
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/1 1. นายสุระชัย เวียงดินด า

ภาคเรยีนที ่1  ปีการศึกษา  2563 2. นางสาวนิตยา  แช่มสูงเนิน

รายวิชา ...................................  รหัสวิชา .................... กิจกรรม .....................................................
เลขที่ เลขประจ าตัว

1 เด็กชายกติติชัย  บุรุรัตน์
2 เด็กชายชนกานต์ ธนเกยีรตินิธิกลุ
3 เด็กชายณัฐพงศ์ พวงมาลา
4 เด็กชายณัฐพล กรึมสูงเนิน
5 เด็กชายณิธิพงษ์ ชาญนอก
6 เด็กชายธนภัทร วิบูลย์เชื้อ
7 เด็กชายธีระธรรม เนมขุนทด
8 เด็กชายนวพล บุญไกร
9 เด็กชายประดิพัทธ์  แสงสูงเนิน
10 เด็กชายพันธ์ุสิทธ์ิ พรหมทา
11 เด็กชายศิริวัฒน์ ดวงสุนทร
12 เด็กชายอดิศร ธรรมรักษ์
13 เด็กชายอคัรชัย เลิศวิลัย
14 เด็กหญิงกฤติยาณี ชมโคกกรวด
15 เด็กหญิงกลัยรัตน์ สมศรี
16 เด็กหญิงจณัิฐตา เพ็งกลาง
17 เด็กหญิงจรินันท์ นิ่มสูงเนิน
18 เด็กหญิงณัฐนรี ภูศรี
19 เด็กหญิงธนพร แตงทองค า
20 เด็กหญิงธนภรณ์ นอสูงเนิน
21 เด็กหญิงธัญย์ปภัทร เปล่งสันเทียะ
22 เด็กหญิงธัญลักษณ์ โพดสูงเนิน
23 เด็กหญิงนันทิชา  โฉสูงเนิน
24 เด็กหญิงพัชรพร  เขตสูงเนิน
25 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช านาญ
26 เด็กหญิงภัทรพร ฮดสูงเนิน
27 เด็กหญิงภาวิดา สอนโอก
28 เด็กหญิงยุพารัตน์ เนียมสูงเนิน
29 เด็กหญิงรสชรินทร์ รอดเอีย่ม
30 เด็กหญิงรุ้งตะวัน จนัทร์หอม
31 เด็กหญิงสุคนธวา วิศิษฏ์วิทยากร
32 เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชู
33 เด็กหญิงสุรางคณางค์ คินขุนทด

โรงเรียนกุดจกิวิทยา
อ าเภอสูงเนิน  จงัหวัดนครราชสีมา

ครทูีป่รกึษา 

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/2 1. นางสาววาสนา หวยสูงเนิน

ภาคเรยีนที ่1  ปีการศึกษา  2563

รายวิชา .................................... รหัสวิชา .................... กิจกรรม ......................................................
เลขที่ เลขประจ าตัว

1 เด็กชายกฤตภาส ภิลัยวรรณ
2 เด็กชายกฤษกร บญุค า
3 เด็กชายกันตวัฒน์ กันตามนต์
4 เด็กชายกิตติภพ ปกัสูงเนนิ
5 เด็กชายณรงค์กรณ์ งวดสูงเนนิ
6 เด็กชายณัฐวัช แสนจังหรีด
7 เด็กชายธนวัฒน ์ แก้วสูงเนนิ
8 เด็กชายธวัชชัย  โพธ์ิสูงเนนิ
9 เด็กชายประกาศิต ศรีอนนัต์
10 เด็กชายพงศกร สุคันธรังษี
11 เด็กชายพนูศักด์ิ กรดสูงเนนิ
12 เด็กชายภูริภัทร ควินรัมย์
13 เด็กชายรัชชานนท์ ถีสูงเนนิ
14 เด็กชายวรพงษ์   แสงทอง
15 เด็กชายวีระโชติ จันทรคาม
16 เด็กชายศิริศักด์ิ  นานอก
17 เด็กชายศุภณัฐ   ศรีจันทร์
18 เด็กชายสรไกร   โฉสูงเนนิ
19 เด็กชายเอกภพ สงวนสุข
20 เด็กหญิงกนษิฐา สุวรรณดวง
21 เด็กหญิงกิติญากร จ้ าหนองโพธ์ิ
22 เด็กหญิงปณิตา เล่ือนสูงเนนิ
23 เด็กหญิงปยิวรรณ โปร่งกระโทก
24 เด็กหญิงพรรัมภา ชมโคกสูง
25 เด็กหญิงพชัรพร  เหล็กสูงเนนิ
26 เด็กหญิงศรันย์พร พงษ์ใหม่
27 เด็กหญิงอัญชิสา วินจินยัภาค

ช่ือ - สกุล

ครทูีป่รกึษา 

โรงเรียนกุดจกิวิทยา
อ าเภอสูงเนิน  จงัหวัดนครราชสีมา



รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/3 1. นางลาภิศร เหมนิธิ

ภาคเรยีนที ่1  ปีการศึกษา  2563 2. นางสาวบ าเพ็ญแช่มสูงเนิน

รายวิชา .................................... รหัสวิชา .................... กิจกรรม ......................................................
เลขที่ เลขประจ าตัว

1 เด็กชายกฤษฎา รานอก
2 เด็กชายชิติพทัธ์ สาคร
3 เด็กชายธีรพงศ์ ศัพทานนท์
4 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนหงษ์ทอง
5 เด็กชายนนทวัฒน์ สีสร้อย
6 เด็กชายบณัฑิต แยบสูงเนนิ
7 เด็กชายปพนวิช แปวสูงเนนิ
8 เด็กชายพรพจน์ นลิเพช็ร
9 เด็กชายภาคภูมิ วินจินยัภาค
10 เด็กชายวุฒิเดช อ้อยแขม
11 เด็กชายวุฒิพฒัณ์ ท านาดี
12 เด็กชายสันติชัย หมุนรอด
13 เด็กชายอรรคพล สมดี
14 เด็กหญิงการะเกด จุกลาง
15 เด็กหญิงชุติมา โฮสูงเนนิ
16 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เอกจันทกึ
17 เด็กหญิงธนภรณ์ ก้อนจะรา
18 เด็กหญิงประภัสสร คงประทปี
19 เด็กหญิงปาริฉัตร วารีบอ่
20 เด็กหญิงพรสวรรค์ โยบสูงเนนิ
21 เด็กหญิงมินธาดา รัตนะหมื่นจิตร
22 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุลิศนนัท์

โรงเรียนกุดจกิวิทยา
อ าเภอสูงเนิน  จงัหวัดนครราชสีมา

ครทูีป่รกึษา 

ช่ือ - สกุล





กิจกรรม ......................................................



กิจกรรม ......................................................


