
ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกัณฐัศว  ศรไชย
2 เด็กชายกิตติพงศ  ทองคํา
3 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุรักษ
4 เด็กชายขวัญชัย  หาญพล
5 เด็กชายจีรภัทร  รุณพงษ
6 เด็กชายไชยพงศ  คมใส
7 เด็กชายปญญา  กลาหาญ
8 เด็กชายภานุวัฒน  สุวรรณ
9 เด็กชายมนตรี  จัดตุราเพศ
10 เด็กชายรุงศักดิ์  มูลคํา
11 เด็กชายวรากร  กองไชยศรี
12 เด็กชายวีระภัทร  จําพันธ
13 เด็กชายศักยพรณ  ศรีธรรม
14 เด็กชายศุภณัฐ  แสนสมบัติ
15 เด็กชายอนุสิทธิ์  ยิบไธสง
16 เด็กชายอรุณ  คมไสย
17 เด็กชายอัญชกูล  บุญชาติ
18 เด็กหญิงกชกร  คมไสย
19 เด็กหญิงกรรวี  เพ็งดี
20 เด็กหญิงจันทนิภา  คําตา
21 เด็กหญิงจิราภรณ  คมไสย
22 เด็กหญิงเจนจิรา สารสุข
23 เด็กหญิงธิญสินี  ครองใจ
24 เด็กหญิงธิติรัตน  คําดก
25 เด็กหญิงนัยภรณ  คําศรี
26 เด็กหญิงนิชานันท  คําผง
27 เด็กหญิงปาลิดา โอชา
28 เด็กหญิงพรพรรณ อุนพันธ
29 เด็กหญิงพาทิศ  เตาทอง
30 เด็กหญิงพิชญานันท  บุญมา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2564

โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1



31 เด็กหญิงเมษยา  สอนจิตร
32 เด็กหญิงสิริยากร  ครองยุทธ
33 เด็กหญิงสุณิสา  ขยันวงค
34 เด็กหญิงสุรีรัตน  ทองขาว
35

ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกิตติพงษ วงษทอง
2 เด็กชายจิรานุวัฒน  พันธแนน
3 เด็กชายจีรศักดิ์  ฉวีรักษ
4 เด็กชายชัยชนะ  โคกศรีนอก
5 เด็กชายตะวัน  ลีลา
6 เด็กชายธนชัย  ครองใจ
7 เด็กชายธนวินท  สอนเศษ
8 เด็กชายนราวิชญ  ลิลาจันทร
9 เด็กชายนันทพัฒน คํ่าจุล
10 เด็กชายนันทิพัฒน  แกนสาร
11 เด็กชายภูเบศ  บัวสอง
12 เด็กชายภูริวัฒน  ยอดออน
13 เด็กชายวรากร  ศรีสุรักษ
14 เด็กชายศรายุธ ทองแกะ
15 เด็กชายสิทธินนท  รัตนวัน
16 เด็กชายสุธินันท  พิเคราะหยาม
17 เด็กชายสุวรรณ คุซิตา
18 เด็กหญิงกัญญาพร  สมทิพย
19 เด็กหญิงจรรยพร  สาวัง
20 เด็กหญิงณภัทร นวนขันธ
21 เด็กหญิงณัฐวิภา ครองใจ
22 เด็กหญิงธัญชนก ตรีเหรา
23 เด็กหญิงนิชา  หนูกระโทก
24 เด็กหญิงปณิดา ขันแข็ง
25 เด็กหญิงปวรรัตน  ขันธวงค
26 เด็กหญิงพนิดา เชื้อหอม
27 เด็กหญิงพิริญาณ  นามบาง
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28 เด็กหญิงพุทธินันท จิตตจันทร
29 เด็กหญิงมนธิรา  มีพันธ
30 เด็กหญิงศิริลภัทร  เคารพ
31 เด็กหญิงสุชานารี  ผูนวนงาม
32 เด็กหญิงสุทธิดา  เสนคราม
33 เด็กหญิงอภิสรา  ไกรษี
34 เด็กหญิงอภิญญา  เนตรแกว

ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกรธวัช โคสา
2 เด็กชายกิตติชนม  แอกทอง
3 เด็กชายขวัญชัย   หาญพล
4 เด็กชายจิรวัฒน บุญแสน
5 เด็กชายชยานันท  ทัดเทียม
6 เด็กชายฐิติพงษ  บุญมา
7 เด็กชายณัฐวรรธน  พิมพพวง
8 เด็กชายทักษดนัย  สินธุแกว
9 เด็กชายธนดล อนุพันธ
10 เด็กชายธนทัต  ศรีกุล
11 เด็กชายนรวิชญ ภูมิภาค
12 เด็กชายปรมินทร   ศิริ
13 เด็กชายปยพัฒน  พรมมาศ
14 เด็กชายปยวงศ  บุญมา
15 เด็กชายพีรพงษ  ธรรมนิยม
16 เด็กชายวันชัย  วาเสป
17 เด็กชายศุภกฤต ศุภศร
18 เด็กชายสิทธินนท  ชมขื่น
19 เด็กหญิงกรรณิการ  จิบทอง
20 เด็กหญิงกวินทรา  สืบสา
21 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองพรหม
22 เด็กหญิงชยานันต  เขียวออน
23 เด็กหญิงณิชกุล  สอนกุพันธ
24 เด็กหญิงณิชรัตน  ศรชัยญาติ
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25 เด็กหญิงธิญสินี  ครองใจ
26 เด็กหญิงนานา  จําปา
27 เด็กหญิงนิชา หนูกระโทก
28 เด็กหญิงนิชาพร  สุขมณี
29 เด็กหญิงปาลิตา  บุญไหญ
30 เด็กหญิงพรรณิภา   คํามี
31 เด็กหญิงแพรวประกาย  ดีสา
32 เด็กหญิงวรกานต   พรมสุข
33 เด็กหญิงศิริขวัญ  แจมแจง
34 เด็กหญิงเสาวิภา  วินทะชัย

ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายจิรายุทธ เลือกนารี
2 เด็กชายชุติพันธ บุญวัน
3 เด็กชายณัฐนนท นวลแยม
4 เด็กชายธนกร  ปองกัน
5 เด็กชายธีระพัฒน เวียงจันทร
6 เด็กชายธีรัช   ใจแจง
7 เด็กชายนนธกร รัตนวัน
8 เด็กชายปฐพี  พิมาทัย
9 เด็กชายประวันวิทย  โหลคํา
10 เด็กชายประวิทย   สุปตติ
11 เด็กชายพงศกร อินทรพงษ
12 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีคําวงค
13 เด็กชายพิริยกร  ทองสุข
14 เด็กชายรัฐศาสตร  มาตขาว
15 เด็กชายวงศกร แสนมิตร
16 เด็กชายศิลากรณ  ศรชัย
17 เด็กชายสุทธิรักษ แสงคุณ
18 เด็กชายอัศวิน พรหมลา
19 เด็กหญิงกชกร บุตรอุดม
20 เด็กหญิงกานติมา กองมณี
21 เด็กหญิงการะเกด  น่ิมนวล
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22 เด็กหญิงเกสรา สุขเกษม
23 เด็กหญิงคณิตตา  เหรียญทอง
24 เด็กหญิงจิรัชยา รัตนะวัน
25 เด็กหญิงชญานุช   แสนวัง
26 เด็กหญิงบัณฑิตา กลอนศรี
27 เด็กหญิงปาริตา  จันประสิทธิ์
28 เด็กหญิงภาสินี  เหลาเขตกิจ
29 เด็กหญิงวริศรา  อาจมูลตรี
30 เด็กหญิงวิมลพรรณ  แขงขัน
31 เด็กหญิงสุจิตรา   พิมศร
32 เด็กหญิงสุวรา  อุสาขะ
33 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจดี
34 เด็กหญิงอารยา  อยูเจริญ



ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 นายนนธวัช  ยาสี
2 นายคมสันต  สองสีโรจน
3 นายสุทิวัส    ใจแจง
4 นายรัตติโชค  พรหมทัติ
5 นายอนุรักษ  ทนงค
6 นายพลพล  พวงเกษ
7 นายเดชวรจิตร  เศษมาตร
8 นายบารมี  ปดตานะโพธิ์
9 นายรัฐภูมิ   เจือทอง

10 นายวุฒิชัย  สุริยกานต
11 นายจัตุภัทร  คําจันทร
12 นายระพีพงษ  สิงประเสริฐ
13 นายพงษสิทธิ์  คําแนน
14 นางสาวประภัสดา  พลชาติ
15 นางสาววรรณิสา  บุญชาติ
16 นางสาวสุจิตรา  วันคาร

17 นางสาวกวิดา  พิมพสมาน
18 นางสาวอรจันทร  สังขาว
19 เด็กหญิงปณิดา  ไชยงาม
20 นางสาวกัญญาพัชร  ทองทวี
21 นางสาวกัญญาภา  ศรศรี
22 นางสาวศศิวิมล อินธิเดช
23 นางสาวธนาวดี  นิวาท
24 นางสาวกนิษฐา  พิมศร
25 นางสาวพิราอร  จันดี
26 นางสาวรุงนภา  ศิลาคํา
27 นางสาวมนตนภา  ศรีนวล
28 นางสาวสิวิกา  ชันษา
29 นางสาวนิรัชพร  ศรีชาเนตร
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30 นางสาวลัดดาวัลย  จะเยืองรัมย
31 นางสาวศุภลักษณ  คําจันทร
32 นางสาวอรสา  ขันทอง
33 นางสาวณัชชา  เคารพ
34 นางสาวพีรดา  โพธขาว
35 นางสาวเปรมฤดี  อุระวงศ
36 นางสาวกมลรัตน  อินธิมาศ
37 นางสาวพิมพนภัส  พัดทอง
38 นางสาวนงนภัส  ระกํา
39 นางสาวพัชรินทร ดอกเกษ
40 นางสาวเมภาวี  เกศรีสังข
41 นางสาวบุญญิสา  วงศทอง

ลําดับที่ ชื่อ -นามสกุล หมายเหตุ
1 นายเดชณรงค  ปองกัน
2 นายจิรภัทร  กระมล
3 นายจรัสกร   ญานศิริ
4 นายชยพล  กองสีนนท
5 นายณัฐวุฒิ  อุทุม
6 นายกรวิชญ  บุญเพิ่ม
7 นายสมพงษ  ศรีผอง
8 นายศิวัฒน   วันโท
9 นายปริวัตร  จําเริญดี
10 นายธนารายณ  ธรรมบุตร
11 นายวรเดช  ยอมพันธ
12 นายจักรพงษ  สะนัย
13 นายศรทอง  เรืองแจม
14 นางสาวพิชชานันท  สังขภักดี
15 นางสาวสุภารัตน  ทองหม
16 นางสาวอัจฉริยาภรณ   แกวภักดี
17 นางสาวกมลพร   วงศามาลย
18 นางสาวนุกูลกิจ  ลิลาจันทร
19 นางสาวไขมุก   ไชยคุณ
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20 นางสาวสุพัตรา  บุญไห
21 นางสาวสุยาพร  กัณหารินทร
22 นางสาวสุรียรัตน  ขาวพรม
23 นางสาวนิสา  คลายแกว
24 นางสาววริศรา  คําภา
25 เด็กหญิงสายชล  มะเดือ
26 นางสาวไอลดา  วัดสัย
27 นางสาวสิรินทรา  กลิ่นพิกุล
28 นางสาววรีรัตน  ตุยเรือง
29 นางสาวชิโนรส  ลิลาด
30 นางสาวพิมพพิสุทธิ์  จูมคํา
31 นางสาวจุฬาลักษณ  ถูระวรณ
32 นางสาวพัทธธีรา  ชนะวงษ
33 นางสาวนิรัชพร  ศรีชาเนตร
34 นางสาวกรพินธ  คําเกษ
35 นางสาวอรวรรณ  ชาดทอง
36 นางสาวพรทิพย   ทับทิมทอง
37 นางสาวพรนัชชา   ศรีสุภัคสกุล
38 เด็กหญิงเพชร  บุญไตรแกว
39 นางสาวนิศารัตน  เครือออน
40 นางสาวภัทรินทร  ศรีสุข




