รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 1
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

30738
30739
30740
30741
30742
30743
30744
30745
30746
30747
30748
30749
30750
30751
30752
30753
30754
30755
30756
30757
30758
30759
30760
30761
30762
30763
30764
30765
30766
30767
30768
30769
30770
30771
30772
30773
30774
30775
30776
30777
30778
30779

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จตุรพร ภูมิดอนใส
ด.ช.จิตรภณ เหล่าขาล
ด.ช.จิระศักดิ์ ศรีทองแท้
ด.ช.จุลจักร แสนแก้ว
ด.ช.ณัฐภูมิ ศรีหาลุน
ด.ช.ณัฐวุฒิ อินทร์มีฤทธิ์
ด.ช.ธนวัฒน์ สาวิยะ
ด.ช.นพพล พงษ์ทะวงษ์
ด.ช.ปรเมษฐ์ พิลา
ด.ช.ปัณณธร ศรีทา
ด.ช.ภานุวัฒน์ บุญใจ
ด.ช.ยงค์ธนาวิน ภักดีพันดอน
ด.ช.ยุทธพิชัย โสภารัก
ด.ช.รชต แก้วสุวรรณ
ด.ช.วันชนะ สุธงสา
ด.ช.ศิรวัฒน์ โคตรธิสาร
ด.ช.อัษฎาวุธ ทวีบุตร
ด.ช.อาทร น้อยมี
ด.ญ.กนกวรรณ สุคีรี
ด.ญ.กวินทิพย์ ธรรมวงค์
ด.ญ.กิดาการ วงษ์มหา
ด.ญ.กุลสตรี เวฬุวนารักษ์
ด.ญ.จีรนันท์ จาศักดิ์
ด.ญ.ชนิษฐา สารวงษ์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุตรวงษ์
ด.ญ.ณัชณิชา ธรรมกุล
ด.ญ.ณัฐธิดา ศิริมาลา
ด.ญ.นันทิชา นามวงษ์
ด.ญ.นิภารัตน์ แสนสิทธิ์
ด.ญ.ปารณีย์ สุขโม้
ด.ญ.ปาลิตา บุบพาที
ด.ญ.ปาลิตา ม่วงภูเขียว
ด.ญ.ปิยฉัตร สอนสั่ง
ด.ญ.เมธณี บัวบาลบุตร
ด.ญ.วนัสนันท์ แถลงกัณฑ์
ด.ญ.วรินญา สีดาจิตร์
ด.ญ.วิภารัตน์ นาทองบ่อ
ด.ญ.ศรัณรัตน์ ภูวงษ์ศิริ
ด.ญ.ศศิมาศ ตองหว้าน
ด.ญ.สุกานดา อรรคโสภา
ด.ญ.อรสินี เสนาะเสียง
ด.ญ.อารีรัตน์ พิแปลง

ครูที่ปรึกษำ นำงอำไพ เพชรฤำชำ
ครูที่ปรึกษำ นำงมะลินำ โคตรรวงษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จตุรพร ภูมิดอนใส
ด.ช.จิตรภณ เหล่าขาล
ด.ช.จิระศักดิ์ ศรีทองแท้
ด.ช.จุลจักร แสนแก้ว
ด.ช.ณัฐภูมิ ศรีหาลุน
ด.ช.ณัฐวุฒิ อินทร์มีฤทธิ์
ด.ช.ธนวัฒน์ สาวิยะ
ด.ช.นพพล พงษ์ทะวงษ์
ด.ช.ปรเมษฐ์ พิลา
ด.ช.ปัณณธร ศรีทา
ด.ช.ภานุวัฒน์ บุญใจ
ด.ช.ยงค์ธนาวิน ภักดีพันดอน
ด.ช.ยุทธพิชัย โสภารัก
ด.ช.รชต แก้วสุวรรณ
ด.ช.วันชนะ สุธงสา
ด.ช.ศิรวัฒน์ โคตรธิสาร
ด.ช.อัษฎาวุธ ทวีบุตร
ด.ช.อาทร น้อยมี
ด.ญ.กนกวรรณ สุคีรี
ด.ญ.กวินทิพย์ ธรรมวงค์
ด.ญ.กิดาการ วงษ์มหา
ด.ญ.กุลสตรี เวฬุวนารักษ์
ด.ญ.จีรนันท์ จาศักดิ์
ด.ญ.ชนิษฐา สารวงษ์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุตรวงษ์
ด.ญ.ณัชณิชา ธรรมกุล
ด.ญ.ณัฐธิดา ศิริมาลา
ด.ญ.นันทิชา นามวงษ์
ด.ญ.นิภารัตน์ แสนสิทธิ์
ด.ญ.ปารณีย์ สุขโม้
ด.ญ.ปาลิตา บุบพาที
ด.ญ.ปาลิตา ม่วงภูเขียว
ด.ญ.ปิยฉัตร สอนสั่ง
ด.ญ.เมธณี บัวบาลบุตร
ด.ญ.วนัสนันท์ แถลงกัณฑ์
ด.ญ.วรินญา สีดาจิตร์
ด.ญ.วิภารัตน์ นาทองบ่อ
ด.ญ.ศรัณรัตน์ ภูวงษ์ศิริ
ด.ญ.ศศิมาศ ตองหว้าน
ด.ญ.สุกานดา อรรคโสภา
ด.ญ.อรสินี เสนาะเสียง
ด.ญ.อารีรัตน์ พิแปลง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15
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17
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24
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30780
30781
30782
30783
30784
30785
30786
30787
30788
30789
30790
30791
30792
30793
30794
30795
30796
30797
30798
30799
30800
30801
30802
30803
30804
30805
30806
30807
30808
30809
30810
30811
30812
30813
30814
30815
30816
30817
30818
30819
30820
30821
30822
30823

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ สมบัติหลาย
ด.ช.คมกริช กลางเสนา
ด.ช.จักรี สุวรรณชัย
ด.ช.ณภัทร สิงห์ขวา
ด.ช.ณัฐวุฒิ อ่อนลี
ด.ช.ทวีโชค สุดสีดา
ด.ช.ธนเทพ บุตศรี
ด.ช.นัฐภูมิ ทองเขียว
ด.ช.ปกฉัตร ลอยรัตน์
ด.ช.ปราโมทย์ ศรีเมือง
ด.ช.พชรพล โคตรวงษา
ด.ช.ภรัณยู คล้ายประยูร
ด.ช.ภานุวัฒน์ ก้านพลู
ด.ช.ภูริพัฒน์ บุญเชิด
ด.ช.วรวุฒิ พวงไพวัน
ด.ช.วัฒนคุณ ขุนทานาย
ด.ช.สหรัฐ สีหากูล
ด.ช.สิรินธร ชมแก้ว
ด.ช.อนุพันธ์ จุมสุวรรณ์
ด.ช.อภินันท์ นนทการ
ด.ช.เอกพล ศิริโนนเรือง
ด.ญ.จินตพร เหล่าขาล
ด.ญ.ชรินยา ขันตี
ด.ญ.ชลลดา ทองภู
ด.ญ.ชัญญานุช วรรณศรี
ด.ญ.ณัฎฐพร ชาญปรีชา
ด.ญ.ทิฆัมพร พลรา
ด.ญ.ธนภรณ์ โสมณี
ด.ญ.ธัญญรัตน์ กันพนม
ด.ญ.ธาริกา เลิศสงคราม
ด.ญ.นรีกานต์ พรมทา
ด.ญ.บุณยานุช พรมศรี
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา บัวหอม
ด.ญ.พรทิพา โสมาศรี
ด.ญ.พัชริดา กุลวงษ์
ด.ญ.เพชรเทเซีย ประดิษฐงาม
ด.ญ.มยุรี ศรีโนนสุข
ด.ญ.รุ้งนภา ผางมา
ด.ญ.สีวิกา ชาภักดี
ด.ญ.สุชาวดี ภูมีเขียน
ด.ญ.สุทธิดา พรมพุทธา
ด.ญ.สุรัสวดี คานูญ
ด.ญ.อริยากรณ์ ธนูศลิ ป์
ด.ญ.อริสรา แสนบุดดา

ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ สมบัติหลาย
ด.ช.คมกริช กลางเสนา
ด.ช.จักรี สุวรรณชัย
ด.ช.ณภัทร สิงห์ขวา
ด.ช.ณัฐวุฒิ อ่อนลี
ด.ช.ทวีโชค สุดสีดา
ด.ช.ธนเทพ บุตศรี
ด.ช.นัฐภูมิ ทองเขียว
ด.ช.ปกฉัตร ลอยรัตน์
ด.ช.ปราโมทย์ ศรีเมือง
ด.ช.พชรพล โคตรวงษา
ด.ช.ภรัณยู คล้ายประยูร
ด.ช.ภานุวัฒน์ ก้านพลู
ด.ช.ภูริพัฒน์ บุญเชิด
ด.ช.วรวุฒิ พวงไพวัน
ด.ช.วัฒนคุณ ขุนทานาย
ด.ช.สหรัฐ สีหากูล
ด.ช.สิรินธร ชมแก้ว
ด.ช.อนุพันธ์ จุมสุวรรณ์
ด.ช.อภินันท์ นนทการ
ด.ช.เอกพล ศิริโนนเรือง
ด.ญ.จินตพร เหล่าขาล
ด.ญ.ชรินยา ขันตี
ด.ญ.ชลลดา ทองภู
ด.ญ.ชัญญานุช วรรณศรี
ด.ญ.ณัฎฐพร ชาญปรีชา
ด.ญ.ทิฆัมพร พลรา
ด.ญ.ธนภรณ์ โสมณี
ด.ญ.ธัญญรัตน์ กันพนม
ด.ญ.ธาริกา เลิศสงคราม
ด.ญ.นรีกานต์ พรมทา
ด.ญ.บุณยานุช พรมศรี
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา บัวหอม
ด.ญ.พรทิพา โสมาศรี
ด.ญ.พัชริดา กุลวงษ์
ด.ญ.เพชรเทเซีย ประดิษฐงาม
ด.ญ.มยุรี ศรีโนนสุข
ด.ญ.รุ้งนภา ผางมา
ด.ญ.สีวิกา ชาภักดี
ด.ญ.สุชาวดี ภูมีเขียน
ด.ญ.สุทธิดา พรมพุทธา
ด.ญ.สุรัสวดี คานูญ
ด.ญ.อริยากรณ์ ธนูศลิ ป์
ด.ญ.อริสรา แสนบุดดา

ครูที่ปรึกษำ นำยชำนำญ อิ่มใจ
ครูที่ปรึกษำ นำยสัจจะ วรีฤทธิ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

30824
30825
30826
30827
30828
30829
30830
30831
30832
30833
30834
30835
30836
30837
30838
30839
30840
30841
30842
30843
30844
30845
30846
30847
30848
30849
30850
30851
30852
30853
30854
30855
30856
30857
30858
30859
30860
30861
30862
30863
30864
30865
30866

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กฤษฎา พารีสาร
ด.ช.กวีวัตน์ เชี่ยวชาญ
ด.ช.ก้องภพ เกษทองมา
ด.ช.กิตติพงศ์ พรมโสภา
ด.ช.จิรัฐติกลุ สุขเสน
ด.ช.ณัฐพล ศรีหาเบ้า
ด.ช.ณัฐวัฒน์ ทุมสวัสดิ์
ด.ช.ดนุพัฒน์ โกษาจันทร์
ด.ช.ธนโชติ โพธิ
ด.ช.ธีระพัฒน์ พรมทา
ด.ช.นวพล ภาน้อย
ด.ช.ไผ่สีทอง เสตพันธ์
ด.ช.พชรพร น้อยมี
ด.ช.ภัทรพล พรมชนะสินธุ์
ด.ช.วริทธิ์ธร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช.วีระวัช แสนมะฮุง
ด.ช.สิรภัทร ช่วยจันทร์ดี
ด.ช.อติวิชญ์ ศรีเมือง
ด.ช.อนาวิน คาภูอ่อน
ด.ช.อนุชา ผาบพุทธา
ด.ญ.กัญญารัตน์ ภูอินทร์
ด.ญ.กันติมา ศรีสุนทร
ด.ญ.จีรณา ถาบุรี
ด.ญ.ณัฐชุกาญจน์ บุญแสน
ด.ญ.ธัญกร สว่างรัตน์
ด.ญ.เบญจมาศ บานเย็น
ด.ญ.ปัณชญา นามกันยา
ด.ญ.ปาริตา ซื่อแท้
ด.ญ.พรรณิภา ต้นพนม
ด.ญ.เพิ่มพูล โสดามา
ด.ญ.ฟ้าใส วิเศษยา
ด.ญ.ภัทรธิดา ศรีชัย
ด.ญ.รุจลินทร์ จีนปรีชา
ด.ญ.รุจิรา บุญคา
ด.ญ.วรัตชนันท์ นานวน
ด.ญ.วิมลสิริ เกวี
ด.ญ.เวฑิตา อาจปาสา
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ต่างใจ
ด.ญ.ศิรประภา บุตะโย
ด.ญ.อริสรา อรรคโสภา
ด.ญ.อารดา ภาษี
ด.ญ.เอื้อมพร บัวระภา
ด.ญ.ไอลดา สุธรรมมา

ครูที่ปรึกษำ นำยทวีวัฒน์ ริดชัยนำม
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวสุพรรษำ ล้วนโสม
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กฤษฎา พารีสาร
ด.ช.กวีวัตน์ เชี่ยวชาญ
ด.ช.ก้องภพ เกษทองมา
ด.ช.กิตติพงศ์ พรมโสภา
ด.ช.จิรัฐติกลุ สุขเสน
ด.ช.ณัฐพล ศรีหาเบ้า
ด.ช.ณัฐวัฒน์ ทุมสวัสดิ์
ด.ช.ดนุพัฒน์ โกษาจันทร์
ด.ช.ธนโชติ โพธิ
ด.ช.ธีระพัฒน์ พรมทา
ด.ช.นวพล ภาน้อย
ด.ช.ไผ่สีทอง เสตพันธ์
ด.ช.พชรพร น้อยมี
ด.ช.ภัทรพล พรมชนะสินธุ์
ด.ช.วริทธิ์ธร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช.วีระวัช แสนมะฮุง
ด.ช.สิรภัทร ช่วยจันทร์ดี
ด.ช.อติวิชญ์ ศรีเมือง
ด.ช.อนาวิน คาภูอ่อน
ด.ช.อนุชา ผาบพุทธา
ด.ญ.กัญญารัตน์ ภูอินทร์
ด.ญ.กันติมา ศรีสุนทร
ด.ญ.จีรณา ถาบุรี
ด.ญ.ณัฐชุกาญจน์ บุญแสน
ด.ญ.ธัญกร สว่างรัตน์
ด.ญ.เบญจมาศ บานเย็น
ด.ญ.ปัณชญา นามกันยา
ด.ญ.ปาริตา ซื่อแท้
ด.ญ.พรรณิภา ต้นพนม
ด.ญ.เพิ่มพูล โสดามา
ด.ญ.ฟ้าใส วิเศษยา
ด.ญ.ภัทรธิดา ศรีชัย
ด.ญ.รุจลินทร์ จีนปรีชา
ด.ญ.รุจิรา บุญคา
ด.ญ.วรัตชนันท์ นานวน
ด.ญ.วิมลสิริ เกวี
ด.ญ.เวฑิตา อาจปาสา
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ต่างใจ
ด.ญ.ศิรประภา บุตะโย
ด.ญ.อริสรา อรรคโสภา
ด.ญ.อารดา ภาษี
ด.ญ.เอื้อมพร บัวระภา
ด.ญ.ไอลดา สุธรรมมา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

30867
30868
30869
30870
30871
30872
30873
30874
30875
30876
30877
30878
30879
30880
30881
30882
30883
30884
30885
30886
30887
30888
30889
30890
30891
30892
30893
30894
30895
30896
30897
30898
30899
30900
30901
30902
30903
30904
30905
30906
30907
30908
30909

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กิตติภณ สีมุงคุณ
ด.ช.ไกรวิชญ์ ชมภูธร
ด.ช.ชัชพล ธรรมกุล
ด.ช.ณัชชานนท์ ชัยชนะ
ด.ช.ณัฐวัตร อุปชัย
ด.ช.ทักษินาวัฒน์ ศิริวัฒน์
ด.ช.ธนกร สอนเสนา
ด.ช.ธนพนธ์ สร้อยสุข
ด.ช.ปวริศร ยาผา
ด.ช.ปุญญพัฒน์ เหตุเกษ
ด.ช.เพชรไทย แก้วดวงดี
ด.ช.ภูริภัทร แก้วอุดร
ด.ช.ภูวดล ดาชมภู
ด.ช.เมธิชัย ธรรมกุล
ด.ช.ยสินทร พุ่มโกมุท
ด.ช.ยอดอนันต์ แก้วพิลา
ด.ช.รัชพล ต้นคา
ด.ช.องอาจ น้อยมี
ด.ช.อลงกรณ์ กองตุ้น
ด.ช.อาคม คาไล้
ด.ญ.กฤติยา มณีศรี
ด.ญ.กาญจนา พรมอินทร์
ด.ญ.กุลปรียา ขันทะ
ด.ญ.ชัญญานุช อยู่คร
ด.ญ.ฐิติรัตน์ วรรณชัย
ด.ญ.ณัชนิดา คิริซี
ด.ญ.ณัฐมล โนใจแปลง
ด.ญ.ณัฐวดี จุนกองฮ้อ
ด.ญ.แทนญ่า แมคคาลีสเตอร์
ด.ญ.นภัสสร ราชวัตร
ด.ญ.พัชราวรรณ หมอแพทย์
ด.ญ.ภัทราภรณ์ สีปา
ด.ญ.รวิสรา เรืองศรี
ด.ญ.รินลดา ต้นคา
ด.ญ.วทันยา แก้ววงษาโรจน์
ด.ญ.วราภรณ์ จันทร์พร
ด.ญ.วิลาสินี กล่อมมิตร
ด.ญ.สุจิตรตา เหตุเกษ
ด.ญ.สุทธิดา ผงสุข
ด.ญ.สุภาวรรณ วิชัยรัตน์
ด.ญ.หทัยชนก อกิญจนานนท์
ด.ญ.อัญชิษฐา จันอุตสาห์
ด.ญ.ไอลดา ผาใต้

ด.ช.กิตติภณ สีมุงคุณ
ด.ช.ไกรวิชญ์ ชมภูธร
ด.ช.ชัชพล ธรรมกุล
ด.ช.ณัชชานนท์ ชัยชนะ
ด.ช.ณัฐวัตร อุปชัย
ด.ช.ทักษินาวัฒน์ ศิริวัฒน์
ด.ช.ธนกร สอนเสนา
ด.ช.ธนพนธ์ สร้อยสุข
ด.ช.ปวริศร ยาผา
ด.ช.ปุญญพัฒน์ เหตุเกษ
ด.ช.เพชรไทย แก้วดวงดี
ด.ช.ภูริภัทร แก้วอุดร
ด.ช.ภูวดล ดาชมภู
ด.ช.เมธิชัย ธรรมกุล
ด.ช.ยสินทร พุ่มโกมุท
ด.ช.ยอดอนันต์ แก้วพิลา
ด.ช.รัชพล ต้นคา
ด.ช.องอาจ น้อยมี
ด.ช.อลงกรณ์ กองตุ้น
ด.ช.อาคม คาไล้
ด.ญ.กฤติยา มณีศรี
ด.ญ.กาญจนา พรมอินทร์
ด.ญ.กุลปรียา ขันทะ
ด.ญ.ชัญญานุช อยู่คร
ด.ญ.ฐิติรัตน์ วรรณชัย
ด.ญ.ณัชนิดา คิริซี
ด.ญ.ณัฐมล โนใจแปลง
ด.ญ.ณัฐวดี จุนกองฮ้อ
ด.ญ.แทนญ่า แมคคาลีสเตอร์
ด.ญ.นภัสสร ราชวัตร
ด.ญ.พัชราวรรณ หมอแพทย์
ด.ญ.ภัทราภรณ์ สีปา
ด.ญ.รวิสรา เรืองศรี
ด.ญ.รินลดา ต้นคา
ด.ญ.วทันยา แก้ววงษาโรจน์
ด.ญ.วราภรณ์ จันทร์พร
ด.ญ.วิลาสินี กล่อมมิตร
ด.ญ.สุจิตรตา เหตุเกษ
ด.ญ.สุทธิดา ผงสุข
ด.ญ.สุภาวรรณ วิชัยรัตน์
ด.ญ.หทัยชนก อกิญจนานนท์
ด.ญ.อัญชิษฐา จันอุตสาห์
ด.ญ.ไอลดา ผาใต้

ครูที่ปรึกษำ นำงปพร จันทร์ภูมิ
ครูที่ปรึกษำ นำยภำณุวัฒน์ ยศปัญญำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 5
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

30910
30911
30912
30913
30914
30915
30916
30917
30918
30919
30920
30921
30922
30923
30924
30925
30926
30927
30928
30929
30930
30931
30932
30933
30934
30935
30936
30937
30938
30939
30940
30941
30942
30943
30944
30945
30946
30947
30948
30949
30950
30951

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ก้องกิฎากร ศรีคณ
ู
ด.ช.กิตติศกั ดิ์ สุธรรมมา
ด.ช.กีรดิต ยางศรี
ด.ช.จักรรินทร์ สมชัยยา
ด.ช.ญาณาธิป ถาวงษ์กลาง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ พันลูกท้าว
ด.ช.ดนุสรณ์ จันทะโชติ
ด.ช.ธนวันต์ ภักมี
ด.ช.ธวัชชัย วิจิตรจันทร์
ด.ช.นพพร เสนามะสอน
ด.ช.นิชคุณ ทาทอง
ด.ช.พงศภัค พันสนิท
ด.ช.พัชรพล ภาณุวัฒนา
ด.ช.ภัทรกร เรืองยศ
ด.ช.รพีภัทธ แสนหาญ
ด.ช.วงศ์ระพี น้อยปา
ด.ช.วรทร แก้วบับภา
ด.ช.วรากร เกษทองมา
ด.ช.สิรดนัย ทองปั้น
ด.ช.สิริชัย ประเสริฐ
ด.ญ. ญาฑิตา จันทิหล้า
ด.ญ.เพียงพร โซ้มาลา
ด.ญ.กัญญาณัฐ ทามียะ
ด.ญ.กัลยา แก้วกันหา
ด.ญ.จารุภา ไชยหานิตย์
ด.ญ.จิตรวรรณ กุคาใส
ด.ญ.ชนัญชิดา เคหัง
ด.ญ.ณญาดา แก้วมา
ด.ญ.ณัฐชา พงเพ็ชร
ด.ญ.ณิชา ศรีแก้ว
ด.ญ.นริศรา สิงห์บุญ
ด.ญ.ปนัดดา คาตุ้ม
ด.ญ.ปุญญาพร เเกะริมา
ด.ญ.พัชราภา พงค์สวัสดิ์
ด.ญ.พิชญา ฤทธิ์คุ้ม
ด.ญ.รชนีกร แสนประเสริฐ
ด.ญ.รัตนมน พรมดี
ด.ญ.วริสา บุญลือ
ด.ญ.ศศิวิมล จุรัญญา
ด.ญ.สิริกร โสภารัก
ด.ญ.อักษราภัค สวัสดี
ด.ญ.อารีญา โพธิ์แสง

ครูที่ปรึกษำ นำยชุติพนธ์ พลทอง
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ก้องกิฎากร ศรีคณ
ู
ด.ช.กิตติศกั ดิ์ สุธรรมมา
ด.ช.กีรดิต ยางศรี
ด.ช.จักรรินทร์ สมชัยยา
ด.ช.ญาณาธิป ถาวงษ์กลาง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ พันลูกท้าว
ด.ช.ดนุสรณ์ จันทะโชติ
ด.ช.ธนวันต์ ภักมี
ด.ช.ธวัชชัย วิจิตรจันทร์
ด.ช.นพพร เสนามะสอน
ด.ช.นิชคุณ ทาทอง
ด.ช.พงศภัค พันสนิท
ด.ช.พัชรพล ภาณุวัฒนา
ด.ช.ภัทรกร เรืองยศ
ด.ช.รพีภัทธ แสนหาญ
ด.ช.วงศ์ระพี น้อยปา
ด.ช.วรทร แก้วบับภา
ด.ช.วรากร เกษทองมา
ด.ช.สิรดนัย ทองปั้น
ด.ช.สิริชัย ประเสริฐ
ด.ญ. ญาฑิตา จันทิหล้า
ด.ญ.เพียงพร โซ้มาลา
ด.ญ.กัญญาณัฐ ทามียะ
ด.ญ.กัลยา แก้วกันหา
ด.ญ.จารุภา ไชยหานิตย์
ด.ญ.จิตรวรรณ กุคาใส
ด.ญ.ชนัญชิดา เคหัง
ด.ญ.ณญาดา แก้วมา
ด.ญ.ณัฐชา พงเพ็ชร
ด.ญ.ณิชา ศรีแก้ว
ด.ญ.นริศรา สิงห์บุญ
ด.ญ.ปนัดดา คาตุ้ม
ด.ญ.ปุญญาพร เเกะริมา
ด.ญ.พัชราภา พงค์สวัสดิ์
ด.ญ.พิชญา ฤทธิ์คุ้ม
ด.ญ.รชนีกร แสนประเสริฐ
ด.ญ.รัตนมน พรมดี
ด.ญ.วริสา บุญลือ
ด.ญ.ศศิวิมล จุรัญญา
ด.ญ.สิริกร โสภารัก
ด.ญ.อักษราภัค สวัสดี
ด.ญ.อารีญา โพธิ์แสง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

30952
30953
30954
30955
30956
30957
30958
30959
30960
30961
30962
30963
30964
30965
30966
30967
30968
30969
30970
30971
30972
30973
30974
30975
30976
30977
30978
30979
30980
30981
30982
30983
30984
30985
30986
30987
30988
30989
30990
30991
30992
30993
30994

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กฤษฎา บุญรอด
ด.ช.กันตวิชญ์ สาริยา
ด.ช.กิติศกั ดิ์ ธุระดี
ด.ช.เขมชาติ จันทรรักษา
ด.ช.จรณินท์ วิเชียรทอง
ด.ช.เฉลิมราช ศรีเมือง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ดีสุข
ด.ช.ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์
ด.ช.ทักษพงศ์ ปินะทาใน
ด.ช.ธนภูมิ จันทเมือง
ด.ช.ประสิทธิโชค พลซา
ด.ช.ปุรณิน สอนสุภาพ
ด.ช.พีรณัฐ สิงห์บุญมา
ด.ช.ภานุพงษ์ คาแพงทอง
ด.ช.ภาสกร ชินวัง
ด.ช.เมธาวี เมฆขุนทด
ด.ช.รัชชานนท์ ศรีสมโยค
ด.ช.วสุพล ศรีสะอาด
ด.ช.วิภู ไพรยา
ด.ช.ศุภวิชญ์ สิมมา
ด.ช.สมภูพร มะนาศรี
ด.ญ.กันยากร โสมาศรี
ด.ญ.ขวัญข้าว ไชยโย
ด.ญ.จิตภัตร์ บุผู
ด.ญ.จิราภา ภูเผือ
ด.ญ.จีรนันท์ การะเกษ
ด.ญ.ชลิดา ศรีสอาด
ด.ญ.ญาณิศา อาลิอาดิแยร์
ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีอินทร์
ด.ญ.ธิญาดา ชาศรี
ด.ญ.เบญจกร เจือจันทร์
ด.ญ.ปณิตา ดีษา
ด.ญ.ปัทมาพร ชนะใหญ่
ด.ญ.ปิยธิดา ไทยกูล
ด.ญ.ปุณยณัฐ กลางเสนา
ด.ญ.พชรมน ศรีพงษ์พันธุ์กลุ
ด.ญ.พิริษา ค้อมสิงห์
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีหนารถ
ด.ญ.มัทนี ศรีโนนสุข
ด.ญ.ลลิตภัทร อินทรประเสริฐ
ด.ญ.วริศรา เมฆบุตร
ด.ญ.สุชาดา รุ่งระมา
ด.ญ.อธิรญา จุตตะโน

ด.ช.กฤษฎา บุญรอด
ด.ช.กันตวิชญ์ สาริยา
ด.ช.กิติศกั ดิ์ ธุระดี
ด.ช.เขมชาติ จันทรรักษา
ด.ช.จรณินท์ วิเชียรทอง
ด.ช.เฉลิมราช ศรีเมือง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ดีสุข
ด.ช.ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์
ด.ช.ทักษพงศ์ ปินะทาใน
ด.ช.ธนภูมิ จันทเมือง
ด.ช.ประสิทธิโชค พลซา
ด.ช.ปุรณิน สอนสุภาพ
ด.ช.พีรณัฐ สิงห์บุญมา
ด.ช.ภานุพงษ์ คาแพงทอง
ด.ช.ภาสกร ชินวัง
ด.ช.เมธาวี เมฆขุนทด
ด.ช.รัชชานนท์ ศรีสมโยค
ด.ช.วสุพล ศรีสะอาด
ด.ช.วิภู ไพรยา
ด.ช.ศุภวิชญ์ สิมมา
ด.ช.สมภูพร มะนาศรี
ด.ญ.กันยากร โสมาศรี
ด.ญ.ขวัญข้าว ไชยโย
ด.ญ.จิตภัตร์ บุผู
ด.ญ.จิราภา ภูเผือ
ด.ญ.จีรนันท์ การะเกษ
ด.ญ.ชลิดา ศรีสอาด
ด.ญ.ญาณิศา อาลิอาดิแยร์
ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีอินทร์
ด.ญ.ธิญาดา ชาศรี
ด.ญ.เบญจกร เจือจันทร์
ด.ญ.ปณิตา ดีษา
ด.ญ.ปัทมาพร ชนะใหญ่
ด.ญ.ปิยธิดา ไทยกูล
ด.ญ.ปุณยณัฐ กลางเสนา
ด.ญ.พชรมน ศรีพงษ์พันธุ์กลุ
ด.ญ.พิริษา ค้อมสิงห์
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีหนารถ
ด.ญ.มัทนี ศรีโนนสุข
ด.ญ.ลลิตภัทร อินทรประเสริฐ
ด.ญ.วริศรา เมฆบุตร
ด.ญ.สุชาดา รุ่งระมา
ด.ญ.อธิรญา จุตตะโน

ครูที่ปรึกษำ นำงประทุมวัน มำศรี
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวทิวำกำนต์ ศรีสวัสดิ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 7
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

30995
30996
30997
30998
30999
31000
31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31014
31015
31016
31017
31018
31019
31020
31021
31022
31023
31024
31025
31026
31027
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31035
31036
31037
31038

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กรกฏ บังเอิญ
ด.ช.ครองราชย์ พวกขุนทศ
ด.ช.ชยานันท์ รามศิริ
ด.ช.ณัฏฐกร น้อยดี
ด.ช.ณัฐพล แวววับ
ด.ช.ทรงยศ อึ่งหนองบัว
ด.ช.ธนาคิม รั้ววิชา
ด.ช.ธันยธรณ์ เหล่าศรีไชย
ด.ช.ปฏิภัทร ศรีบุรินทร์
ด.ช.พลวัต ศรีทุมสุข
ด.ช.พาสุข แก้วใสย์
ด.ช.ยุทธศักดิ์ สุทธิ
ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีลากัน
ด.ช.วรพงษ์ วงศ์สง่า
ด.ช.วรพล สุริยะ
ด.ช.วัชระ ภักมี
ด.ช.วุฒิภัทร สุริมงคล
ด.ช.ศุภสิทธิ์ ทองมีคา่
ด.ช.อนุรุธ สารินทร์
ด.ช.เอิ้ออังกูญ หามณี
ด.ญ.กัญญา ศรีดาดา
ด.ญ.เกศฎาภรณ์ คุณพอง
ด.ญ.จันนภา เคระคุณ
ด.ญ.ชญานิศ คามงคุณ
ด.ญ.ชนนิกานต์ สารวงษ์
ด.ญ.ชุติมา ลานทะจันทร์
ด.ญ.ฐิติวรดา ทาสุคนธิ์
ด.ญ.ดาราทิพย์ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.ทิพยาภรณ์ แซ่จึง
ด.ญ.ธัญนุช ชะนะพงษ์มา
ด.ญ.ธิดาพร นามวงษ์
ด.ญ.นฤมล บุตรจันทร์
ด.ญ.นิจวิภา โคตรวงศ์
ด.ญ.ปราณปรียา ก้อมมะณี
ด.ญ.พนิดา อ่อนทะ
ด.ญ.พรชิตา คาทอง
ด.ญ.พรนัชชา ศรีเนตร
ด.ญ.พรพรรณ เกตุรอด
ด.ญ.พัชราภา นอศรี
ด.ญ.พิมพ์ชนก สอนสุภาพ
ด.ญ.รัชญาพร จีนะ
ด.ญ.รุ่งกาญจน์ ต้นพนม
ด.ญ.วรรณวริน วิจิตรปัญญา
ด.ญ.อรรถวดี พลซา

ครูที่ปรึกษำ นำงมัลลิกำ แก้วกุลบุตร
ครูที่ปรึกษำ นำงลภัสนันท์ เจ้ำทรัพย์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กรกฏ บังเอิญ
ด.ช.ครองราชย์ พวกขุนทศ
ด.ช.ชยานันท์ รามศิริ
ด.ช.ณัฏฐกร น้อยดี
ด.ช.ณัฐพล แวววับ
ด.ช.ทรงยศ อึ่งหนองบัว
ด.ช.ธนาคิม รั้ววิชา
ด.ช.ธันยธรณ์ เหล่าศรีไชย
ด.ช.ปฏิภัทร ศรีบุรินทร์
ด.ช.พลวัต ศรีทุมสุข
ด.ช.พาสุข แก้วใสย์
ด.ช.ยุทธศักดิ์ สุทธิ
ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีลากัน
ด.ช.วรพงษ์ วงศ์สง่า
ด.ช.วรพล สุริยะ
ด.ช.วัชระ ภักมี
ด.ช.วุฒิภัทร สุริมงคล
ด.ช.ศุภสิทธิ์ ทองมีคา่
ด.ช.อนุรุธ สารินทร์
ด.ช.เอิ้ออังกูญ หามณี
ด.ญ.กัญญา ศรีดาดา
ด.ญ.เกศฎาภรณ์ คุณพอง
ด.ญ.จันนภา เคระคุณ
ด.ญ.ชญานิศ คามงคุณ
ด.ญ.ชนนิกานต์ สารวงษ์
ด.ญ.ชุติมา ลานทะจันทร์
ด.ญ.ฐิติวรดา ทาสุคนธิ์
ด.ญ.ดาราทิพย์ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.ทิพยาภรณ์ แซ่จึง
ด.ญ.ธัญนุช ชะนะพงษ์มา
ด.ญ.ธิดาพร นามวงษ์
ด.ญ.นฤมล บุตรจันทร์
ด.ญ.นิจวิภา โคตรวงศ์
ด.ญ.ปราณปรียา ก้อมมะณี
ด.ญ.พนิดา อ่อนทะ
ด.ญ.พรชิตา คาทอง
ด.ญ.พรนัชชา ศรีเนตร
ด.ญ.พรพรรณ เกตุรอด
ด.ญ.พัชราภา นอศรี
ด.ญ.พิมพ์ชนก สอนสุภาพ
ด.ญ.รัชญาพร จีนะ
ด.ญ.รุ่งกาญจน์ ต้นพนม
ด.ญ.วรรณวริน วิจิตรปัญญา
ด.ญ.อรรถวดี พลซา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 8
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

31039
31040
31041
31042
31043
31044
31045
31046
31047
31048
31049
31050
31051
31052
31053
31054
31055
31056
31057
31058
31059
31060
31061
31062
31063
31064
31065
31066
31067
31068
31069
31070
31071
31072
31073
31074
31075
31076
31077
31078
31079
31080
31081

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ฉลองโชค พรมเขียว
ด.ช.ญาณวัฒน์ ราตบุตร
ด.ช.ญาณากร บุญปัน
ด.ช.ธนกร หอมภักดี
ด.ช.ธนาธิป ไชยภาค
ด.ช.นัฏฐวัฒน์ ไชยวงค์
ด.ช.ปฏิภาณ อินทร์เจริญ
ด.ช.พรเทพ มหาสิงห์
ด.ช.พายุ ธะโพนชัย
ด.ช.ภาคภูมิ ทูลฉลาด
ด.ช.วิชาญ ร่วมสันเทียะ
ด.ช.เศรษฐี ศรีสะอาด
ด.ช.สหรัฐ ดวงดี
ด.ช.เสฏฐวุฒิ บัวระภา
ด.ช.อัณณพ จันทร์ปาน
ด.ญ.กฤติกา มณีศรี
ด.ญ.กัญญาณัฐ ภูมิไธสง
ด.ญ.กัลยากร ศรีขา
ด.ญ.กาญจนิน คุ้มสวน
ด.ญ.เกศกนก สุนะไกร
ด.ญ.ขวัญฤทัย พาสง่า
ด.ญ.ฉศิกาณต์ พรมน้อย
ด.ญ.ฐิติยา ไมล์โพธิ์
ด.ญ.ณัฐธิดา บุญเกิด
ด.ญ.ณัฐวิภา นามกันยา
ด.ญ.ณัฐสุดา สารวงษ์
ด.ญ.ธนวรรณ สีหาบุญจันทร์
ด.ญ.ธารทิพย์ ศิลประกอบ
ด.ญ.ปัณฑิตา สว่างชาติ
ด.ญ.พิลาศลักษณ์ วันทา
ด.ญ.ภารดี ปกสุข
ด.ญ.วนิดา โพยนอก
ด.ญ.วรดา พรมโสภา
ด.ญ.วรัชยา พิมคีรี
ด.ญ.วรัทรดา รัตนมงคล
ด.ญ.วาฐินี จาปีพรม
ด.ญ.วิภาวดี พรมภักดี
ด.ญ.ศิรินภา พรมโคตรค้า
ด.ญ.ศุภากร มูลสถิตย์
ด.ญ.สุพิชญา มูลคาศรี
ด.ญ.สุภาพร พละกล้า
ด.ญ.อนุสรา บัวมี
ด.ญ.อารียา อุทัยดา

ครูที่ปรึกษำ นำงณัฏฐ์เณรี สุรดีวิรำพันธ์
ครูที่ปรึกษำ นำงพรทิพย์ ใจวงศ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ฉลองโชค พรมเขียว
ด.ช.ญาณวัฒน์ ราตบุตร
ด.ช.ญาณากร บุญปัน
ด.ช.ธนกร หอมภักดี
ด.ช.ธนาธิป ไชยภาค
ด.ช.นัฏฐวัฒน์ ไชยวงค์
ด.ช.ปฏิภาณ อินทร์เจริญ
ด.ช.พรเทพ มหาสิงห์
ด.ช.พายุ ธะโพนชัย
ด.ช.ภาคภูมิ ทูลฉลาด
ด.ช.วิชาญ ร่วมสันเทียะ
ด.ช.เศรษฐี ศรีสะอาด
ด.ช.สหรัฐ ดวงดี
ด.ช.เสฏฐวุฒิ บัวระภา
ด.ช.อัณณพ จันทร์ปาน
ด.ญ.กฤติกา มณีศรี
ด.ญ.กัญญาณัฐ ภูมิไธสง
ด.ญ.กัลยากร ศรีขา
ด.ญ.กาญจนิน คุ้มสวน
ด.ญ.เกศกนก สุนะไกร
ด.ญ.ขวัญฤทัย พาสง่า
ด.ญ.ฉศิกาณต์ พรมน้อย
ด.ญ.ฐิติยา ไมล์โพธิ์
ด.ญ.ณัฐธิดา บุญเกิด
ด.ญ.ณัฐวิภา นามกันยา
ด.ญ.ณัฐสุดา สารวงษ์
ด.ญ.ธนวรรณ สีหาบุญจันทร์
ด.ญ.ธารทิพย์ ศิลประกอบ
ด.ญ.ปัณฑิตา สว่างชาติ
ด.ญ.พิลาศลักษณ์ วันทา
ด.ญ.ภารดี ปกสุข
ด.ญ.วนิดา โพยนอก
ด.ญ.วรดา พรมโสภา
ด.ญ.วรัชยา พิมคีรี
ด.ญ.วรัทรดา รัตนมงคล
ด.ญ.วาฐินี จาปีพรม
ด.ญ.วิภาวดี พรมภักดี
ด.ญ.ศิรินภา พรมโคตรค้า
ด.ญ.ศุภากร มูลสถิตย์
ด.ญ.สุพิชญา มูลคาศรี
ด.ญ.สุภาพร พละกล้า
ด.ญ.อนุสรา บัวมี
ด.ญ.อารียา อุทัยดา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 9
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

31082
31083
31084
31085
31086
31087
31088
31089
31090
31091
31092
31093
31094
31095
31096
31097
31098
31099
31100
31101
31102
31103
31104
31105
31106
31107
31108
31109
31110
31111
31112
31113
31114
31115
31116
31117
31118
31119
31120
31121
31122
31123
31124

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กีรภัทร สุวรรณสนธิ์
ด.ช.ชัชวาลย์ ไชยชนะ
ด.ช.ณัฐภัทร โสมณี
ด.ช.ธนากร นวลจันทร์
ด.ช.ธรรมนูญ รบชนะ
ด.ช.ปริญญา คามูล
ด.ช.พงศ์สทร หมื่นสม
ด.ช.พัสกร พิมสร
ด.ช.ภูมิประภา ศรีพรม
ด.ช.ภูมิภัทร จันทนา
ด.ช.เมธัส เทียบแสน
ด.ช.รัฐกร พูนยอด
ด.ช.วรวิทย์ แก่งจาปา
ด.ช.ศรัณย์ภัทร แก้วโยธา
ด.ช.อภิชัย บางประอินทร์
ด.ช.อภิภู สีหะ
ด.ญ. ณัฏฐพร สายพันธ์
ด.ญ. นิพาดา พรมมา
ด.ญ.ขวัญกมล ศรีทอง
ด.ญ.ชญานี แก่งตัน
ด.ญ.ชลธิชา หมอแพทย์
ด.ญ.ฐิติกาญจน์ แท่นทอง
ด.ญ.ฐิติชญา กองสิงห์
ด.ญ.ธิดารัตน์ ขันทะวัตร์
ด.ญ.นริศรา โชคเจริญ
ด.ญ.นันทยา นินทรีย์
ด.ญ.ปณิชา ผองเเก้ว
ด.ญ.ปนัดดา ผาทองที
ด.ญ.ปานเนตร ผงบุญตา
ด.ญ.ปิยะฉัตร คาอยู่
ด.ญ.พรนภัทร จันทนาม
ด.ญ.พราวรวี ศรีคณ
ุ
ด.ญ.พิมพ์รฎา ปิติพงศ์กร
ด.ญ.รัตนาภรณ์ ขาลด่อน
ด.ญ.วรรณนิภา พลซา
ด.ญ.วรัทยา ตูลเพ็ง
ด.ญ.ศศิวรรรณ โอนนอก
ด.ญ.สโรชา สมสุข
ด.ญ.สุชาดา บุบผา
ด.ญ.สุพรรณี เกษทองมา
ด.ญ.อภิชญา ทัพสีรัก
ด.ญ.อภิชญา อินทร์ไข
ด.ญ.อรนภา สุขสมบูรณ์

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวสุดำรัตน์ แฝงสีคำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กีรภัทร สุวรรณสนธิ์
ด.ช.ชัชวาลย์ ไชยชนะ
ด.ช.ณัฐภัทร โสมณี
ด.ช.ธนากร นวลจันทร์
ด.ช.ธรรมนูญ รบชนะ
ด.ช.ปริญญา คามูล
ด.ช.พงศ์สทร หมื่นสม
ด.ช.พัสกร พิมสร
ด.ช.ภูมิประภา ศรีพรม
ด.ช.ภูมิภัทร จันทนา
ด.ช.เมธัส เทียบแสน
ด.ช.รัฐกร พูนยอด
ด.ช.วรวิทย์ แก่งจาปา
ด.ช.ศรัณย์ภัทร แก้วโยธา
ด.ช.อภิชัย บางประอินทร์
ด.ช.อภิภู สีหะ
ด.ญ. ณัฏฐพร สายพันธ์
ด.ญ. นิพาดา พรมมา
ด.ญ.ขวัญกมล ศรีทอง
ด.ญ.ชญานี แก่งตัน
ด.ญ.ชลธิชา หมอแพทย์
ด.ญ.ฐิติกาญจน์ แท่นทอง
ด.ญ.ฐิติชญา กองสิงห์
ด.ญ.ธิดารัตน์ ขันทะวัตร์
ด.ญ.นริศรา โชคเจริญ
ด.ญ.นันทยา นินทรีย์
ด.ญ.ปณิชา ผองเเก้ว
ด.ญ.ปนัดดา ผาทองที
ด.ญ.ปานเนตร ผงบุญตา
ด.ญ.ปิยะฉัตร คาอยู่
ด.ญ.พรนภัทร จันทนาม
ด.ญ.พราวรวี ศรีคณ
ุ
ด.ญ.พิมพ์รฎา ปิติพงศ์กร
ด.ญ.รัตนาภรณ์ ขาลด่อน
ด.ญ.วรรณนิภา พลซา
ด.ญ.วรัทยา ตูลเพ็ง
ด.ญ.ศศิวรรรณ โอนนอก
ด.ญ.สโรชา สมสุข
ด.ญ.สุชาดา บุบผา
ด.ญ.สุพรรณี เกษทองมา
ด.ญ.อภิชญา ทัพสีรัก
ด.ญ.อภิชญา อินทร์ไข
ด.ญ.อรนภา สุขสมบูรณ์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 10
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

31125
31126
31127
31128
31129
31130
31131
31132
31133
31134
31135
31136
31137
31138
31139
31140
31141
31142
31143
31144
31145
31146
31147
31148
31149
31150
31151
31152
31153
31154
31155
31156
31157
31158
31159
31160
31161
31162
31163
31164
31165
31166
31167

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.จิรพัฒน์ จันทรวิชะ
ด.ช.จิรภาส สุขจิตร
ด.ช.ณัฐชาติ เกษทองมา
ด.ช.ณภัทร ธงน้อย
ด.ช.ธรากร สร้อยตา
ด.ช.ธันวา คงศิลา
ด.ช.ธีร์วศิษฐ์ โยธาธรรม
ด.ช.นพรัตน์ กิริชี
ด.ช.ปฐมพุทธ ศรีทอง
ด.ช.พรรษิษฐ์ สังข์ทอง
ด.ช.พิชชากร เผยศิริ
ด.ช.พีรวิทย์ ภูมิดอนใส
ด.ช.รัฐศาสตร์ พิลาฤทธิ์
ด.ช.วีรเทพ ดีเเถลง
ด.ช.ศุภกร เทรทุม
ด.ช.เอกพจน์ หลังแก้ว
ด.ญ.กัญญาวีร์ พลซา
ด.ญ.กัลยรัตน์ คาดี
ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ณัฏฐิญา หิรัญโท
ด.ญ.ณัฐนิชา พิมทอง
ด.ญ.ดวงฤดี ขายม
ด.ญ.ทัศนีย์พรรณ ขุนอินทร์
ด.ญ.นัทธิดา ศรีสะอาด
ด.ญ.นันทกา บุญลิลา
ด.ญ.นีรชา พิมเพิ่ม
ด.ญ.บุษบา ลาลู่
ด.ญ.ปาริชาติ ป้านภูมิ
ด.ญ.ปุณยาพร พรหมหาราช
ด.ญ.พิชญาภา ศรมณี
ด.ญ.พิมผกา นามกันยา
ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมกุล
ด.ญ.ภัทรภร จันทร์พิลา
ด.ญ.ลลดา ปุ้มแพง
ด.ญ.วรัญชญา อาจปาสา
ด.ญ.ศศิธร อัมพันธ์
ด.ญ.อภิชญา ศรีแก้ว
ด.ญ.อรจิรา กาญจนเรืองนนท์
ด.ญ.อรปรียา วงษ์จรัสเพชร
ด.ญ.อัจฉริญา พลชา
ด.ญ.อารียา จันทะนาม
ด.ญ.อารียา พลซา
ด.ญ.อิสริยา สุพรรณ์พุทธา

ด.ช.จิรพัฒน์ จันทรวิชะ
ด.ช.จิรภาส สุขจิตร
ด.ช.ณัฐชาติ เกษทองมา
ด.ช.ณภัทร ธงน้อย
ด.ช.ธรากร สร้อยตา
ด.ช.ธันวา คงศิลา
ด.ช.ธีร์วศิษฐ์ โยธาธรรม
ด.ช.นพรัตน์ กิริชี
ด.ช.ปฐมพุทธ ศรีทอง
ด.ช.พรรษิษฐ์ สังข์ทอง
ด.ช.พิชชากร เผยศิริ
ด.ช.พีรวิทย์ ภูมิดอนใส
ด.ช.รัฐศาสตร์ พิลาฤทธิ์
ด.ช.วีรเทพ ดีเเถลง
ด.ช.ศุภกร เทรทุม
ด.ช.เอกพจน์ หลังแก้ว
ด.ญ.กัญญาวีร์ พลซา
ด.ญ.กัลยรัตน์ คาดี
ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ณัฏฐิญา หิรัญโท
ด.ญ.ณัฐนิชา พิมทอง
ด.ญ.ดวงฤดี ขายม
ด.ญ.ทัศนีย์พรรณ ขุนอินทร์
ด.ญ.นัทธิดา ศรีสะอาด
ด.ญ.นันทกา บุญลิลา
ด.ญ.นีรชา พิมเพิ่ม
ด.ญ.บุษบา ลาลู่
ด.ญ.ปาริชาติ ป้านภูมิ
ด.ญ.ปุณยาพร พรหมหาราช
ด.ญ.พิชญาภา ศรมณี
ด.ญ.พิมผกา นามกันยา
ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมกุล
ด.ญ.ภัทรภร จันทร์พิลา
ด.ญ.ลลดา ปุ้มแพง
ด.ญ.วรัญชญา อาจปาสา
ด.ญ.ศศิธร อัมพันธ์
ด.ญ.อภิชญา ศรีแก้ว
ด.ญ.อรจิรา กาญจนเรืองนนท์
ด.ญ.อรปรียา วงษ์จรัสเพชร
ด.ญ.อัจฉริญา พลชา
ด.ญ.อารียา จันทะนาม
ด.ญ.อารียา พลซา
ด.ญ.อิสริยา สุพรรณ์พุทธา

ครูที่ปรึกษำ นำยอุทัย กล้ำรอด
ครูที่ปรึกษำ นำยชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 11 (EP)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

31168
31169
31170
31171
31172
31173
31174
31175
31176
31177
31178
31179
31180
31181
31182
31183
31184
31185
31186
31187
31188
31189
31190
31191
31192
31193
31194

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กฤษกร สาดแลน
ด.ช.ขันหมาก ปรีอารมย์
ด.ช.ณัฐพงษ์ นุ่นภักดี
ด.ช.ดุษฎี ศรีสอาด
ด.ช.ธนกร อินศร
ด.ช.ธนกฤต เอมสถิตย์
ด.ช.ธนภัทร ศรีนิล
ด.ช.นที ดีเพชร
ด.ช.บัญญพนต์ ทองโสด
ด.ช.ปภังกร นิพวงลา
ด.ช.ภานุวัฒน์ พงทะวงษ์
ด.ช.วรัท ปัตตายะโส
ด.ช.วรากร บุญตาสุทธิ
ด.ช.สักกรินทร์ พัดเกาะ
ด.ญ.กนกพร ทักษิณ
ด.ญ.ขวัญแก้ว รังษีสม
ด.ญ.จิตธนา คูหานา
ด.ญ.จิรายุ วงค์ษา
ด.ญ.ชลนาฎ หัสโก
ด.ญ.ณัฏฐวลี ขันชุมพล
ด.ญ.ณิชา บัวระภา
ด.ญ.ธีรดา รัตนโชคไพศาล
ด.ญ.นีระนุช หลอดสว่าง
ด.ญ.ปุณยวีร์ อุปถัมภ์
ด.ญ.สุพิชญา ต้นพนม
ด.ญ.สุภาพร คาอ่าง
ด.ญ.อภิชญา ศรีทุมสุข

ครูที่ปรึกษำ นำงจันทนำ ไตรฟื้น
ครูที่ปรึกษำ Mr.Jake Joshua Lomuntad Cachero
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กฤษกร สาดแลน
ด.ช.ขันหมาก ปรีอารมย์
ด.ช.ณัฐพงษ์ นุ่นภักดี
ด.ช.ดุษฎี ศรีสอาด
ด.ช.ธนกร อินศร
ด.ช.ธนกฤต เอมสถิตย์
ด.ช.ธนภัทร ศรีนิล
ด.ช.นที ดีเพชร
ด.ช.บัญญพนต์ ทองโสด
ด.ช.ปภังกร นิพวงลา
ด.ช.ภานุวัฒน์ พงทะวงษ์
ด.ช.วรัท ปัตตายะโส
ด.ช.วรากร บุญตาสุทธิ
ด.ช.สักกรินทร์ พัดเกาะ
ด.ญ.กนกพร ทักษิณ
ด.ญ.ขวัญแก้ว รังษีสม
ด.ญ.จิตธนา คูหานา
ด.ญ.จิรายุ วงค์ษา
ด.ญ.ชลนาฎ หัสโก
ด.ญ.ณัฏฐวลี ขันชุมพล
ด.ญ.ณิชา บัวระภา
ด.ญ.ธีรดา รัตนโชคไพศาล
ด.ญ.นีระนุช หลอดสว่าง
ด.ญ.ปุณยวีร์ อุปถัมภ์
ด.ญ.สุพิชญา ต้นพนม
ด.ญ.สุภาพร คาอ่าง
ด.ญ.อภิชญา ศรีทุมสุข

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 12
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

31195
31196
31197
31198
31199
31200
31201
31202
31203
31204
31205
31206
31207
31208
31209
31210
31211
31212
31213
31214
31215
31216
31217
31218
31219
31220
31221
31222
31223
31224
31225
31226
31227
31228
31229
31230
31231
31232
31233
31234
31235
31236

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.ณัฐวุฒิ ภักมี
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ทาสีแก้ว
ด.ช.ธราพล รัตนมณี
ด.ช.นที ชัยศรี
ด.ช.นทีเทพ โคตรทองทิพย์
ด.ช.นัฐวุฒิ ชัยสามารถ
ด.ช.พงษ์พรหม พิมเมือง
ด.ช.ภูมรินทร์ ถิ่นคาแบ่ง
ด.ช.รพีภัทร ศรีทองแท้
ด.ช.รัชชานนท์ ภาษี
ด.ญ.ตะวันฉาย สุวรรณะ
ด.ญ.กรรณิกา เวียงเเก้ว
ด.ญ.จิตรลดา รสจันทร์
ด.ญ.จิตรลดา สุวรรณไกลสร
ด.ญ.จิรธิดา ศรีนาง
ด.ญ.จิรัชญา กาวสูงเนิน
ด.ญ.ชนัญชิดา เยี่ยมหาร
ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุทธิสอน
ด.ญ.ณกุลติมากานต์ นันทะผ่อง
ด.ญ.ณัชชา รังสร้อย
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี แถลงกัน
ด.ญ.ธนัญชนก สุกหล้าน
ด.ญ.ธัญจิรา บุ้งทอง
ด.ญ.ธัญญาพร บุญทศ
ด.ญ.บัณฑิตา ศรีนวนจันทร์
ด.ญ.ประภาพรรณ อรุณไพร
ด.ญ.พรพิมล สารวงษ์
ด.ญ.พัชรพร ทอนจรุง
ด.ญ.พิชญาภรณ์ ทองอ่อน
ด.ญ.เพิ่มสุข เกษทองมา
ด.ญ.วรัทยา ปัญจะภักดี
ด.ญ.วิชญาดา กอกฝั้น
ด.ญ.ศรัณย์พร เวียงสมุทร
ด.ญ.ศุภิชญา ศรีทาทุม
ด.ญ.สุทธิดา พิทักษ์ศฤงคาร
ด.ญ.สุทธิรัก ศิลาสุวรรณ
ด.ญ.สุนีรัตน์ ศรีพรม
ด.ญ.สุพรรษา ทานะ
ด.ญ.สุพัชชา อยู่เย็น
ด.ญ.อธิตยา สีดามาต
ด.ญ.อมรรัตน์ แก้วศิริ
ด.ญ.อารียา ทุมขุนทด

ด.ช.ณัฐวุฒิ ภักมี
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ทาสีแก้ว
ด.ช.ธราพล รัตนมณี
ด.ช.นที ชัยศรี
ด.ช.นทีเทพ โคตรทองทิพย์
ด.ช.นัฐวุฒิ ชัยสามารถ
ด.ช.พงษ์พรหม พิมเมือง
ด.ช.ภูมรินทร์ ถิ่นคาแบ่ง
ด.ช.รพีภัทร ศรีทองแท้
ด.ช.รัชชานนท์ ภาษี
ด.ญ.ตะวันฉาย สุวรรณะ
ด.ญ.กรรณิกา เวียงเเก้ว
ด.ญ.จิตรลดา รสจันทร์
ด.ญ.จิตรลดา สุวรรณไกลสร
ด.ญ.จิรธิดา ศรีนาง
ด.ญ.จิรัชญา กาวสูงเนิน
ด.ญ.ชนัญชิดา เยี่ยมหาร
ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุทธิสอน
ด.ญ.ณกุลติมากานต์ นันทะผ่อง
ด.ญ.ณัชชา รังสร้อย
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี แถลงกัน
ด.ญ.ธนัญชนก สุกหล้าน
ด.ญ.ธัญจิรา บุ้งทอง
ด.ญ.ธัญญาพร บุญทศ
ด.ญ.บัณฑิตา ศรีนวนจันทร์
ด.ญ.ประภาพรรณ อรุณไพร
ด.ญ.พรพิมล สารวงษ์
ด.ญ.พัชรพร ทอนจรุง
ด.ญ.พิชญาภรณ์ ทองอ่อน
ด.ญ.เพิ่มสุข เกษทองมา
ด.ญ.วรัทยา ปัญจะภักดี
ด.ญ.วิชญาดา กอกฝั้น
ด.ญ.ศรัณย์พร เวียงสมุทร
ด.ญ.ศุภิชญา ศรีทาทุม
ด.ญ.สุทธิดา พิทักษ์ศฤงคาร
ด.ญ.สุทธิรัก ศิลาสุวรรณ
ด.ญ.สุนีรัตน์ ศรีพรม
ด.ญ.สุพรรษา ทานะ
ด.ญ.สุพัชชา อยู่เย็น
ด.ญ.อธิตยา สีดามาต
ด.ญ.อมรรัตน์ แก้วศิริ
ด.ญ.อารียา ทุมขุนทด

ครูที่ปรึกษำ นำงเยำวนิช ทับทิมธงไชย
ครูที่ปรึกษำ นำงรับขวัญ ดอกไม้
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

