
  ครูที่ปรึกษา  1.นางขันตรี  สงศริิ  2.นางสาวศิริพักษ  พานิช      หองประจํา  326      คณะสีพวงชาพู 
เลขที่ เลขประจําตัว

1 27176 น.ส. กมลชนก ลีพิลา
2 27184 น.ส. กฤษณา สิมาธรรม
3 27195 น.ส. กันตกนิษฐ วรรณกิจ
4 27196 นาย กันตพัฒน ฤทธิศักดิ์ชลเดช
5 27211 นาย โกสินทร เสโส
6 27219 นาย เขตต แสงตันชัย
7 27223 นาย คีตะ คงสตรี
8 27249 น.ส. ชนิษฐา ตุงชีพ
9 27250 น.ส. ชมพูนุช ราชโส
10 27252 น.ส. ชมพูนุท งามขํา
11 27266 น.ส. โชติรส ตังตระกูล
12 27279 นาย ฐิติพงศ วงษตางตา
13 27293 น.ส. ณัฐกฤตา ศรีวิเศษ
14 27320 นาย ตะวัน วงษจันทรหลา
15 27350 นาย ธีรพัทธ ทองคนทา
16 27354 น.ส. ธิดารัตน ทักษิณ
17 27361 นาย ธีรวิชญ ทาทาหวา
18 27406 นาย ประกายธรรม ธรรมมา
19 27433 นาย ปุรเชษฐ ศรีสนิท
20 27436 นาย พงศธร ทานอย
21 27443 น.ส. พรรณพร เสนาจันทร
22 27453 น.ส. พิชชา เพชรวิเศษ
23 27456 น.ส. พิชญาภรณ สีตาแสน
24 27474 นาย พีรณัฐ อุณาศรี
25 27504 นาย ภูมินทร ชินแสง
26 27529 นาย รัฐพล จันทรมะโฮง
27 27530 นาย รัฐภูมิ จันทรมะโฮง
28 27565 น.ส. วิมลสิริ ประภากรแกวรัตน
29 27578 นาย ศักรินทร ทบประดิษฐ
30 27581 น.ส. ศิราณี ประครองญาติ
31 27593 นาย ศุภศาสตร อาจอนงค
32 27611 นาย สิรภพ เจริญคุณ
33 27616 นาย สิริศกัดิ์ เถิงเพ็งพันธ
34 27672 นาย เอเชีย ชูหนองทอน
35 29368 น.ส. ฐิติวรดา หลาเพชร
36 29369 น.ส. ณชนก คันสูงเนิน

ชาย หญิง
20 16

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1  หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SMR) ปการศึกษา 2565

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
36



  ครูที่ปรึกษา  1.นางพิสมัย  เคนโพธ์ิ                                         หองประจํา  538   คณะสีแดงอุดม
เลขที่ เลขประจําตัว

1 27175 น.ส. กนกอร ชํานาญ
2 27186 น.ส. กวิสรา สิงหนฤนาท
3 27199 น.ส. กานตธีรา จันทรา
4 27230 น.ส. จารุวรรณ ชุมพล
5 27277 น.ส. ฐิติกานต ทาวดี
6 27283 น.ส. ฐิติรัตน หินประกอบ
7 27380 น.ส. นิจจารีย แสนบุตร
8 27384 น.ส. นิภาวรรณ จันทจร
9 27385 น.ส. นุชรินทร เชิญชัยภูมิ
10 27422 น.ส. ปณฑารีย นอยโนนทอง
11 27457 น.ส. พิณาศิณี โพธิชาเนตร
12 27472 นาย ณรงคลักษณ ณ หนองคาย
13 27481 น.ส. แพรวนภา ทวีทรัพย
14 27493 นาย ภัทรพงษ เพ็ชรพูน
15 27505 นาย ภูมิผา ญาณะนันท
16 27512 น.ส. มยุรี ศิริวิ
17 27538 น.ส. ลภัสรดา ชอบคา
18 27556 น.ส. วริศรา ทองดี
19 27558 นาย วศิน มะลัยขวัญ
20 27563 น.ส. วิภาดา ตะโกสีย
21 27572 น.ส. ศรุตา หมอกชัย
22 27574 น.ส. ศศธิร ธงภักดี
23 27588 นาย ศุภกร ลาน้ําเที่ยง
24 27600 นาย สรธัญ รักษาภักดี
25 27605 น.ส. สาธิดา บุญแจด
26 27671 นาย เอกหิรัญ ปาปะเขา
27 27673 น.ส. เอมอร โฆธิพันธุ
28 29356 น.ส. กองกาญจน พรมโสภา
29 29363 น.ส. จันทราทิพย อุดทาทอง
30 29365 นาย ชนกันต คลังพระศรี
31 29378 น.ส. ธัญรดา  อินตรา
32 29386 น.ส. พรนภา ทองดี
33 29390 นาย พีรพล เรืองฤทธิ์
34 29396 นาย ยุทธศาสตร เเอมประชา
35 29407 น.ส. สุทธิดา ชมพุด
36 29410 น.ส. สุภัสสร แกวศรีนนท

ชาย หญิง
10 26

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2  หองเรียนพเิศษภาษาอังกฤษแบบเขม (IEP) ปการศึกษา 2565

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
36

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ



  ครูที่ปรึกษา  1.นายวุฒิพงศ  ศศิวิบูลยวงศ   2.นางสราวุธ  ดลประสิทธ์ิ    หองประจํา  215   คณะสีอินทนิล 
เลขที่ เลขประจําตัว

1 27178 น.ส. กมลพร ปาโม
2 27179 น.ส. กมลลักษณ พงษจําปา
3 27203 น.ส. กีรติกา จากภูเขียว
4 27217 น.ส. ขวัญชีวา แนวเงนิดี
5 27231 น.ส. จิตรประภัสสร ปะมา
6 27239 น.ส. จุฬารัตน ทาศรีภู
7 27248 น.ส. ชนากานต จิรัมย
8 27296 นาย ณัฐกิตติ์ อิทธิดิลกวัฒนา
9 27318 นาย ดัสกร งอกคํา
10 27324 นาย ทรัพยศีล ชํานาญ
11 27334 นาย ธนดล คลังเงิน
12 27343 นาย ธนภูมิ สมบัติโพธ์ิ
13 27349 นาย ธราเทพ สังคต
14 27351 นาย ธวัชชัย ปานเรียนแสน
15 27356 นาย ธีนภัส นามกุล
16 27377 น.ส. นลินนิภา อาจแรง
17 27383 นาย นิธิศักดิ์ ทองสาย
18 27412 นาย ปรัชญา ลีลา
19 27416 น.ส. ปริสรา โคตรภูเขียว
20 27417 น.ส. ปรียานัฐ ทวีเปลง
21 27445 นาย พัชรพล แฝงนาง
22 27447 น.ส. พัชราภา ตอสกุล
23 27478 น.ส. เพชรลัดดา พลสวัสดิ์
24 27487 น.ส. ภัคจิรา ชูสกุล
25 27492 นาย ภัทรดนัย เดากลาง
26 27532 นาย รัฐภูมิ ขลังวิเชียร
27 27547 น.ส. วรกมล สถิระชาติ
28 27582 น.ส. ศิริญญา รอยลา
29 27584 น.ส. ศิริภัทร คุณธรรม
30 27643 น.ส. อนุธิดา เผาฉนวน
31 27648 นาย อภิสิทธิ์ ขันธะมุน
32 29361 น.ส. คีตภัทร พิลาทอง
33 29367 นาย ชินภัทร ซองพลู
34 29376 นาย ธนกฤต กองทอง
35 29381 น.ส. นริศรา อินออน
36 29383 นาย ปรเมศร ชนะหาญ
37 29384 น.ส. ปานแกว อาศัยน้ํา
38 29392 น.ส. ภีละดา ชาติสุวรรณ
39 29405 นาย สิรดนัย เซี่ยงจง
40 29411 น.ส. สุภาพร จันทรหอม

ชาย หญิง
18 22

ชื่อ- นามสกุล

จํานวนนักเรียน
40

โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/10 ปการศึกษา 2565



กลุม 1

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27171 น.ส. กชกร บุญคํา
2 27174 น.ส. กนกวรรณ ถมมา
3 27177 น.ส. กมลชนก ผลบุญ
4 27181 นาย กฤติพงธ พิมเสน
5 27183 นาย กฤษณชัย ดวงมนตรี
6 27185 น.ส. กฤษณา เข็มชัยภูมิ
7 27188 นาย กองภพ จันทรมงคล
8 27189 น.ส. กัญจนกร ประจันตะเสน
9 27190 น.ส. กัญญาณัฐ แสนตุย
10 27191 น.ส. กัญญาณัฐ บุญทัน
11 27192 น.ส. กัญญาณัฐ แสนกํ่า
12 27193 น.ส. กัญญารัตน แสนโคตร
13 27194 น.ส. กัณธิราพร สุสมบูรณ
14 27197 น.ส. กัลยากร เเกวคําหอม
15 27198 นาย กานตกวี เกตุกลาง
16 27201 น.ส. กิจติยากร มานุตะ
17 27204 น.ส. กุลจิรา ใจเกษิม
18 27207 น.ส. เกวลิน แตงพันธ
19 27210 นาย เกียรติศกัดา ทองสุข
20 27215 น.ส. ขวัญจิรา หงสประเสริฐ
21 27216 นาย ขวัญชัย พุมบัว
22 27218 นาย ศราวุฒิ อรรครา
23 27220 น.ส. ไขมุก สมกิจ
24 27224 น.ส. จตุรพร กรณวงค
25 27225 น.ส. จรินทร กรรณลา
26 27228 น.ส. จันจิรา ธงศรี
27 27232 น.ส. จินตจุฑา เเจมใส
28 27235 น.ส. จุฑาทิพย วงศวาน
29 27236 น.ส. จุฑามณี ภาภักดี
30 27237 น.ส. จุฑามาศ แพงสุวรรณ
31 27238 น.ส. จุฑามาศ วิมล
32 27241 น.ส. เจนจิรา นิลจําเริญ
33 27242 นาย เจษฎาพร นาทาม
34 27243 นาย ฉลองราชย ปะวะศรี
35 27244 นาย ฉัตรชัย ทุมชาลี
36 27251 น.ส. ชมพูนุช อาจหาญ
37 27253 น.ส. ชลณิกานต หารอาวุธ
38 27254 น.ส. ชลธิชา คามกระสบ
39 27256 น.ส. ชลธิชา ฉายชัยภูมิ
40 27257 น.ส. ชลิตา ชางภา

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล



กลุม 2

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27258 น.ส. ชัญญาลักษณ แกนบัว
2 27260 นาย ชาญณรงค สิงหคํา
3 27263 นาย ชิษณุพงษ เสาวิชิต
4 27265 นาย โชคพิศิษฐ ศรีดี
5 27267 นาย ไชยันต  อินออน
6 27268 น.ส. ณัฏฐธิดา จันทรบัว
7 27269 น.ส. ญาณิศา คํามา
8 27273 น.ส. ฐิตาพร กัณหารัตน
9 27274 น.ส. ฐิตาพร ฉายชัยภูมิ
10 27275 น.ส. ฐิตาภา ปมชัยภูมิ
11 27278 น.ส. ฐิติกานต สมานกุล
12 27285 น.ส. ณภัทร หินสอ
13 27286 น.ส. ณภัทร แสนหลา
14 27290 น.ส. ณัฏฐณิชา สวัสดิ์เอื้อ
15 27291 น.ส. ณัฎฐณิชา จันทรบัว
16 27292 น.ส. ณัฎฐณิชา โมคาํ
17 27294 นาย ณัฐกิตติ์ ไกยะฝาย
18 27295 นาย ณัฐกิตติ์ สวงชัยภูมิ
19 27299 นาย ณัฐธกรณ ศรเหล็ก
20 27300 น.ส. ณัฐธิดา จอกรบ 
21 27301 น.ส. ณัฐนิชา ใจเสมอ
22 27303 นาย ณัฐพล ลาโม
23 27305 นาย ณัฐพัฒน ภูขีด
24 27309 น.ส. ณัฐวรรณ กอมะณี
25 27312 น.ส. ณัฐสุดา ชํานาญ
26 27313 น.ส. ณิชนันท เกิดชัยภูมิ
27 27316 น.ส. ดวงพร ทําโนนลาน
28 27319 น.ส. ดุษณียา ขาวนอก
29 27325 นาย ทักษดนัย อาจเวทย
30 27326 นาย ทักษิณ นาเจริญ
31 27329 น.ส. ทิพยตะวัน กองเมือง
32 27332 นาย ธนกร ปานเรือนแสน
33 27336 นาย ธนพนธ กันตี
34 27337 นาย ธนพล ศรีทะโร
35 27338 นาย ธนพัฒน โชคเหมาะ
36 27339 นาย ธนพัต พิลาแกว
37 27340 น.ส. ธนภรณ โคกมวง
38 27347 น.ส. ธนัชชา นาสูงเนิน
39 27357 นาย ธีภพ เวียงพล
40 27360 นาย ธีรภัทร จันดาเขียว

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล



กลุม 3

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27363 น.ส. ธีราพร แหลมคม
2 27364 นาย นครินทร คุมพล
3 27367 นาย นนทกร จั่นทอง
4 27370 น.ส. นภสร อําพะรัตน
5 27373 น.ส. นภารัตน ลีภูเขียว
6 27374 นาย นราธิป ดามพสุกรี
7 27381 น.ส. นิชาภัทร ชัยอาสา
8 27382 น.ส. นิติยา ทองวงศ
9 27386 น.ส. เนตรชนก  ศรีมงคล
10 27388 นาย บดินทร ภิรมยไตรภักดิ์
11 27390 น.ส. บุญสิตา เฉลิมหมู
12 27393 น.ส. เบ็ญญาภา ครองพวก
13 27398 น.ส. ปนัดดา ทาชาง
14 27404 นาย ปรเมศวร เหตุเกษ
15 27405 นาย ปรเมษฐ มุงชัยภูมิ
16 27408 น.ส. ประภัสสร พันททัน
17 27409 น.ส. ประภัสสร คําสี
18 27410 น.ส. ประวิณา ทองลาด
19 27411 น.ส. ประวีณา จําปามูล
20 27415 น.ส. ปริยฉัตร สิทธิการ
21 27418 น.ส. ปรียาพร ศรีลา
22 27419 น.ส. ปลายฝน วงคษาไชย
23 27420 น.ส. ปวีณา ดวงชมภู
24 27421 น.ส. ปญฑารีย ใหญรัมย
25 27423 น.ส. ปทมพร ภูละมัย
26 27424 น.ส. ปานตะวัน อิ่มกมล
27 27425 น.ส. ปาลิตา พงษไพศาล
28 27428 น.ส. ปยรัตน สุวรรณรัตน
29 27430 น.ส. ปยะธิดา คลาดโรค
30 27432 น.ส. ปุนยาพร พงษจันทร
31 27438 นาย พงษพิพัฒน สีจุย
32 27440 น.ส. พรชิตา นาสมภักดิ์
33 27441 นาย พรพิบูลย ทองศษิ
34 27442 น.ส. พรรณจิรา หงสหิรัญ
35 27444 น.ส. พลอยชมพู สอนสําโรง
36 27446 น.ส. พัชราภา คําราช
37 27448 น.ส. พัชรินทร ภัทรพันธุกุล
38 27450 น.ส. พัชรี ดอนสิงห
39 27451 น.ส. พัตรพิมล สีลอม
40 27454 น.ส. พิชชาพร หาญอาสา

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล



กลุม 4

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27455 น.ส. พิชชาวรรณ เข่ืองสถุง
2 27458 น.ส. พิททิยานันท ศรีชัยภูมิ
3 27459 น.ส. พิมญาดา เศารยะสกุล
4 27460 น.ส. พิมพชนก บุญโยธา
5 27465 น.ส. พิมพิสุทธ์ิ อาจกลา
6 27471 น.ส. พิลาสลักษณ เพิ่มบุญ
7 27473 นาย พิสิษฐสรรค ปราบวิชิต
8 27475 นาย พีรพัฒน รุงเรืองพัฒนโชค
9 27482 น.ส. แพรววา เกนชัยภูมิ
10 27483 น.ส. แพรวา คานแกว
11 27484 น.ส. ฟาริดา ศิลาไพร
12 27485 น.ส. ภคพร เขียวชัยภูมิ
13 27486 นาย ภควัฒน พิมพศรี
14 27488 น.ส. ภัคจีรา ไพศาลพันธ
15 27490 น.ส. ภัททิยา ชมชวน
16 27495 น.ส. ภัทราพร เลี่ยว
17 27496 น.ส. ภัทราวดี เติมทรัพย
18 27500 นาย ภานุพงษ จันสีหา
19 27502 นาย ภูธฤทธ์ิ พันโพคา
20 27507 นาย ภูริภัทร ตอเชื่อ
21 27508 นาย ภูวนัย นิจประทุม
22 27509 นาย ภูวฤทธ์ิ ศรีพุทธา 
23 27510 น.ส. ภูสุดา ทองศษิ
24 27511 น.ส. มณีรินทร เเสงสีงาม
25 27517 น.ส. เมวดี สีโคตร
26 27519 น.ส. ยุภาวรรณ กุลสุวรรณ
27 27520 น.ส. เยาวนิตย กลางวงค
28 27521 นาย รชต คลังสมบัติ
29 27522 น.ส. รดามณี บุตร โร บล 
30 27523 น.ส. รติญาดา หาชัยภูมิ
31 27526 นาย รพีพัฒน สินธุภูมิ
32 27527 นาย รพีภัทร สิงหชัยภูมิ
33 27528 นาย รัฐเขต เวียงสิมมา
34 27533 นาย รัฐศาสตร ริมโพธิ์
35 27534 นาย รัตนชัย กัณหารัตน
36 27535 น.ส. รัตยาพร สอนจอย
37 27536 นาย รุงตะวัน ดีบานโสก
38 27542 น.ส. ลีลาวดี แกวรัตนชัยกุล
39 27544 น.ส. เลิศลักษณ แจมมณี
40 27545 น.ส. วงเดือน เดชชัยภูมิ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา



กลุม 5

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27546 น.ส. วชิฎาภรณ ดานตระเวน
2 27548 น.ส. วรกานต คลังชํานาญ
3 27549 นาย วรพล พุลเพ็ชร
4 27551 น.ส. วรรณิษา นาลาด
5 27552 น.ส. วรรณิสา หาญละคร
6 27554 นาย วรวุฒิ  โสโพธ์ิ
7 27555 น.ส. วราภรณ ประเสริฐชัย
8 27557 น.ส. วริศรา ผดุงจิตร
9 27560 นาย วาทิวุทธ อินทนัย
10 27562 น.ส. วินัสนันท เชื้อชํานาญ
11 27564 น.ส. วิภาภรณ ยินรัมย
12 27566 นาย วิวัฒน ฤาชา
13 27570 นาย ไวทย สมศรี
14 27571 น.ส. ศรัญญา หงษสุวรรณ
15 27576 น.ส. ศศยิาภรณ ตั้งภูมิพงษ
16 27577 นาย ศักดิ์ดา แววสูงเนิน
17 27579 นาย ศาสตรา ไพศาลธรรม
18 27586 น.ส. ศิริวรรณ สะเดา
19 27589 นาย ศุภกิจ ถานะพิม
20 27591 นาย ศุภชัย นากร
21 27594 น.ส. ศุภสิริ เก้ือกูล
22 27595 น.ส. ศุภัชญา บัวใหญ
23 27596 น.ส. ศุภัชญา กลาสงคราม
24 27601 น.ส. สรัญญา นาคทน
25 27602 น.ส. สวรินทร ทัพสุริย
26 27603 นาย สหภาพ ปะวะโค
27 27604 นาย สหรัฐ ทวีโชค
28 27606 น.ส. สาธิตา บุญแจด
29 27607 น.ส. สายชล ตะโกสีย
30 27612 น.ส. สิรสา ประสานศกัดิ์
31 27614 น.ส. สิรินยา ศรีคําเวียง
32 27617 น.ส. สุจิตรา ภูแลนกลา
33 27618 น.ส. สุชาดา ฐานวิสัย
34 27619 น.ส. สุชาดา ซาไข
35 27621 น.ส. สุฑาทิพย ถ่ินสมุทร
36 27622 นาย สุณัชพล โชคสวัสดิ์
37 27624 น.ส. สุธาสินี ปนวิเศษ
38 27626 น.ส. สุธิดา มูลขุน
39 27628 น.ส. สุพัตรา จันทรดาเขียว
40 27629 น.ส. สุภัทรา ภูครองจิตร

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล



กลุม 6

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 27630 นาย สุวรรณภูมิ เดือนศรี
2 27633 น.ส. หทัยกาญจน หารอาวุธ
3 27635 น.ส. อชิรญาณ อินนอก
4 27639 นาย อติยะ ยะลา
5 27641 น.ส. พิมพชนก เพียรคาํ
6 27642 นาย อธิพจน พลายเนาว
7 27646 น.ส. อภิชนันท เก่ืองกระโทก
8 27653 น.ส. อรปรียา สิงหเทพ
9 27654 น.ส. อรปรียา เลขาโชค
10 27658 น.ส. อัครณี ผองใส
11 27660 น.ส. อัญชริกานต กลุมจันทร
12 27661 น.ส. อัษฎารัตน ปานชาลี
13 27663 น.ส. อารยา มะลัยคํา
14 27664 น.ส. อารยา ขุงสันเทียะ
15 27665 นาย อิทธิชัย คํามา
16 27666 น.ส. อินทิรา ศรีวงศชัย
17 27667 น.ส. อินทิรา จันมี
18 27669 นาย อิสระ เอี่ยมศรี
19 27725 นาย รัตน โพเทพา
20 27727 น.ส. ณัชชา หงษวิไล
21 28275 น.ส. พลอยปภัส รักษจิตรานุสรณ
22 28285 น.ส. ศุภาวรรณ บรรเทา
23 29372 น.ส. ณัฐรดา ลุนจักร
24 29413 นาย อรรณพ ทองทิพย
25 29401 นาย ศรุจ สีราข
26 27468 นาย พิรัชย ประจําหลัก
27 29403 นาย ศุภสิทธิ์ โนตสุภา
28 27627 น.ส. สุนิษา แมนศรี
29 27559 น.ส. วันวิสา ชัยวงษ
30 29385 น.ส. พชรพร สาลีทอง
31 27466 น.ส. พิมลรัตน ทาชา
32 29375 นาย ธนกร ชนชี
33 29387 น.ส. พัชรินทร โคนชัยภูมิ
34 29358 น.ส. กุลณัฐธิดา คลังทอง
35 27342 นาย ธนภูมิ หาญสกุล
36 29377 น.ส. ธัญพิชชา ไพศาลพงษ
37 27652 น.ส. อรปรียา นารีรักษ
38 29404 นาย ศุภานน โทมน
39 29393 น.ส. มนทกานต อานิสงฆ
40 29359 น.ส. เขมินทรา จันทรโท

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล



กลุม 7

ที่ เลขประจําตัว นักเรียน หมายเหตุ
1 29408 นาย สุภฉัตร โรจนเรืองไร
2 27288 นาย ณัชพล ขุนบุญ
3 29364 นาย จิรเมธ  แกวชวย
4 27597 น.ส. ศุภัทรศริิ อุดมพร
5 29382 น.ส. บงกชกร ทวีเงิน
6 29402 น.ส. ศิรประภา จันทรนัย
7 27657 น.ส. อริสา หมั่นคง
8 27491 นาย ภัทรชนน มนตรี
9 29380 นาย ธีรพัฒน บํารุงเชื้อ 
10 29399 น.ส. วรรณษา ทวยมาตร
11 27212 นาย ไกรวิชญ สุวรรณโคตร
12 27379 น.ส. นันทิยา เลิศวงษ
13 29414 น.ส. อลิสดา รอดสีเสน
14 27352 นาย ธวัชชัย จําปาออน
15 29370 น.ส. ณฐพร คันสูงเนิน
16 27271 นาย ฐานัชฌา ละกําปน
17 29394 น.ส. มัญฑิตา กันหารัตน
18 29379 น.ส. ธันวารักษ แสกระโทก
19 29415 น.ส. อุษามณี ตระกูลศรี
20 29362 น.ส. จรรยพร ถานาจาร
21 27368 นาย นนทกร ดํารงฤทธิกุล
22 27233 นาย จิรายุ งามกระบวน
23 29406 นาย สิรวิชญ คําเบาเมอืง
24 29409 นาย สุภดนัย ธัญญาหาร
25 29366 น.ส. ชัชฎาภรณ ตรัยฤทธิกุล
26 28274 น.ส. ธิติสุดา อนุโยธา
27 29395 น.ส. มัทนียา นานอก
28 29400 น.ส. วันทนา พงษสพัง
29 29389 น.ส. พิมยดา เคนบานเปา
30 27366 นาย นนทกร อิ่มสุข
31 29360 นาย คณาพิพัฒน คายชัยภูมิ
32 29391 น.ส. ภัทรพร เลิศชีวา
33 29357 น.ส. กุลกิติกร กองศรี
34 29397 นาย รติพงษ ศรีเสนหา
35 29398 นาย โรนัลด โคลม โทมัส
36 29388 นาย พิเชษฐ มูลจนะบาตย
37 29371 น.ส. ณัฐฌา เเสงชัยภูมิ
38 29373 นาย ณัฐวุฒิ ชาลีเขียว
39 29374 นาย ทีปกร กาญจนเสถียร
40 29412 น.ส. อนุธิดา ชํานาญ

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 หองเรียนปกติ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)    โรงเรียนแกงครอวิทยา

ชื่อ - นามสกุล


