
1 11959 ด.ช. กฤติพงศ์ บุญจันทร์กุล
2 11960 ด.ช. กิตติพันธ์ พะชะ
3 11961 ด.ช. ณัฏฐพล มานะต่อ
4 11962 ด.ช. ธนกฤต ขาวสังข์
5 11963 ด.ช. ธนพัฒน์ สุวรรณสน
6 11964 ด.ช. ธนวัฒน์ ดวงจรัส
7 11965 ด.ช. ธีรศักด์ิ หินประกอบ
8 11966 ด.ช. บดินธร เขาเวียงชัย
9 11967 ด.ช. ปลภพ สิงชมภู
10 11968 ด.ช. พสุชา จันทร์เหม็น
11 11969 ด.ช. ภวสินธ์ุ นิตย์ค าหาญ
12 11970 ด.ช. เสกข์สิทธ์ิ เทียมโสภา
13 11971 ด.ช. อดิเทพ น้อยอาษา
14 11972 ด.ช. อดิศร เรืองนอก
15 11973 ด.ช. อภิญญา อุตมะวิริยะ
16 11974 ด.ช. เอ้ืออังกูร ใจห้าว
17 11975 ด.ญ. จันทิมา เอ็นดู
18 11976 ด.ญ. ชลดา นามเกาะ
19 11977 ด.ญ. ชาลิสา สีมาชัย
20 11978 ด.ญ. ณัฐวรรณ สัตย์ตยาพันธ์
21 11979 ด.ญ. ณีรนุช สรสิทธ์ิ
22 11980 ด.ญ. ธิดารัตน์ เกิกขุนทด
23 11981 ด.ญ. ปณิตตรา หนูตะก่ัวนอก
24 11982 ด.ญ. ประภาสิริ พงษ์พัฒน์
25 11983 ด.ญ. ปรีชาฎา สอนจันดา
26 11984 ด.ญ. ปัญญาพร สีค าเวียง
27 11985 ด.ญ. พรนภัทร พุ่มพวง
28 11986 ด.ญ. พิมพกานต์ ล่ าสูง
29 11987 ด.ญ. ภัทรพร แสงฟ้า
30 11988 ด.ญ. วรรณฤดี ไพลเถ่ือน
31 11989 ด.ญ. ศิริรัตน์ เกตุมอม
32 11990 ด.ญ. สุชัญญา สิงเปร่ียม
33 11991 ด.ญ. สุพรรษา เพ่ิมทรัพย์
34 11992 ด.ญ. อุรัสยา ม่ิงมงกุฎ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted  Program) ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นายเฉลิมชัย วารี   2. นางเรไร  วารี 

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 11993 ด.ช. กฤษดา สีด้วง
2 11994 ด.ช. กันตพงษ์ บงแก้ว
3 11995 ด.ช. กิตติศักด์ิ วันดี
4 11996 ด.ช. ติณห์ภัทร ค ามี
5 11997 ด.ช. ธนโชติ มังคละ
6 11998 ด.ช. ปาณัสม์ ศรีวิชัย
7 11999 ด.ช. ภาณุพงศ์ พิมพ์ปรุ
8 12000 ด.ช. รักชัย วิชา
9 12001 ด.ช. รัชพล ค ากลาง
10 12002 ด.ช. วรพล สงรัมย์
11 12003 ด.ช. วรัญญู สงรัมย์
12 12004 ด.ช. วุฒิภัทร ชมพูนุช
13 12005 ด.ช. วุฒิศักด์ิ เพ่ิมทรัพย์
14 12006 ด.ช. ศิริชัย ใจฉลาด
15 12007 ด.ช. สุกฤษฎ์ เพียนอก
16 12008 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ขัดโพธ์ิ
17 12009 ด.ญ. กนกทิพย์  แซ่เฮง
18 12010 ด.ญ. กมลวรรณ สุรพันธ์
19 12011 ด.ญ. กัญญาพัชร โพธ์ิจันทร์
20 12012 ด.ญ. เกวลิน ละบุญเรือง
21 12013 ด.ญ. เขมจิรา ขันตา
22 12014 ด.ญ. ชลลดา จ าปาเป๊าะ
23 12015 ด.ญ. ณัฐวดี เล็กประยุร
24 12016 ด.ญ. ทราวดี บุตรดี
25 12017 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ประเวระไพร
26 12018 ด.ญ. นวนันท์ แขวงอุบล
27 12019 ด.ญ. ผ่องณภา ค าผาย
28 12020 ด.ญ. พนาศรี พินนุช
29 12021 ด.ญ. พันธิตรา ฆ้องค า
30 12022 ด.ญ. พิชญา อารีย์
31 12023 ด.ญ. พิมพ์กมล ช่างย้อม
32 12024 ด.ญ. พิมพ์ชนก มงคลแก่นทราย
33 12025 ด.ญ. พีรดา นุสชาติ
34 12026 ด.ญ. วันดี ลี
35 12027 ด.ญ. วิลาสินี หนูตะก่ัวนอก
36 12028 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ขอบพิมส
37 12029 ด.ญ. สิริกัญญา ยับสันเทียะ
38 12030 ด.ญ. สุทธินี อ่ึงขวัญ
39 12031 ด.ญ. สุภาวินี ศรีเลิศ
40 12032 ด.ญ. อภิญญา หอมทรง

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา   1.นายราเมศ  กกรัมย์  2. นางไอริณ กกรัมย์



1 12033 ด.ช. กฤตานนท์ วงษ์บุบผา
2 12034 ด.ช. ก้องภพ อ่ินอุ่นโชติ
3 12035 ด.ช. จิรายุทธ สีพรม
4 12036 ด.ช. ฐนพัฒน์ สลับสี
5 12037 ด.ช. ณัฐนันท์ ไพรลี
6 12038 ด.ช. ธนากร ป้ันทอง
7 12039 ด.ช. ธีรภัทร ปราบโจร
8 12040 ด.ช. นิธิกร เจนดง
9 12041 ด.ช. ปริญญา แก้วอินทร์
10 12042 ด.ช. พงศกร ชุมเมฆ
11 12043 ด.ช. พีรณัฐ แต้โนนฝาว
12 12044 ด.ช. วรโชติ วงษ์ลาย
13 12045 ด.ช. ศิรชัช สายแสง
14 12046 ด.ช. สัจจา ควิฟท์
15 12047 ด.ช. สุบิน สุขสุเมฆ
16 12048 ด.ช. หฤษฎ เก้ือกลางสกุล
17 12049 ด.ญ. กนกวรรณ แขวงสวัสด์ิ
18 12050 ด.ญ. กมลเนตร ไก่แก้ว
19 12051 ด.ญ. กัญญารัตน์ หอมสนิท
20 12052 ด.ญ. การณ์ยุพิน สุระพันธ์
21 12053 ด.ญ. จิราพัชร ไตรพรม
22 12054 ด.ญ. จีราพร สืบจันทร์
23 12055 ด.ญ. ฐานิตา ช่องลม
24 12056 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ กงแก้ว
25 12057 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญศร
26 12058 ด.ญ. ณิชชยา ประสาน
27 12059 ด.ญ. ธนภรณ์  เสาแก้ว
28 12060 ด.ญ. นวลอนงค์ ประวรรณโก
29 12061 ด.ญ. บุษกร ศรีงาม
30 12062 ด.ญ. ปวันรัตน์ สุขสมร
31 12063 ด.ญ. พลอยกาญจน์ เหล่าสุวรรณ
32 12064 ด.ญ. พิชชาภา ขอดทอง
33 12065 ด.ญ. ภัทราพร แวงวรรณ
34 12066 ด.ญ. ภาวิษา สงวนสิทธิวงค์
35 12067 ด.ญ. วรกานต์ เทียมหล้า
36 12068 ด.ญ. วราภร อินทปัต
37 12069 ด.ญ. สรัลยา บุญประกอบ
38 12070 ด.ญ. สุชัญญา จอมโชติ
39 12071 ด.ญ. อาทิตยา ส้ินขุนทด
40 12072 ด.ญ. ไอยดา มหาวงค์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางฐิติรัตน์ ฉุนกระโทก  2. นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล



1 11227 นาย ธีระนัย เจียมชัยภูมิ
2 12073 ด.ช. กิตติกร ศรีแก้ว
3 12074 ด.ช. เกียรติศักด์ิ วงษ์ภา
4 12075 ด.ช. ไกรวุฒิ สืบสุนทร
5 12076 ด.ช. คณิศร ธงศรี
6 12077 ด.ช. ฉัตรนคร ลานขาม
7 12078 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ลาโงน
8 12079 ด.ช. ธนกฤต ศรีกระหวัน
9 12080 ด.ช. ธนวรรณ์ ส าราญกิจ
10 12082 ด.ช. นนทกร อุดมฐาปนกิจ
11 12083 ด.ช. นวพล หอมหวล
12 12084 ด.ช. พงศกร ร าไธสง
13 12085 ด.ช. พูลสวัสด์ิ ประจิมนอก
14 12086 ด.ช. ภัทรดนัย ยนจอหอ
15 12087 ด.ช. วิโรจน์ สังฆธรรม
16 12088 ด.ช. วีรากร โมราเจริญ
17 12089 ด.ช. ศิววงศ์ ธารีรักษ์
18 12090 ด.ช. สาคร สิมมาลา
19 12091 ด.ช. อรัญชัย โมกไชสรค์
20 12092 ด.ญ. กนกพร ผาดง
21 12093 ด.ญ. กนิษฐา พละหงษ์
22 12094 ด.ญ. กมลชนก แพงอ่อน
23 12095 ด.ญ. กัลยารัตน์ อยู่สุข
24 12096 ด.ญ. กัลยารัตน์ เขียวโรจน์
25 12097 ด.ญ. ขวัญฤดี อ่อนหล้า
26 12098 ด.ญ. ขวัญฤทัย ค าแสนพันธ์
27 12099 ด.ญ. ธันยพร น่ิมก่ิง
28 12100 ด.ญ. นวพร ทาเทพ
29 12101 ด.ญ. บัณฑิตา เสียงใส
30 12102 ด.ญ. ปภาดา มัคคโต
31 12103 ด.ญ. พรพรรณ นาควัน
32 12104 ด.ญ. พิณภัทร เรียงนอก
33 12105 ด.ญ. มลิสา ลามาตย์
34 12106 ด.ญ. รัตนากร แก่นตัน
35 12107 ด.ญ. ลักษมณ เสาตรง
36 12108 ด.ญ. วริยา ต้ังไทยสงค์
37 12109 ด.ญ. วริสา มัสสุ
38 12110 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ทองแดง
39 12111 ด.ญ. อรปภา ผาเจริญ
40 12112 ด.ญ. อัจฉราพรรณ รัตนจันทร์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.นางจันทนา รสชุ่ม  2.นางสาวณัฐวิกรานต์ โพธ์ิส านัก



1 12113 ด.ช. ไกรวิชญ์ แก่นพันธ์
2 12114 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูม่วง
3 12115 ด.ช. จักรพรรด์ิ จันทะรัตน์
4 12116 ด.ช. จิรพัฒน์ ก้อนแก้ว
5 12117 ด.ช. ชุติชัย เผือกพูล
6 12118 ด.ช. ณัฐกรณ์ บุตรจ าราญ
7 12119 ด.ช. ด ารงค์พล ภาคภูมิ
8 12120 ด.ช. ทานุทัต เดชทด
9 12121 ด.ช. ทิชากร ตรีรัตน์
10 12122 ด.ช. ทีพิพัฒน์ นึกถึง
11 12123 ด.ช. ธนวัฒน์ พลเมือง
12 12124 ด.ช. บวรพจน์ กุมพันทอง
13 12125 ด.ช. พณากร เสนาไทย
14 12126 ด.ช. เมธา แต้โนนฝาว
15 12127 ด.ช. รพีพงศ์ สุขประสงค์
16 12128 ด.ช. รพีภัทร ไชยมูล
17 12129 ด.ช. อดิเทพ สิงห์ฝ่าย
18 12130 ด.ญ. เขมนิจ ด่านนอก
19 12131 ด.ญ. ฐิตาพร อรรคจันทร์
20 12132 ด.ญ. ณัชชา พิพัฒน์วัชรากรท่ี
21 12133 ด.ญ. ณัฎชนันท์ สิงห์โต
22 12134 ด.ญ. ณัฐฐา เค้าเหลือง
23 12135 ด.ญ. ณิชา เค้าเหลือง
24 12136 ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีพุทธา
25 12137 ด.ญ. ธนัญญา เสาแก้ว
26 12138 ด.ญ. ประภาสนันท์ วิไลวรรณ
27 12139 ด.ญ. ปาริฉัตร ศรีวงษ์
28 12140 ด.ญ. ปารีณา พาชาติ
29 12141 ด.ญ. พิรดา สิงห์ทอง
30 12142 ด.ญ. ภัทรวดี แก้วหอม
31 12143 ด.ญ. มลฤดี อาโน
32 12144 ด.ญ. วรรณวารี จันทร์ศรี
33 12145 ด.ญ. วิลาวัณย์ เขตจอหอ
34 12146 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ราชาโฮม
35 12147 ด.ญ. สุธิดา มานิช
36 12148 ด.ญ. สุภนิดา เข็มมุข
37 12149 ด.ญ. สุภัสสร แสงทอง
38 12150 ด.ญ. อรนิชา ขวาชาลี
39 12151 ด.ญ. อรนิภา รังพะวงศ์
40 12152 ด.ญ. อินทุภา เเก้วอามาตร

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา 1.นางสาวเนาวรัตน์  ท่าประสาร  2.นางสาวสุวรรณา เลิศสิริธรรม



1 12153 ด.ช. กฤษณะ ปานาราช
2 12154 ด.ช. จักรกฤษ จินดามาศ
3 12155 ด.ช. จิรพัฒน์ ผลกลาง
4 12156 ด.ช. เจษฎา ศรีประไพ
5 12157 ด.ช. ฒเณตร ภูมิทรัพย์
6 12158 ด.ช. ณัฐพล กิจเจริญ
7 12159 ด.ช. ธนกร ฤทธิสิงห์
8 12160 ด.ช. ธนภรณ์ กาญวิจิตร์
9 12161 ด.ช. ธนวัฒน์ โชคค้ าจุน
10 12162 ด.ช. นนทพัทธ์ ดากิม
11 12163 ด.ช. พงศกร ยอดข า
12 12164 ด.ช. พีรพัฒน์ ไชยนาถ
13 12165 ด.ช. ภัทรกร ยารี
14 12166 ด.ช. รัชชานนท์ รักงาม
15 12167 ด.ช. รัฐภูมิ ป้องโพนทอง
16 12168 ด.ช. รัฐศาสตร์ ทาไทยสงค์
17 12169 ด.ช. รุ่งเรือง เหลืองห่อ
18 12170 ด.ช. ศิวกร ถ้ าบุญ
19 12171 ด.ช. สิริธรรม เหลารินทร์
20 12172 ด.ญ. กิตติมา บริพันธ์
21 12173 ด.ญ. จิรัญญา เค้าเหลือง
22 12174 ด.ญ. จิรากรานต์ จะโนรัตน์
23 12175 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ จ าปาหอม
24 12176 ด.ญ. ชลรัตน์ ขอยุดกลาง
25 12177 ด.ญ. นริศรา แตงไทย
26 12178 ด.ญ. นิภาพร ผิวอ่อน
27 12179 ด.ญ. ปลายฟ้า วงษ์รอด
28 12180 ด.ญ. พรพิมล ทุมมี
29 12181 ด.ญ. พลอยประดับ ดีมี
30 12182 ด.ญ. พัชริดา หม่ืนพหล
31 12183 ด.ญ. พัชรินทร์ บ ารุงไทย
32 12184 ด.ญ. พันธิสา เทียมค า
33 12185 ด.ญ. รสสุคนธ์ บุญร่วม
34 12186 ด.ญ. วิชญดา อ้อมนอก
35 12187 ด.ญ. สตรีรัตน์ ชัยปัญญา
36 12188 ด.ญ. สิรินทรา มูลเมือง
37 12189 ด.ญ. อริสรา เขามะหิงษ์
38 12190 ด.ญ. ไอร์วรินทร์ พลอยมาลี

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.นางอรุชา ปิยะมิตรบัณฑิต  2.นางสาวพัชราภรณ์  บาลลา 



1 11697 ด.ช. กฤตยชญ์ พิทักษ์พิสูทธ์ิ ม.1/1

2 11702 ด.ช. นที ภัสสรรัชนีกร ม.1/1

3 11763 ด.ช. ทวีรัตน์ สิงห์โต ม.1/3

4 11958 ด.ช. พชรพล หนสมสุข ม.1/3

5 11713 ด.ญ. กนกพร อินอุ่นโชติ ม.1/1

6 11714 ด.ญ. กัญญารัตน์ จึงตระกูล ม.1/1

7 11715 ด.ญ. กัลยารัตน์ ไชยจ า ม.1/1

8 11717 ด.ญ. ญารินดา เล่ือนลอย ม.1/1

9 11718 ด.ญ. ฐิติยา แก่นตัน ม.1/1

10 11719 ด.ญ. นทีกานต์ สอาดศรี ม.1/1

11 11722 ด.ญ. วันเพ็ญ อุดชุมพิสัย ม.1/1

12 11723 ด.ญ. วารี มานะประสพสุข ม.1/1

13 11724 ด.ญ. สิญากร โชคไพศาลสิทธ์ิ ม.1/1

14 11726 ด.ญ. อุรชา อสิพงษ์ ม.1/1

15 11740 ด.ญ. กนกวรรณ สืบสุนทร ม.1/2

16 11742 ด.ญ. ฐานิดา วาดถนน ม.1/2

17 11746 ด.ญ. ปาณิสรา พรมมา ม.1/2

18 11748 ด.ญ. พรนภัส พลเสนา ม.1/2

19 11750 ด.ญ. มุจิรานันท์ ปักกาเวสูง ม.1/2

20 11758 ด.ญ. ไอริณ ศรีชุมพล ม.1/2

21 11779 ด.ญ. ณัฐริกา อ้ึงฐาวรวัฒนะ ม.1/3

22 11784 ด.ญ. ศวิตรี แก้วกลม ม.1/3

23 11785 ด.ญ. ศุภิสรา หลักทรัพย์ ม.1/3

24 11788 ด.ญ. อัจฉรียา ดอกพิกุล ม.1/3

25 11802 ด.ญ. กนกวรรณ เก้ือกูล ม.1/4

26 11811 ด.ญ. ปิยมาส บุตรเอ้ือ ม.1/4

27 11812 ด.ญ. ปิยะธิดา บุญชาเรียง ม.1/4

28 11816 ด.ญ. วิชยาพร โพธ์ินิมิตร ม.1/4

29 11818 ด.ญ. ศิรภัสทรา ไชยชาติ ม.1/4

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted  Program) ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นายจักรี  โพธ์ิส านัก   2. นางลัดดาวรรณ  แก้วพวง



1 11698 ด.ช. ก้องภพ หนาแน่น ม.1/1

2 11707 ด.ช. ภูริณัฐ สุวรรณสน ม.1/1

3 11710 ด.ช. ศักดิธัช ทิพย์โอสถ ม.1/1

4 11711 ด.ช. สิรดนัย สุดโท ม.1/1

5 11712 ด.ช. สิรภัทร นุ่มนวล ม.1/1

6 11799 ด.ช. ศิริวัฒน์ เวทยา ม.1/4

7 11800 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ ศรีหงษา ม.1/4

8 11830 ด.ช. ปิติภัทร แผนคง ม.1/5

9 11932 ด.ช. ศรายุทธ ศักด์ิดา ม.1/5

10 11716 ด.ญ. ชลลดา วาปีกัง ม.1/1

11 11720 ด.ญ. น้ าฝน อุ่มก่ิง ม.1/1

12 11725 ด.ญ. สุพัตรา ทันดอน ม.1/1

13 11744 ด.ญ. ฐิติพร ประภา ม.1/2

14 11749 ด.ญ. พิมพ์ภัชชรา เศวตวิเชียร ม.1/2

15 11753 ด.ญ. วิลัยพร หวังกุลกลาง ม.1/2

16 11755 ด.ญ. สุชานันท์ อินธิมาศ ม.1/2

17 11776 ด.ญ. ฐิติวรดา จันทร์ศรีทอง ม.1/3

18 11781 ด.ญ. พิชญาภา เถ่ือนทุ่ง ม.1/3

19 11804 ด.ญ. ฐิติมา ภูเดช ม.1/4

20 11805 ด.ญ. ธนภรณ์ เต็มกระโทก ม.1/4

21 11806 ด.ญ. นลิน เผือกสีสุข ม.1/4

22 11808 ด.ญ. ประภาพรรณ ภูเงิน ม.1/4

23 11810 ด.ญ. ปาริตา ดารักษ์ ม.1/4

24 11813 ด.ญ. เปรมยุดา พรมมา ม.1/4

25 11815 ด.ญ. รพีพรรณ พันนาม ม.1/4

26 11847 ด.ญ. พิชญ์สินี สุภโส ม.1/5

27 11882 ด.ญ. อภิชญา ส ารวจวงค์ ม.1/6

28 11883 ด.ญ. อุ่นชยา พงษ์ไทย ม.1/6

29 11927 ด.ญ. ณัฐกานต์ ผายอุบล ม.1/3

30 11928 ด.ญ. สุพรรษา จันทร์สอน ม.1/3

31 11934 ด.ญ. นาวี นะ ม.1/6

32 12081 ด.ญ. วริศรา ศรีกอง

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นายศักด์ินิรัญ  ภูวะลี   2. นายนิรันดร์  ประเสริฐศิริรัตน์



1 11699 ด.ช. กิตติชัย หัสดง ม.1/1

2 11701 ด.ช. ดนุสรณ์ นันทะสาโร ม.1/1

3 11727 ด.ช. ก้องภพ ประจวบกลาง ม.1/2

4 11728 ด.ช. ก้องภพ มากขุนทด ม.1/2

5 11730 ด.ช. เจษฎา พรมวงษา ม.1/2

6 11732 ด.ช. ธัญเทพ สุวันโน ม.1/2

7 11736 ด.ช. พงศกร อนุการ ม.1/2

8 11759 ด.ช. กฤตภาส รัตนวงษ์ ม.1/3

9 11760 ด.ช. ชัยภิภัทร แก้วลอดหล้า ม.1/3

10 11762 ด.ช. ณัฐพงษ์ อยู่เอ่ียม ม.1/3

11 11765 ด.ช. ธนพัฒน์ งามทรัพย์ ม.1/3

12 11766 ด.ช. ธีรวัฒน์ ม่ันคง ม.1/3

13 11767 ด.ช. พัชรพล นะตาปา ม.1/3

14 11768 ด.ช. รพีภัทร ดุลยพินิจ ม.1/3

15 11769 ด.ช. วงศกร มัสสุ ม.1/3

16 11770 ด.ช. ศิวกรณ์ สระแก้ว ม.1/3

17 11771 ด.ช. อภิชา ประทุมโพธ์ิ ม.1/3

18 11924 ด.ช. ศุภกร สุระพันธ์ ม.1/3

19 11942 ด.ช. ศิรวิชญ์ พูนสวัสด์ิ ม.1/3

20 11752 ด.ญ. วันฉัตร ศิริบุญคุณ ม.1/2

21 11757 ด.ญ. อิงค์ฟ้า สมบุญ ม.1/2

22 11772 ด.ญ. กมลลักษณ์ บุญมา ม.1/3

23 11774 ด.ญ. ชนกานต์ วันบ้านผ้ึง ม.1/3

24 11778 ด.ญ. ณัฐณิชา เลิศฤทธ์ิ ม.1/3

25 11782 ด.ญ. เพชรน้ าหน่ึง ตู้ทอง ม.1/3

26 11783 ด.ญ. มิโมธี เฟ่ืองสุข ม.1/3

27 11786 ด.ญ. สุดาทิพย์ สีแก้ว ม.1/3

28 11787 ด.ญ. อนันตญา อินทะนัย ม.1/3

29 11926 ด.ญ. พิชชาพร เดชพลกรัง ม.1/2

30 12210 ด.ญ. สุภัสรา น้อยวงศ์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสาวสิริกร  พืชนะผล 



1 11703 ด.ช. เบญจมิณทร์ เชิดฉิน ม.1/1

2 11708 ด.ช. เมธัส พลเทพ ม.1/1

3 11729 ด.ช. จิรกร วิบุลย์กุล ม.1/2

4 11733 ด.ช. นันทวัฒน์ พูลก่ิง ม.1/2

5 11737 ด.ช. ศิวกร สุขประสงค์ ม.1/2

6 11739 ด.ช. อุดมศักด์ิ โพธ์ิจันทร์ ม.1/2

7 11789 ด.ช. กฤตกร สามารถกุล ม.1/4

8 11790 ด.ช. จิรายุส์ เชิงเขา ม.1/4

9 11791 ด.ช. ตุลา ทองทัพ ม.1/4

10 11792 ด.ช. ธราวัฒน์ สืบจาก ม.1/4

11 11794 ด.ช. พีรัชชัย สอนจันดา ม.1/4

12 11795 ด.ช. เพ็ชรนรินทร์ หาสิน ม.1/4

13 11796 ด.ช. ภูมิพัฒน์ คณาญาติ ม.1/4

14 11797 ด.ช. รัตนชัย ชดพรมราช ม.1/4

15 11798 ด.ช. ศรัณต์ อ าไพวรรณ ม.1/4

16 11801 ด.ช. หิรัญ ทาค าสุข ม.1/4

17 11925 ด.ช. อภิเดช บุตรแสน ม.1/2

18 11945 ด.ช. ธวัฒน์ ไสยา ม.1/4

19 11721 ด.ญ. ปิยะธิดา ธิกูล ม.1/1

20 11743 ด.ญ. ฐิตินันท์ เชียงไข่แก้ว ม.1/2

21 11745 ด.ญ. บัณฑิตา บุญร่วม ม.1/2

22 11747 ด.ญ. ปิยะฉัตร จันทะน้อย ม.1/2

23 11751 ด.ญ. วริศรา บุบผามาลา ม.1/2

24 11754 ด.ญ. สาธิตา สีหามาตร ม.1/2

25 11756 ด.ญ. สุทธิมนต์ ไชยภาษี ม.1/2

26 11803 ด.ญ. ชลลดา ผาเจริญ ม.1/4

27 11807 ด.ญ. ประภัสสนันท์ วิไลวรรณ ม.1/4

28 11814 ด.ญ. พัชริณ ประทุมทิพย์ ม.1/4

29 11817 ด.ญ. ศรีพัฒน์ การบรรจง ม.1/4

30 11820 ด.ญ. อริสา สืบสุนทร ม.1/4

31 11929 ด.ญ. ธันยพร อวิสุ ม.1/4

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสิริขวัญ  บุญแจ้ง  2. นางสาวชฎาพร  ทองขาว



1 11700 ด.ช. ณัฐวุฒิ น่ารัก ม.1/1

2 11705 ด.ช. ภัทรศักด์ิ โชติยา ม.1/1

3 11821 ด.ช. กฤษฎา มีเงิน ม.1/5

4 11822 ด.ช. ขวัญชัย ทับทิม ม.1/5

5 11823 ด.ช. จิรายุ สุจริต ม.1/5

6 11824 ด.ช. จีรวัตร คีรีวงษ์ ม.1/5

7 11825 ด.ช. ชัยสิทธ์ิ ภู่แสร์ ม.1/5

8 11826 ด.ช. ชินกรณ์ โทมัส ม.1/5

9 11827 ด.ช. ธนศักด์ิ พาเท่ียง ม.1/5

10 11828 ด.ช. ธีรเดช รูปสะอาด ม.1/5

11 11829 ด.ช. ธีรพงษ์ เกษีสังข์ ม.1/5

12 11832 ด.ช. ระพีพัฒน์ ปริต ม.1/5

13 11833 ด.ช. รัฐภูมิ อ้วนจี ม.1/5

14 11834 ด.ช. ศุภชัย ไมลาศรี ม.1/5

15 11835 ด.ช. สุภาชัย ศรีนอก ม.1/5

16 11931 ด.ช. ณัฐพล เกล้าผม ม.1/5

17 11836 ด.ช. กมลฉัตร เขามะหิงษ์ ม.1/5

18 11837 ด.ญ. กรณ์ชนก พระพรม ม.1/5

19 11838 ด.ญ. กัญญารัตน์ นาโฮม ม.1/5

20 11839 ด.ญ. กันต์ฤทัย เนินบก ม.1/5

21 11840 ด.ญ. ขวัญข้าว แสนดี ม.1/5

22 11841 ด.ญ. ขวัญพร พรมสมบุญ ม.1/5

23 11842 ด.ญ. ญาณภัทร สุขประสงค์ ม.1/5

24 11843 ด.ญ. ธัญญากาญ พ่ึงสนธ์ ม.1/5

25 11844 ด.ญ. นรินทิพย์ สับผาง ม.1/5

26 11845 ด.ญ. นันทวรรณ สีหราช ม.1/5

27 11846 ด.ญ. ปนัดดา ทุมมี ม.1/5

28 11848 ด.ญ. เพชรลดา ทองโพธ์ ม.1/5

29 11849 ด.ญ. ภัณฑิรา บรรเทา ม.1/5

30 11851 ด.ญ. สาวิกา เทียบแก้ว ม.1/5

31 11852 ด.ญ. ไอย์รฏา แจ่มแจ้ง ม.1/5

32 12225 ด.ญ. พิมลภัทร์ ใข่กระโทก

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2564

ครูท่ีปรึกษา  1. นายบุญม่ัน  ผลสวัสด์ิ    2. นางสาวนัทธมน  ไชยศรีหา



1 11704 ด.ช. ไพรรัตน์ เวชมะโน ม.1/1

2 11734 ด.ช. ปกรณ์ แก้วอุดร ม.1/2

3 11735 ด.ช. ปวัฒฐนันท์ โสมนัส ม.1/2

4 11738 ด.ช. สุรภพ ข าทัน ม.1/2

5 11853 ด.ช. กฤติพงศ์ พลไพ ม.1/6

6 11854 ด.ช. กิตติกรณ์ โพธ์ิแก้ว ม.1/6

7 11855 ด.ช. เจษฎา สมจิตร ม.1/6

8 11857 ด.ช. ชุติพนธ์ เพ่ิมศรี ม.1/6

9 11859 ด.ช. ทัศนัย เรียงนอก ม.1/6

10 11860 ด.ช. ธีรภัทร แซ่ง่ัน ม.1/6

11 11861 ด.ช. ธีรศักด์ิ ภูมิชัย ม.1/6

12 11862 ด.ช. ปกรณ์ ใครสันเทียะ ม.1/6

13 11863 ด.ช. ปัณวัฒน์ สีโกสุมภักดี ม.1/6

14 11864 ด.ช. ศุกลวัตร ไพพร ม.1/6

15 11865 ด.ช. อดิศักด์ิ พรมรักษา ม.1/6

16 11867 ด.ช. อัษฎางค์ จันทร์ศรี ม.1/6

17 11868 ด.ช. อาทิตย์ วงษ์รอด ม.1/6

18 11869 ด.ช. อานนท์ พิพัฒน์วัชรากร ม.1/6

19 11933 ด.ช. ปาณชัย น าระนะ ม.1/6

20 11946 ด.ช. จักรภัทร สุพรรณ์ ม.1/2

21 11953 ด.ช. ธีรนัยน์ แก้วหิน ม.1/6

22 11870 ด.ญ. กุลนิภา ศรีแพน ม.1/6

23 11871 ด.ญ. จรรยนาถ จันทร์ศรี ม.1/6

24 11872 ด.ญ. จันทิมา เจริญดง ม.1/6

25 11874 ด.ญ. ทักษิณา กรองทรัพย์ ม.1/6

26 11875 ด.ญ. ปัทติมา สีทอง ม.1/6

27 11876 ด.ญ. ปาริชาติ เท่ียงธรรม ม.1/6

28 11877 ด.ญ. มุธิตา ชูญาติ ม.1/6

29 11879 ด.ญ. วิภาภร ถาวจตุรัส ม.1/6

30 11880 ด.ญ. สโรชา ท่าหาญ ม.1/6

31 11881 ด.ญ. สุชาดา สมศักด์ิ ม.1/6

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา    2. นายรัฐศาสตร์  ใจสัตย์ 



1 11446 ด.ช. กฤษดา หล่าแสนเมือง
2 11448 ด.ช. ณัฐพล แก้วน้อย
3 11450 ด.ช. ธนะกฤษฏ์ิ อัครศิริมานนท์
4 11452 ด.ช. ปรเมษฐ์ สิงห์ลา
5 11453 ด.ช. พันธวัธน์ พันนาม
6 11454 ด.ช. พีรวิชญ์ แสงอรุณทวี
7 11455 ด.ช. รชต รัตนภิรมย์
8 11515 ด.ช. นิกอนัน ขวัญอุบล
9 11457 ด.ญ. กนกพร ป่ันก่ิง
10 11459 ด.ญ. ณิชา ตาติจันทร์
11 11461 ด.ญ. นิษฐเนตร์ ประยูรสงคราม
12 11462 ด.ญ. บุญญรัตน์ ฉุนกระโทก
13 11463 ด.ญ. พิภัทรกัลยา บุญมาก
14 11464 ด.ญ. พิมพ์วิไล ราชเนย์
15 11466 ด.ญ. รตินันท์ เขียวมา
16 11468 ด.ญ. รัตติญากรณ์ ชาน
17 11469 ด.ญ. ศศิกานต์ หงษาค า
18 11470 ด.ญ. ศุภิสรา สอาดศรี
19 11471 ด.ญ. ศุภิสรา ม่ันใจ
20 11472 ด.ญ. สุภาวดี พุ่มพวง
21 11473 ด.ญ. โสรยา ศรีธรรมมา
22 11474 ด.ญ. อาภัสรา ขัดโพธ์ิ
23 11495 ด.ญ. ณัฐปาณี ประเสริฐสิน
24 11498 ด.ญ. ปราณปริยา อาษาทอง
25 11500 ด.ญ. พีรดา กลางสอน
26 11502 ด.ญ. แพรวา จันทกุล
27 11527 ด.ญ. ชมพลอย โชสูงเนิน
28 11539 ด.ญ. อาริสา พรมมา
29 11565 ด.ญ. วรกมล สุขเกษมส าราญ

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted  Program) ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสาววิภาพร  สมนึก



1 11511 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ นึกถึง
2 11540 ด.ช. ก้องภพ นกหงษ์
3 11550 ด.ช. อมรวิชช์ ศรีเพ็ชร
4 11684 ด.ช. จิตรกร เมฆวัน
5 11918 ด.ช. คชาพล ครองยุติ
6 11458 ด.ญ. จรัสศรี ป้อมแก้ว
7 11460 ด.ญ. น้ าเพชร ช่างย้อม
8 11467 ด.ญ. รัตติกาล ประจงบัว
9 11492 ด.ญ. กัลยาณี จิตไมตรี
10 11493 ด.ญ. แก้วมณีฉัตร แสนทวีสุข
11 11497 ด.ญ. ธมลวรรณ ชลธาตุ
12 11503 ด.ญ. มณีนุช อินทวงศ์
13 11504 ด.ญ. วิภารัตน์ ทับพุ่ม
14 11505 ด.ญ. วิยะฎา อุตรี
15 11525 ด.ญ. กุลปริยา ยามวัน
16 11528 ด.ญ. นฤภร ศรีภา
17 11531 ด.ญ. พรชนก บรรพกลม
18 11533 ด.ญ. ยุพารัตน์ สีแดง
19 11537 ด.ญ. วาเศรษฐี เก้ือกูล
20 11538 ด.ญ. วีระตา สืบสุนทร
21 11552 ด.ญ. จริยาพร หัสดง
22 11555 ด.ญ. ณัฐธิดา ปานา
23 11557 ด.ญ. ทิพย์สุคนธ์ รอดพ้น
24 11558 ด.ญ. นภสร สุขสวัสด์ิ
25 11559 ด.ญ. นันทิชา โกฎสูงเนิน
26 11567 ด.ญ. สลิลทิพย์ เจริญดง
27 11594 ด.ญ. ฉวีวรรณ ศรีอุ่น
28 11956 ด.ญ. อรทัย ทุมมี
29 12231 ด.ญ. ฉันทิศา รัตนวงศ์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสาวฉันทนา  กองจันดา, นางสุกันญา  เนาแสง



1 11449 ด.ช. ไตรทศ ป่ินสุวรรณ
2 11456 ด.ช. วุฒิชัย ปาสา
3 11476 ด.ช. กษิตินาถ ดีผักแว่น
4 11477 ด.ช. เจตนิพัทธ์ จันเสน
5 11478 ด.ช. เจษฎา นุขุนทด
6 11479 ด.ช. ณัฐพล น้อมหนู
7 11480 ด.ช. ทวีศักด์ิ จันลา
8 11481 ด.ช. ทัตน์พงศ์ ลายนอก
9 11482 ด.ช. ทินภัทร งามล้น
10 11483 ด.ช. เธนเสฏฐ์ รักษ์มงคลเจริญ
11 11487 ด.ช. พีรวิชญ์ ทองแดง
12 11489 ด.ช. ศุกลวัฒน์ อุดมพงษ์
13 11490 ด.ช. สิริวิชญ์ คณาญาติ
14 11518 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สีนวล
15 11520 ด.ช. วารสาร สายศร
16 11521 ด.ช. วิษณุกร ยอดประเสริฐ
17 11542 ด.ช. จักรินทร์ แขวงสวัสด์ิ
18 11577 ด.ช. ณัฐกิจ พูลสวัสด์ิ
19 11937 ด.ช. ชาคริต วีระพันธ์ุวิวัฒน์
20 11465 ด.ญ. ภัทรภรณ์ นาควัน
21 11494 ด.ญ. เขมนิจ ค าภาพักตร์
22 11496 ด.ญ. ธมนวรรณ ซึมดอน
23 11499 ด.ญ. พัชรพร ดารักษ์
24 11501 ด.ญ. เพ็ญพิชชา สีทอง
25 11506 ด.ญ. วีรดา ดวงเพชรแสง
26 11526 ด.ญ. จิตรลัดดา จันทะรัตน์
27 11529 ด.ญ. นิภาวรรณ กงแก้ว
28 11534 ด.ญ. รุ่งนภา กัณหา
29 11671 ด.ญ. อิมวา แสนขวา
30 11949 ด.ญ. ภัทรณธิดา กุลชัย
31 12227 ด.ญ. กมลวรรณ แย้มทัศน์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2563

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสาวดาริกา  มงคลใหม่



1 11484 ด.ช. ธีรติ ประหูศรี
2 11486 ด.ช. ธีรวัฒน์ ซับจันทึก
3 11488 ด.ช. ภูมิภัทร โพนชัด
4 11491 ด.ช. อนุชา ธะนะสิทธ์ิ
5 11508 ด.ช. ญาณาธิป แก้วศรี
6 11512 ด.ช. เทือน แซม
7 11513 ด.ช. ธนวัฒน์ ตรวจนอก
8 11514 ด.ช. นัฐชัย โชคโคกกรวด
9 11516 ด.ช. ปรเวช ประหูศรี
10 11517 ด.ช. พงศกร สวยสะอาด
11 11519 ด.ช. รัฐพงศ์ พรมประดิษฐ์
12 11522 ด.ช. สิทธิชัย จิตประทุม
13 11523 ด.ช. อนันต์ชัย พันช านาญ
14 11545 ด.ช. นพรัตน์ ใจคง
15 11590 ด.ช. อนุชา บริรักษ์
16 11690 ด.ช. ณภัทร เคนไธสง
17 11957 ด.ช. นิพิฐพนท์ ดาศรี
18 12228 ด.ช. ภูริพัทธ์ เป่ียมเจริญ
19 11530 ด.ญ. ปาธิตา หาญพิมาย
20 11535 ด.ญ. วรกานต์ ขันอาสา
21 11536 ด.ญ. วรัญญา แก้วโกย
22 11554 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ สีเชียงซุย
23 11562 ด.ญ. ภคพร เชิงเขา
24 11563 ด.ญ. ภัณฑิรา หนาแน่น
25 11568 ด.ญ. สุชาดา อนันต์นิล
26 11569 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ก าเหนิด
27 11572 ด.ญ. ไอริสสา อุตรี
28 11673 ด.ญ. ณัฏสุดา น้อยสันเทียะ
29 11938 ด.ญ. นภัสสร พันธ์สีดา
30 11950 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ล่ าสัน

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  แผนการเรียน ท่ัวไป   ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสมร  แก่นจันทร์ใบ, นายประจักรศิลป์  แก่นจันทร์ใบ



1 11485 ด.ช. ธีรภัทร์ ทองละเอียด
2 11541 ด.ช. กิตติภูมิ เอ้ือเฟ้ือ
3 11543 ด.ช. ธนากร นกน้อย
4 11546 ด.ช. ปวริศร์ ดาษไธสง
5 11547 ด.ช. วุฒิชัย ภูเรียง
6 11549 ด.ช. สุทธิรัตน์ ค้าทอง
7 11574 ด.ช. กนกนันธ์ อ าคาหล้า
8 11576 ด.ช. ชัยกมล ขจรนาม
9 11582 ด.ช. นิคม ตราผักแว่น
10 11584 ด.ช. พงศ์ธร อุ่นแก้ว
11 11585 ด.ช. พิพรรธ เจริญ
12 11586 ด.ช. พิพัฒน์ พุทธารี
13 11589 ด.ช. สุรศักด์ิ เหลาเป
14 11591 ด.ช. อนุชิต มนต์ภูมา
15 11609 ด.ช. ธงชัย ช้างน้อย
16 11612 ด.ช. ประวีร์ เทียรเลย์
17 11613 ด.ช. ปวิธชาด หินจีน
18 11614 ด.ช. ดปัสวิน ยกชม
19 11615 ด.ช. พงศ์สวัสด์ิ เภาสลัก
20 11620 ด.ช. วัชรายุทธ บึนขุนทด
21 11626 ด.ช. อภิเดช วัฒนาพันธ์
22 11679 ด.ช. ณัฐวุฒิ แสงคูณ
23 11553 ด.ญ. จิรนันท์ รัตนะโมรา
24 11556 ด.ญ. ดารุณี ผ่องใส
25 11564 ด.ญ. รินรดา จันทะกูล
26 11571 ด.ญ. อารีย์รัตน์ แสงสุริศรี
27 11593 ด.ญ. กมลรัตน์ พืชนะผล
28 11596 ด.ญ. ทิพวรรณ บุญคุ่ย
29 11597 ด.ญ. นลิตา บุญธรรม
30 11600 ด.ญ. ฟ้าใส บัวนาค
31 11601 ด.ญ. รติรัตน์ ฤทธ์ิชัย
32 11602 ด.ญ. วรรณ์วรี ภู่เทศ
33 11603 ด.ญ. วรรณวิมล กมลคร
34 11604 ด.ญ. อรวินทร์ สุดสังข์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางสาวสุรีย์  เช้ือวงษ์,  นางสาวศรุตา  จันทเกตุ  



1 11447 ด.ช. จีรัฐติกุล เพ่ิมพูนก าพล
2 11575 ด.ช. กฤษฎา แกมจินดา
3 11578 ด.ช. ณัฐพล ปุราถาเน
4 11580 ด.ช. ธนทรัพย์ ส ารวมสุข
5 11587 ด.ช. ภัทรดนัย อ้วนค า
6 11588 ด.ช. ภาสิต พงศกุล
7 11606 ด.ช. จักรพรรณ์ คิดส าโรง
8 11610 ด.ช. ธินนพัด ศกภูเขียว
9 11616 ด.ช. พรเทพ ด่านกงสี
10 11617 ด.ช. พีรพัฒน์ พิมลนอก
11 11618 ด.ช. พีรพัฒน์ ไก่แก้ว
12 11619 ด.ช. วรภัทร เนตรวงษ์
13 11621 ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ บุตรน้ ารัก
14 11622 ด.ช. สรชัช โหรี
15 11624 ด.ช. อธิชา พรหมดี
16 11625 ด.ช. อนุภาพ ทับสายทอง
17 11674 ด.ช. รัตภูมิ แก่งกระโทก
18 11687 ด.ช. จอมเทพ โพธ์ินอก
19 11939 ด.ช. ชัชวาล อินทับ
20 12229 ด.ช. วชิรวิทย์ สังข์ขาว
21 11595 ด.ญ. ทิพย์กัญญา ศรีกระสัง
22 11598 ด.ญ. นาติชา นึกถึง
23 11599 ด.ญ. ประภาศรี พรมภักดี
24 11627 ด.ญ. กมลชนก จันทร์สอน
25 11628 ด.ญ. กมลเนตร ฤทธิเดช
26 11630 ด.ญ. จิราวรรณ สุระพันธ์
27 11631 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ชุ่มเย็น
28 11632 ด.ญ. ทิพรัตน์ ร่มร่ืน
29 11633 ด.ญ. น้ าเพชร ภูมรินทร์
30 11634 ด.ญ. ประกรายวรรณ ดวงมาเพ็ง
31 11635 ด.ญ. สุธิดา บ่างกองกูล
32 11923 ด.ญ. วิภาวดี อยู่สุข

ครูท่ีปรึกษา  1. นางนวลฉวี  เชิดฉิน, นายนิตชัย   วรรณทะมาศ

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6  แผนการเรียน ท่ัวไป  ปีการศึกษา  2565



1 11132 นาย เสถียรพงษ์ แสนเสนา
2 11156 นาย กฤติธี ช่ังปรีชานนท์
3 11160 นาย นฤเบศวร์ ศิลา
4 11163 นาย อดิศร พยัฆษา
5 11164 นาย อลงกรณ์ หลักทรัพย์
6 11165 นาย อาทิตย์ ขมสันเทียะ
7 11194 นาย นัทธพงศ์ ศรีเพชร
8 11199 นาย ยุทธภูมิ มิทะลา
9 11134 น.ส. กมลรัตน์ เจริญสุข
10 11137 น.ส. ชนัญธิดา ลาภศรีสมุทร
11 11210 น.ส. ญาดา นงค์กระโทก
12 11242 น.ส. ธนาวรรณ สระแก้ว
13 11321 น.ส. นาเดีย จิตปัญญา
14 11214 น.ส. นุภาพรณ์ ดอนเตาเหล็ก
15 11179 น.ส. พิมพ์ชนก อินจันดา
16 11919 น.ส. พิมพ์พิศา เศวตวิเชียร
17 11181 น.ส. ภัคจิรา ถมมา
18 11253 น.ส. สุนรรชกรณ์ นุ่มนวล
19 11185 น.ส. สุพรรษา จันทร์เจริญ
20 11189 น.ส. อภิญญา เสาม่ัน
21 11150 น.ส. อรนุช สุดแสวง
22 11153 น.ส. อังคณา มะลัยทอง
23 11223 น.ส. อรอนงค์ พฤกษาผล
24 11224 น.ส. อินทราราณี ดุลยะพินิจ
25 11154 น.ส. อินทุอร แก้วอามาตร
26 12191 น.ส. ปนัดดา วงษ์ขุลี
27 12193 น.ส. วรัชยา สีวัตถา
28 12194 น.ส. วันวิสา สุมาพันธ์
29 12195 น.ส. วาสนา อ่ิมกรุง
30 12196 น.ส. สาวินี เอ้ือเฟ้ือ
31 12197 น.ส. สุนิสา กันหานุ
32 12198 น.ส. สุภัชชา เเก้ววิทูลย์

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (Gifted  Program) ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.  นายฆฤณพิสิฏฐ์  เขมอัครเจตต์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 11157 นาย จักรรินทร์ จันทร์ฉาย
2 11228 นาย ปกรณ์เกียรติ ศิริบุญคุณ
3 11235 นาย เอกนรินทร์ มาศจันทร์
4 11268 นาย ศุภวิชญ์ แสงอุไร
5 11297 นาย กุมุท เมืองเจริญ
6 11308 นาย พิรพล อุบลเกิด
7 11330 นาย จักรกฤษ ก้อนพิมาย
8 12199 นาย ศิรศร นนท์ขุนทด
9 12200 นาย ศุภชัย สีดอกไม้
10 12201 นาย ศุภวิชญ์ รูปสมวงษ์
11 11141 น.ส. ณัฐชยา รัสมียัน
12 11145 น.ส. พัตชา ศิลารัตน์
13 11149 น.ส. อรจิรา บุญประดิษฐ
14 11173 น.ส. นนท์นภัส ผาเจริญ
15 11174 น.ส. นภัสรา กัณหา
16 11220 น.ส. ศรินทิพย์ พวงจ าปา
17 11222 น.ส. อนัญญา เลิศล้ า
18 11241 น.ส. ดารินทร ละบุญเรือง
19 11244 น.ส. ปนัดดา พิทักษ์รัตน์
20 11245 น.ส. พรปวีณ์ อินทร์มา
21 11246 น.ส. พราวนภา จันทร์ลา
22 11248 น.ส. วิจิตรา ค าโสดา
23 11252 น.ส. สุธิชา ละบุญเร่ือง
24 11272 น.ส. กานต์สินี อโคตรมี
25 11276 น.ส. นันทวัน มีของ
26 11284 น.ส. พิจิตรา ทะนา
27 11292 น.ส. อนัญญา วรรณวิจิตร
28 11293 น.ส. อัยรดา ศรีระเทษ
29 11322 น.ส. นิภาพร จิตประทุม
30 11324 น.ส. พิมณ์ฤทัย พรมณี
31 11327 น.ส. ศิริรัตน์ หัสดง
32 11352 น.ส. กัลยารัตน์ ข้าวหอม
33 11359 น.ส. นันทยา พูนเกษม
34 11362 น.ส. เยาวดี ผดุงจิตร์
35 11677 น.ส. รุ่งนภา ฤทธิเดช
36 12202 น.ส. กาญจนา มาตรนอก
37 12203 น.ส. สุภจิรา ด่านสูงเนิน
38 12204 น.ส. เบญจวรรณ บุญภา
39 12205 น.ส. วริศรา ต่อด่านกลาง

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.  นางอรนุช  แสงชยาภา  2. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10633 นาย ไรวินทร์ มานะจิตร์
2 11204 นาย เสกนรินทร์ บัวลอย
3 11270 นาย สิทธิโชค เขาโพธิงาม
4 11296 นาย กิตตินันท์ ส่งศรี
5 11300 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์อ่ า
6 11303 นาย ปิยวัฒน์ ใจตึก
7 11304 นาย พงศกร เพชรนางรอง
8 11305 นาย พรพิพัฒน์ สุระขัน
9 11317 นาย อภิวัฒน์ มงคุณค าชาว
10 11332 นาย ชัยพร ยารี
11 11334 นาย ณัฐพนธ์ ศรีคุณโน
12 11335 นาย ดรัณภพ เปร่ียมสุข
13 11338 นาย ปวริศร ราชปัญญา
14 11350 นาย อ าพล สาสูงเนิน
15 11417 นาย วันชัย วีรวรรณ์
16 11954 นาย ธาวินทน์ แก้วหิน
17 12206 นาย ภูวดล หัสสาลีมูล
18 12207 นาย โภคิม ชุดไธสง
19 11152 น.ส. อริสรา พิดา
20 11178 น.ส. พินลดา ไชยเชษฐ์
21 11215 น.ส. เนตรนภา ชาดง
22 11216 น.ส. ปวีณ์ธิดา แก้วคง
23 11219 น.ส. วันวิสา เขาเวียงชัย
24 11243 น.ส. นันท์นภัส กุสติ
25 11247 น.ส. รัตนาพร เวทยา
26 11249 น.ส. วิภาดา วันทา
27 11257 น.ส. อรพรรณ หอมช่ืน
28 11273 น.ส. จุฑามณี กุมพันทอง
29 11274 น.ส. ดาราวรรณ สายทอง
30 11290 น.ส. สุชาดา เบ้าเจริญ
31 11320 น.ส. มณีดาว เสืองาม
32 11361 น.ส. ป่ินมณี ทับทิมทอง
33 12208 น.ส. กนกวรรณ ตงธิ
34 12209 น.ส. กมลวรรณ รูปต่ า
35 12211 น.ส. ขวัญฤทัย วาจาใจ
36 12212 น.ส. ชลิดา นาชัยภูมิ
37 12213 น.ส. ณัฏฐธิดา สีนวล
38 12214 น.ส. อารีรัตน์ แดงวัฒน์

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางทฤษวรรณ นาทีชัยชนะ  2. นายเกียรติศักด์ิ  นาทีชัยชนะ

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10626 นาย โชคชัย แก้วสากล
2 11127 นาย กฤษณชัย ภูเเข็ง
3 11192 นาย ธรรมกิตต์ิ เชิดฉิน
4 11233 นาย อนุวัตน์ สงนางรอง
5 11260 นาย กฤตพล คุ้มทอง
6 11307 นาย พันธสรณ์ สุทธิประภา
7 11331 นาย จักรินทร์ สีหราช
8 11349 นาย ตนุสรณ์ ผาเจริญ
9 11416 นาย อรรถวุฒิ ท่านาเวช
10 11418 นาย พงศธร บุญมาก
11 11696 นาย วิฐากฤช เฟ่ืองเกษม
12 12226 นาย ภานุวัฒน์ อุ่นสอน
13 11148 น.ส. ศุวิมล เค้าเหลือง
14 11205 น.ส. กัญญารัตน์ สุพร
15 11206 น.ส. กาญจนพร ภัยบึง
16 11207 น.ส. จรรยพร จารัญ
17 11221 น.ส. สิริพรรณ มนัสศิลา
18 11237 น.ส. จีรณา สุโพธ์ิ
19 11240 น.ส. ดวงฤทัย โชคโคกกรวด
20 11250 น.ส. สาวิกา กาพย์กลอน
21 11256 น.ส. อภิชญา พิมพักธ์
22 11275 น.ส. ธัญญรัตน์ ไหมค า
23 11281 น.ส. พรนภา ไชยชนะ
24 11291 น.ส. สุรัชดา โคกระเวียง
25 11353 น.ส. ขวัญพิชชา แสงแก้ว
26 11360 น.ส. ปราริตา บุญ เกิด
27 11415 น.ส. ขวัญสุดา หันตรี
28 11921 น.ส. ชญานิน บุญเลิศ
29 12192 น.ส. มาตญา เคนมี
30 12215 น.ส. กุลนารี ใหญ่รัมย์
31 12216 น.ส. ขวัญจิรา ด่านรักษา
32 12217 น.ส. ฐานิกา เฉียงพิมาย
33 12218 น.ส. พัชรา บุญพันธ์
34 12219 น.ส. ภาวินี บุตรศรีภูมิ
35 12220 น.ส. วิภาดา มะณีค า
36 12221 น.ส. สาธิดา ชันพรมมา
37 12222 น.ส. สุรัตน์ ทองมี
38 12223 น.ส. ชุดาภา ทองดี
39 12224 น.ส. โสภิตา โพลน้อย

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นายนิพนธ์ ประเสริฐศักด์ิ  2. ส.อ.ทศพล  ราพิงค์

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10841 นาย ภาคิน เสริมทอง ม.4/1

2 10854 นาย ธนพัฒน์ ต่างสี ม.4/1

3 10879 นาย ตระการ วิโคตร ม.4/1

4 10887 นาย อนิวัต เค้าเหลือง ม.4/1

5 11088 นาย วรเวช เพชรนางรอง ม.4/3

6 11885 นาย กิตติศักด์ิ หงษี ม.4/1

7 11955 นาย กษมา แดนดง ม.4/1

8 10848 น.ส. กมลชนก สังวาลย์วงค์ ม.4/1

9 10849 น.ส. กมลชนก แก้วค า ม.4/1

10 10850 น.ส. กัลยรัตน์ อุตมะวิริยะ ม.4/1

11 10857 น.ส. ปนัดดา โพธิตะนิมิตร ม.4/1

12 10858 น.ส. พีรดา ภาสุวรรณ ม.4/1

13 10861 น.ส. ลัดดา อบเพ็ชร์ ม.4/1

14 10865 น.ส. สุณัฐ์ชกานต์ ขันโท ม.4/1

15 10893 น.ส. ณัฏฐธิดา ธรรมวงศ์ ม.4/1

16 10940 น.ส. ลักษิกา อาญาเมือง ม.4/1

17 11055 น.ส. ศิริลักษณ์ แม่นปืน ม.4/1

18 11062 น.ส. พรญาณี จุลพล ม.4/1

19 11071 น.ส. จีรภัทร เพ่ิมพูนก าพล ม.4/2

20 11113 น.ส. สุดารัตน์ เจริญดง ม.4/2

21 11886 น.ส. ณัฐณิชา ใจปล้ืม ม.4/1

22 11887 น.ส. ณัฐสรณ์ พลเย่ียม ม.4/1

23 11888 น.ส. ศิริวรรณ สอนซี ม.4/1

24 11893 น.ส. กฤษติมา อินทโชติ ม.4/2

25 11896 น.ส. ณัฏฐาภรณ์ โพสาสิม ม.4/1

26 11897 น.ส. ธัญญารัตน์ สุโพธ์ิ ม.4/2

27 11898 น.ส. นิศารัตน์ ผาเจริญ ม.4/2

28 11901 น.ส. ปณิตา สุขแสวง ม.4/2

29 11905 น.ส. นิราวรรณ ราชภักดี ม.4/3

30 11910 น.ส. สุภิตา เพียค าเมือง ม.4/3

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต (Gifted  Program) ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1. นางฐิตารีย์  บุญแจ้ง

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ



1 10839 นาย เกรียงไกร เบ้าเศษ ม.4/2

2 10840 นาย พิภูษณะ ภู่ละกอ ม.4/2

3 10844 นาย ศรศิลป์ชัย ชลศิล ม.4/2

4 10845 นาย ศักดิพัฒน์ มิศิริ ม.4/2

5 10923 นาย วัชรากร ยอดประเสริฐ ม.4/1

6 10973 นาย สุทธิพงษ์ นาคูณ ม.4/2

7 11045 นาย ภัทราวุฒิ แสนสุภา ม.4/2

8 11048 นาย ธนพล ภูมิประโคน ม.4/2

9 11092 นาย สิทธินันท์ สิงห์สน่ัน ม.4/1

10 11095 นาย อุเทน ค านึงบุญ ม.4/2

11 11409 นาย จักรพรรดิ พานิคม ม.4/2

12 11892 นาย อนุวัฒน์ แดงวัฒน์ ม.4/2

13 11907 นาย ชโนทัย อุดง ม.4/2

14 10853 น.ส. ณัฏฐา นึกถึง ม.4/2

15 10856 น.ส. เบนจิราภร ปล่ังประมูล ม.4/2

16 10859 น.ส. ภัทรพร นาคผ่อง ม.4/2

17 10867 น.ส. อริญาพร วงษ์กฏ ม.4/1

18 10890 น.ส. กฤติยาณี สุขเอิบ ม.4/2

19 10894 น.ส. ณิภาภรณ์ สืบสุนทร ม.4/2

20 10900 น.ส. ภัศรา แสงสุริศรี ม.4/2

21 10903 น.ส. วนารีย์ สว่างอารมณ์ ม.4/1

22 10906 น.ส. สุชาดา บุ้งทอง ม.4/2

23 10935 น.ส. เนตรนภา ยารี ม.4/2

24 10937 น.ส. ปาริฉัตต์ สีค าเวียง ม.4/1

25 10976 น.ส. กานต์ชนก โคตรวงษ์ ม.4/2

26 10979 น.ส. ชุติกาญจน์ สีบุญเรือง ม.4/2

27 11060 น.ส. มาริสา บัวนาค ม.4/2

28 11066 น.ส. เนตรนภา ยุบรัมย์ ม.4/2

29 11077 น.ส. นิตตยา ศรีพรม ม.4/2

30 11102 น.ส. นภัสกร กลับกลาง ม.4/2

31 11104 น.ส. พรนภา ทองสุด ม.4/2

32 11105 น.ส. พัชรินทร์ ภูทองบ่อ ม.4/2

33 11109 น.ส. รัตนพร สมบัติ ม.4/1

34 11110 น.ส. รัตนาภรณ์ พิมพักธ์ ม.4/2

35 11407 น.ส. กันตนา บริพันธ ม.4/2

36 11889 น.ส. ศุภธวดี ราวิชัย ม.4/1

37 11899 น.ส. ไปรยา สิมศิริวัฒน์ ม.4/2

38 11900 น.ส. ภาวิดา เกตุหอม ม.4/2

39 11935 น.ส. พรวิภา สีมูละ ม.4/2

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  แผนการเรียน วิทย์-คณิต  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา   1. นายปรานอม  จันทร์เจริญ   2. นางสาววิไลรัตน์   พระสุข

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ



1 10872 นาย กรรณศร อัปกาญจน์ ม.4/3

2 10874 นาย จอมพล ทิพย์โอสถ ม.4/3

3 10875 นาย ชัยวัชร ยางศรี ม.4/3

4 10876 นาย ฐิติพงศ์ วงศ์เข่ือน ม.4/3

5 10882 นาย ปิยนันท์ ขันกสิกรรม ม.4/3

6 10919 นาย พชรพล เจริญ ม.4/3

7 10952 นาย ณัฐวุฒิ ประจินัง ม.4/3

8 10954 นาย ณัฐสิทธ์ิ นวนด่านกลาง ม.4/3

9 10975 นาย อาณาจักร เมืองมาก ม.4/3

10 11017 นาย ปฏิพล อานุการ ม.4/3

11 11081 นาย ณัฐวุฒิ ทองเหลา ม.4/3

12 11086 นาย พิชญะ จันทร์แสน ม.4/3

13 11903 นาย พัฒนสิทธ์ิ ทุมมี ม.4/3

14 11904 นาย อภิรักษ์ วิลาศรี ม.4/3

15 10699 น.ส. พัชรพร อุ่นค า ม.4/3

16 10851 น.ส. กัลยา โคกระเวียง ม.4/3

17 10864 น.ส. วารีวรรณ จันทร์ศรี ม.4/3

18 10901 น.ส. มานิตา ค าฝอย ม.4/3

19 10907 น.ส. สุวพัชร เขาชมภู ม.4/3

20 10930 น.ส. กิตติกุล สุโพธ์ิ ม.4/3

21 10938 น.ส. ปุณฑริกา จันทร์เจือจุน ม.4/3

22 10941 น.ส. วาสนา มหาเมฆ ม.4/3

23 10943 น.ส. สุธีมน ค าเวียง ม.4/3

24 10944 น.ส. สุพรรณษา อินทรสุข ม.4/3

25 10946 น.ส. อรไท เล่ห์กล ม.4/3

26 10980 น.ส. ธนภรณ์ สาแก้ว ม.4/3

27 10981 น.ส. เบญจพร ท้าวนอก ม.4/3

28 11054 น.ส. สุภาวดี บุญมี ม.4/1

29 11061 น.ส. พีรยา ดอนประดู่ ม.4/3

30 11067 น.ส. นัฎฐธิดา แก้วสว่าง ม.4/3

31 11069 น.ส. ชลดา ราศรี ม.4/3

32 11072 น.ส. จิตฐินันท์ คงถาวร ม.4/1

33 11097 น.ส. กัญญาณัฐ ไหวพริบ ม.4/3

34 11099 น.ส. กาญจนา โคมทอง ม.4/3

35 11107 น.ส. ภาวนา นาสุริ ม.4/3

36 11112 น.ส. สาธิดา งามย่ิง ม.4/3

37 11906 น.ส. บุษกร จากครบุรี ม.4/3

38 11908 น.ส. ภาวิณี รูปสมวงศ์ ม.4/3

39 11909 น.ส. สุนิษา สีล้อม ม.4/3

40 11936 น.ส. สุธาสินี ลาดเหลา ม.4/3

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3  แผนการเรียน วิทย์-คณิต  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา   1. นางแสงระวี  บู่ทอง   2. นายสิรสิทธ์ิ  บู่ทอง

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

ห
อ้
ง
เด
มิ



1 10637 นาย สุริยัน เจริญดง
2 10675 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์เรือง
3 10880 นาย ธีรภัทร ช านาญ
4 10915 นาย เชวงวิทย์ หาสุข
5 10960 นาย นรากรณ์ ต่อชีพ
6 10963 นาย พัสกร สุขประสงค์
7 10966 นาย ภัทรพงษ์ พันทอง
8 10967 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีดี
9 10972 นาย ศุภกิต แก้วลอย 
10 11018 นาย รพีภัทร หารโงน
11 11046 นาย ธีรยุทธ ทองละเอียด
12 11079 นาย ณัฐพล  กัณหา
13 11091 นาย วีระพล เขียวงาม
14 11094 นาย สุทธิภัทร ปรือทอง
15 11424 นาย ณัฐกิตต์ิ  บุญตา
16 11425 นาย ศราวุธ กวดนอก
17 11912 นาย ลัทธพล เพชรสันทัด
18 10863 น.ส. วราภรณ์ ชาวกันหา
19 10866 น.ส. สุรางคนา  ถาวรวรรณ์
20 10889 น.ส. กชกร เดชศักดา
21 10892 น.ส. เกศิณี ทองปลิว
22 10897 น.ส. นิศารัตน์  แก้วเสน่ห์ 
23 10898 น.ส. นิสา  จันทะสอน
24 10902 น.ส. มาริสา  พุดไทย
25 10909 น.ส. อรัมภา  ทุมชะ
26 10934 น.ส. นิดารัตน์ รบไพรินทร์
27 10978 น.ส. ชนมน โพธ์ิวัตร
28 10939 น.ส. พรนภา เหวนอก
29 10947 น.ส. อัยรดา เทพสุวรรณ์
30 11056 น.ส. วิทิตา ค าพา
31 11065 น.ส. ปนัดดา  บุพลับ
32 11913 น.ส. ปนัดดา จันทร์หา
33 11914 น.ส. ปาริตา โคตรประทุม
34 11915 น.ส. วนิดา นรอ่อน
35 11916 น.ส. ศิริปัญญา  โคตรประทุม
36 11944 น.ส. ศศิธร รักเพ่ือน
37 12232 น.ส. กชกร อยู่นันท์

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 แผนการเรียน ศิลป์ภาษา  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา   1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์   2. นายธีรศักด์ิ  สิทธิปล้ืม
ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10545 นาย จิรายุทธ สีสวาด
2 10552 นาย ล่ัมสันต์ เกตุขุนทด
3 10553 นาย วิทยนันท์ สุมา
4 10581 นาย ธนกฤต ชาพู
5 10595 นาย อภิสิทธ์ิ เรืองนอก
6 10676 นาย มนตรี จันทร์เทศ
7 10556 น.ส. เกสรา สะระกุล
8 10559 น.ส. เฉลิมพร พงษ์ไทย
9 10564 น.ส. ฑิฆัมพร สมรส
10 10565 น.ส. ณัฐชาวรรณ ค าพล
11 10566 น.ส. ณัฐสุดา ทิพย์พระ
12 10568 น.ส. ปภัสสร เอ่ียมสุข
13 10570 น.ส. กรณฤมล เจริญขุนทด
14 10572 น.ส. วิลาวัลย์ ขันโท
15 10573 น.ส. สิริวิมล ค านิมิตร์
16 10600 น.ส. ณัฐชยา เขามะหิงษ์
17 10601 น.ส. ณัฐวรรณ ค ากอก
18 10607 น.ส. ภัณฑิรา สีมา
19 10611 น.ส. วรรณวิภา มะโน
20 10614 น.ส. ศศิธร นราพล
21 10619 น.ส. อาริษา พยัฆษา
22 10643 น.ส. กิริยา โคกสันเทียะ
23 10648 น.ส. ฑิตฐิตา ผาดง
24 10657 น.ส. พิชญา เถ่ือนทุ่ง
25 10662 น.ส. สุพัตรา แสงอุไร
26 10691 น.ส. จตุรพร ถ่ีถ้วน
27 11427 น.ส. อนันตญา จันค า
28 11642 น.ส. กัญญาพัชร ศิลประสาท

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  แผนการเรียน วิทย์-คณิต (Gifted  Program)  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.  นางสาวดัชนี  คงทันดี

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10548 นาย ธนวัฒน์ ภิรมย์ร่ืน
2 10551 นาย ยุทธวิธี มิทะลา
3 10585 นาย นัทนนท์ ค าผาย
4 10589 นาย วรชิต ทุมชะ
5 10622 นาย จักรกฤษณ์ นวลศรี
6 10629 นาย ธีรภัทร เพราะจันทร์
7 10631 นาย ภูมิพัฒน์ เหล่าสวัสด์ิ
8 10635 นาย สิทธิพงษ์ พรมทัศน์
9 10641 นาย อัจฉริยพันธ์ุ รัตนจันทร์
10 10665 นาย กฤษณล โพธ์ิศรี
11 10715 นาย โชคอนันต์ สโมสร
12 10720 นาย ธีรกานต์ ช านิ
13 11638 นาย นพรัตน์ บุญผา
14 11640 นาย พชรพล รักษา
15 11641 นาย ภวิศ ยาเท่ียง
16 10555 น.ส. กัลยรัตน์ ยินดี
17 10560 น.ส. ชญาดา ลาดนอก
18 10561 น.ส. ชนาภา อินทร์นวล
19 10563 น.ส. ฐิติรัตน์ จองจับ
20 10597 น.ส. จุฑาทิพย์ สัตย์ตยาพันธ์
21 10659 น.ส. ภัทรธิดา ค าเหมือน
22 10744 น.ส. ปวีณา พระพรม
23 10749 น.ส. ศิริลักษณ์ แสงสุริศรี
24 11414 น.ส. อัจฉราพร แสนเสนา
25 11643 น.ส. ชลธิชา หัสดง
26 11646 น.ส. พัชรา ฤทธ์ิขุน
27 11647 น.ส. วณิดา โพลน้อย
28 11650 น.ส. สุชานันท์ ดอกรัก
29 11651 น.ส. สุพัตรา ท้าวดี
30 11652 น.ส. สุภาวณี สีดอกไม้
31 11680 น.ส. สุภัตรา หวังบุญ

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา   1. นางสาวดวงใจ  เจริญทรัพย์
ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล



1 10547 นาย ณัฐพร โสตะพา
2 10549 นาย ธนสิษฐ์ บุตรเอ้ือ
3 10576 นาย คุณากร จิตโสภา
4 10578 นาย จีรวัฒน์ คีรีวงษ์
5 10583 นาย ธีรวุฒิ เงางาม
6 10623 นาย โจติพัฒน์ ต่างสี
7 10627 นาย ฐากูร ประทุมทิพย์
8 10639 นาย อภิรักษ์ รักเพ่ือน
9 10667 นาย เกรียงไกร เสนาสุข
10 10671 นาย ธนดล ศรีหงษา
11 10679 นาย วัชพล ริดจันทร์
12 10683 นาย สิงค์หา สอนจันดา
13 10686 นาย อนิภพ แซ่ซ้ือ
14 10716 นาย ณัฐนนท์ เมฆวัน
15 11654 นาย อภิรมย์ ธิตะเชียง
16 11655 นาย ประวุธ พรมงาม
17 11656 นาย พงศธร ผายอุบล
18 11657 นาย อนุชา เพชรตะก่ัว
19 10558 น.ส. จุฑาพร ประสระสมมูล
20 10642 น.ส. กชกร สระแก้ว
21 10654 น.ส. บุญธิดา แก่นตัน
22 10663 น.ส. สุลิสา พรหมสา
23 10704 น.ส. วิภาวี มะโน
24 10708 น.ส. หยาดพิรุณ แนบกระโทก
25 10742 น.ส. นันทนา ทาเท่ียง
26 10750 น.ส. สุกัญญา สอนจันดา
27 10836 น.ส. ปาริชาติ บัวมาตร
28 11439 น.ส. สุธิตา มงเรียน
29 11440 น.ส. สมิตา แดงมะลี
30 11658 น.ส. จุฑามาศ บุญกระพือ
31 11659 น.ส. จุฑารัตน์ กระจ่างจิต
32 11660 น.ส. ณัฐทิชา อัตถาชน
33 11661 น.ส. ธันย์ชนก ขอบพิมาย
34 11662 น.ส. นิศาชล สุดา
35 11663 น.ส. พิชามญช์ สุทธิเมือง
36 11664 น.ส. ยุพารัตน์ สีอ่อน
37 11665 น.ส. เรณุกา แก้วกระจ่าง
38 11666 น.ส. สาธินี สุจริงภักดี
39 11667 น.ส. สุพัตรา เง้ือมผา
40 12230 น.ส. อภิสรา สุขสวัสด์ิ

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  แผนการเรียน  ศิลป์ภาษา ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา  1.  นางวาสนา  ชมภูโคตร,  นายโกวิทย์  วิเศษศักด์ิ



1 10586 นาย พรพิพัฒน์ มหามาตย์
2 10587 นาย ยศวรรธน์ สิงห์ค า
3 10590 นาย วีรศักด์ิ บุรินทร์
4 10594 นาย สุรสิทธ์ิ วิลามาตร
5 10625 นาย ชโยดม ราชาโฮม
6 10672 นาย นราวิชญ์ งาผักแว่น
7 10709 นาย ก้องภพ พูลก่ิง
8 10711 นาย เกรียงไกร อินทรเพ็ชร
9 10714 นาย ชรินทร์ เจนส าโรง
10 10718 นาย ตะวัน จันทร์ศรี
11 10723 นาย ปวรปรัชญ์ โพสาสิม
12 10728 นาย วุฒิศักด์ิ จอมโคกกรวด
13 10732 นาย สมชาย พะวงแสง
14 11682 นาย ธนวัตน์ กวดนอก
15 10159 น.ส. สุภัทรภรณ์ สิงห์แก้ว
16 10604 น.ส. ธนัญญา เบ้าสาธร
17 10608 น.ส. ภาณุมาส โพธ์ิจันทร์
18 10613 น.ส. ศริลักษณ์ สิริพอน
19 10616 น.ส. สุพิชฌาย์ โพธ์ิวัตร
20 10644 น.ส. เกตุษรา ต่างสี
21 10650 น.ส. ณัฐธิชา ส าราญดี
22 10658 น.ส. พิมพ์ภร พงษา
23 10692 น.ส. ชฎาภา มุงคุณแสน
24 10706 น.ส. สุพัฒตรา อาลัยสุข
25 10738 น.ส. กัญญา หนูตะก่ัวนอก
26 10740 น.ส. ธัญลักษณ์ สุพาลี
27 10818 น.ส. วิจิตรา กุลเมือง
28 11669 น.ส. เมย์วรินทร์ คณาโจทย์
29 11670 น.ส. สกาวรัตน์ สร้างวัด
30 11951 น.ส. จีรนันท์ โอมฤก

ล าดับ เลขประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  แผนการเรียน การงานอาชีพ ปีการศึกษา  2565

ครูท่ีปรึกษา 1. นายกิตติกร  เช้ือชะเอม,  นางบุษวรรณ  เช้ือชะเอม


