
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางศรินชา เปี่ยมอักโข  2. นายวิญญู  สายลุน 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 07044 เด็กชายจิรภัทร   ศิริยาน    
2 07045 เด็กชายจิรวัฒน์   ทองนาค    
3 07046 เด็กชายชุติเทพ   นาร ี    
4 07047 เด็กชายณัฐภัทร   แพงพรมมา    
5 07048 เด็กชายณัฐวุฒิ   ธรรมทวี    
6 07049 เด็กชายธนกร  ศรีประดู ่    
7 07050 เด็กชายธนวฒัน์  จนัทิวา    
8 07051 เด็กชายธีรกร   พิมเขต    
9 07052 เด็กชายปภังกร   ปัททุม    
10 07053 เด็กชายเพชรชรัตน์  สีทอง    
11 07054 เด็กชายยศธร   ยอดมาล ี    
12 07055 เด็กชายวรายุทธ  จันทร์แดง    
13 07056 เด็กชายสราวฒุิ   พรานพรม    
14 07057 เด็กชายสุกฤษฎิ์   สิงหาสิน    
15 07058 เด็กชายสุธิมนต์   ปนัอิน    
16 07059 เด็กชายสุรยุทธ   ข าคม    
17 07060 เด็กชายอัครชัย   เนตรใส    
18 07061 เด็กหญิงกัญญาวีร์   โคตวงค์    
19 07062 เด็กหญิงกานต์พิชชา   สารค า    
20 07063 เด็กหญิงจันทรรัตน์   อนันต ์    
21 07064 เด็กหญิงณัฐชา   แก้วคันโท    
22 07065 เด็กหญิงณัฐพร   วงค์ใหญ่    
23 07066 เด็กหญิงธัญญาพร   พันธ์เลิศ    
24 07067 เด็กหญิงนันทภรณ์    อัมภรัตน์    
25 07068 เด็กหญิงนุชจิรา   หารสุโพธิ์    
26 07069 เด็กหญิงเบญญาภา   บุญสนอง    
27 07070 เด็กหญิงปริชาติ   พันค าภา    
28 07071 เด็กหญิงปัณฑิตา   ทราจารวัตร    
29 07072 เด็กหญิงปาริชาติ  เบา้ค า    
30 07073 เด็กหญิงเพชรลดา   ช่วงชัย    
31 07074 เด็กหญิงภัทราพร   พงษ์ดี    
32 07075 เด็กหญิงรัชฎาพร   สังวร    
33 07076 เด็กหญิงวนิดา   บุญบู ่    
34 07077 เด็กหญิงศศิธร   ธรรมแก้ว    
35 07078 เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ขันชัย    
36 07079 เด็กหญิงสุพัตรา   สันเทียะ    
37 07080 เด็กหญิงสุวรรณี   สิงหาสิน    
38 07081 เด็กหญิงโสฐิดา   ศรีนวล    
39 07216 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สายเสน    

 หมายเหตุ  นักเรียนชาย   จ านวน 17 คน    นักเรียนหญิง   จ านวน 22 คน    รวมท้ังสิ้น  39  คน 
 



 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางชนิดา  ไพบูลสวัสดิ์    2. นายสันติชัย  แจ่มศรี 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 07082 เด็กชายกมลนัทธ์   คันศร    
2 07083 เด็กชายโชติพันธุ์   นามพรม    
3 07085 เด็กชายธนาศักดิ์   แก่นอาสา    
4 07086 เด็กชายธาวนิ   บุญยะเพ็ญ    
5 07087 เด็กชายนนัทกร   พันธป์กครอง    
6 07088 เด็กชายนรวิชญ์   ไชยคุณ    
7 07089 เด็กชายบรรพต  พงษ์เพ็ง    
8 07090 เด็กชายบุญอนนัท์   พงษ์พันธ์    
9 07091 เด็กชายปกรณ์นัฐ   ชงโค    
10 07093 เด็กชายพีรพัฒน์   สอนค าเสน    
11 07094 เด็กชายรังสรรค์   อ่อนค าผง    
12 07095 เด็กชายวิรัลพัชร  พิมศร    
13 07096 เด็กชายวีรพัทร์   บุญประเคน    
14 07097 เด็กชายสุริยา   พรมสุ    
15 07099 เด็กหญิงกนกพรรณ   พันธนู    
16 07100 เด็กหญิงกมลนันท์   เกษพันธ ์    
17 07101 เด็กหญิงคริมา   เลิศศรี    
18 07102 เด็กหญิงจิดาภา   ธนะศรี    
19 07103 เด็กหญิงชยาภรณ์   สรรพศรี    
20 07104 เด็กหญิงชลธิชา   ค าโสมศรี    
21 07105 เด็กหญิงนฤศร   สาวันด ี    
22 07106 เด็กหญิงนรกมล   กิจติพันธ ์    
23 07107 เด็กหญิงนันทิยา   ภารการ    
24 07108 เด็กหญิงปรียาภัทร  พงษ์พันธุ ์    
25 07109 เด็กหญิงปวริศา   ศรีค า    
26 07110 เด็กหญิงปวีณา   สุขร่ี    
27 07111 เด็กหญิงพัชรธิดา   โชติพันธ์    
28 07112 เด็กหญิงเพชราภรณ์    ค าศรี    
29 07113 เด็กหญิงภัทรธิดา   ลุกลาม    
30 07114 เด็กหญิงวนัชนนัท์   ใสเนตร    
31 07115 เด็กหญิงศศิกานต์   สุระเสน    
32 07116 เด็กหญิงสุรางค์คนาง  ตลิะบาล    
33 07117 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุดยอด    
34 07118 เด็กหญิงอโนมา   นาร ี    
35 07119 เด็กหญิงอารยา   กันยา    
36 07217 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายเสน    
37 07223 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สงิห์ภิรมย์    

 
 
 

   หมายเหตุ       นักเรียนชาย  จ านวน 14 คน นักเรียนหญิง  จ านวน 23 คน รวมท้ังสิ้น   37 คน 
 



 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นายวุฒินันท์  ละยศ    2. นางเกษร  แสนเพชร 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 07120 เด็กชายกตัญญู   กุลพรม    
2 07121 เด็กชายกิตติชัย   ตาด ี    
3 07122 เด็กชายกฤษกร   ค านึง    
4 07123 เด็กชายณรงค์   พละศักดิ ์    
5 07124 เด็กชายธนกฤต   จันทร์สา    
6 07125 เด็กชายธนากร   อนันต ์    
7 07126 เด็กชายธราเทพ  ขันตลุา    
8 07127 เด็กชายธีราทร  โคตุเคน    
9 07128 เด็กชายธรรมนูญ   สายบัว    
10 07129 เด็กชายบูรพา   พันธ์กิ่งทพิย์    
11 07130 เด็กชายพิตตินนัท์   ชะนะนลิ    
12 07131 เด็กชายพีระภัทร   ป้องขันธ์    
13 07132 เด็กชายมินทฎา  ภูมูล    
14 07133 เด็กชายศุกลวัฒน์   จ าปาพนัธ ์    
15 07134 เด็กชายศุกลวัฒน์   ภุ่มพันธ ์    
16 07135 เด็กชายศุภณัฐ  บัวลา    
17 07136 เด็กชายสุธาศิน   พนิธุกร    
18 07137 เด็กชายอภิเทพทัต   พงษ์ขจร    
19 07139 เด็กหญิงกุลปริยา   พิมะเสน    
20 07140 เด็กหญิงจรัญญา   ค าพิมพ์ปิด    
21 07141 เด็กหญิงจิรัชญา   คนเพียร    
22 07142 เด็กหญิงณัฐฐาพร   รจนัย    
23 07143 เด็กหญิงณิชนันทน์   วงค์เศษ    
24 07145 เด็กหญิงทิฆัมพร   กิ่งผา    
25 07146 เด็กหญิงธันยชนก   ทองนาค    
26 07147 เด็กหญิงนันท์นภัส   พูลแก้ว    
27 07148 เด็กหญิงปนัดดา   ใยทอง    
28 07149 เด็กหญิงปราณปริยา   สายเสน    
29 07150 เด็กหญิงภูษิตา   ป้องภา    
30 07151 เด็กหญิงวรรณนิกา   ค าศรี    
31 07152 เด็กหญิงวิชชุลดา   ดวงแก้ว    
32 07153 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์   โพธิ์นลิ    
33 07154 เด็กหญิงสุพัตรา   วรรณทวี    
34 07155 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อินทรสา    
35 07156 เด็กหญิงอริยา   บัวเงิน    
36 07213 เด็กหญิงณัฎฐณันธร  ยศม้าว    
37 07221 เด็กชายทีปกร  สุดสาลี    
38 07224 เด็กหญิงอชิรญา  ผาสมวงค์    

หมายเหตุ นักเรียนชาย   จ านวน 19 คน นักเรียนหญิง  จ านวน 19 คน รวมทั้งสิ้น   38 คน 
 



 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวปิยะบตุร  จันทร์ธรรม   2. นางสาวชลิตา  สงโสด 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06897 เด็กชายจิรายุ  สารสุข    
2 06898 เด็กชายไชยวัฒน์  ดาดวง    
3 06899 เด็กชายฐิติโชติ  ค าชัย    
4 06900 เด็กชายนพพร  โตทับ    
5 06901 เด็กชายปิยวฒัน์  ศรีคราม    
6 06902 เด็กชายไพศาล  พนักิ่งทิพย ์    
7 06903 เด็กชายภาณุวฒัน์  กุลบุตร    
8 06904 เด็กชายวสนัต์  จันทกรณ์    
9 06905 เด็กชายวิวัชชัย  บตุรสุข    
10 06906 เด็กชายวีรวัฒน์  ข าตา    
11 06907 เด็กชายวุฒไิกร  ดีสูงเนนิ    
12 06908 เด็กชายสุรสีห์  สายเหล็ก    
13 06909 เด็กชายอดิเทพ  ไชยมา    
14 06910 เด็กชายอัศวิน  ค าด ี    
15 06911 เด็กหญิงกันยกร  พิรุณ    
16 06912 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุวรรณ    
17 06913 เด็กหญิงชญานนิ  กันหา    
18 06914 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญกู ่    
19 06915 เด็กหญิงนภัสสร  ลันดา    
20 06916 เด็กชายศุภกิจ  แสงเดช *   
21 06917 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีโพธิ ์    
22 06918 เด็กหญิงมัตติกา  ศรไชญาติ    
23 06919 เด็กหญิงมาริสา  กุลแก้ว    
24 06920 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จวงจันทร ์    
25 06921 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ข าพันธ์    
26 06922 เด็กหญิงอพิยดา  ลีลา    
27 06923 เด็กหญิงอัมมิการ์  ไชยพารา    
28 06924 เด็กหญิงอารียา  กิ่งบรรเทา    
29 07018 เด็กชายธีราทร  ศรีโสดาพล    
30 07019 เด็กชายวิชัย  สะสาร    
31 07020 เด็กหญิงพิจิตรา  ค าด ี    
32 07039 เด็กชายปิยวฒัน์  แจ่มแจง้    

หมายเหตุ  นักเรียนชาย   จ านวน 18 คน  
      นักเรียนหญิง   จ านวน 14 คน 
  รวมทั้งสิ้น  32  คน 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางวเรศ  สาระพิชญ์    2. นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06925 เด็กชายชัยวฒัน์  ค ามาตย ์    
2 06926 เด็กชายณพิพัฒน์  สงัส าฤทธ์    
3 06927 เด็กชายณัฐเสนฐ์  แววพิลา    
4 06928 เด็กชายธนากร  เสริมแสง    
5 06929 เด็กชายนราวชิญ์  ทองสลับ    
6 06930 เด็กชายพงศกร  เสนวงค ์    
7 06931 เด็กชายพันธวชั  ธงชัย    
8 06932 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยธรรม    
9 06933 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ซอม    
10 06934 เด็กชายศิริศักดิ์  ชัยสิงห์    
11 06935 เด็กชายราเชนรต์  พลูแก้ว    
12 06936 เด็กชายสัตยา  สิมมา    
13 06937 เด็กชายอดิศร  จันทร์ส่อง    
14 06938 เด็กชายอนันตพงษ์  ไชยพิมพ์    
15 06939 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิสาม ี    
16 06940 เด็กหญิงกิตชญาภา  ค าศรี    
17 06942 เด็กหญิงณิชมน  ไชยพิมพ์    
18 06943 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทาธร    
19 06944 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทง    
20 06945 เด็กหญิงปรีญาภัทร์  สิมมา    
21 06946 เด็กหญิงพิฌาวดี  แซ่ตั้ง    
22 06947 เด็กหญิงภัททิยา  แสนเสนา    
23 06948 เด็กหญิงลักษณา  สุภาษร    
24 06950 เด็กหญิงวิภาชินี  ไชยโพธิ์    
25 06951 เด็กหญิงสุพพัตตรา  วรรณเวช    
26 06952 เด็กหญิงอัจฉริยา  วรบุญยา    
27 07022 เด็กชายอดิศักดิ์  บัวลา    
28 07023 เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ภิรมย์    
29 07138 เด็กหญิงณัฐนิชา  พรมมาสุข    
30 07219 เด็กชายมสุวฒัน์  กรุณา    

     
 หมายเหตุ       นักเรียนชาย  จ านวน 16 คน 
        นักเรียนหญิง  จ านวน 14 คน 
              รวมทั้งสิ้น   30 คน 
 
 

 
 

 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางกาญจนา  ยอดมาลี  2. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์ 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06953 เด็กชายนวชาต  ไขจันทร์    
2 06954 เด็กชายกฤษณะ  ภูจอมจิต    
3 06956 เด็กชายณัฐพล  พวงอินทร ์    
4 06957 เด็กชายณิชพงศ์  คูหา    
5 06958 เด็กชายถิรวิทย์  ซุยทอง    
6 06959 เด็กชายธนวฒัน์  จวงจันทร์    
7 06960 เด็กชายธีรภัทร  บุดสีพนัธ ์    
8 06961 เด็กชายพงศภัค  พืชศรี    
9 06962 เด็กชายพีรทัต  วิชา    
10 06963 เด็กชายรังสรรค์  ยอดมาลี    
11 06964 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีนวล    
12 06966 เด็กชายอนุชา  สุขสุร ี    
13 06967 เด็กหญิงกิริญาภรณ์  กุลบุตร    
14 06968 เด็กหญิงจิตาพร  พรมมา    
15 06969 เด็กหญิงณัฐริกา  ภูษา    
16 06970 เด็กหญิงปาลิตา  ป้อมพิทักษ์    
17 06971 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทเทพ    
18 06972 เด็กหญิงภัทรพร  บุดดา    
19 06973 เด็กหญิงวิภวานี  กลิ่นอ้ม    
20 06974 เด็กหญิงศิวพร  ชัชวรัตน ์    
21 06975 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้ววิชัย    
22 06976 เด็กหญิงสุดารัตน์  สารภาพ    
23 06977 เด็กหญิงสุภัทรา  พละศักดิ ์    
24 06978 เด็กหญิงอภิชยา  เคนท้าว    
25 06979 เด็กหญิงอาริยา  สิงซอม    
26 07013 เด็กหญิงนิพิฐกานต์  คมข า    
27 07024 เด็กหญิงจุรีรัตน์  งามวงศา    
28 07026 เด็กหญิงกชกร  เกตุแก้ว    
29 07040 เด็กชายปิยวฒัน์  สินธุพงษ์    
30 07144 เด็กชายฉลองชัย  สายลุน    

            
 หมายเหตุ นักเรียนชาย   จ านวน 14 คน 
  นักเรียนหญิง  จ านวน 16 คน 
  รวมทั้งสิ้น   30 คน 
                                                            

                                                             

 



 

 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางนันทกา  ดลปัดชา   2. นายอาทร  สกุลมา 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06724 เด็กชายกฤษฎา  ดาดี    
2 06725 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันชัย    
3 06726 เด็กชายเถลิงศักดิ์  กุลบุตร *   
4 06727 เด็กชายธนดล  สารกอง    
5 06728 เด็กชายธนวฒัน ์ เครือคุณ    
6 06729 เด็กชายธนากร  ยศศิริ    
7 06730 เด็กชายธนากร  สิงห์เสน    
8 06731 เด็กชายธีรภัตทร ์ เสนานนท ์    
9 06732 เด็กชายพัสกร  ธรรมแก้ว    
10 06733 เด็กชายนนัทพงศ์  สารภาพ    
11 06734 เด็กชายพีรวัส  กุลบุตร    
12 06735 เด็กชายมีศักดิ์  วงค์ใหญ่    
13 06736 เด็กชายรพีภัทร  สีหาบุตร    
14 06737 เด็กชายลัทธชิัย  สาวันด ี    
15 06738 เด็กชายวศิน  สิงห์ซอม    
16 06739 เด็กชายวายุ  ศรีหาบุตร    
17 06740 เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์แจ่ม    
18 06742 เด็กชายอนุวัตร  สังวาลย ์    
19 06743 เด็กชายอภิเทพ  กงล้อม *   
20 06744 เด็กหญิงกฤติมา  แก้วใส    
21 06745 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อทอง    
22 06746 เด็กหญิงกานติมา  นามมุงคุณ    
23 06747 เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์ใหญ่    
24 06748 เด็กหญิงชลธิชา  ดาวใสย ์    
25 06749 เด็กหญิงญาณิศา  สิงหาเวช    
26 06750 เด็กหญิงณิชา  กะมุล    
27 06751 เด็กหญิงนิธิกานต ์ ด้วงทองหลาง    
28 06752 เด็กหญิงนิรุบล  ด้วงทอง    
29 06753 เด็กหญิงบุญทิพย ์ โพธิ์ค าวงค ์    
30 06755 เด็กหญิงประกายกานต ์ ร่วมสุข    
31 06756 เด็กหญิงพรณิชา  ท าทว ี    
32 06757 เด็กหญิงพัชนัฐฎา  ทองค า    
33 06758 เด็กหญิงศรัณยา  แสงอ้ือ    
34 06759 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วสุรีย์    
35 06760 เด็กหญิงอนุธิดา  พลขันธ ์    
36 06893 เด็กชายสมยศ  กิตติวาส *   

หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน   20   คน     นักเรียนหญิง  จ านวน  16  คน รวมทั้งสิ้น  36  คน 
 
 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา  2. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์ 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06761 เด็กชายกรวิชญ ์ สิงห์ภิรมย์    
2 06762 เด็กชายกฤษดากร  งอมสงัด *   
3 06763 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขวงค ์    
4 06764 เด็กชายไกรวิชญ ์ ชัยธรรม    
5 06765 เด็กชายจรูญพันธ ์ สีสารี    
6 06766 เด็กชายณัฐพล  โนนสังข ์    
7 06767 เด็กชายณัฐพล  ประทุมชัย    
8 06768 เด็กชายณัฐพล  สะอาด    
9 06769 เด็กชายตะวนั  หงษ์สา    
10 06771 เด็กชายธนาดุล  ไชยสุข    
11 06772 เด็กชายธวัชชัย  สนสาย    
12 06773 เด็กชายธีรภัทร ์ กิจติพันธ ์    
13 06775 เด็กชายปฏิภาณ  อินสา    
14 06776 เด็กชายพงษ์พิพฒัน ์ พรมเมือง    
15 06777 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตรน้อย    
16 06778 เด็กหญิงกัลยารัตน ์ หวังจองกลาง    
17 06779 เด็กหญิงกุลนันท ์ กันธรัตน ์    
18 06780 เด็กหญิงจุรีภรณ์  พิทักษ์    
19 06781 เด็กหญิงชุติกาญจน ์ วงศ์ใหญ่    
20 06782 เด็กหญิงณัชฎาพร  สีดาบุตร    
21 06783 เด็กหญิงนิชธาวลัย ์ พิมพ์ชัย    
22 06784 เด็กหญิงบุษยามาส  บุสว่าง    
23 06785 เด็กหญิงปาริตา  พงศ์พิมพ์    
24 06786 เด็กหญิงพนิดา  คูณโปก    
25 06787 เด็กหญิงพรสรวง  อุดหนุน    
26 06788 เด็กหญิงภักดิ์วิภา  ค าผุย    
27 06789 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์แดง    
28 06790 เด็กหญิงวรันธร  วงค์ใหญ่    
29 06792 เด็กหญิงวิจิตรา  ขันชัย    
30 06793 เด็กหญิงสริตา  สาธร    
31 06794 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพรม    
32 06795 เด็กหญิงอนุรักษ์  อมรรัตน์ *   
33 06796 เด็กหญิงอมิตตา  พงษ์กิ่ง    
34 07229 เด็กชายศราวุฒิ  เครือแก้ว    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน  15   คน       นักเรียนหญิง  จ านวน  19  คน     รวมทั้งสิ้น  34  คน 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์  2. นายมนตรี  วงศ์สิงห์งาม 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06798 เด็กชายเจษฎา  กันยาสาย    
2 06799 เด็กชายธีรภัทร  เทนโสภา    
3 06800 เด็กชายธีรศักดิ์  เมคา    
4 06801 เด็กชายพัชรพล  พังใกร    
5 06802 เด็กชายภูริภัทร  ผิวนวล    
6 06803 เด็กชายภูริภัทร  อาจณรงค์    
7 06804 เด็กชายรพีภัทร  บัวรินทร ์    
8 06806 เด็กชายวิเชียร  ทับทิม    
9 06807 เด็กชายวีระศักดิ ์ จันทาทอง    
10 06808 เด็กชายอนันตชัย  เหลื่อมแก้ว    
11 06809 เด็กชายอภิเดช  เลื่อนฤทธิ ์    
12 06810 เด็กชายอภิสิทธิ ์ ป้องพา    
13 06811 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ก้อนทอง    
14 06812 เด็กหญิงจรรยพร  ศรีนวล    
15 06813 เด็กหญิงจันจิรา  โคตรสาล ี    
16 06814 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปุ๊ดปวน    
17 06815 เด็กหญิงดารารัตน ์ ขันชัย    
18 06816 เด็กหญิงธัญญารัตน ์ ดีสุ่ย    
19 06817 เด็กหญิงนุจิรา  แจ่มปัญญา    
20 06818 เด็กหญิงพัชราภา  ทองค าตอน    
21 06819 เด็กหญิงรุ่งนภา  จุลหอม    
22 06820 เด็กหญิงวรรณวิสา  พรทิพย ์    
23 06822 เด็กหญิงศศิกานต์  แก่นอ้วน    
24 06823 เด็กหญิงศิริประภา  พุฒพวง    
25 06824 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดแสง    
26 06825 เด็กหญิงสุชาดา  แพงถิ่น    
27 06826 เด็กหญิงสุชานนัท์  แก้วพันนัย    
28 06827 เด็กหญิงสุภัสสร  อุตสาหะกิจร์    
29 06828 เด็กหญิงอภัสรา  กาลเมฆ    
30 06879 เด็กชายภาณุ  บึงไกร *   
31 06895 เด็กชายกรวุฒิ  ศรีสุวรรณ์    
32 06896 เด็กหญิงปภาดา  กุลศิร ิ    
33 07036 นายพงศกร  ไชยแสง              
34 07041 เด็กชายวชิรวุธ  เนื่องไชยยศ    
35 07218 เด็กหญิงอธิชา  คณาญาต ิ    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน   16   คน นักเรียนหญิง จ านวน   19   คน รวมทั้งสิ้น  35   คน 

 
 
 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา     
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 ,06598 นางสาวจิราวรรณ   ทิตะนนท ์    
2 ,06600 นางสาวชนิกานต์  บุญเก่ิง    
3 ,06603 นางสาวทพิย์ธัญญา  บุญขาว    
4 ,06617 นายธนกร  วรบุญยา    
5 ,06618 นายนัทธพงศ ์ ศรีอักษร    
6 ,06625 นายวชัรพงษ ์  กงล้อม    
7 ,06629 นายอรรถพล รอดค าทุย    
8 ,06635 นางสาวเพชรลดา  อัมภรัตน์    
9 ,06637 นายกฤษดา  อุดหนุน    
10 ,06641 นางสาวสุชาวดี   ธรรมทวี    
11 ,06650 นายมารุต  สีดากลุ    
12 ,06660 นางสาวพชัราภรณ ์ เขียวข า    
13 ,06665 นางสาววรรณนภา  ปาค าทอง    
14 ,06877 นายจิรวฒัน ์ ช่วยกระโทก *   
15 ,07027 นายวชัรินทร ์ นาร ี    
16 ,07158 นายก้องภพ   ศรีอินทร์    
17 ,07163 นางสาวกิ่งแก้ว  สุขชาต ิ    
18 ,07168 นางสาวพรนภา  กันหาสุข    
19 ,07172 นางสาววนัดดา  ทางทอง    
20 ,07175 นางสาวอิศริยา  สารภาพ    
21 ,07180 นางสาวธนัย์ชนก  แสนจักรไกร    
22 ,07183 นางสาวประภากร  นัยนิตย ์    
23 ,07184 นางสาวปราณปริยา  ศรียงยศ    
24 ,07187 นางสาวศศิธร  ตุงคุณะ    
25 ,07190 นางสาวอภิญญา  ขันอาสา    
26 ,07193 นางสาวเกศราภรณ์   คูหา    
27 ,07197 นางสาวธนพร   อรชร    
28 ,07205 นางสาวภัทรานิษฐ ์  กันภัย    
29 ,07207 นางสาวศศิกานต ์  กันทอง    
30 ,07225 นายเรืองศักด์  ค าแสนหมื่น    
31 ,07228 นายสนัติภาพ  งามวงศา    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย   จ านวน 11 คน  

นักเรียนหญิง  จ านวน 20 คน  
รวมทั้งสิ้น 31 คน 

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1.  นายวิทยา  นิยมพันธ์     2.  นางศริิลักษณ์  พงษ์สุระ 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 ,06587 นายสทิธิพงศ ์ สายบัว    
2 ,06590 นายธราธิป   ค าภาพันธ ์    
3 ,06597 นางสาวจิดาภา  ใจแจ้ง    
4 ,06601 นางสาวชนิตา  สุขอินทร ์    
5 ,06602 นางสาวชุติมา  พละขัน    
6 ,06609 นางสาววริศรา  พันธ์กิ่งทิพย ์    
7 ,06614 นายขจรยศ  พรานพรม    
8 ,06622 นายปิยะนัน  ทองลือ    
9 ,06642 นางสาวเอวิตา  สิงห์เสน    
10 ,06646 นายพชิิตชัย  กงล้อม *   
11 ,06657 นางสาวดวงกมล  สงนอก    
12 ,06658 นางสาวธิดารัตน์   พงษ์พิมพ ์    
13 ,06662 นางสาวพิริสา  ค าศรี    
14 ,06663 นางสาวญาณภัทร  ศาลา    
15 ,06669 นางสาวอรปรียา  พันธ์กิ่งทพิย ์    
16 ,07030 นางสาวพิมพผ์กา   มาพงษ ์    
17 ,07084 นายวรวฒุ ิ แก้วพวง    
18 ,07092 นายอนนัตชัย  คุตะวัน *   
19 ,07157 นายกิจติวฒัน ์ บับพา    
20 ,07159 นายชัยนนัท์  ศรีบุญ    
21 ,07161 นายศุศิษฎา   บุญขวาง    
22 ,07162 นางสาวกมลนัทธ ์  ก าลา    
23 ,07166 นางสาวชญาน ี เดชพันธ ์    
24 ,07169 นางสาวภัทรนันท์  ทองทว ี    
25 ,07173 นางสาวศิริลักษณ ์  พันธ์กิ่งทิพย์    
26 ,07174 นางสาวอัจชฎา  จันทร์ลา    
27 ,07178 นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง    
28 ,07188 นางสาวศิริเกษ   พรมจารึก    
29 ,07192 นายวชัระ  พื้นสวรรค์    
30 ,07199 นางสาวนฐการ  สายเสน    
31 ,07203 นางสาวพรพิมล  ช่วยรักษ์    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย จ านวน 11 คน  

นักเรียนหญิง จ านวน 20 คน  
รวมทั้งสิ้น 31 คน 
 

 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3  ปีการศึกษา  2563 
ครูที่ปรึกษา 1. นายธีรพงศ์  อินตา    2. นางสาวชลิตา  ศิริกุล 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    
1 ,06595 นายสนัติภาพ จันทร์ลา    
2 ,06604 นางสาวนิภาพร  ฟีมชัยภูม ิ    
3 ,06608 นางสาวนฤมล  ทองนาค    
4 ,06610 นางสาววลัลียา   อ่ิมส าราญ    
5 ,06612 นางสาวอภิญญา  สิมาขนัธ ์    
6 ,06615 นายฐนกร  ทองสา    
7 ,06616 นายทักษิณ  สร้อยมาลนุ    
8 ,06619 นายนันทวฒัน์  ประดบัพัน    
9 ,06626 นายศักดินนท ์ แต้มทอง    
10 ,06628 นายอภิรักษ์  เคนโสภา    
11 ,06632 นางสาวชนิกานต์   สรรพศรี    
12 ,06636 นางสาวมลัลิกา   สันทาลนุัย    
13 ,06647 นายพีรภัทร  จันทร์แดง    
14 ,06651 นายรัตนกร  รูปคม    
15 ,06654 นายวาย ุ สายเสน    
16 ,06659 นางสาวนฤมล  เจียงเพ็ง    
17 ,06664 นางสาวรัตนากร  จันทรสาร    
18 ,06668 นางสาวสุภาพร  จันทกรณ์    
19 ,07160 นายเทียนชัย  สาเทียน    
20 ,07165 นางสาวจลิมุล  วงค์งามเถาว ์    
21 ,07167 นางสาวปทิตตา ค าจนัทร์ลา    
22 ,07171 นางสาวลลิตา  พืชศรี    
23 ,07181 นางสาวนันทกานต์  ทองอ้ม    
24 ,07182 นางสาวประติภา  ปิ่นศิริ    
25 ,07185 นางสาวพรชิตา   นัยเนตร    
26 ,07195 นางสาวณีรนุช  ยอดสุข    
27 ,07200 นางสาวนฤมล   ยศโสธร    
28 ,07202 นางสาวปิยดา   ภูพวก    
29 ,07206 นางสาววรรณนภา  สมอินทร์    
30 ,07209 นางสาวสุพัตรา   ภักดี    
31 ,07215 นายนัตพล  ค าเพราะ    
32 ,07230 นางสาววรัญญา  พันจันลา    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน 11 คน  

นักเรียนหญิง  จ านวน 21 คน  
รวมท้ังสิ้น 32 คน 

 
 
 



 
 

 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4  ปีการศึกษา  2563 
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวอารดา  สายทอง     

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    
1 ,06592 นายประกาศิต  เบ้าค า    
2 ,06596 นายอนชุา  บุระณะกิต ิ    
3 ,06599 นางสาวชนะพา   ทาระจนัทร ์    
4 ,06605 นางสาวปาลิตา  ใยทอง    
5 ,06606 นางสาวพิมพรรณ  แสงบัวงามล้ า    
6 ,06607 นางสาวพิยดา  สิงห์เสน    
7 ,06613 นางสาวอาทิติยา   ธรรมทวี    
8 ,06631 นางสาวจิราพัชร  ฝ่ายสอง    
9 ,06639 นางสาววิภาพร   มณีวรรณ์    
10 ,06640 นางสาวสุกัญญา  โสภา    
11 ,06643 นายกฤษฎา  จันทร์สิงห ์ *   
12 ,06645 นายปฏิภาณ   คันศร    
13 ,06648 นายพีรภาส  พรานพรม    
14 ,06649 นายภาณุวัฒน ์  อุ่นอ่อน    
15 ,06666 นางสาวศศิธร  พลท า    
16 ,06873 นางสาวธัญชนก   สุขสุล ี    
17 ,07170 นางสาวเรไร  พิมพ์ไชย    
18 ,07176 นายธีรภัทร   สีดาจิตร    
19 ,07177 นายสรวชิญ ์ ลีลา    
20 ,07179 นางสาวณภสั  โทวาท    
21 ,07186 นางสาวรชนิศ  ตุ้ยภูเวียง    
22 ,07191 นายดสักร  รองสุพรรณ    
23 ,07198 นางสาวธัญญลักษณ ์ สายสงิห์    
24 ,07201 นางสาวเบญญาภา   สิมาขนัธ ์    
25 ,07204 นางสาวภัทรกันย์  สาวนัด ี    
26 ,07208 นางสาวสุชาวดี  กาเมือง    
27 ,07211 นางสาวอรทัย  หงษ์อินทร์    
28 ,07212 นางสาวเอ้ืองหยก   ศรีนวล    
29 ,07214 นางสาววิภาวดี  ศรีจันทร์ *   
30 ,07220 นายประสิทธิ ์ สอนจ าปา    
31 ,07227 นายศักดิ์ดา  รัตนปัญญา    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน 11 คน     

นักเรียนหญิง  จ านวน 20 คน  
รวมท้ังสิ้น  31  คน 

 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา  2563 
ครูที่ปรึกษา 1. นางวรนุช  ศรีภา   2. นายทศพร  เทพนิมิตร 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    
1 06450 นายเกริกประกาย   เทนสุนา    
2 06461 นายอภิวัฒนชัย   พรมมาสุข    
3 06468 นางสาวปิยดา   โคตรสาล ี    
4 06472 นางสาววริศรา   พื้นสวรรค ์    
5 06477 นายณัฐพงษ ์  เสริมแสง    
6 06482 นายธีรเดช   เหลื่อมแก้ว    
7 06490 นางสาวกุลธดิา   ชูค ามั่น    
8 06507 นายวรชยั   ปัตถาสาย    
9 06513 นางสาวชญาณ ี  ชัยธรรม    
10 06516 นางสาวนนธชิา   พันธ์กิ่งทิพย ์    
11 06518 นางสาวปราณปรียา   ใสเนตร    
12 06524 นายศุภโชค  ใจมั่น    
13 06525 นางสาวสุจิรัตน์   วรรณทวี    
14 06702 นายพชิชานนัท์   ศรีบุญ    
15 06875 นางสาวกัญญารัตน์   จันทเทพ    
16 06980 นายชลธี   สดีา    
17 06981 นายภูผา   กุลบตุรดี    
18 06983 นางสาวกมลเนตร   ผาสมวงค ์    
19 06985 นางสาวนิศารัตน์   ประไวย์    
20 06986 นางสาวปพิชญา   สงเมือง    
21 06987 นางสาวปุณยนชุ   บญุสูง    
22 06988 นางสาวรัชดาพร   ศรีสุวรรณ    
23 06989 นางสาวรุ่งนภา   พลรักษ์ *   
24 07016 นางสาวสุภาวดี  เกษศรี    
25 07017 นางสาววรรณภา  ศรีเพชร    
26 07033 นายวชัรพงค์  แสนณรงค์    
27 07037 นายสนัติภาพ  ศรีพงษ ์    

 
 หมายเหตุ นักเรียนชาย   จ านวน 11 คน  
   นักเรียนหญิง  จ านวน 16 คน 
   รวมทั้งสิ้น 27 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1.  นางสาวอัญญาณี  สายสั้น  2.  นางสาวณัฐยาธ์  ดวงแก้ว 
เลขที่ เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล    

1 06333 นางสาวปาริชาติ  นารถบ ารุง    
2 06466 นางสาวนันธิพร   ค าผุย    
3 06492 นายธนพล   พงษ์ด ี    
4 06493 นางสาวนิจจารีย ์  สมัย    
5 06495 นางสาวสุนิสา   สายสุพรรณ    
6 06496 นางสาวสุภาพร   ศรีเล็ก    
7 06497 นางสาวสุวนนัท์   บุญบุตร    
8 06500 นางสาวอิสริยาภรณ์   พันธ์กิ่งทพิย์    
9 06503 นายทวพีร   วงค์ใหญ่    
10 06519 นางสาวพรธีรา   พิมพ์บุตร    
11 06520 นางสาวพรรณิภา   นามวงค ์    
12 06526 นางสาวสุทธิดา   วิลาวัลย ์    
13 06527 นางสาวสุภารัตน์   สารสุข    
14 06528 นางสาวอริศรา   สายบัว    
15 06703 นางสาวสุจินดา   สืบสุด    
16 06705 นางสาวตะวัน   นามวงค ์    
17 06707 นางสาววาสิฎฐ ี  ตุนา    
18 06991 นายคุณาธิป   ภูลทา    
19 06992 นายฐิติศักดิ์   บุญพงษ์ *   
20 06993 นายธีรเมธ   กิติลาภ    
21 06994 นายสทุธิวา   ศรีรักษา    
22 06995 นายอภิรัฐ   หนองม่วง     
23 06996 นางสาวจนิตนา   สวา่ง    
24 06997 นางสาวนิศาชล  ประไวย์    
25 06998 นางสาววิกานดา   สาวันดี    
26 07034 นายเมธา  โชติฉนัท์    
27 07042 นางสาวพรพิมล  บุญไสย์ *   

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย จ านวน 8 คน  
  นักเรียนหญิง จ านวน 19 คน 
  รวมทั้งสิ้น 27 คน 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นายประหยัด  แถลงสุข 2. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์ 
เลขที่ เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล    

1 06453 นายชัยพัทธ์  วงค์ค าก ุ    
2 06462 นางสาวกิตติยาพร   ชัยธรรม    
3 06464 นางสาวฐิติภรณ ์  งามสุข    
4 06467 นางสาวปณิตา  อนันต์    
5 06498 นางสาวอภิสรา   หล่อดี    
6 06499 นางสาวอรนภา   แก้วค าสอน    
7 06501 นายณัฐพล   สิมณี    
8 06504 นายธนกร   ศรีสุวรรณ    
9 06511 นางสาวกนกพร   โสรส    
10 06517 นางสาวนภัสวรรณ   ประทุมชัย    
11 06522 นางสาวยุวดี  บัวหลง    
12 06523 นางสาวศิริพร   แก่นอ้วน    
13 06576 นางสาวศรินญา   บุญจริง    
14 06581 นางสาววรัญฎา  ศรีทะวงศ์    
15 06582 นางสาววริศรา  ศรีทะวงศ ์    
16 06999 นางสาวกัญญาภัค   บุญพามา    
17 07001 นางสาวดุจญาดา   เกตุพิมลเดชา    
18 07002 นางสาววรรณภา   ชัยชนะ    
19 07004 นางสาวโสภิดา   เกษแก้ว    
20 07005 นายเฉลิมวงศ์   ทองเนตร    
21 07006 นายชัยวัฒน์   หนุนวงค ์    
22 07007 นายดนัย   อิ่มเต็ม    
23 07008 นายประดับชัย   อ้มหอม    
24 07009 นายสทุธิเกียรติ   เพตาเสน    
25 07011 นายอุดมศักดิ์   ทองไสล    
26 07014 นางสาวปิ่นวิระยา อินทะโคตร *   
27 07222 นางสาวปรียาภัทร  ยอดมาลี    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย จ านวน 9 คน  
  นักเรียนหญิง จ านวน 18 คน 
  รวมทั้งสิ้น 27 คน 

 

 

 
 



 

 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย   2. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด 
เลขที่ เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล    

1 06293 นายอนุวัตน ์ โนนุต    
2 06294 นายอภิสิทธิ ์ ค าภาพนัธ ์    
3 06314 นายธีระพงษ ์ นาร ี    
4 06316 นายปิยะ  พับเพลิง    
5 06321 นายสุรทัศน ์ โชติพันธ ์    
6 06324 นางสาวขนษิฐา  ป้องพา    
7 06328 นางสาวธนิตา  แก้วอาสา    
8 06332 นางสาวปณิตา  กะมุล    
9 06334 นางสาวพรรณิภา  สิงห์เสน    
10 06335 นางสาวพชัรีภรณ์  สืบเทพ    
11 06340 นางสาวศรุตา  เก้ิมเหมือนบุญ    
12 06342 นางสาวสุกัญญา  วันดีรัตน ์    
13 06343 นางสาวสุดารัตน ์ พวงเพชร    
14 06344 นางสาวสุวรรณี  เภากุ่ม    
15 06345 นายกฤษดา  ไชยเกิด    
16 06349 นายปริวรรต  พับเพิง    
17 06352 นายภัทรพงศ ์ ลุนทะลา    
18 06357 นายวชิระ  พันธ์ปกครอง    
19 06361 นางสาวเบ็ญจพร  ดีรื่น    
20 06369 นางสาวศุภาวรรณ  หนุนวงศ ์    
21 06829 นายชินวัตร  สาระ    
22 06830 นายธนากร  แสนกล้า    
23 06831 นายนพดล  ศรีสุวรรณ    
24 06833 นางสาวเกศวลิน  พูลสวสัดิ ์    
25 06834 นางสาวจตพุร  วงศ์ไชยา    
26 06835 นางสาวชนิดา  เทนสุนา    
27 06836 นางสาวธิญาดา  คงราช    
28 06837 นางสาวธิติมา  ป้องกัน    
29 06838 นางสาวพรสดุา  แก้วพรม    
30 06839 นางสาวภัททิยา  ภักดี    
31 06840 นางสาวรุ่งนภา  จันดีผิว    
32 06841 นางสาววรรณนิภา  นามทอง    
33 06842 นางสาววรรณนิภา  สะเกษ    
34 06843 นางสาวศิริกุล  เหลืองทอง    
35 06889 นางสาวรัตนาพร  ชว่งชัย    

 
 

หมายเหตุ      นักเรียนชาย  จ านวน   12  คน    นักเรียนหญิง  จ านวน  23  คน รวมทั้งสิ้น 35   คน 
 



 
 
 

 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย   2. นางสาวประภสัสร  อินตะนัย 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06281 นายกิตติพศ  วงศ์ไชยา    
2 06285 นายบรรหาร  ค ามาตย ์    
3 06286 นายภูริทัต  อาจณรงค์    
4 06287 นายมงคลชัย  เทนโสภา    
5 06290 นายสถาพร  เสนค าสอน    
6 06306 นางสาวสุธาสิน ี ค าศรี    
7 06312 นายเฉลิมชยั  โยธานนัท ์    
8 06313 นายชัยวุฒ ิ พงษ์พลเพ็ก    
9 06315 นายนาว ี นัยนิตย ์    
10 06327 นางสาวชมพูนชุ  คุณบุตร    
11 06329 นางสาวนภัสวรรรณ  อิสาม ี    
12 06336 นางสาววรรณษา  ค าดี    
13 06337 นางสาววราภรณ์  สุริโย    
14 06341 นางสาวสิรินทร  พับเพลิง    
15 06347 นายเจษฎา  ศรีผาลา    
16 06348 นายธีรพนัธ ์ นารี    
17 06355 นายภูมินทร์  ชัยชนะ    
18 06359 นายอภิชาต ิ เบ้าเงิน    
19 06364 นางสาวพรพิมล  พาล ี    
20 06365 นางสาวแพรวพราว  ค าศรี    
21 06368 นางสาวศิริเกษ  โสรส    
22 06372 นางสาวหงสส์ุดา  ศรีบุญ    
23 06373 นางสาวอรพินท์  น้ าท่วม    
24 06708 นางสาวมลนภา  เสนค าสอน    
25 06710 นางสาวชิตะวนั  บุญเรืองศรี    
26 06844 นายติณณภพ  สุขวงค ์    
27 06845 นายพชัรพล  ซาเสน    
28 06846 นายวชัระ  ดาลุน    
29 06847 นางสาวกรรณิการ ์ ก่อก าลัง    
30 06848 นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาง า    
31 06849 นางสาวขนษิฐา  วิชาชัย    
32 06850 นางสาวจฑุากาญจน ์ ชัยชนะ    
33 06851 นางสาวส าราญ  บุญสง่    
34 06852 นางสาวสุพิชฌาย์  สิมมา    

 
 
 

หมายเหตุ       นักเรียนชาย  จ านวน    15  คน     นักเรียนหญิง   จ านวน     19  คน   รวมทั้งสิ้น  34 คน 
 



 
 
 

 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3  ปีการศึกษา  2563 

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม   
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล    

1 06295 นายอรัญ  ศรีค าทา    
2 06296 นางสาวกนกอร  ค าภูด ี    
3 06297 นางสาวฉัตรมณี  อินทิมาท    
4 06300 นางสาวปันทติา  สายสงิห์    
5 06301 นางสาวปัทมา  ภูมลี    
6 06304 นางสาวศศิธร  พันธ์กิ่งทิพย ์    
7 06305 นางสาวศุภาวรรณ  พื้นสวรรค ์    
8 06307 นางสาวสุนิสา  พลชัย    
9 06309 นางสาวสุพิชฌาย์  ลิอินทร์    
10 06350 นายปัญญาพล  กาลเมฆ    
11 06362 นางสาวปริชาติ  พละศักดิ์    
12 06367 นางสาวรัตติยา  พงษพ์ิมพ์    
13 06370 นางสาวสรวงสุดา  สีหาบุตร    
14 06709 นางสาวบุษกร  เสนค าสอน    
15 06853 นายธนาวฒุิ  อ่อนวรรณะ    
16 06857 นายพีรภัทร  บทไธสง    
17 06859 นางสาวกฤติกา  มาบภา    
18 06860 นางสาวทพิย์สุคนธ์  กุลบุดดี    
19 06861 นางสาวทพิวัลย์  สะอาด    
20 06862 นางสาวนารี  ว่องสวสัดี    
21 06863 นางสาวนิศารัตน์  วงค์เงิน    
22 06864 นางสาวบังอร  พาชืน่    
23 06865 นางสาวเบ็ญจมภรณ์  สิงห์เสน    
24 06866 นางสาวปาณิดา  อรรคศรี    
25 06867 นางสาวพรสวรรค์  อินอร่าม    
26 06868 นางสาวแพรวา  จ าปาเรือง    
27 06870 นางสาวยุพนิ  โสลนุ    
28 06880 นางสาวณัฐนันท์  กันภัย    
29 06887 นางสาวอลสิา  อบมาพันธ ์    
30 07028 นายรัชชานนท์  ขันเงิน    
31 07029 นางสาวพรสดุา ห่วงเพ็ชร    
32 07043 นายสพุรรณ  เบิดสูง    

 
หมายเหตุ นักเรียนชาย  จ านวน   6  คน  

นักเรียนหญิง  จ านวน   26  คน      
รวมทั้งสิ้น     32   คน 

 
 


