย
25 29149 เด็กหญิง พรพิมล    บุญ สงเคราะห 
26 29184 เด็กหญิง พิมพอัปสร ฉออนโฉม
27 29191 เด็กหญิง เพชรลดา กงชัยภูมิ
28 29203 เด็กหญิง ภัทรวดี วิเศษแสง
29 29207 เด็กชาย ภานุพงศ หงษเงิน
30 29209 เด็กหญิง ภาวิณี จําปามี
31 29212 เด็กชาย ภูวดล กุลสุวรรณ
32 29222 เด็กหญิง เมวิกา  บัวละพันธ
33 29249 เด็กชาย วรเมธ ชัยจํารัส
34 29251 เด็กหญิง วรรณิสา ตามชัยภูมิ
35 29257 เด็กชาย วัชรพล สุขยา
36 29311 เด็กชาย สุรศกัดิ์ เวียงชัยภูมิ
37 29312 เด็กหญิง สุวิชาดา กุณเสน
38 29315 เด็กชาย อดิพัฒน พัฒนมณี
39 29346 เด็กชาย อาทิตย กองเลิศ
40 29352 เด็กชาย เอื้อการย ทานัง

ชาย หญิง
21 19

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40



  ครูที่ปรึกษา  1.นายธวัช  ดนตรีเสนาะ  2.นางสาวพิริยาพร  โสภา      หองประจํา  237       คณะสีทองกวาว
เลขที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 28862 เด็กชาย กฤติธี พุทธรักขิโต
2 28863 เด็กหญิง กฤติยา อุปะฮาด
3 28872 เด็กหญิง กัลญามณี สรรคติสุข
4 28875 เด็กชาย กิตติพิชญ ชางภา
5 28887 เด็กหญิง ขวัญไทย จันทรทิพย
6 28888 เด็กหญิง ขวัญศิริ หมอกชัย
7 28892 เด็กชาย คงไท จันทรนาม
8 28934 เด็กหญิง ชรินรัตน แตมเขียนนอก
9 28971 เด็กหญิง ณัฐณิชา พะคะยะ
10 28993 เด็กชาย ตรีเมศร เพิ่มยินดี
11 29001 เด็กชาย ทัตเทพ ดีรกลาภ
12 29003 เด็กชาย ทินนภัทร พันภักดี
13 29014 เด็กชาย ธนพนธ อุตสาห
14 29047 เด็กหญิง ธิดารัตน ชินอาจ
15 29054 เด็กชาย ธีรภัทร นาหมุด
16 29086 เด็กหญิง นิภาวรรณ ขอดคาํ
17 29099 เด็กชาย ปกรณ ซาไข
18 29130 เด็กหญิง ปญชิกา ศรีสนิท
19 29183 เด็กหญิง พิมพลภัส โพธ์ิชัย
20 29185 เด็กหญิง พิมลวรรณ เหลาแค
21 29190 เด็กชาย พีรพัฒน วีรชัยนุสนธ์ิกิจ
22 29202 เด็กหญิง ภัทรวดี ดวงวิญญาณ
23 29211 เด็กชาย ภูริณัฐ ญาติปลื้ม
24 29213 เด็กชาย ภูวนัตถ  ใยแจม
25 29220 เด็กหญิง มุขหรินทร พันทสิงห
26 29232 เด็กชาย รัฐศาตร ฉายศรี
27 29236 เด็กหญิง รุงนภา งามเหลา
28 29250 เด็กชาย วรเมธ หงษวิลัย
29 29256 เด็กหญิง วริศรา หมูภูเขียว
30 29270 เด็กหญิง ศรัณรัตณ วิลัยวงษ
31 29284 เด็กชาย ศุภเชษฐ เดชศรี
32 29304 เด็กหญิง สุพิชชา ชัยทิพย
33 29307 เด็กหญิง สุภาพร มีจัตุรัส
34 29322 เด็กชาย อนิญชย มิ่งขวัญ
35 29325 เด็กชาย อภิเทพ เผาฉนวน
36 29336 เด็กหญิง อริสรา ปราบพาลา
37 29343 เด็กชาย อัยดล วรานัด
38 29345 เด็กชาย อาชวิน พิมพปรุ
39 29347 เด็กชาย อาทิตย ยืนชีวิต
40 29351 เด็กหญิง เอวิตา พานพิมพ

ชาย หญิง
20 20

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/13 ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียน
40


