
 

 
e – mail  นักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายเกียรติยศ  จวงจันทร์ std6586@nwks.ac.th  
2 เด็กชายสิทธิพงศ์  สายบัว std6587@nwks.ac.th  
3 เด็กชายชาญชัย  อาสา  std6588@nwks.ac.th  
4 เด็กชายณัฐพงษ์ ปาณีวัติ std6589@nwks.ac.th  
5 เด็กชายธราธิป  ค าภาพันธ์ std6590@nwks.ac.th  
6 เด็กชายธัชชัย  จันทร์สิงห์ std6591@nwks.ac.th  
7 เด็กชายประกาศิต  เบ้าค า std6592@nwks.ac.th  
8 เด็กชายภาคิน ลุนทะลา std6593@nwks.ac.th  
9 เด็กชายภูวดล  ค าชัย std6594@nwks.ac.th  
10 เด็กชายสันติภาพ  จันทร์ลา std6595@nwks.ac.th  
11 เด็กชายอนุชา  บูระณะกิติ std6596@nwks.ac.th  
12 เด็กหญิงจิดาภา  ใจแจ้ง std6597@nwks.ac.th  
13 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทิตะนนท์ std6598@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงชนะพา  ทาระจันทร์ std6599@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง std6600@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงชนิตา  สุขอินทร์ std6601@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงชุติมา  พละขัน std6602@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา บุญขาว std6603@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงนิภาพร  ฟืมชัยภูมิ std6604@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงปาลิตา  ใยทอง std6605@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงบัวงามล  า std6606@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์เสน std6607@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงแพรวดาว  ทองนาค   std6608@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์กิ่งทิพย์ std6609@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงวัลลียา  อ่ิมส าราญ std6610@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สมปาน std6611@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงอภิญญา  สิมาขันธ์ std6612@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอาทิติยา  ธรรมทวี std6613@nwks.ac.th  
29 เด็กชายไตรภพ  พื นสวรรณ์ std6713@nwks.ac.th  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
e – mail  นักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายขจรยศ  พรานพรม std6614@nwks.ac.th  
2 เด็กชายฐนกร  ทองสา std6615@nwks.ac.th  
3 เด็กชายทักษิณ  สร้อยมาลุน std6616@nwks.ac.th  
4 เด็กชายธนกร  วรบุญยา std6617@nwks.ac.th  
5 เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีอักษร std6618@nwks.ac.th  
6 เด็กชายนันทวัฒน์  ประดับพัน std6619@nwks.ac.th  
7 เด็กชายบุญเฮง วรรณเวช std6620@nwks.ac.th  
8 เด็กชายปวริศ  พิมพ์บุตร std6621@nwks.ac.th  
9 เด็กชายปิยะนัน  ทองลือ std6622@nwks.ac.th  
10 เด็กชายพงศกร  ไชยแสง std6623@nwks.ac.th  
11 เด็กชายวรเชษฐ์  สุระเสน std6624@nwks.ac.th  
12 เด็กชายวัชรพงษ์  กงล้อม std6625@nwks.ac.th  
13 เด็กชายศักดินนท์  แต้มทอง std6626@nwks.ac.th  
14 เด็กชายศิวากร  ศรีเสริม std6627@nwks.ac.th  
15 เด็กชายอภิรักษ์  เคนโสภา std6628@nwks.ac.th  
16 เด็กชายอรรถพล  รอดค าทุย std6629@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงกันติยา ไชยพิมพ์ std6630@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง std6631@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงชนิกานต์  สรรพศรี std6632@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงชลธิชา  สาระบัว std6633@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงณัฐกานต์  สานเสน std6634@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงเพชรลดา  อัมภรัตน์ std6635@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงมัลลิกา  สันทาลุนัย std6636@nwks.ac.th  
24 เด็กชายกฤษดา  อุดหนุน std6637@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงวันทนีย์  คงช่วย std6638@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงวิภาพร  มณีวรรณ์ std6639@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงสุกัญญา  โสภา std6640@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงสุชาวดี  ธรรมทวี std6641@nwks.ac.th  
29 เด็กหญิงเอวิตา  สิงห์เสน std6642@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
e – mail  นักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์สิงห์ std6643@nwks.ac.th  
2 เด็กชายธีระ ลินลาด std6644@nwks.ac.th  
3 เด็กชายปฏิภาณ  คันศร std6645@nwks.ac.th  
4 เด็กชายพิชิตชัย  กงล้อม std6646@nwks.ac.th  
5 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์แดง std6647@nwks.ac.th  
6 เด็กชายพีรภาส  พรานพรม std6648@nwks.ac.th  
7 เด็กชายภานุวัฒน์  อุ่นอ่อน std6649@nwks.ac.th  
8 เด็กชายมารุต  สีดากุล std6650@nwks.ac.th  
9 เด็กชายรัตนกร  รูปคม std6651@nwks.ac.th  
10 เด็กชายวรเทพ  คงกล้า std6652@nwks.ac.th  
11 เด็กชายวัชรินทร์  นารี std6653@nwks.ac.th  
12 เด็กชายวายุ  สายเสน std6654@nwks.ac.th  
13 เด็กชายอดิศักดิ์  ปัญจมาตย์ std6655@nwks.ac.th  
14 เด็กชายอัศนี  สาคร std6656@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงดวงกมล  สงนอก std6657@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์พิมพ์ std6658@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงนฤมล  เจียงเพ็ง std6659@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวข า std6660@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทร์ศร std6661@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงพิริสา  ค าศรี std6662@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงญาณภัทร  ศาลา std6663@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงรัตนากร  จันทสาร std6664@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงวรรณภา  ปาค าทอง std6665@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงศศิธร  พลท า std6666@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงสุชาดา  ไชยรัตน์ std6667@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงสุภาพร  จันทกรณ์ std6668@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงอรปรียา  พันธิ์กิ่งทิพย์ std6669@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอริสรา  ศรีบุปผา std6670@nwks.ac.th  
29 เด็กหญิงอิศริยา  บุตรดีราช std6719@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
e – mail  นักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายกิตติพงษ์  อ่อนค าผง std6449@nwks.ac.th  
2 เด็กชายเกริกประกาย  เทนสุนา std6450@nwks.ac.th  
3 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองฤทธิ์ std6451@nwks.ac.th  
4 เด็กชายชัชวาล  สนสาย std6452@nwks.ac.th  
5 เด็กชายชัยพัทธ์  วงศ์ค ากุ std6453@nwks.ac.th  
6 เด็กชายชิดพงษ์  โพธิ์ขาว std6454@nwks.ac.th  
7 เด็กชายธนากร  พิทักษ์ std6455@nwks.ac.th  
8 เด็กชายสุเมธา  พงษ์เกษ std6458@nwks.ac.th  
9 เด็กชายสุรพล  จันอาจ std6459@nwks.ac.th  
10 เด็กชายอนันตชัย  คุตะวัน std6460@nwks.ac.th  
11 เด็กชายอภิวัฒนชัย  พรมมาสุข std6461@nwks.ac.th  
12 เด็กหญิงกิตติยาพร  ชัยธรรม std6462@nwks.ac.th  
13 เด็กหญิงฐิติภรณ์  งามสุข std6464@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงนันทวรรณ  แสงเดช std6465@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงนันธิพร  ค าผุย std6466@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงปณิตา  อนันต์ std6467@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงปิยดา  โคตรสาลี std6468@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงปิยะธิดา  พงษ์พิมพ์ std6469@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงพิมพา  จันทร์พวง std6470@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงเมวิกา  ศิรินัย std6471@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงวริศรา  พื นสวรรค์ std6472@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงสุมาลี  สิงห์ซอม std6473@nwks.ac.th  
23 เด็กชายอภิชาติ  สีทอง std6565@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงศริญญา  บุญจริง std6576@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงวรัญฎา  ศรีทะวงศ์ std6581@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงวริศรา  ศรีทะวงศ์ std6582@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงอรวณี  ศรีรัตน์ std6700@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอัมพร  สมานพง std6701@nwks.ac.th  
29 เด็กชายพิชชานันท์  ศรีบุญ std6702@nwks.ac.th  
30 เด็กหญิงสุจินดา  สืบสุด std6703@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายปิยะวัตร  งามศรี std6457@nwks.ac.th  
2 เด็กชายเจษฏา  บุตรใส std6474@nwks.ac.th  
3 เด็กชายเชิดชัย  ค าเพียร std6475@nwks.ac.th  
4 เด็กชายณรงค์เดช  ลินลาด std6476@nwks.ac.th  
5 เด็กชายณัฐพงษ์  เสริมแสง std6477@nwks.ac.th  
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชานิคม std6478@nwks.ac.th  
7 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมณี std6479@nwks.ac.th  
8 เด็กชายธนกร  กลิ่นดอกแก้ว std6480@nwks.ac.th  
9 เด็กชายธีรชาติ  ลาสองชั น std6481@nwks.ac.th  
10 เด็กชายธีรเดช  เหลือมแก้ว std6482@nwks.ac.th  
11 เด็กชายธีระชัยภัสร์  เทนโสภา std6483@nwks.ac.th  
12 เด็กชายนัฐวุฒิ  วงค์บัง std6484@nwks.ac.th  
13 เด็กชายรัชชานนท์  รู้หลัก std6485@nwks.ac.th  
14 เด็กชายรัตนากร  รู้หลัก std6486@nwks.ac.th  
15 เด็กชายอัครวุฒิ  อิ่มบุญสุ std6487@nwks.ac.th  
16 เด็กชายอานุภาพ  บุญพอ std6488@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงกนกพร  แก้วพวง std6489@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูค าม่ัน std6490@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงชวัลนุช  สงนิลพเนา std6491@nwks.ac.th  
20 เด็กชายธนพล  พงษ์ดี std6492@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงนิจจารีย์  สมัย std6493@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงรัตนา จันทิวา    std6494@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงสุนิสา  สายสุพรรณ std6495@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเล็ก std6496@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงสุวนันท์  บุญบุตร std6497@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงอภิสรา  หล่อดี std6498@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงอรนภา  แก้วค าสอน std6499@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์ std6500@nwks.ac.th  
29 เด็กหญิงปรียานุช   บุดศรีพันธ์ std6704@nwks.ac.th  
30 เด็กหญิงตะวัน  นามวงค์ std6705@nwks.ac.th  
31 เด็กหญิงปัณณพร  เก็มรัมย์ std6711@nwks.ac.th  
32 เด็กชายธนากร  เก็มรัมย์ std6712@nwks.ac.th  

 
 
 



 

 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายณัฐพล  สิมณี std6501@nwks.ac.th  
2 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทิวา std6502@nwks.ac.th  
3 เด็กชายทวีพร  วงค์ใหญ่ std6503@nwks.ac.th  
4 เด็กชายธนกร  ศรีสุวรรณ std6504@nwks.ac.th  
5 เด็กชายธีระศักดิ์  จงรักษ์ std6505@nwks.ac.th  
6 เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  วงษ์ค า std6506@nwks.ac.th  
7 เด็กชายวรชัย  ปัตถาสาย std6507@nwks.ac.th  
8 เด็กชายสานันท์  สายเนตร std6508@nwks.ac.th  
9 เด็กชายสุกิจ  ชัยปัญญา std6509@nwks.ac.th  
10 เด็กชายเอราวัต  ศรีนวล std6510@nwks.ac.th  
11 เด็กหญิงกนกพร  โสรส std6511@nwks.ac.th  
12 เด็กหญิงกาญจนา  ค าโสมศรี std6512@nwks.ac.th  
13 เด็กหญิงชญาณี   ชัยธรรม std6513@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงญานิศา  ทุตะวัน std6514@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงฎิตตาภรณ์  จันทร์แดง std6515@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงนนธิชา  พันธ์กิ่งทิพย์ std6516@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประทุมชัย std6517@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงปราณปรียา  ใสเนตร std6518@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร std6519@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงพรรณิภา  นามวงค์ std6520@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงพีรณัฐ  สารเสนา std6521@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงยุวดี  บัวหลง std6522@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงศิริพร  แก่นอ้วน std6523@nwks.ac.th  
24 เด็กชายศุภโชค  ใจมั่น std6524@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงสุจิรัตน์  วรรณทวี std6525@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงสุทธิดา   วิลาวัลย์ std6526@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงสุภารัตน์  สารสุข std6527@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอริศรา  สายบัว std6528@nwks.ac.th  
29 เด็กชายศุภชัย  วิชาชัย std6569@nwks.ac.th * 
30 เด็กชายภูตะวัน  บุญเกิ่ง std6570@nwks.ac.th * 
31 เด็กชายนพดล  บุญเรืองศรี std6571@nwks.ac.th * 
32 เด็กหญิงปรานุช  บุดศรีพันธ์ std6706@nwks.ac.th  
33 เด็กหญิงวาสิฏฐี  ตุนา std6707@nwks.ac.th  

 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายกิตติพศ  วงศ์ไชยา std6281@nwks.ac.th  
2 เด็กชายจิรพงศ์  วงษ์เศษ std6282@nwks.ac.th  
3 เด็กชายทินกร  พรทิพย์ std6283@nwks.ac.th  
4 เด็กชายนิติรัฐ  ผิวนวล std6284@nwks.ac.th  
5 เด็กชายบรรหาร  ค ามาตย์ std6285@nwks.ac.th  
6 เด็กชายภูริทัต  อาจณรงค์ std6286@nwks.ac.th  
7 เด็กชายมงคลชัย  เทนโสภา std6287@nwks.ac.th  
8 เด็กชายวันชนะ  บุญเกิด std6288@nwks.ac.th  
9 เด็กชายสถาพร  เสนค าสอน std6290@nwks.ac.th  
10 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฮงทอง std6291@nwks.ac.th  
11 เด็กชายอนุวัฒน์  โนนุต std6293@nwks.ac.th  
12 เด็กชายอภิสิทธิ์  ค าภาพันธ์ std6294@nwks.ac.th  
13 เด็กชายอรัญ  ศรีค าทา std6295@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงกนกอร  ค าภูดี std6296@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงฉัตรมณี  อินธิมาท std6297@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงฐิติมา  พละศักดิ์ std6299@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงปัณฑิตา  สายสิงห์ std6300@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงปัทมา  ภูมลี std6301@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงรุจิรา  พิมมา std6302@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงวราภรณ์  นางาม std6303@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงศศิธร  พันธ์กิ่งทิพย์ std6304@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พื นสวรรค์ std6305@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงสุธาสินี  ค าศรี std6306@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงสุนิสา  พลชัย std6307@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงสุพิชญา  รู้หลัก std6308@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ลิอินทร์ std6309@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงหฤทัย  อ่อนวรรณะ std6310@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงอัฉรา  ศรีชมภู std6584@nwks.ac.th  
29 เด็กชายธนพัฒน์  บุญน า std6715@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายกิตติภูมิ  แหยมนุช std6311@nwks.ac.th  
2 เด็กชายเฉลิมชัย  โยธานันต์ std6312@nwks.ac.th  
3 เด็กชายชัยวุฒิ  พงษ์พลเล็ก std6313@nwks.ac.th  
4 เด็กชายธีรพงษ์  นารี std6314@nwks.ac.th  
5 เด็กชายนาวี  นัยนิตย์ std6315@nwks.ac.th  
6 เด็กชายปิยะ  พับเพลิง std6316@nwks.ac.th  
7 เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยขันตรี std6317@nwks.ac.th  
8 เด็กชายภูธเนศร์  นารี std6318@nwks.ac.th  
9 เด็กชายวีระชน  บุดดีวงษ์ std6319@nwks.ac.th  
10 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชัยสิงห์ std6320@nwks.ac.th  
11 เด็กชายสุทัศน์  โชติพันธ์ std6321@nwks.ac.th  
12 เด็กชายอนุวัตน์  พลศักดิ์ std6323@nwks.ac.th  
13 เด็กหญิงขนิษฐา  ป้องพา std6324@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงชนาพร  สายที std6326@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงชมพูนุช  คุณบุตร std6327@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงธนิตา  แก้วอาสา std6328@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงนภัสวรรรณ  อิสามี std6329@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงนันทพร  พาชื่น std6330@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงเนตรนภา  บัวลา std6331@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงปณิตา  กะมุล std6332@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงปาริชาติ  นารถบ ารุง std6333@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงพรรณิภา  สิงห์เสน std6334@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สืบเทพ std6335@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงวรรณษา  ค าดี std6336@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย std6337@nwks.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 (ต่อ) 
เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
26 เด็กหญิงวรินทร  ดวงสา std6338@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงวารุณี  อักษรสาร std6339@nwks.ac.th  
28 เด็กหญิงศรุตา  เกิ มเหมือนบุญ std6340@nwks.ac.th  
29 เด็กหญิงสิรินทร พับเพลิง std6341@nwks.ac.th  
30 เด็กหญิงสุกัญญา  วันดีรัตน์ std6342@nwks.ac.th  
31 เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงเพชร std6343@nwks.ac.th  
32 เด็กหญิงสุวรรณี  เภากุ่ม std6344@nwks.ac.th  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 เด็กชายกฤษดา   ไชยเกิด std6345@nwks.ac.th  
2 เด็กชายจิรภทร์  น๊อตกระโทก std6346@nwks.ac.th  
3 เด็กชายเจษฎา  ศรีผาลา std6347@nwks.ac.th  
4 เด็กชายธีรพันธ์  นารี std6348@nwks.ac.th  
5 เด็กชายปริวรรต  พับเพลิง std6349@nwks.ac.th  
6 เด็กชายปัญญาพล  กาลาเมฆ std6350@nwks.ac.th  
7 เด็กชายเพ็ญธกร  โพธิ์ชัย std6351@nwks.ac.th  
8 เด็กชายภัทรพงศ์  ลุนทวา std6352@nwks.ac.th  
9 เด็กชายภูมินทร์  ชัยชนะ std6355@nwks.ac.th  
10 เด็กชายวชิระ  พันธ์ปกครอง std6357@nwks.ac.th  
11 เด็กชายวันชัย  เทพจิต std6358@nwks.ac.th  
12 เด็กชายอภิชาต  เบ้าเงิน std6359@nwks.ac.th  
13 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือจุ้ย std6360@nwks.ac.th  
14 เด็กหญิงเบญจพร  ดีรื่น std6361@nwks.ac.th  
15 เด็กหญิงปาริชาติ  พละศักดิ์ std6362@nwks.ac.th  
16 เด็กหญิงปิยาภรณ์  กรกัน std6363@nwks.ac.th  
17 เด็กหญิงพรพิมล  พาลี std6364@nwks.ac.th  
18 เด็กหญิงแพรวพราว  ค าศรี std6365@nwks.ac.th  
19 เด็กหญิงภัศรา  พันจันลา std6366@nwks.ac.th  
20 เด็กหญิงรัตติยา  พงษ์พิมพ์ std6367@nwks.ac.th  
21 เด็กหญิงศิริเกษ  โสรส std6368@nwks.ac.th  
22 เด็กหญิงศุภาวรรณ  หนุนวงศ์ std6369@nwks.ac.th  
23 เด็กหญิงสวงสุดา  สีหาบุตร std6370@nwks.ac.th  
24 เด็กหญิงหงส์สุดา  ศรีบุญ std6372@nwks.ac.th  
25 เด็กหญิงอรพินท์  น  าท่วม std6373@nwks.ac.th  
26 เด็กหญิงอัญทิกา  วังสาเภา std6374@nwks.ac.th  
27 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยโพธิ์ std6375@nwks.ac.th  
28 เด็กชายสุริยัน  ขันชัย std6574@nwks.ac.th * 
29 นางสาวมลนภา  เสนค าสอน std6708@nwks.ac.th  
30 เด็กหญิงบุษกร  เสนค าสอน std6709@nwks.ac.th  
31 เด็กหญิงชิตะวัน  บุญเรืองศรี std6710@nwks.ac.th  

 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายธนาณัติ   วงศ์ภักดี std6156@nwks.ac.th  
2 นางสาวดวงกมล   ค่ าจุน std6169@nwks.ac.th  
3 นางสาวศิริยากร   นามวงษา std6176@nwks.ac.th  
4 นางสาวสาลินี   ศรีสุวรรณ std6177@nwks.ac.th  
5 นายพงษ์เพชร   พงศ์พิมพ์ std6188@nwks.ac.th  
6 นายอนวัฒน์   สุดยอด std6191@nwks.ac.th  
7 นางสาวณัฏฐิดา   แก่นอ้วน std6200@nwks.ac.th  
8 นางสาวปิยฉัตร  ขันชัย std6205@nwks.ac.th  
9 นางสาวรัตน์ติญา   ชมภูทัศน์ std6207@nwks.ac.th  
10 นางสาวศิริวรรณ   พุฒพวง std6210@nwks.ac.th  
11 นางสาวสุพัตรา   ขันชัย std6211@nwks.ac.th  
12 นายปาฏิหาริย์  แก้วสาลี std6219@nwks.ac.th  
13 นายวิชชานันท์   พันธ์กิ่งทิพย์ std6222@nwks.ac.th  
14 นายศุภกิจ   แก่นอ้วน std6223@nwks.ac.th  
15 นางสาวภัทรินทร์   มะโนธรรม std6231@nwks.ac.th  
16 นางสาวสิริยากรณ์   บุญกู่ std6234@nwks.ac.th  
17 นางสาวจิณห์นิภา   ศรีนวล std6241@nwks.ac.th  
18 นายอภิสิทธิ์   ศรีระพรม std6264@nwks.ac.th  
19 นายกิตติพงศ์   โพธิ์ชัย std6671@nwks.ac.th  
20 นายอนุวัฒน์   แก้วคันโท std6672@nwks.ac.th  
21 นายอภิวัฒน์   ป้องพา std6673@nwks.ac.th  
22 นางสาวชุติมา   เนียมหวาน std6674@nwks.ac.th  
23 นางสาวทิพาวรรณ   บุญเจริญ std6675@nwks.ac.th  
24 นางสาวธิดารัตน์   ศรีประดับ std6676@nwks.ac.th  
25 นางสาวรัตนาภรณ์   โสดา std6677@nwks.ac.th  
26 นางสาวสุภาพร   ลีลา std6678@nwks.ac.th  
27 นางสาวอนุสรา   น้อยแก้ว std6679@nwks.ac.th  
28 นายเอกชัย  สารสุข std6697@nwks.ac.th  
29 นายนัดธกิจ  สืบสีมา std6698@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายณัฐสรณ์  ค าแพง std6155@nwks.ac.th  
2 นายวรวุฒิ   ดีสูงเนิน std6160@nwks.ac.th  
3 นายอานนท์   จวงจันทร์ std6165@nwks.ac.th  
4 นางสาวสุกัญญา   ก้านแก้ว std6178@nwks.ac.th  
5 นางสาวอาทิตตยา   จ าปาทอง std6179@nwks.ac.th  
6 นางสาวอารียา   พงศ์พิมพ์ std6181@nwks.ac.th  
7 นางสาวอารียา  เพ็งรัตน์ std6182@nwks.ac.th  
8 นายธีระศักดิ์   โชติพันธ์ std6186@nwks.ac.th  
9 นายอุเทน   ปานแก้ว std6193@nwks.ac.th  
10 นางสาวกัญจนาภรณ์  ทองนาค std6194@nwks.ac.th  
11 นางสาวกัญญารัตน์  ดวงแก้ว std6195@nwks.ac.th  
12 นางสาวฉันทนา   จุลหอม std6197@nwks.ac.th  
13 นางสาวชลธิชา    พนเตชะ std6198@nwks.ac.th  
14 นางสาวถิราภรณ์   พันค าภา std6202@nwks.ac.th  
15 นายวัชรพงษ์   วงศ์สาลี std6221@nwks.ac.th  
16 นางสาวกมลทิพย์   ทุมมานาม std6225@nwks.ac.th  
17 นางสาววรนุช   พื นสวรรค ์ std6232@nwks.ac.th  
18 นางสาวสุมินทร์ตรา   ลีสี std6236@nwks.ac.th  
19 นายศุภชัย  โสดา std6262@nwks.ac.th  
20 นายณัฐวุฒิ   ซ าทรัพย์ std6442@nwks.ac.th  
21 นายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร์ std6681@nwks.ac.th  
22 นางสาวจันทิมา   ศุภเกษ std6682@nwks.ac.th  
23 นางสาวปวีณา   จันดากรณ์ std6683@nwks.ac.th  
24 นางสาววนิดา   เทนโสภา std6684@nwks.ac.th  
25 นางสาววิยะดา   สายสิม std6686@nwks.ac.th  
26 นางสาวศศิธร   โทนกิตต ิ std6687@nwks.ac.th  
27 นางสาวสุวนันท์   พรมบุญ std6688@nwks.ac.th  
28 นายพีรพัฒน์  ภาคภูมิ std6699@nwks.ac.th  
29 นางสาวกัลยา  ไชยพุฒ std6717@nwks.ac.th  
30 นายคมสันต์  สอนจ าปา std6720@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายเชษฐ์วิวัฒน์   ค าเพราะ std6154@nwks.ac.th  
2 นางสาวกัญญารัตน์   หอมสมบัติ std6167@nwks.ac.th  
3 นางสาวจุฑามณี   พรมโคตร std6168@nwks.ac.th  
4 นางสาวรุจิรา   รุจิโภชน ์ std6174@nwks.ac.th  
5 นางสาววนิดา   บุญสร้อย std6175@nwks.ac.th  
6 นางสาวณัฐกานต์   สารีอาจ std6201@nwks.ac.th  
7 นางสาวรัชยาภรณ์   สระเงินสิงห์ std6206@nwks.ac.th  
8 นายไชยวัฒน์   เปลี่ยมสติ std6213@nwks.ac.th * 
9 นายณรงค์ศักดิ์   พิมไชย std6214@nwks.ac.th  
10 นางสาวจิดาภา   จันทะกร std6226@nwks.ac.th  
11 นางสาวจุฑามาศ   ตาทุวัน std6227@nwks.ac.th  
12 นางสาวปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ std6229@nwks.ac.th  
13 นางสาวสุวนันท์   บุญเชิญ std6237@nwks.ac.th  
14 นางสาวอลิษา   อัมภรัตน์ std6239@nwks.ac.th  
15 นางสาวปนัดดา   กิ่งคูณ std6242@nwks.ac.th  
16 นางสาวกรรณิการ์   ศาลา std6274@nwks.ac.th  
17 นางสาวสุนันทา   ทองค าผุย std6280@nwks.ac.th  
18 นายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร์ std6556@nwks.ac.th  
19 นายณัฐวัฒน์  สุวรรณจักร std6566@nwks.ac.th  
20 นายจิระมินทร์   วงค์งามเถาว์ std6689@nwks.ac.th  
21 นายภาราดล   สีดา std6691@nwks.ac.th  
22 นายมินธาดา   ราษี std6692@nwks.ac.th  
23 นางสาวกนกวรรณ   เวียงค า std6693@nwks.ac.th  
24 นางสาวสาวิตรี   เทนโสภา std6694@nwks.ac.th  
25 นางสาวสิรินทรา   พงษ์เกษ std6695@nwks.ac.th  
26 นางสาวอรทัย   สมอินทร์ std6696@nwks.ac.th  
27 นายบุญกอง  สะอาด std6690@nwks.ac.th  
28 นายคชภณ  โคชมัด std6716@nwks.ac.th  
29 นางสาวดาริกา  ปะวัดสา std6718@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายพิริยะ  นามชัยโคตร std6018@nwks.ac.th  
2 นางสาวคณิตตา  ศรีโพธิ์ std6024@nwks.ac.th  
3 นางสาววรรณภา  ไชยคุณ std6032@nwks.ac.th  
4 นางสาวสหัธญา  นามบุงคุน std6036@nwks.ac.th  
5 นางสาวอภิสรา  บัลลัง std6038@nwks.ac.th  
6 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง std6041@nwks.ac.th  
7 นายกิตติพัฒน์  ศรีสมบัติ std6045@nwks.ac.th  
8 นายวิรุจ  ป้องกัน std6055@nwks.ac.th  
9 นายศตวรรษ  คงเมือง std6057@nwks.ac.th  
10 นายสหัสวรรษ  ทาธร std6060@nwks.ac.th  
11 นางสาวจิรวรรณ  สายเหล็ก std6063@nwks.ac.th  
12 นางสาวนิภาพร  ค าศรี std6065@nwks.ac.th  
13 นางสาวภัทราวดี  ไชยภักดิ์ std6067@nwks.ac.th  
14 นางสาวเสาวลักษณ์  ราษี std6072@nwks.ac.th  
15 นางสาวจริญญา  ตองแก้ว std6074@nwks.ac.th * 
16 นายวรากร  ดวงแก้ว std6086@nwks.ac.th  
17 นางสาวจุฑามาศ  นรินวงค์ std6093@nwks.ac.th  
18 นางสาววัลยา  อาจฤทธิ์ std6101@nwks.ac.th  
19 นางสาวสุจิตรา  พลโศรก std6103@nwks.ac.th  
20 นายกิตติธัช  เครือแก้ว std6529@nwks.ac.th  
21 นายคณิต  สายเหล็ก std6530@nwks.ac.th  
22 นางสาวธิญาดา  นามไพร std6534@nwks.ac.th  
23 นางสาวนุจรีย์  แก้วปัญญา std6535@nwks.ac.th  
24 นางสาวปรียาลักษณ์  พุฒเคน std6536@nwks.ac.th  
25 นางสาวยุภาพร  บุญสุข std6537@nwks.ac.th  
26 นางสาวรัตนา  ชิณพันธ์ std6538@nwks.ac.th  
27 นางสาววีรภัส  แก้วเกิด std6539@nwks.ac.th  
28 นางสาวอัจฉรา  สีเทา std6541@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายชรัญ  วิชาชัย std6013@nwks.ac.th  
2 นายบัณฑิต  บัวรินทร์ std6016@nwks.ac.th  
3 นายสหชัย  ศรีสุวรรณ ์ std6021@nwks.ac.th  
4 นายสุทธิพงษ์  ปรัสพันธ์ std6022@nwks.ac.th  
5 นายทรงยศ  วิชาชัย std6044@nwks.ac.th  
6 นายชานนท์  พันจันลา std6046@nwks.ac.th  
7 นายฐานะกาญจน์  นารี std6047@nwks.ac.th  
8 นายยุทธพงศ์  ลือขจร std6052@nwks.ac.th  
9 นายวราวุธ  พุดกลิ่น std6053@nwks.ac.th  
10 นางสาวจตุพร  สิงห์ซอม std6061@nwks.ac.th  
11 นางสาวบุษกร  พาลี std6066@nwks.ac.th  
12 นางสาวอารยา  บุญลาย std6073@nwks.ac.th  
13 นายไพบูลย์  จันดี std6084@nwks.ac.th  
14 นายวุฒิพงษ์  รอดค าทุย std6088@nwks.ac.th  
15 นางสาวจันทิรา  เจริญสิงห์ std6092@nwks.ac.th  
16 นางสาวนฤมลรัตน์ ทุมมา std6094@nwks.ac.th  
17 นางสาวปนัดดา  พรทิพย์ std6096@nwks.ac.th  
18 นางสาวพัชราภา  ไชขันตรี std6098@nwks.ac.th  
19 นางสาวลลิตา  พิทักษ์ std6100@nwks.ac.th  
20 นางสาวสุภาพร  วอนว่า std6104@nwks.ac.th  
21 นายวรชัย  สุขอินทร์ std6108@nwks.ac.th  
22 นางสาวสุดารัตน์  กงล้อม std6429@nwks.ac.th  
23 นายเกริกวิทย์  สายพันธ์ std6542@nwks.ac.th  
24 นายนนทกร  งิ วไชยราช std6543@nwks.ac.th  
25 นางสาวจารุวรรณ  เนตรนิจ std6544@nwks.ac.th  
26 นางสาวภัสรา  อุตโพธิ์ std6545@nwks.ac.th  
27 นางสาวมุทิตา  พงษ์ลุน std6546@nwks.ac.th  
28 นางสาวมุธิตา  เขียวอ่อน std6547@nwks.ac.th  
29 นางสาวรัตนา  อบมาพันธ์ std6548@nwks.ac.th  
30 นางสาวศุชาดา  ตาทุวัน std6549@nwks.ac.th  
31 นางสาวอมรรัตน์  พิมภานิน std6550@nwks.ac.th  

 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายเจษฎา  ปุระมงคล std6014@nwks.ac.th  
2 นายพงศธร  เปลี่ยมสติ std6017@nwks.ac.th  
3 นายภาณพุงษ์  กิ่งบรรเทา std6019@nwks.ac.th  
4 นายอาทิตย์  กุลบุตรดี std6023@nwks.ac.th  
5 นางสาวชนิดาพร   ศรีนวล  std6027@nwks.ac.th  
6 นางสาวพจนี  ทองนาค std6030@nwks.ac.th  
7 นางสาววิภา  ชนะนิล std6034@nwks.ac.th  
8 นางสาวไอรยา  พลท า std6039@nwks.ac.th  
9 นางสาวณัฏฐนิช  ค าบาล std6042@nwks.ac.th  
10 นายธนากรณ์  พรมเสนา std6049@nwks.ac.th  
11 นายธวัชชัย  พื นสวรรณ์ std6050@nwks.ac.th  
12 นายวสันต์  จันลา std6054@nwks.ac.th  
13 นางสาวจตุรพร  ดาวัลย์ std6062@nwks.ac.th  
14 นางสาวยลรดา  พูลนิสัย std6068@nwks.ac.th  
15 นางสาวสุภัทรา  ศรีผ่องใส std6071@nwks.ac.th  
16 นายธนวัฒน์ หวังจองกลาง std6079@nwks.ac.th  
17 นายธีรพงษ์  ธรรมแก้ว std6081@nwks.ac.th  
18 นายธีระวัต  ศรีมาบุตร std6082@nwks.ac.th  
19 นายธีรศักดิ์  พิ นสวรรณ์ std6083@nwks.ac.th  
20 นางสาววิชญาพร  มะเอียง std6087@nwks.ac.th  
21 นางสาวกนกวรรณ  สารกอง std6091@nwks.ac.th  
22 นางสาวนาฎอนงค์  ค าแสนหมื่น std6095@nwks.ac.th  
23 นางสาววาสิถี  ศรีสอน std6277@nwks.ac.th  
24 นางสาวกรรณิการ์  ปุณประวัติ std6439@nwks.ac.th  
25 นายกิตติพัฒน์  เทนสุนา std6551@nwks.ac.th  
26 นายไชยวัฒน์  จุลทรรศ์ std6552@nwks.ac.th  
27 นายรัชชานนท์  ประดับพัน std6553@nwks.ac.th  
28 นางสาวศศิธร  เจริญสุข std6560@nwks.ac.th  
29 นางสาวศศิภา  มาสกุล std6561@nwks.ac.th  
30 นายโสรัจจ์  กันหา std6563@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิ่ง std5842@nwks.ac.th  
2 นางสาวปาริชาติ  ชานิคม std5848@nwks.ac.th  
3 นางสาวภานุชนาถ  นารี std5851@nwks.ac.th  
4 นางสาววลัยลักษณ์  แหยมนุช std5854@nwks.ac.th  
5 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดิ์ std5858@nwks.ac.th  
6 นายปิยราช  บุตรดี std5862@nwks.ac.th  
7 นายศราวุฒิ  พลชัย std5864@nwks.ac.th  
8 นายอภิวัฒน์  ไชยโคตร std5869@nwks.ac.th  
9 นางสาวกัลยาณี  พรานพรม std5871@nwks.ac.th  
10 นางสาวคัมภีรพรรณ  ศรีนวล std5873@nwks.ac.th  
11 นางสาวประภากร  สิ นโศรก std5876@nwks.ac.th  
12 นางสาวศิริวรรณ  สอใบ std5880@nwks.ac.th  
13 นางสาวสุวลักษณ์  แก้วชมพู std5884@nwks.ac.th  
14 นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว std5888@nwks.ac.th  
15 นายจตุรพร  กุลบุดดี std5891@nwks.ac.th  
16 นางสาวแคทรียา  โคตวงค ์ std5903@nwks.ac.th  
17 นางสาวฉัตรมณี  พรานพรม std5905@nwks.ac.th  
18 นางสาวชนันดา  พละศักดิ์ std5906@nwks.ac.th  
19 นางสาวชุติภา  พละขัน std5907@nwks.ac.th  
20 นางสาวสิริรัตน์  ไกลรัฐ std5916@nwks.ac.th  
21 นายตะวัน  พงษ์พิมพ์ std5921@nwks.ac.th  
22 นางสาวจริยาพร  กล้าหาญ std5931@nwks.ac.th  
23 นางสาวเจนนิศา  จั่วจันทึก std5934@nwks.ac.th  
24 นางสาวพิมพฤดา  นามบิดา std5939@nwks.ac.th  
25 นายกฤษฎา  บุดดาลี std6376@nwks.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (ต่อ) 
เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
26 นายจิรสิน  แสงบัวงามล  า std6377@nwks.ac.th  
27 นายนิพนธ์  เยาวนารถ std6378@nwks.ac.th  
28 นายวรเชษฐ์  พรมจารึก std6379@nwks.ac.th  
29 นายอานนท์  ธิวันดา std6380@nwks.ac.th  
30 นางสาวกมลทิพย์  บัวแก้ว std6381@nwks.ac.th  
31 นางสาวเกวลิน  เนตรภักดี std6382@nwks.ac.th  
32 นางสาวน  าฝน  ทองค าผุย std6383@nwks.ac.th  
33 นางสาวบุปผาชน   พุ่มพยอม std6384@nwks.ac.th  
34 นางสาวมะลิวัลย์  พรมสุข std6385@nwks.ac.th  
35 นางสาวยุพารัตน์  วรรณเวช std6387@nwks.ac.th  
36 นางสาวรัตนพร  สาวันดี std6388@nwks.ac.th  
37 นางสาวรัตนมน  รุ่งค า std6389@nwks.ac.th  
38 นางสาวศิริลักษณ์  ภักด ี std6391@nwks.ac.th  
39 นางสาวอรวดี  หน่อแก้ว std6392@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายจักรพันธ์  ค าชัย std5829@nwks.ac.th  
2 นายรัฐไท  นพดล std5835@nwks.ac.th  
3 นายสิทธิศักดิ์  ใจแจ้ง std5838@nwks.ac.th  
4 นางสาววราภรณ์  สิทธิครอง std5853@nwks.ac.th * 
5 นางสาวขนิษฐา  แก่นอ้วน std5872@nwks.ac.th  
6 นางสาวณิชกานต์  คมข า std5874@nwks.ac.th  
7 นางสาวประภัสสร  ชาวเวียง std5875@nwks.ac.th  
8 นางสาวสุนทรีย์  แก้วศรีทอง std5882@nwks.ac.th  
9 นางสาวเสาวลักษณ์  ท านุ std5885@nwks.ac.th  
10 นางสาวอาทิตยา  ยอดจันทร์ std5887@nwks.ac.th  
11 นางสาวกิตติยา  ค าแสนหมื่น std5901@nwks.ac.th * 
12 นางสาวจิตรานันท์  จันทง std5904@nwks.ac.th  
13 นางสาวนฤมล  กันยาสาย std5908@nwks.ac.th  
14 นางสาวปีใหม่  เนินสมบูรณ์ชัย std5909@nwks.ac.th  
15 นางสาวภัทริญา  ลาค าเสน std5912@nwks.ac.th  
16 นางสาววิลันดา  เชิดรังสรรค ์ std5915@nwks.ac.th  
17 นายทักษิณ  เทพอาษา std5922@nwks.ac.th  
18 นางสาวจิรัชญา  วิชา std5932@nwks.ac.th  
19 นางสาวลลิตา  ภาษาพรม std5940@nwks.ac.th  
20 นางสาวอรพินท์  สาวันดี std5943@nwks.ac.th  
21 นางสาวอารียา  กุลบุตร std5945@nwks.ac.th  
22 นายกวีวุฒิ  อรกุล std6393@nwks.ac.th  
23 นายเกรียงไกร  ศรีมาณะ std6394@nwks.ac.th  
24 นายชินกฤต  ราชภักดี std6395@nwks.ac.th  
25 นายฐาปนพงษ์  จงย่อกลาง std6396@nwks.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (ต่อ) 
เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
26 นายณัฐวัฒน์  มัชฌิมา std6397@nwks.ac.th  
27 นายนันทิภาคย์  ไชยพิมพ์ std6398@nwks.ac.th  
28 นายภานุ  วงศ์ไชยา std6399@nwks.ac.th  
29 นายวิศิษฎ์  เกษแก้ว std6402@nwks.ac.th  
30 นายสุทธิกมล  รองสุพรรณ std6403@nwks.ac.th  
31 นายอนุวัฒน์  สารภาพ std6404@nwks.ac.th  
32 นางสาวจริยา  สาระบัว std6405@nwks.ac.th  
33 นางสาวธนาภรณ์  โพธิชื่น std6406@nwks.ac.th  
34 นางสาววิลาสิน ี ลายเขียน std6407@nwks.ac.th  
35 นางสาวศิริรัตน์  สิงซอม std6408@nwks.ac.th  
36 นางสาวสุกัญญา  แก้วคูณ std6409@nwks.ac.th  
37 นางสาวสุภาพร  โพนยงค์ std6410@nwks.ac.th  
38 นางสาวจิรภิญญา  สมัย std6411@nwks.ac.th  
39 นางสาวทักษิณา  สอนอาจ std6438@nwks.ac.th  
40 นางสาวชมพูนิด  คุ้มรอบ std6583@nwks.ac.th  
41 นายอดิศักดิ์  รองสุพรรณ std6585@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
e – mail  นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
1 นายพงษ์ศธร  สะอาด std5832@nwks.ac.th  
2 นายวรายุส  วงศ์ไชยา std5837@nwks.ac.th  
3 นางสาวนาตาลี  เชิ อลี std5846@nwks.ac.th  
4 นางสาวเฟื่องลัดดา  ศักดิ์สิงห์ std5850@nwks.ac.th  
5 นางสาวศิรินภา  จันมาทูล std5856@nwks.ac.th  
6 นางสาวโสภิดา  อินทพรม std5857@nwks.ac.th  
7 นายส าราญ  ศิริค า std5868@nwks.ac.th  
8 นายอภิสิทธิ ์ แจ่มแจ้ง std5870@nwks.ac.th  
9 นางสาวปรีญาดา  ดวงแก้ว std5877@nwks.ac.th  
10 นางสาวอัจฉริยาภรณ ์ อ่อนเกษ std5886@nwks.ac.th  
11 นายธีระพล  พรมมา std5895@nwks.ac.th  
12 นายอนุวฒัน์  พงษ์พิมพ์ std5900@nwks.ac.th  
13 นางสาวพิมลพรรณ  สุขอินทร์ std5910@nwks.ac.th * 
14 นางสาวเพ็ญนภา  พรมสุข std5911@nwks.ac.th  
15 นายกฤษฎา  ป้องพา std5919@nwks.ac.th  
16 นายนราวิชญ ์ วงค์ใหญ่ std5923@nwks.ac.th  
17 นายวีระศักดิ์  นันทะบุตร std5927@nwks.ac.th  
18 นายอนุวัตร  พิมศร std5929@nwks.ac.th  
19 นางสาวจฑุามาศ ป้อมสาหร่าย std5933@nwks.ac.th  
20 นางสาวปัทมาภรณ ์ กุลบุตรด ี std5937@nwks.ac.th * 
21 นางสาวพชัริดา  นาร ี std5938@nwks.ac.th  
22 นางสาววราภรณ์  ศิริจันดา std5942@nwks.ac.th  
23 นายจักรกริช  อาภรศรี std6412@nwks.ac.th  
24 นายธีระศักดิ ์ วงค์ค าแพง std6413@nwks.ac.th  
25 นายไพรวัลย์  ศรีประดู่ std6415@nwks.ac.th  
26 นายวิเศษ  ชมภูแก้ว std6416@nwks.ac.th  
27 นายศิริวัฒน ์ สุขหุ้ม std6417@nwks.ac.th  
28 นายอัฐพล  วงศ์ค าด ี std6418@nwks.ac.th  
29 นางสาวทพิย์สุดา  สิงหาเวช std6419@nwks.ac.th  
30 นางสาวนิตยา  อัมภรัตน์ std6420@nwks.ac.th  
31 นางสาวศศิธร  อรกุล std6421@nwks.ac.th  
32 นางสาวอัจฉริยา  พืชศรี std6423@nwks.ac.th  

 
 
 
 
 



 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (ต่อ) 
เลขที่ ชื่อ – สกุล e - mail  
33 นายวีระศักดิ์  ลีลา std6430@nwks.ac.th  
34 นายอิทธิพล  สมลาภ std6431@nwks.ac.th  
35 นางสาวจารุวรรณ  ศรีนวล std6432@nwks.ac.th  
36 นางสาวจิรารัตน์  เชื อลี std6433@nwks.ac.th  
37 นางสาวสุวรรณา  โททอง std6434@nwks.ac.th  
38 นางสาวฐิตารีย์  ไชยมา std6435@nwks.ac.th  
39 นางสาวณัฐธิดา  กิ่งเกษ std6436@nwks.ac.th  
40 นางสาวกุสุมา  พงษ์ลุน std6446@nwks.ac.th  
41 นางสาวนฤมล  ค าเพราะ std6448@nwks.ac.th  
42 นายธีรพล  ศรีแปลก std6575@nwks.ac.th * 
43 นางสาวสุทธิดา  มูลค าเหลา std6579@nwks.ac.th * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


