
บัญชีรายชื่อนักเรียนเพ่ือมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน  

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาววรัญญา  โมรานิล  

2 นายภาวิต  สายสกล  

3 นายธนกฤต  บญุอินทร ์  

4 นายนวพล  สุขคง  

5 นายเฉลิมชัย  นาสมบรูณ์  

6 นายธนวัฒน์  ผิวนวล  

7 นายศุภกร  สุนิพฒัน์  

8 นายกฤตยชณ์  กุคำใส  

9 นายเกรียงไกร  วรรณชาติ  

10 นายธีระเทพ  สเีหลือง  

11 นายไกรวิชญ ์ ทองขาว  

12 นายธนภัทร  เอี่ยมสำอางค์  

13 นายปวริศ  จินตานนท ์  

14 นายอาณา  รัตนบัวชุม  

15 นายธนพล  เต็มพร้อม  

16 นายปิยวัฒน์  คำสีอาด  

17 นายภูมิภัทร  ปญัญาดี  

18 นายกฤตเมธ  โถทอง  

19 นายอัครวินท ์ ศิลป์เสวตร ์  

20 นายศักดินันท์  เวชพัฒน์  

21 นายณัฐพงษ์  พุ่มโศก  

22 เด็กหญิงกมลวรรณ  สอดแสง  

23 นายคฑาวุธ  งามขำ  

24 นายพีรธัช  โม้ดา  

25 นางสาวยุพารัตน์  ขำพวง  

26 นายภาณุพงศ์  ขำพวง  

27 นางสาวเกศิณี  มลูเกตุ  

28 นายธนภัทร  มานอก  



29 นางสาวโศจริัตน์  ใจกว้าง  

30 นางสาวมนัสนันท ์ เนียมประดิษฐ ์  

31 นางสาวธัญชนก  สดใส  

32 นางสาวนิลวรรณ  กายแก้ว  

33 นายศุภกร  เคลือ่นวงษ์  

34 นางสาวพัชรินทร ์ นาคอินทร์แจง้  

35 นายณัฐภัทร  คชชา  

36 นางสาวศุภกานต์  จิวประเสรฐิ  

37 นายสิริชัย  แซ่ตัน  

38 นางสาวพนาพร  นราอินทร ์  

39 นางสาวบัณฑิตา  ตังคณากุล  

40 นายปพน  คุ้มครอง  

41 นายกฤษดา  มีแก้ว  

42 นายยศภัทร  เชิดชม  

43 นางสาวศศิธร  ประกาฬะโพธ์ิ  

44 นายธนวัฒน์  สุกใส  

45 นางสาวสุภัชสา  กลัดแสง  

46 นายพีรวิชญ ์ กลั่นกลอ่ม  

47 นายรวิพล  หนูดำ  

48 นายกฤติณ  ศรสีุข  

49 นายชลธี  อ่ำย้ิม  

50 นายสรณ์สริ ิ พิณพรม  

51 นายญาณจักข์ุ  ชูเช้ือ  

52 นายวุฒิพงษ์  ปานศร ี  

53 นายสุรศักด์ิ  จันทร์นวล  

54 นางสาวทรายขวัญ  สัตตารมัย์  

55 นางสาวอาภัสรา  โพธิพันธ์  

56 นางสาวนิสา  หงษา  

57 นางสาวปวีณา  จาระมัด  

58 นางสาวพรรณพนัช  เล้าเจรญิ  

59 นายโฆษิต  กองแก้ว  

60 นางสาวจริาพร  น้อยเมือง  



61 นายณัฐภัทร  อ่อนจันทร ์  

62 นางสาวอนันชา  เอี่ยมคำ  

63 นายจีรพฒัน์  ลีวัฒนาการ  

64 นางสาวสริิรัตน์  เข็มทอง  

65 นางสาวศุภสร  แก้วสะอาด  

66 นางสาวปภาดา  ศิรจิงเพียร  

67 นายจิรายุ  ดวงภุมเรศ  

68 นายธณรัช  มีแก้ว  

69 นางสาวอักษราภัค  อินทจักร ์  

70 นางสาวมัลลิกา  พุ่มศร ี  

71 นางสาวปริ่มวาร ี พึง่ฤทธ์ิ  

72 นายพิชญุตม ์ จักรแก้วฐิติโชติ  

73 นายกมลภพ  อร่ามรักษ์  

74 นางสาวขวัญวิมล  บรรหาร  

75 นางสาวฐิติพร  หว่านพืช  

76 นายพุธชา  นุชนนทรีย์  

77 นายสุทธิพงษ์  กิง่แก้ว  

78 นายศุภณัฐ รัตนพันธ์   

79 นายสิทธิพล ส่องสว่าง   

80 นายวริทธ์ิธร ทิพย์รักษา  

81 นายสรศักด์ิ หริัญนุราช  

82 นายฉัตรชนก ปาไหน  

83 นายธนพล สุขวิจิตร   นักเรียนย้ายเข้าช้ัน ม.4 

84 ด.ช.กิตติพงศ์ ชาคำไฮ  นักเรียนย้ายเข้าช้ัน ม.4 

85 นายนฤเบส คล้ายบุตร นักเรียนย้ายเข้าช้ัน ม.4 

86 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  หมายดี สมัครออนไลน์ 

87 นางสาวปานทพิย์  เขาทอง สมัครออนไลน์ 

88 นางสาวพรรณภัทษา  อ่อนวิมล สมัครออนไลน์ 

89 นางสาวอติกานต์  จงศร ี สมัครออนไลน์ 

90 นางสาวธิดารัตน์  รุง่เรือง สมัครออนไลน์ 

91 นางสาวกัญญาภัค  สุขสนาน สมัครออนไลน์ 

92 นางสาววิมลศิร ิ ใจดี สมัครออนไลน์ 



93 นางสาวสุพิชฌาย์  คงศร ี สมัครออนไลน์ 

94 นางสาวจิตราพร  พุกมา สมัครออนไลน์ 

95 นายรัฏฐกรณ์  สมวงษ์ สมัครออนไลน์ 

96 นาย มงคลสุภาพ รอดบัว สมัครออนไลน์ 

97 นางสาว ศภุชัสา กลดัแสง สมัครออนไลน์ 

98 ธนภทัร เอี6ยมสําอางค์ สมัครออนไลน์ 

99 นางสาววิลาสนีิ แสงจนัทร์ สมัครออนไลน์ 
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