
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา สพม.นม 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
1 นางสาว กนกวรรณ  ปะธิปะ 
2 นางสาว จันทร์ธิภา  บุญทะจิตร 
3 นางสาว จันทิมา  ปักกาสิเนย์ 
4 นางสาว จิราพัชร มณีอินทร ์
5 นางสาว ชนัญธิดา  ไลนอก 
6 นางสาว ชนิตรา  วานนท์ 
7 นางสาว ชนิตา  ไชยราช 
8 นางสาว ชลณัฐชา   รัตนศาลาแสง 
9 นางสาว ชลลดา  แนวกลาง 
10 นางสาว ชุลีภรณ์  บุญค้ำ 
11 นาย ฐาปกรณ ์ เพราะไธสง 
12 นางสาว ธัญทิพย์  อันสน 
13 นางสาว ธิชาดา  อยู่สบาย 
14 นางสาว นวมินทร ์ ขวดทอง 
15 นางสาว แพรวา  สิทธินู 
16 นางสาว ภัทรธิดา  โคตรสมบัต ิ
17 นางสาว ยุพารัตน์ จันสิมมา 
18 นางสาว วรัชยา  หนันเมาผาง 
19 นางสาว วรัญญา  แสนสุข 
20 นางสาว วรัญญา   วิรัญ 
21 นางสาว วิชิดา  ยางคำ 
22 นางสาว ศิราณี  จันวิเศษ 
23 นางสาว ศุภลักษณ ์ ขาลนอก 
24 นาย อดิศักดิ์  เทียมมล 
25 นางสาว อภัสรา  ประดู่ดำ 
26 นางสาว อภิวันท์  แสงวันดี 
27 นางสาว อรวรรยา  ชาอินทร ์
28 นางสาว อังคนาง  มูลแก่น 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา สพม.นม 

ที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
1 นางสาว จิราภา  ทุมนานอก 
2 นางสาว จิริตา  สีบุดศร ี
3 นางสาว จีรนันท์  วรรณเดช 
4 นาย จีรพัฒน ์ ศรีภักดี 
5 นางสาว จุฑามาศ  มาตรนอก 
6 นางสาว ชญานิศ  โลกนิยม 
7 นาย ณัฐพงษ์ อัดแสน 
8 นางสาว ธัญสิน ี กล้วยเนียม 
9 นางสาว ธารารัตน์  สีนวล 
10 นางสาว นัฐนิชา  เชาวนนท์ 
11 นางสาว นันท์นภัส  นามบัวลา 
12 นางสาว ปภาวรินท์  กุงนอก 
13 นางสาว ปรินทร  สงนอก 
14 นางสาว พรีมรดา  พิมพ์เขียวงาม 
15 นางสาว พัชรดา  ปานกลาง 
16 นางสาว พิยดา  เลาะจิ๊ 
17 นางสาว พิริสา  พุฒหมื่นไว 
18 นางสาว แพรวา  ใจเด็ด 
19 นางสาว มิ่งกมล  แทนรินทร ์
20 นางสาว วีรนันท์ วิถีเทพ 
21 นางสาว ศศิภา    มีเกาะ 
22 นางสาว ศิริวรรณ  แสนคูณ 
23 นางสาว สายน้ำผึ้ง สุตนนท ์
24 นางสาว สุกฤตา  สีน้อย 
25 นางสาว สุภัสสรา  ใจดี 
26 นาย สุรวุฒิ สุขแก้ว 
27 นางสาว หทัยรัตน์  จัตุกูล 
28 นาย อัครพนธ์  สมดี 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา สพม.นม 

 

ที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
1 นางสาว กรกนก  จันทร์วิเศษ 
2 นางสาว กัญญาวีร์  ทานอก 
3 นาย กิตติคุณ สุขเพิ่ม 
4 นาย คฑาวุธ  ยั่งยืน 
5 นาย จริยกุล  พิมพ์ศร ี
6 นาย จิณณวัตร  วงษ์ธรรม 
7 นางสาว ชิดชนก  สังข์ศิร ิ
8 นาย ณัฐกร  ศิริรวง 
9 นางสาว ธนิดา  อาจฤทธิ ์
10 นาย ธวัชชัย  ลือคำหาร 
11 นาย ธีรวัฒณ์ ภักดีไทย 
12 นาย ธีระพล  คนรู ้
13 นางสาว ปริษา คุณราช 
14 นาย ปิยพงษ์  หนูพรม 
15 นางสาว รมิดา  ประทุมวัน 
16 นาย ราเมศร์  ทองแท ้
17 นาย วรวัฒน์  ฟั่นตุ่น 
18 นาย วิทวัส เพ็งปอพาน 
19 นาย วุฒินันท์ ทุมนอก 
20 นางสาว สาวิตรี โมนอก 
21 นางสาว สุรีย์พร  วงค์มูล 
22 นาย เสฏฐวุฒิ  เอ่ียมผิว 
23 นาย อชิระ   บุญชมภู 
24 นางสาว อรรยพร  เอ่ียมผิว 
25 นาย อำพล  ตั้งพงษ์ 


