
บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (SMR) 
ปีการศึกษา 2561



ห้องสอบที ่1
ห้อง 522

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 11126 เด็กชาย พีรพัฒน์ พงษ์จนัทร์
2 11102 เด็กหญิง ปวีณา ผมเพชร
3 11103 เด็กชาย ภัทรพล อปุระ
4 11119 เด็กชาย ชนะภูมิ โคกม่วง
5 11122 เด็กหญิง ศิวลักษณ์ พลเหีย้มหาญ
6 11120 เด็กชาย ปวีร์กร กิ่งพุม่
7 11105 เด็กหญิง นุชรา อารีเอื้อ
8 11112 เด็กชาย เฉลิมราช โคตรนาลา
9 11124 เด็กหญิง สุธาสินี ศิริภูมิ
10 11113 เด็กชาย ธเนศ เจตกาลบุญชู
11 11125 เด็กหญิง จติรลดา ง้าวนาเสียว
12 11127 เด็กหญิง นริศรา วงษ์นามน
13 11116 เด็กชาย วริศ งามสกลุ
14 11104 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ หงษ์เงิน
15 11123 เด็กหญิง ปานชวีา ซาไข
16 11114 เด็กชาย ชาคริต แขสิงห์
17 11128 เด็กชาย ธีระภัทร คนชยัภูมิ
18 11121 เด็กชาย ปัณณธร ชาวเชยีงตุง
19 11107 เด็กหญิง นภกานต์ นาใจกล้า
20 11106 เด็กหญิง นิตยา ยนิดี
21 11129 เด็กหญิง วิภาวินี อุ่นจงัหาร
22 11130 เด็กหญิง มนชนก ชาลี
23 11115 เด็กหญิง อจัฉริยาภรณ์ แสงสิงห์
24 11101 เด็กหญิง ศศิธร ขนุหอม
25 11110 เด็กหญิง ณปภา ไตรเสนีย์
26 11108 เด็กหญิง อมรรัชฎ์ จนัมณี
27 11118 เด็กหญิง รับขวัญ เยน็ทรวง
28 11111 เด็กชาย ธนกฤต ครองเคหา
29 11117 เด็กชาย สรวิชญ์ ศาสนสุพินธุ์
30 11109 เด็กหญิง โชติกา นาอดุม

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่2

ห้อง 523

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 11201 เด็กหญิง ชนิดา องิชยัภูมิ
2 11218 เด็กหญิง เสาวนิตย์ สุวรรณแสง
3 11210 เด็กหญิง อนิทิรา บุญอภัย
4 11214 เด็กหญิง นิตติยา มนเทียน
5 11215 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ไชยธานี
6 11221 เด็กหญิง ชลธิชา หลงสอน
7 11222 เด็กหญิง สิรินารถ บานเยน็งาม
8 11208 เด็กชาย นิธิภูมิ บุญประสพ
9 11225 เด็กชาย สิทธิพงษ์ ผดุงโชค
10 11206 เด็กหญิง พิยดา ปิดตาทะสา
11 11219 เด็กหญิง อรุณวรรณ แสงค า
12 11202 เด็กชาย ทัศน์พล แสงเดือน
13 11209 เด็กหญิง ดุษฎี สิงห์นุโคตร
14 11203 เด็กหญิง ชนกานต์ ขิ้งชยัภูมิ
15 11223 เด็กหญิง ชติุกาญจน์ เปรมชาติ
16 11227 เด็กชาย ทฤษฎี แถวไธสง
17 11211 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แกว้โนนตุ่น
18 11228 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สียางนอก
19 11204 เด็กหญิง พัชราภรณ์ จมุพล
20 11224 เด็กหญิง อรษา ธรรมปัญญา
21 11217 เด็กหญิง ชลธิชา สู้ศึก
22 11230 เด็กหญิง กลุชา นิรัตน์
23 11216 เด็กหญิง หทัยชนก เมฆะวัน
24 11229 เด็กหญิง ธมลวรรณ น้อยลา
25 11213 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ โคตรประทุม
26 11212 เด็กหญิง สุธาสินี วานิชศุภชยั
27 11207 เด็กหญิง ประกายแกว้ สุดวิชยั
28 11220 เด็กหญิง ภัทรพร บุญเกื้อ
29 11226 เด็กหญิง อรวรรณยา เรืองศรี
30 11205 เด็กชาย พศวัต ฐานวิเศษ

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่3
ห้อง 524

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 11317 เด็กหญิง จรัิชญา มิตร์มาก
2 11309 เด็กหญิง ณีรนุช เกดิม่วงหมู่
3 11323 เด็กหญิง ภัทราวดี ยทุธชยั
4 11306 เด็กหญิง ศิริกลัยา ชมนาวัง
5 11320 เด็กหญิง พรนภา จ าพงษ์
6 11330 เด็กหญิง กลัยารัตน์ ร่มล าดวน
7 11310 เด็กชาย วริทธิ์พล รินทะจกัร
8 11327 เด็กหญิง วนัญญา พงษ์สระพัง
9 11322 เด็กหญิง กติติยา สารค า
10 11324 เด็กหญิง ณิชกานต์ โชคสวัสด์ิ
11 11316 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เทียมเลิศ
12 11304 เด็กชาย วรติณห์ บุตรศรี
13 11302 เด็กชาย ณัฐชนน แกว้สวัสด์ิ
14 11318 เด็กหญิง ชโรชา อนันตศิริจนิดา
15 11305 เด็กชาย ภควัต จนันวน
16 11314 เด็กหญิง วัลวรี ค าศรี
17 11312 เด็กชาย พชรวิทย์ พรหมวิชยั
18 11329 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ค าพล
19 11303 เด็กหญิง ณชเล โยชยั
20 11307 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สิรินันทเกตุ
21 11315 เด็กชาย ณัฐภูมิ พรมวิเศษ
22 11313 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เคล้ากระโทก
23 11319 เด็กหญิง อรกญัญา แพ่งศรีสาร
24 11328 เด็กหญิง จารุวรรณ ค้อไผ่
25 11321 เด็กหญิง พินท์นิภา โนนโม้
26 11301 เด็กหญิง ณฐพร จนัโทศรี
27 11308 เด็กหญิง ธาลิสา ฮาดวิเศษ
28 11325 เด็กหญิง กนัยารัตน์ ต่อสกลุ
29 11311 เด็กชาย ภานุวัฒณ์ ฟังเพราะ
30 11326 เด็กหญิง ปิยดา จ าปาแกว้

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561
ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่4
ห้อง 525

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 11407 เด็กหญิง ศศิกานต์ เฉลิมลาภ
2 11401 เด็กหญิง ลลนา หล้าไทย
3 11418 เด็กหญิง ศรุดา คณะเพชร
4 11414 เด็กหญิง จนัทนิภา โกจารยศ์รี
5 11409 เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีแสวง
6 11403 เด็กหญิง ศิริกญัญา มังคะรุดร
7 11408 เด็กหญิง ชนม์ชนก พงษ์จนัทร์
8 11429 เด็กหญิง นภารัตน์ ไทยออ่น
9 11424 เด็กชาย ทวีศักด์ิ ภักดี
10 11430 เด็กชาย มลสวรรค์ แสนสมพงษ์
11 11426 เด็กชาย ปฏิมากร วงธานี
12 11402 เด็กชาย ปกป้อง มาตรก าจร
13 11428 เด็กชาย ปรัชญธรรม ธรรมมา
14 11425 เด็กหญิง กชกร สิงห์แกว้
15 11411 เด็กหญิง นัทธมน ดีบ้านโสก
16 11412 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สมจติ
17 11416 เด็กหญิง กนกพร ฐานคร
18 11427 เด็กหญิง ประภาลักษมี มงคลเคหา
19 11406 เด็กหญิง บุษรินทร์ โคตพันธ์
20 11422 เด็กชาย จกัรวุฒิ เฉยชยัภูมิ
21 11420 เด็กหญิง เขมิกา อคัลา
22 11413 เด็กชาย เชดิเกยีรติ บรรยงค์
23 11419 เด็กหญิง จริาภร พัดโพธิ์
24 11410 เด็กหญิง ปิยะวดี พงษ์จนัทร์
25 11404 เด็กชาย อทิธิ ธาตุรักษ์
26 11417 เด็กหญิง กญัญารัตน์ หิรัญหลาย
27 11405 เด็กชาย รัฐภูมิ น้อยปัญญา
28 11415 เด็กหญิง อมุากรณ์ ทองสุทธิ์
29 11421 เด็กหญิง ปนัดดา เมินเมือง
30 11423 เด็กหญิง นงนภัส สิงแสง

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561
ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่5
ห้อง 526

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 11516 เด็กหญิง รภัสกลุ วรรนิวาส
2 11505 เด็กชาย อาณัติพงษ์ พินไธสง
3 11514 เด็กชาย รัฐภูมิ ดิเรกศรี
4 11503 เด็กหญิง ชติศราพร งามสกลุ
5 11523 เด็กหญิง ปภาดา นิธิธนาธร
6 11508 เด็กหญิง ฐานิตา ทิพยสูตร
7 11515 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ชอบค้า
8 11510 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ชยัเนียม
9 11511 เด็กชาย ธีระภัทร เพียชอ่
10 11520 เด็กชาย ศุภกร ชยัมีเขยีว
11 11519 เด็กชาย วุฒินันท์ ใสบาล
12 11504 เด็กชาย รัฐภูมิ อนิทร์เดช
13 11518 เด็กชาย สิริโชค แกว้สุพรรณ
14 11502 เด็กชาย วรเทพ ช านิงาน
15 11512 เด็กชาย นิธิโชติ จาดเมือง
16 11507 เด็กชาย ชาญวิทย์ จ าปาวงษ์
17 11522 เด็กชาย ณัชพล ทองปน
18 11501 เด็กชาย ธนโชติ เครือสังข์
19 11521 เด็กหญิง มินตะยา มะณีหมุด
20 11509 เด็กหญิง กญัรัตน์ สมชยัภูมิ
21 11513 เด็กชาย ปฏิวัติ ปัดชาเขยีว
22 11506 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ พวงดอกไม้

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561
ชือ่-นำมสกุล

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ



บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)
ปีการศึกษา 2561



ห้องสอบที ่1
ห้อง 531

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 12130 เด็กหญิง รพินท์นิภา ตาปราบ
2 12103 เด็กชาย วัชรพล ผดุงโชค
3 12119 เด็กหญิง กนกวรรณ ช านาญพล
4 12105 เด็กชาย ธนาคาร นิตยาชติ
5 12109 เด็กชาย กติติพงษ์ โนนทะปะ
6 12104 เด็กชาย เป็นหนึง่ หิรัญค า
7 12114 เด็กหญิง สิริวิภาพร เต้าชยัภูมิ
8 12107 เด็กหญิง วรกมล เพ็ชรน้อย
9 12117 เด็กหญิง ชลธิชา สูงภูเขยีว
10 12120 เด็กหญิง นันธิดา มาลา
11 12101 เด็กหญิง วัชรี มังคละแสน
12 12128 เด็กหญิง ณัฐธิดา ช านาญ
13 12118 เด็กหญิง จฑุามาศ เหมือนหมัน่
14 12124 เด็กหญิง จริยาภรณ์ ค าเสนา
15 12110 เด็กชาย รัฐภูมิ ชยานนท์
16 12115 เด็กหญิง จนัจริา ประทุมชยั
17 12106 เด็กหญิง ภิรมร์ญา ศรีเฉลียว
18 12129 เด็กหญิง ณัฏฐิญาภรณ์ ไคขนุทด
19 12125 เด็กหญิง ชญาดา โนนศิริ
20 12112 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ กองศรี
21 12126 เด็กหญิง ภัคควิภา อปุพงษ์
22 12127 เด็กหญิง กวินธิดา หาญปราบ
23 12111 เด็กหญิง ชนัฎนันท์ พรหมมา
24 12122 เด็กชาย อยทุย์ เรียวชยัภูมิ
25 12121 เด็กชาย กติติภณ งานยางหวาย
26 12102 เด็กหญิง หยกผกา โชคบัณฑิต
27 12123 เด็กหญิง ธัญชนก ภาน้อย
28 12113 เด็กหญิง ณิชชาอร ไพรศรี
29 12108 เด็กหญิง ณัฐธิดา กลุจนัทร์
30 12116 เด็กหญิง จฑุารัตน์ ภูบัวดวง

ชือ่-นำมสกุล

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเขม้ (IEP) ปีกำรศึกษำ 2561



ห้องสอบที ่2
ห้อง 532

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 12215 เด็กชาย จริวัฒน์ ค าสุข
2 12212 เด็กหญิง รสสุคนธ์ บุญเพียร
3 12205 เด็กชาย ผดุงเกยีรติ ต้ังศิริไพบูลย์
4 12209 เด็กหญิง มณฑกานต์ ฤทธิ์ชยั
5 12214 เด็กหญิง อนันตญา สมจติร
6 12221 เด็กชาย ศุภกร ฆ้องนอก
7 12203 เด็กหญิง ณฐมน ไพเขต
8 12218 เด็กชาย อษัฎาภรณ์ ดาวชว่ย
9 12204 เด็กหญิง สมิตาพันธ์ ชาญชยั
10 12220 เด็กชาย วรินทร์ วิญญาสุข
11 12208 เด็กหญิง พรทิพา บูรณะกติิ
12 12201 เด็กหญิง ศิริวรรณ สีสัน
13 12223 เด็กหญิง เอเมลี ทอมสัน
14 12211 เด็กชาย กฤษฎา บุญโยธา
15 12222 เด็กชาย ถริวิทย์ รุ่งเป้า
16 12219 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นโล
17 12206 เด็กชาย ชนาธรณ์ บุตะเขยีว
18 12202 เด็กหญิง สุธางค์รัตน์ วันสูง
19 12216 เด็กหญิง บุษรากร สาละมุล
20 12224 เด็กหญิง ฝนงาม ญาณะนันท์
21 12210 เด็กหญิง ทักษมัณ เลิศด ารงกลุ
22 12207 เด็กชาย ภัทรพล สุราษฎร์
23 12213 เด็กหญิง กรรณิกา แซ่โง้ว
24 12217 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ค าภูเขยีว

ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเขม้ (IEP) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ



บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMR)
ปีการศึกษา 2561



ห้องสอบที ่1
ห้อง 522

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 41105 นาย นฤนัย ไตรเสนีย์
2 41114 นาย ปราบดา เรืองจนิดา
3 41111 นางสาว กติติญากร พาพันธ์
4 41127 เด็กหญิง ณัฐธิดา บดสูงเนิน
5 41129 นางสาว อญัชสิา องัคณิต
6 41102 เด็กหญิง กรรณิการ์ ลุมไธสงค์
7 41118 เด็กหญิง ณิชาภัทร ขนันาเรา
8 41124 นางสาว มีอนิ ลอดทอน
9 41120 นางสาว พิยดา การผ่อง
10 41112 นางสาว วรรณิษา งามใจ
11 41108 นางสาว มาริสา หมืน่ภักดี
12 41123 นางสาว วิจติตรา ปัชชาเขยีว
13 41130 นาย กวิน หมอดู
14 41113 นางสาว ปพัชญา สาชะรุง
15 41101 นางสาว นาถลดา ศรีหนารถ
16 41110 นาย ชยัภรณ์ ชยัจกัร
17 41121 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ น้อยเสนา
18 41116 นางสาว วรรณิภา มูลค า
19 41115 นาย ศีลทรัพย์ ช านาญ
20 41117 เด็กหญิง นริศรา ทองดีเขยีว
21 41126 นางสาว เฑียรมณี อตุอามาตย์
22 41106 นาย นวมินทร์ วงศ์ภาค า
23 41109 นางสาว ปัทมพร กญัจนานภานิช
24 41107 นางสาว ชลธิชา ผาสุข
25 41125 นางสาว บัณฑิตา บุราณรักษ์
26 41103 นาย พงศ์สิริ งอกนาวัง
27 41122 นาย สุธิพงค์ รวงงาม
28 41128 นางสาว ศิรินภา วิชาวงศ์
29 41104 นางสาว อรวรา กาลาม
30 41119 นางสาว สุภัทรา โพธิ์ภา

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่2
ห้อง 523

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 41201 เด็กหญิง เนราณี ควบพิมาย
2 41219 นาย ชาคริต งามสกลุ
3 41214 นาย เจษฎา จ าเริญดี
4 41203 นางสาว ณัฐภัทร แวงชยัภูมิ
5 41206 นางสาว จณิสตา ทานุรัตน์
6 41216 นาย ปณภณต์ สุวรรณ
7 41217 นาย ธีธัช พลดงนอก
8 41202 เด็กหญิง กรชวัล เขม็ชยัภูมิ
9 41209 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขนัทะวิชยั
10 41204 นางสาว เพชรี ศรีสวัสด์ิ
11 41207 นาย ธนวัฒน์ สมนาแซง
12 41210 นางสาว เกสริน จริยานันทกลุ
13 41213 นาย ธนภัทร ชยัอาวุธ
14 41208 นางสาว สุวิภา อิ่มกมล
15 41212 นาย นวานภ สมศรี
16 41218 นางสาว เยาวลักษณ์ นัยผ่องศรี
17 41211 เด็กชาย ศุภกร โชคสวัสด์ิ
18 41215 นาย บุรินทร์ วงศ์ศรี
19 41205 นางสาว สุจติรา ต่อติด
20 41220 นางสาว นฤมล ปานเพชร

ห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (SMR) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ



บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 
ปีการศึกษา 2561



ห้องสอบที ่1
ห้อง 524

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 42103 นางสาว มีนธิกานต์ อานิสงฆ์
2 42116 นางสาว กญัญาวีร์ หยาง
3 42117 เด็กหญิง ภานิดา หงส์ประเสริฐ
4 42113 เด็กหญิง เมทีนี มัง่ค่ัง
5 42122 นาย นันท์นภัส กรวยสวัสด์ิ
6 42109 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ แพทยเ์พียร
7 42124 นาย พลกฤษณ์ คุ้มไขน่ ้า
8 42114 เด็กหญิง ภัทรินทร์ สินทระ
9 42110 เด็กหญิง กลุธิดา สีหาวัตร
10 42112 นางสาว ทรายแกว้ ค้าสีหา
11 42125 นางสาว กมลชนก วิทาทาน
12 42101 เด็กหญิง สรนันท์ เพชรนอก
13 42118 นางสาว อรปรียา หงษ์ทอง
14 42128 นางสาว กรรณิการ์ บุญญานุสนธิ์
15 42108 เด็กหญิง ศศิวิมล คะเณรุพันธ์
16 42107 เด็กหญิง ธัญตชา บุตะเขยีว
17 42123 นางสาว วิไลลักษณ์ วิไลวงค์
18 42127 นางสาว มนัสนันท์ ประทุมค้า
19 42129 นาย กษิด์ิเดช สายมะณี
20 42126 นางสาว วันวิสา เพ็งแจม่
21 42105 นาย จรัิชยา สุขล้วน
22 42121 เด็กชาย อสิรา ฤทธิศักด์ิชลเดช
23 42115 นาย พชร ชยัศัตรา
24 42104 นางสาว สุทธิดา เฉลิมหมู่
25 42120 เด็กหญิง อทิตา กระพันธ์เขยีว
26 42119 นางสาว เจนจริา จนัทร์บุสสา
27 42102 นางสาว สุกญัญา ประพาเมือง
28 42111 เด็กหญิง จนัทร์จริา อนิทร์อุ่นโชติ
29 42106 เด็กหญิง จริกานต์ นรินทร์

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4
โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ อ ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเขม้ (IEP) ปีกำรศึกษำ 2561

ชือ่-นำมสกุล


