รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

29499
30138
30139
30140
30142
30143
30144
30145
30146
30147
30148
30149
30150
30151
30152
30153
30154
30155
30156
30157
30158
30159
30160
30162
30163
30164
30165
30166
30167
30170
30171
30172
30173
30175
30176
30440
30443
30482
30534
30579
31367

ชื่อ - สกุล
ด.ช.เจษฎา ศรีทุมสุข
ด.ช.กอปรกุล อินทรา
ด.ช.เกษฎา มะโนรถ
ด.ช.เจษฎาภรณ์ ปราบคา
ด.ช.ธนโชติ สารบรรณ
ด.ช.ธนภัทร ขัตติสอน
ด.ช.ธัชพล อินทร์เจริญ
ด.ช.ธีระวุฒิ อินอุเทน
ด.ช.นที หลักคา
ด.ช.บัญญพนต์ มาตย์นอก
ด.ช.ปรีติพัทธ์ บางใบ
ด.ช.พัสกร พระจันทร์
ด.ช.ภัทรพล วงพิลา
ด.ช.ภานุพงษ์ คาโสภา
ด.ช.วรโชติ ชาภักดี
ด.ช.วีระพงษ์ พลซา
ด.ช.ศุภกรณ์ วงค์เคียน
ด.ช.ศุภากร บางประอินทร์
ด.ช.สถาปนิก อินทะ
ด.ช.อนุภัทร โคตรวงษา
ด.ช.อนุสรณ์ น้อยบุญธรรม
ด.ช.อมรเทพฤทธิ์ นิยมนา
ด.ช.อัครพงศ์ แสงเดือน
ด.ญ.จินตา จันทร์สอน
ด.ญ.ชลธิชา นิจพิทักษ์
ด.ญ.ธนพร พันลูกท้าว
ด.ญ.เบญญาภา สุธรรมมา
ด.ญ.ประภัสสรา ภิญโญวัย
ด.ญ.ปวีณา ตะพานบุญ
ด.ญ.รัตน์ติกา ประพฤติชอบ
ด.ญ.ศิริรัตน์ อู่วิเชียร
ด.ญ.ศิวพร ทดแทน
ด.ญ.สุภาวิตา สมบูรณ์
ด.ญ.อภิญญา หนูดา
ด.ญ.อมรพรรณ พระนิพนธ์
ด.ญ.ดวงกมล โสกัณทัต
ด.ญ.นฤสรณ์ มารอด
ด.ญ.วรรณสิริ ชุมดาวงษ์
ด.ญ.อาทิตติยา กองเพชร
ด.ญ.นภัสสร ด้วงมูล
ด.ญ.ปวีณา กองสิงห์

ชื่อ - สกุล

ย้ายเข้า 29/4/2562

ครูที่ปรึกษำ นำยนิกร บุญตำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ด.ช.เจษฎา ศรีทุมสุข
ด.ช.กอปรกุล อินทรา
ด.ช.เกษฎา มะโนรถ
ด.ช.เจษฎาภรณ์ ปราบคา
ด.ช.ธนโชติ สารบรรณ
ด.ช.ธนภัทร ขัตติสอน
ด.ช.ธัชพล อินทร์เจริญ
ด.ช.ธีระวุฒิ อินอุเทน
ด.ช.นที หลักคา
ด.ช.บัญญพนต์ มาตย์นอก
ด.ช.ปรีติพัทธ์ บางใบ
ด.ช.พัสกร พระจันทร์
ด.ช.ภัทรพล วงพิลา
ด.ช.ภานุพงษ์ คาโสภา
ด.ช.วรโชติ ชาภักดี
ด.ช.วีระพงษ์ พลซา
ด.ช.ศุภกรณ์ วงค์เคียน
ด.ช.ศุภากร บางประอินทร์
ด.ช.สถาปนิก อินทะ
ด.ช.อนุภัทร โคตรวงษา
ด.ช.อนุสรณ์ น้อยบุญธรรม
ด.ช.อมรเทพฤทธิ์ นิยมนา
ด.ช.อัครพงศ์ แสงเดือน
ด.ญ.จินตา จันทร์สอน
ด.ญ.ชลธิชา นิจพิทักษ์
ด.ญ.ธนพร พันลูกท้าว
ด.ญ.เบญญาภา สุธรรมมา
ด.ญ.ประภัสสรา ภิญโญวัย
ด.ญ.ปวีณา ตะพานบุญ
ด.ญ.รัตน์ติกา ประพฤติชอบ
ด.ญ.ศิริรัตน์ อู่วิเชียร
ด.ญ.ศิวพร ทดแทน
ด.ญ.สุภาวิตา สมบูรณ์
ด.ญ.อภิญญา หนูดา
ด.ญ.อมรพรรณ พระนิพนธ์
ด.ญ.ดวงกมล โสกัณทัต
ด.ญ.นฤสรณ์ มารอด
ด.ญ.วรรณสิริ ชุมดาวงษ์
ด.ญ.อาทิตติยา กองเพชร
ด.ญ.นภัสสร ด้วงมูล
ด.ญ.ปวีณา กองสิงห์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 2
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

29560
29617
30177
30178
30179
30180
30181
30182
30183
30184
30185
30186
30187
30188
30190
30191
30193
30194
30195
30196
30197
29580
30198
30199
30200
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
30208
30209
30212
30213
30214
30215
30216
30491

ชื่อ - สกุล
ด.ช.รัชนาท คุณเมือง
ด.ช.อัครพล ปัญญาดี
ด.ช.กฤตยชญ์ ศักดาพิทักษ์
ด.ช.ชัยชนะ ปะตังถาโต
ด.ช.โชคอนันต์ ต่วนชัยภูมิ
ด.ช.ฐปนยศ นพกิติลาภ
ด.ช.ณัฐภัทร นุราช
ด.ช.ณัฐวุฒิ สิงห์ทองลา
ด.ช.ณัฐวุฒิ โหรสกุล
ด.ช.ทวีพัฒน์ ทองลี
ด.ช.ธนาวุธ บุญรักษา
ด.ช.ธีระวุฒิ นรสาร
ด.ช.นวชาต ทองแสน
ด.ช.ปรเมศร์ โจะโหวะสิงห์
ด.ช.ภานุพล โสระมรรค
ด.ช.ฤทธิชัย พุ่มพั้ว
ด.ช.วีรภัทร บุญปัน
ด.ช.ศฎาวุฒิ ประจวบสุข
ด.ช.สิทธิโชค บุญเทียม
ด.ช.อชิตพล คาบุ
ด.ช.อภิสิทธิ์ สาลีอาจ
ด.ญ.ปภาวดี สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.กมลทิพย์ คุณฟอง
ด.ญ.กัลยา เดชมุลตรี
ด.ญ.ณัฐณิชา ทิพย์โชติ
ด.ญ.นัฐธาภรณ์ ปาปะโป
ด.ญ.นันทิยา ชานาญ
ด.ญ.บัณฑิตา สารบรรณ
ด.ญ.ปริฉัตร หล้าซิว
ด.ญ.ปาริชาติ คุณเมือง
ด.ญ.ปาริชาติ ไทยสา
ด.ญ.พรพนา อุทธะคา
ด.ญ.พรรวิษา พุทโธทา
ด.ญ.มนฑิตา ปลัดกอง
ด.ญ.ศศิภา จิตตะ
ด.ญ.สิริญา อาจปาสา
ด.ญ.สุธาสินี ศรีหาโง่น
ด.ญ.อรณิชา วงษ์ชารี
ด.ญ.อุมาพร พิมพ์ครี ี
ด.ญ.อรวลา ศักบุตร

ชื่อ - สกุล

เรียนซ้าชั้น

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวปิยะรัตน์ สิงหำพรม
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ด.ช.รัชนาท คุณเมือง
ด.ช.อัครพล ปัญญาดี
ด.ช.กฤตยชญ์ ศักดาพิทักษ์
ด.ช.ชัยชนะ ปะตังถาโต
ด.ช.โชคอนันต์ ต่วนชัยภูมิ
ด.ช.ฐปนยศ นพกิติลาภ
ด.ช.ณัฐภัทร นุราช
ด.ช.ณัฐวุฒิ สิงห์ทองลา
ด.ช.ณัฐวุฒิ โหรสกุล
ด.ช.ทวีพัฒน์ ทองลี
ด.ช.ธนาวุธ บุญรักษา
ด.ช.ธีระวุฒิ นรสาร
ด.ช.นวชาต ทองแสน
ด.ช.ปรเมศร์ โจะโหวะสิงห์
ด.ช.ภานุพล โสระมรรค
ด.ช.ฤทธิชัย พุ่มพั้ว
ด.ช.วีรภัทร บุญปัน
ด.ช.ศฎาวุฒิ ประจวบสุข
ด.ช.สิทธิโชค บุญเทียม
ด.ช.อชิตพล คาบุ
ด.ช.อภิสิทธิ์ สาลีอาจ
ด.ญ.ปภาวดี สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.กมลทิพย์ คุณฟอง
ด.ญ.กัลยา เดชมุลตรี
ด.ญ.ณัฐณิชา ทิพย์โชติ
ด.ญ.นัฐธาภรณ์ ปาปะโป
ด.ญ.นันทิยา ชานาญ
ด.ญ.บัณฑิตา สารบรรณ
ด.ญ.ปริฉัตร หล้าซิว
ด.ญ.ปาริชาติ คุณเมือง
ด.ญ.ปาริชาติ ไทยสา
ด.ญ.พรพนา อุทธะคา
ด.ญ.พรรวิษา พุทโธทา
ด.ญ.มนฑิตา ปลัดกอง
ด.ญ.ศศิภา จิตตะ
ด.ญ.สิริญา อาจปาสา
ด.ญ.สุธาสินี ศรีหาโง่น
ด.ญ.อรณิชา วงษ์ชารี
ด.ญ.อุมาพร พิมพ์ครี ี
ด.ญ.อรวลา ศักบุตร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 3
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

29551
29555
30217
30218
30219
30220
30221
30222
30223
30224
30225
30226
30227
30228
30229
30230
30231
30232
30233
30234
31366
29686
30236
30237
30243
30244
30245
30249
30250
30251
30253
30255
30256
30436
30442
30469
30494
30508
30522
30526
30529

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จักรภัทร มงคุณ
ด.ช.ทักษ์ดนัย ราชาวงศ์
ด.ช.เกียรติยศ พุฒเปีย
ด.ช.ชนาธร สีบุรินทร์
ด.ช.ไชยสิทธิ์ พิมคีรี
ด.ช.ณัฐภัทร พรมโสภา
ด.ช.ณัฐวุฒิ จาปาแดง
ด.ช.ตะวัน พลซา
ด.ช.ธีร์ธวัช นามบุญมา
ด.ช.นลธวัช กองสิงห์
ด.ช.ปริญญา คาอด
ด.ช.ปิยะพงษ์ คุณเมือง
ด.ช.พัชรพล ประเสริฐ
ด.ช.พิชิตชัย ปะตังถาโต
ด.ช.รพีภัทร ปิยไพร
ด.ช.รัฐภูมิ มัครินทร์
ด.ช.วรพงษ์ ตาลจินดา
ด.ช.ศิวกรณ์ แสนโคตร
ด.ช.อนน อินทรา
ด.ช.อภินัทธ์ ประยงค์
ด.ช.อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
ด.ญ.ระพีพรรณ นามวงษา
ด.ญ.กชกร จุตตะโน
ด.ญ.กมลพรรณ เสมาเพชร
ด.ญ.ชุติมา เมืองวงศ์
ด.ญ.ณัฐพร ภูดินดาน
ด.ญ.ธัญชนก อุปรีที
ด.ญ.มุฑิตา ภักมี
ด.ญ.ลักษิณา เวฬุวนารักษ์
ด.ญ.วชิราภรณ์ โภคาพานิช
ด.ญ.สุกญ
ั ญา อรนิล
ด.ญ.อัญชลี บุบพาที
ด.ญ.อิฐริยาพร ภาพชมภู
ด.ญ.จินตภา สมัยคา
ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีวิรัตน์
ด.ญ.ชนิกานต์ พิมพ์เสน
ด.ญ.อาทิตยา กรุงสูงเนิน
ด.ญ.กมลรัตน์ กองบุญเรือง
ด.ญ.บุณยธิดา เจริญทรัพย์
ด.ญ.รพิรัตน์ คูหา
ด.ญ.วิไลวรรณ เกษทองมา

ชื่อ - สกุล
เรียนซ้าชั้น
เรียนซ้าชั้น

ย้ายเข้า 22/4/2562
เรียนซ้าชั้น

ครูที่ปรึกษำ นำยวีระยุทธ อ่อนจันทร์
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ด.ช.จักรภัทร มงคุณ
ด.ช.ทักษ์ดนัย ราชาวงศ์
ด.ช.เกียรติยศ พุฒเปีย
ด.ช.ชนาธร สีบุรินทร์
ด.ช.ไชยสิทธิ์ พิมคีรี
ด.ช.ณัฐภัทร พรมโสภา
ด.ช.ณัฐวุฒิ จาปาแดง
ด.ช.ตะวัน พลซา
ด.ช.ธีร์ธวัช นามบุญมา
ด.ช.นลธวัช กองสิงห์
ด.ช.ปริญญา คาอด
ด.ช.ปิยะพงษ์ คุณเมือง
ด.ช.พัชรพล ประเสริฐ
ด.ช.พิชิตชัย ปะตังถาโต
ด.ช.รพีภัทร ปิยไพร
ด.ช.รัฐภูมิ มัครินทร์
ด.ช.วรพงษ์ ตาลจินดา
ด.ช.ศิวกรณ์ แสนโคตร
ด.ช.อนน อินทรา
ด.ช.อภินัทธ์ ประยงค์
ด.ช.อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
ด.ญ.ระพีพรรณ นามวงษา
ด.ญ.กชกร จุตตะโน
ด.ญ.กมลพรรณ เสมาเพชร
ด.ญ.ชุติมา เมืองวงศ์
ด.ญ.ณัฐพร ภูดินดาน
ด.ญ.ธัญชนก อุปรีที
ด.ญ.มุฑิตา ภักมี
ด.ญ.ลักษิณา เวฬุวนารักษ์
ด.ญ.วชิราภรณ์ โภคาพานิช
ด.ญ.สุกญ
ั ญา อรนิล
ด.ญ.อัญชลี บุบพาที
ด.ญ.อิฐริยาพร ภาพชมภู
ด.ญ.จินตภา สมัยคา
ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีวิรัตน์
ด.ญ.ชนิกานต์ พิมพ์เสน
ด.ญ.อาทิตยา กรุงสูงเนิน
ด.ญ.กมลรัตน์ กองบุญเรือง
ด.ญ.บุณยธิดา เจริญทรัพย์
ด.ญ.รพิรัตน์ คูหา
ด.ญ.วิไลวรรณ เกษทองมา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

29499
29510
29548
29550
30257
30258
30260
30261
30262
30263
30264
30265
30266
30267
30269
30270
30271
30273
30274
30275
30277
30278
30279
30281
30282
30283
30286
30287
30288
30289
30290
30291
30292
30293
30295
30437
30441
30448
30472
30473
31364

ชื่อ - สกุล
ด.ช.เจษฎา ศรีทุมสุข
ด.ช.บุญฤทธิ์ ปัจไทย
ด.ช.กฤติน อาจแก้ว
ด.ช.จักรชัย จุลลา
ด.ช.กฤษณพงศ์ ไกราช
ด.ช.ไกรวิญช์ อิทร์ตระกูล
ด.ช.ฉลองศักดิ์ กราประทุม
ด.ช.ชวดล แจ้งภูเขียว
ด.ช.ณัฐวุฒิ พลวงค์ษา
ด.ช.เดชายุทธ สนวิชา
ด.ช.ธนกร สุพรรณพิมพ์
ด.ช.ธันวา ภูพาน
ด.ช.ปรเมษฐ์ สุถานา
ด.ช.พลวัชต์ กลิ่นจันทร์
ด.ช.ศักดิธัช มาอ้วน
ด.ช.ศิวกร ดวงแพงมาตย์
ด.ช.ศุภโชค จาปาศิริ
ด.ช.อชิรวิทย์ สืบสิมมา
ด.ช.อนันดา ชมภูพล
ด.ช.อภิเดช น้อยดี
ด.ช.อานนท์ สุวรรณแสง
ด.ญ.กนิษฐา สารวงษ์
ด.ญ.กันตินันติ สุรินทร์
ด.ญ.จิรพรรณ มูลสันเทียะ
ด.ญ.จิราพร ศรีจันแก้ว
ด.ญ.จุฑาทิตย์ บุญหนัก
ด.ญ.ณัฐนิดา สวามีชัยน์
ด.ญ.ธัญญรัตน์ วีระธรณิศวร์
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ พลซา
ด.ญ.นฤมล เหง่าศรี
ด.ญ.ปานตะวัน ดีตะนะ
ด.ญ.ปานวาด งิ้วใหญ่
ด.ญ.ปาริชาติ วังพุฒ
ด.ญ.รัตยา ต่ายคง
ด.ญ.ศิรประภา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ชลพิชา วังคีรี
ด.ญ.ธนวรรณ จันทร์หอม
ด.ญ.ปาริชาติ คาคุณนา
ด.ญ.ธัญญารัตน์ วงษา
ด.ญ.นภัสวรรณ พิมพุฒ
ด.ญ.สุพรรณิการ์ ศิริมงคล

ชื่อ - สกุล
เรียนซ้าชั้น
เรียนซ้าชั้น
เรียนซ้าชั้น
เรียนซ้าชั้น

ย้ายเข้า 9/4/2562

ครูที่ปรึกษำ นำงสำววิไลลักษณ์ แสงสว่ำง
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวนิศำชล แพงตำแก้ว
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ด.ช.เจษฎา ศรีทุมสุข
ด.ช.บุญฤทธิ์ ปัจไทย
ด.ช.กฤติน อาจแก้ว
ด.ช.จักรชัย จุลลา
ด.ช.กฤษณพงศ์ ไกราช
ด.ช.ไกรวิญช์ อิทร์ตระกูล
ด.ช.ฉลองศักดิ์ กราประทุม
ด.ช.ชวดล แจ้งภูเขียว
ด.ช.ณัฐวุฒิ พลวงค์ษา
ด.ช.เดชายุทธ สนวิชา
ด.ช.ธนกร สุพรรณพิมพ์
ด.ช.ธันวา ภูพาน
ด.ช.ปรเมษฐ์ สุถานา
ด.ช.พลวัชต์ กลิ่นจันทร์
ด.ช.ศักดิธัช มาอ้วน
ด.ช.ศิวกร ดวงแพงมาตย์
ด.ช.ศุภโชค จาปาศิริ
ด.ช.อชิรวิทย์ สืบสิมมา
ด.ช.อนันดา ชมภูพล
ด.ช.อภิเดช น้อยดี
ด.ช.อานนท์ สุวรรณแสง
ด.ญ.กนิษฐา สารวงษ์
ด.ญ.กันตินันติ สุรินทร์
ด.ญ.จิรพรรณ มูลสันเทียะ
ด.ญ.จิราพร ศรีจันแก้ว
ด.ญ.จุฑาทิตย์ บุญหนัก
ด.ญ.ณัฐนิดา สวามีชัยน์
ด.ญ.ธัญญรัตน์ วีระธรณิศวร์
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ พลซา
ด.ญ.นฤมล เหง่าศรี
ด.ญ.ปานตะวัน ดีตะนะ
ด.ญ.ปานวาด งิ้วใหญ่
ด.ญ.ปาริชาติ วังพุฒ
ด.ญ.รัตยา ต่ายคง
ด.ญ.ศิรประภา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ชลพิชา วังคีรี
ด.ญ.ธนวรรณ จันทร์หอม
ด.ญ.ปาริชาติ คาคุณนา
ด.ญ.ธัญญารัตน์ วงษา
ด.ญ.นภัสวรรณ พิมพุฒ
ด.ญ.สุพรรณิการ์ ศิริมงคล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30299
30309
30297
30559
30417
30418
30419
30420
30422
30300
30301
30426
30302
30304
30305
30307
30308
30310
30428
30429
30311
30312
29720
30313
30318
30319
30322
30323
30324
30327
30330
30335
30445
30451
30454
30484
30489
30490
30527
30596

ชื่อ - สกุล
ด.ช.เจษฎา อาจวงษ์
ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปรุงเกียรติ
ด.ช.กรรตยศ อาจแก้ว
ด.ช.กันตภณ เหตุเกษ
ด.ช.กิตปกรณ์ ลีล้าน
ด.ช.จิรวัฒน์ ทาจาปา
ด.ช.จิรายุ ศรีพงษ์พันธุ์กลุ
ด.ช.ชิษณุพงศ์ ภาพลงาม
ด.ช.ณัฐวุฒิ เงินพุ่ม
ด.ช.ธีรวัฒน์ ตัวงาม
ด.ช.นิติภูมิ ศรีสุข
ด.ช.ปรมี หนีภัย
ด.ช.พรพชัย คาสิงห์
ด.ช.พันธวิศ เเก้วสุวรรณ
ด.ช.พิฆเชษฐ์ สุขขา
ด.ช.ภูบดินทร์ ดงแก้ว
ด.ช.ภูริพัฒน์ สุวรรณดวง
ด.ช.ระพีภัทร ช่วยหาญ
ด.ช.รัฐภูมิ แถวบุญตา
ด.ช.วัชรพล พุทธจง
ด.ช.ศิริวัฒน์ บางประอินทร์
ด.ช.สายธาร ภานุรักษ์
ด.ญ.จินดาพร นิพวงลา
ด.ญ.กัญญารัตน์ อธิตั้ง
ด.ญ.นรีกานต์ มีโม
ด.ญ.นวนันท์ เกษทองมา
ด.ญ.พรรณพิลัย แผงตัน
ด.ญ.พริ้วแพรพรรษา ขันตี
ด.ญ.พิมพ์นภา พวงไพวัลย์
ด.ญ.ภัทราพร ทวยทา
ด.ญ.วรรณวิสา จุตะโน
ด.ญ.สุภาวดี บุญตาสุทธิ
ด.ญ.บัณฑิตา ภูแดง
ด.ญ.พรรณวดี พิมศร
ด.ญ.พัทธธิดา สุขสมบูรณ์
ด.ญ.ศีริกาญจน์ สุธรรม
ด.ญ.สุมิตรา เสนามา
ด.ญ.อชิรญา สักกุนัน
ด.ญ.ลักษิกาญจน์ ดีพรม
ด.ญ.สุณัฐดา สิงหาทิพย์

ชื่อ - สกุล

เรียนซ้าชั้น

ครูที่ปรึกษำ นำงสำยชล ศรีนำค
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ด.ช.เจษฎา อาจวงษ์
ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปรุงเกียรติ
ด.ช.กรรตยศ อาจแก้ว
ด.ช.กันตภณ เหตุเกษ
ด.ช.กิตปกรณ์ ลีล้าน
ด.ช.จิรวัฒน์ ทาจาปา
ด.ช.จิรายุ ศรีพงษ์พันธุ์กลุ
ด.ช.ชิษณุพงศ์ ภาพลงาม
ด.ช.ณัฐวุฒิ เงินพุ่ม
ด.ช.ธีรวัฒน์ ตัวงาม
ด.ช.นิติภูมิ ศรีสุข
ด.ช.ปรมี หนีภัย
ด.ช.พรพชัย คาสิงห์
ด.ช.พันธวิศ เเก้วสุวรรณ
ด.ช.พิฆเชษฐ์ สุขขา
ด.ช.ภูบดินทร์ ดงแก้ว
ด.ช.ภูริพัฒน์ สุวรรณดวง
ด.ช.ระพีภัทร ช่วยหาญ
ด.ช.รัฐภูมิ แถวบุญตา
ด.ช.วัชรพล พุทธจง
ด.ช.ศิริวัฒน์ บางประอินทร์
ด.ช.สายธาร ภานุรักษ์
ด.ญ.จินดาพร นิพวงลา
ด.ญ.กัญญารัตน์ อธิตั้ง
ด.ญ.นรีกานต์ มีโม
ด.ญ.นวนันท์ เกษทองมา
ด.ญ.พรรณพิลัย แผงตัน
ด.ญ.พริ้วแพรพรรษา ขันตี
ด.ญ.พิมพ์นภา พวงไพวัลย์
ด.ญ.ภัทราพร ทวยทา
ด.ญ.วรรณวิสา จุตะโน
ด.ญ.สุภาวดี บุญตาสุทธิ
ด.ญ.บัณฑิตา ภูแดง
ด.ญ.พรรณวดี พิมศร
ด.ญ.พัทธธิดา สุขสมบูรณ์
ด.ญ.ศีริกาญจน์ สุธรรม
ด.ญ.สุมิตรา เสนามา
ด.ญ.อชิรญา สักกุนัน
ด.ญ.ลักษิกาญจน์ ดีพรม
ด.ญ.สุณัฐดา สิงหาทิพย์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30337
30338
30339
30341
30342
30343
30344
30345
30346
30347
30348
30349
30351
30352
30353
30354
30355
30356
30423
30560
30562
30357
30358
30359
30360
30362
30363
30364
30365
30368
30370
30371
30373
30375
30435
30439
30455
30465
30517

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กมลภพ อุทธตรี
ด.ช.กฤษดา ศรีทุมสุข
ด.ช.กิตติพงษ์ พิมพ์จันทร์
ด.ช.จีรายุทธ สุขสมจิตร์
ด.ช.จุฑาฑัตย์ บุญทะจันทร์
ด.ช.ฉัตรชัย น้อยดี
ด.ช.ชโยดม สลางสิงห์
ด.ช.นวพันธ์ ถิ่นสะพุง
ด.ช.พรหมพิริยะ เพ็งวิชัย
ด.ช.ภานุวิชญ์ สิงห์ครุฑ
ด.ช.รัฐภูมิ ถาวาปี
ด.ช.วรโชติ กันพนม
ด.ช.สันทัต คาเกิด
ด.ช.สิรวิชญ์ ปลัดนู
ด.ช.สุเรนทร สารพิมพา
ด.ช.อดิศกั ดิ์ คามา
ด.ช.อภิสิทธิ์ ก้านพลู
ด.ช.อภิสิทธิ์ แก้วม่วง
ด.ช.ธนภัทร แสนขันธ์
ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ เขียวเขตร์
ด.ช.ธนภัทร พิมพิลา
ด.ญ.กิตติยา ตุนาคม
ด.ญ.ชนันภรณ์ กองพล
ด.ญ.ญาณิศา สารวงษ์
ด.ญ.ฑิฆัมพร ต้นพนม
ด.ญ.ปฐมพร พลซา
ด.ญ.ปานตะวัน นามราชา
ด.ญ.ปุณยาพร สิงห์สูงเนิน
ด.ญ.พรรธษา กองสิงห์
ด.ญ.มิ่งขวัญ ทององค์
ด.ญ.วรารัตน์ พิมใจ
ด.ญ.ศศิธร โทมนัส
ด.ญ.อนุธิดา นักผูก
ด.ญ.อรยา บัวระภา
ด.ญ.จันทกานต์ ทรัพย์ถนอม
ด.ญ.ณัฐริกา โล้เชียงสาย
ด.ญ.วรรณภา คาชัย
ด.ญ.จันทร์วลัย แสนวัง
ด.ญ.เจนจิรา นอศรี

ครูที่ปรึกษำ นำยสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพต
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวอำรยำ สิมมำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.กมลภพ อุทธตรี
ด.ช.กฤษดา ศรีทุมสุข
ด.ช.กิตติพงษ์ พิมพ์จันทร์
ด.ช.จีรายุทธ สุขสมจิตร์
ด.ช.จุฑาฑัตย์ บุญทะจันทร์
ด.ช.ฉัตรชัย น้อยดี
ด.ช.ชโยดม สลางสิงห์
ด.ช.นวพันธ์ ถิ่นสะพุง
ด.ช.พรหมพิริยะ เพ็งวิชัย
ด.ช.ภานุวิชญ์ สิงห์ครุฑ
ด.ช.รัฐภูมิ ถาวาปี
ด.ช.วรโชติ กันพนม
ด.ช.สันทัต คาเกิด
ด.ช.สิรวิชญ์ ปลัดนู
ด.ช.สุเรนทร สารพิมพา
ด.ช.อดิศกั ดิ์ คามา
ด.ช.อภิสิทธิ์ ก้านพลู
ด.ช.อภิสิทธิ์ แก้วม่วง
ด.ช.ธนภัทร แสนขันธ์
ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ เขียวเขตร์
ด.ช.ธนภัทร พิมพิลา
ด.ญ.กิตติยา ตุนาคม
ด.ญ.ชนันภรณ์ กองพล
ด.ญ.ญาณิศา สารวงษ์
ด.ญ.ฑิฆัมพร ต้นพนม
ด.ญ.ปฐมพร พลซา
ด.ญ.ปานตะวัน นามราชา
ด.ญ.ปุณยาพร สิงห์สูงเนิน
ด.ญ.พรรธษา กองสิงห์
ด.ญ.มิ่งขวัญ ทององค์
ด.ญ.วรารัตน์ พิมใจ
ด.ญ.ศศิธร โทมนัส
ด.ญ.อนุธิดา นักผูก
ด.ญ.อรยา บัวระภา
ด.ญ.จันทกานต์ ทรัพย์ถนอม
ด.ญ.ณัฐริกา โล้เชียงสาย
ด.ญ.วรรณภา คาชัย
ด.ญ.จันทร์วลัย แสนวัง
ด.ญ.เจนจิรา นอศรี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30377
30380
30384
30386
30389
30390
30392
30393
30394
30395
30396
30397
30457
30460
30464
30497
30504
30506
30563
30565
30566
30568
30398
30399
30400
30402
30403
30404
30407
30410
30411
30412
30413
30415
30416
30449
30470
30480
30488
30532

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ไกรวิชญ์ ทาจาปา
ด.ช.จิรายุ ทองจันทร์
ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมโคตรค้า
ด.ช.ณัฐพล ยศเคน
ด.ช.ธนกร ยอดศีรเมือง
ด.ช.ธนภัทร สีดาเขียว
ด.ช.พุฒิพงษ์ สิทธิศกั ดิ์
ด.ช.ภาณุเดช สอนแพง
ด.ช.ภูชิชช์ สมานฉันท์
ด.ช.รัฐภูมิ แก่งจาปา
ด.ช.ศักดิ์ดา ค้าคุณ
ด.ช.อานนท์ น้อยโนลา
ด.ช.คนธ์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์
ด.ช.ธนธรณ์ คาภากุม
ด.ช.อภิมงคล คาหนัก
ด.ช.ณัฐวุฒิ สุขราช
ด.ช.วุฒิภัทร กลีบแย้ม
ด.ช.อัครเดช พานน้อย
ด.ช.ธรรย์ชนก คุณฟอง
ด.ช.ธีรดลย์ มาศรี
ด.ช.นัฏชานนท์ หล้าเพชร
ด.ช.ภัทรพงษ์ อินเจริญ
ด.ญ.กนกวรรณ พลซา
ด.ญ.กวินทิพย์ ผิวมะลิ
ด.ญ.กัญญารัตน์ บัวระภา
ด.ญ.จุฑารัตน์ ดีทองคา
ด.ญ.ฐิติวรดา อาจปาสา
ด.ญ.ณัฐกมล พรมมี
ด.ญ.ดวงกมล บลศรี
ด.ญ.เพลงเพียร เพียปลัด
ด.ญ.สิมาภรณ์ นครธรรม
ด.ญ.สุภาวดี วังซ้าย
ด.ญ.อพิณยา แก่นตา
ด.ญ.อาริษา นิพวงลา
ด.ญ.อาริสรา สายศักดา
ด.ญ.พรทิพย์ ราชสมบัติ
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เหตุเกษ
ด.ญ.มนัสนันท์ มงคลนา
ด.ญ.สุภัสสร คาหนัก
ด.ญ.สุนิสา พลซา

ครูที่ปรึกษำ นำงกัญญำ คำไล้
ครูที่ปรึกษำ นำงวรรณิศำ อำรยภัทรวงศ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ไกรวิชญ์ ทาจาปา
ด.ช.จิรายุ ทองจันทร์
ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมโคตรค้า
ด.ช.ณัฐพล ยศเคน
ด.ช.ธนกร ยอดศีรเมือง
ด.ช.ธนภัทร สีดาเขียว
ด.ช.พุฒิพงษ์ สิทธิศกั ดิ์
ด.ช.ภาณุเดช สอนแพง
ด.ช.ภูชิชช์ สมานฉันท์
ด.ช.รัฐภูมิ แก่งจาปา
ด.ช.ศักดิ์ดา ค้าคุณ
ด.ช.อานนท์ น้อยโนลา
ด.ช.คนธ์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์
ด.ช.ธนธรณ์ คาภากุม
ด.ช.อภิมงคล คาหนัก
ด.ช.ณัฐวุฒิ สุขราช
ด.ช.วุฒิภัทร กลีบแย้ม
ด.ช.อัครเดช พานน้อย
ด.ช.ธรรย์ชนก คุณฟอง
ด.ช.ธีรดลย์ มาศรี
ด.ช.นัฏชานนท์ หล้าเพชร
ด.ช.ภัทรพงษ์ อินเจริญ
ด.ญ.กนกวรรณ พลซา
ด.ญ.กวินทิพย์ ผิวมะลิ
ด.ญ.กัญญารัตน์ บัวระภา
ด.ญ.จุฑารัตน์ ดีทองคา
ด.ญ.ฐิติวรดา อาจปาสา
ด.ญ.ณัฐกมล พรมมี
ด.ญ.ดวงกมล บลศรี
ด.ญ.เพลงเพียร เพียปลัด
ด.ญ.สิมาภรณ์ นครธรรม
ด.ญ.สุภาวดี วังซ้าย
ด.ญ.อพิณยา แก่นตา
ด.ญ.อาริษา นิพวงลา
ด.ญ.อาริสรา สายศักดา
ด.ญ.พรทิพย์ ราชสมบัติ
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เหตุเกษ
ด.ญ.มนัสนันท์ มงคลนา
ด.ญ.สุภัสสร คาหนัก
ด.ญ.สุนิสา พลซา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30259
30298
30303
30421
30427
30458
30459
30461
30498
30567
30168
30174
30210
30239
30240
30241
30246
30294
30314
30315
30316
30320
30321
30326
30329
30334
30361
30374
30444
30450
30452
30453
30466
30467
30474
30478
30495
30519
30521
30531

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จีระวัฒน์ สุขใจ
ด.ช.คมกฤษ ภูมิกระจาย
ด.ช.พันธกานต์ มูลตรี
ด.ช.ณัฐวุฒิ คูณนา
ด.ช.พีรพัฒน์ วรรณประเข
ด.ช.ชินวัตร รักแก้ว
ด.ช.ทีปกร โพธิ์ศรี
ด.ช.ธีรวัตร เขตมนตรี
ด.ช.นภัสกร ผสม
ด.ช.พงศกร ศรีจาปา
ด.ญ.พิชญานันท์ พิมใจ
ด.ญ.อภิญญา ธรรมบุญ
ด.ญ.รินลณี ชมภูโคตร
ด.ญ.จารุวรรณ ประกอบดี
ด.ญ.จิราภา บุญเพ็ง
ด.ญ.จีรนันท์ สารมะโน
ด.ญ.แพรนารายณ์ เข็มทอง
ด.ญ.วริศรา ภู่ปรางค์
ด.ญ.กานดา เกษทองมา
ด.ญ.จุฬารัตน์ พึ่งสุข
ด.ญ.ธนภรณ์ จันแดง
ด.ญ.ปาลิตา พลซา
ด.ญ.ปิยะฉัตร ไชยนิตย์
ด.ญ.เพ็ญประภา สายเเก้ว
ด.ญ.วรรณวิษา ศรีเมือง
ด.ญ.สุจิตตรา สารวงษ์
ด.ญ.ธิติมา ศิลา
ด.ญ.อภิชญา โพละกุ
ด.ญ.นันธิยา สุพรรณพุทธา
ด.ญ.พรรณภศา เนาว์สน
ด.ญ.พลอยญนันท์ แสนทอง
ด.ญ.พัชราภรณ์ จุลลา
ด.ญ.จันทิวา พิมพิสาร
ด.ญ.จามารี ถิ่นเขาชี
ด.ญ.นริศรา หาญโก่ย
ด.ญ.ปัณฑิตา ปิ่นทอง
ด.ญ.อาพาภรณ์ คณะเเพง
ด.ญ.ฐิติพร ขันคา
ด.ญ.ธัญจิรา พาพลงาม
ด.ญ.สุนิสา นิชานาญ

ครูที่ปรึกษำ นำงสำววิบูลย์ศรี สมแสน
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวปรียำภรณ์ ธนิกกุล
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จีระวัฒน์ สุขใจ
ด.ช.คมกฤษ ภูมิกระจาย
ด.ช.พันธกานต์ มูลตรี
ด.ช.ณัฐวุฒิ คูณนา
ด.ช.พีรพัฒน์ วรรณประเข
ด.ช.ชินวัตร รักแก้ว
ด.ช.ทีปกร โพธิ์ศรี
ด.ช.ธีรวัตร เขตมนตรี
ด.ช.นภัสกร ผสม
ด.ช.พงศกร ศรีจาปา
ด.ญ.พิชญานันท์ พิมใจ
ด.ญ.อภิญญา ธรรมบุญ
ด.ญ.รินลณี ชมภูโคตร
ด.ญ.จารุวรรณ ประกอบดี
ด.ญ.จิราภา บุญเพ็ง
ด.ญ.จีรนันท์ สารมะโน
ด.ญ.แพรนารายณ์ เข็มทอง
ด.ญ.วริศรา ภู่ปรางค์
ด.ญ.กานดา เกษทองมา
ด.ญ.จุฬารัตน์ พึ่งสุข
ด.ญ.ธนภรณ์ จันแดง
ด.ญ.ปาลิตา พลซา
ด.ญ.ปิยะฉัตร ไชยนิตย์
ด.ญ.เพ็ญประภา สายเเก้ว
ด.ญ.วรรณวิษา ศรีเมือง
ด.ญ.สุจิตตรา สารวงษ์
ด.ญ.ธิติมา ศิลา
ด.ญ.อภิชญา โพละกุ
ด.ญ.นันธิยา สุพรรณพุทธา
ด.ญ.พรรณภศา เนาว์สน
ด.ญ.พลอยญนันท์ แสนทอง
ด.ญ.พัชราภรณ์ จุลลา
ด.ญ.จันทิวา พิมพิสาร
ด.ญ.จามารี ถิ่นเขาชี
ด.ญ.นริศรา หาญโก่ย
ด.ญ.ปัณฑิตา ปิ่นทอง
ด.ญ.อาพาภรณ์ คณะเเพง
ด.ญ.ฐิติพร ขันคา
ด.ญ.ธัญจิรา พาพลงาม
ด.ญ.สุนิสา นิชานาญ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30306
30378
30381
30382
30383
30385
30388
30425
30431
30463
30501
30502
30503
30564
30570
30571
30161
30211
30252
30296
30331
30336
30367
30401
30432
30462
30468
30471
30475
30476
30477
30483
30492
30493
30510
30512
30523
30524
30591
30597

ชื่อ - สกุล
ด.ช.พีรพัฒน์ ป้องกันยา
ด.ช.ขจรศักดิ์ บงแก้ว
ด.ช.ฐิติวัสส์ วิจิตรปัญญา
ด.ช.ณัฐชนน หลวงแก้ว
ด.ช.ณัฐทชัย พูลทอง
ด.ช.ณัฐพงษ์ หมอแพทย์
ด.ช.ไทพัฒน์ ธารเพิ่ม
ด.ช.ปกรณ์ คัมภ์บุญยอ
ด.ช.อาติยะ แสนคาเพิงใจ
ด.ช.สิปปกร วงศ์ศริ ิ
ด.ช.ภัครพงศ์ ศรีบุญมี
ด.ช.ภัทรวิชญ์ ศรีมงคล
ด.ช.วิศวภัทร เพียเเพง
ด.ช.ธิติวุฒิ คาจันทร์
ด.ช.ภูมิจิตร สมอบ้าน
ด.ช.รพีภัทร พันธ์ภู่
ด.ญ.กมลชนก กุณวงศ์
ด.ญ.วณิชยา บัวระภา
ด.ญ.วรรณวิสา ศรีเมือง
ด.ญ.ศิราภรณ์ ยศมีบุญ
ด.ญ.วันวิสา เกลี้ยงไธสง
ด.ญ.หยกผกา บุญไชย์
ด.ญ.มาริษา ผางมา
ด.ญ.กัลยารัตน์ คาดีวัน
ด.ญ.กฤษณา ชัยสา
ด.ญ.ภัชราภา น่วมด้วง
ด.ญ.เจนจิรา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ณัฐวดี เทียมมะณี
ด.ญ.นันท์พร ศาลา
ด.ญ.ปภาวรินทร์ สอนเวียง
ด.ญ.ปวีณา บุญประเสริฐ
ด.ญ.วิภาวรรณ พุทโธทา
ด.ญ.อรอนงค์ ทับเอียม
ด.ญ.อังสนา โยธากุล
ด.ญ.เกษสุดา พิมพ์จันทร์
ด.ญ.จิตภินันท์ ทันชม
ด.ญ.ปิญารัตน์ เหลือธิ
ด.ญ.พิชญา วังคา
ด.ญ.รสนันท์ ธรรมรัง
ด.ญ.หฤทัย อุปรีที

ครูที่ปรึกษำ นำงนุชนำถ วงษ์เสนำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.พีรพัฒน์ ป้องกันยา
ด.ช.ขจรศักดิ์ บงแก้ว
ด.ช.ฐิติวัสส์ วิจิตรปัญญา
ด.ช.ณัฐชนน หลวงแก้ว
ด.ช.ณัฐทชัย พูลทอง
ด.ช.ณัฐพงษ์ หมอแพทย์
ด.ช.ไทพัฒน์ ธารเพิ่ม
ด.ช.ปกรณ์ คัมภ์บุญยอ
ด.ช.อาติยะ แสนคาเพิงใจ
ด.ช.สิปปกร วงศ์ศริ ิ
ด.ช.ภัครพงศ์ ศรีบุญมี
ด.ช.ภัทรวิชญ์ ศรีมงคล
ด.ช.วิศวภัทร เพียเเพง
ด.ช.ธิติวุฒิ คาจันทร์
ด.ช.ภูมิจิตร สมอบ้าน
ด.ช.รพีภัทร พันธ์ภู่
ด.ญ.กมลชนก กุณวงศ์
ด.ญ.วณิชยา บัวระภา
ด.ญ.วรรณวิสา ศรีเมือง
ด.ญ.ศิราภรณ์ ยศมีบุญ
ด.ญ.วันวิสา เกลี้ยงไธสง
ด.ญ.หยกผกา บุญไชย์
ด.ญ.มาริษา ผางมา
ด.ญ.กัลยารัตน์ คาดีวัน
ด.ญ.กฤษณา ชัยสา
ด.ญ.ภัชราภา น่วมด้วง
ด.ญ.เจนจิรา สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.ณัฐวดี เทียมมะณี
ด.ญ.นันท์พร ศาลา
ด.ญ.ปภาวรินทร์ สอนเวียง
ด.ญ.ปวีณา บุญประเสริฐ
ด.ญ.วิภาวรรณ พุทโธทา
ด.ญ.อรอนงค์ ทับเอียม
ด.ญ.อังสนา โยธากุล
ด.ญ.เกษสุดา พิมพ์จันทร์
ด.ญ.จิตภินันท์ ทันชม
ด.ญ.ปิญารัตน์ เหลือธิ
ด.ญ.พิชญา วังคา
ด.ญ.รสนันท์ ธรรมรัง
ด.ญ.หฤทัย อุปรีที

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30379
30387
30430
30500
30569
30572
30573
30602
30609
30610
30611
30169
30242
30280
30325
30328
30332
30369
30372
30408
30434
30438
30446
30481
30485
30486
30487
30496
30509
30513
30514
30518
30533
30574
30580
30582
30589
30590
30594
30595

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.จิรสิน แซ่สี่ว์
ด.ช.ณัฐวุฒิ กระทุ่มนอก
ด.ช.สิทธิชัย รบชนะ
ด.ช.นิธินาถ บุตราช
ด.ช.ภีณภัทร์ โสมณี
ด.ช.รพีภัทร มงคลพิศาลสุข
ด.ช.สุพัฒน์ แถวบุญตา
ด.ช.ธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร
ด.ช.ภูมิ ชัยศรี
ด.ช.ภูริ สุขปื้อ
ด.ช.อภินัทธ์ จันทร์เขียว
ด.ญ.ฟ้าประธาร นามเภา
ด.ญ.ชลธิดา ศรีทุมสุข
ด.ญ.กัลยกร สมขาว
ด.ญ.พิมพ์พิชชา ศรีเมือง
ด.ญ.ยสุตมา บุญรังสี
ด.ญ.วันวิสา อาระสา
ด.ญ.รัชนี ศรีบุรินทร์
ด.ญ.อชิรญา ผาหอมสุข
ด.ญ.นภาพร จันมะโฮง
ด.ญ.เกศรินทร์ รัตนภักดี
ด.ญ.ญาณิศา ทองดี
ด.ญ.ปราริชาติ ศรีคณ
ุ
ด.ญ.รสรินทร์ กิ่งคา
ด.ญ.ศุภิสรา บริพัน
ด.ญ.สุดารัตน์ ประเสริฐ
ด.ญ.สุพิชญา จันมณี
ด.ญ.อารี สาสิงห์วัน
ด.ญ.กรรณิญากรณ์ แสงราชา
ด.ญ.จิรัชญา ทุมพุฒิ
ด.ญ.จิราภรณ์ กิจติราช
ด.ญ.ชไมภรณ์ แสงจาปี
ด.ญ.อริศรา ตระพรม
ด.ญ.เกวลิน หวดสันเทียะ
ด.ญ.เบญญาภา ศรีหาเบ้า
ด.ญ.ปริยาพร สุขสบาย
ด.ญ.เมขลา จวงตะขบ
ด.ญ.เมธิวัณ เกษทองมา
ด.ญ.สวรรยา สอนลา
ด.ญ.สิรินดา วรรณภา

ด.ช.จิรสิน แซ่สี่ว์
ด.ช.ณัฐวุฒิ กระทุ่มนอก
ด.ช.สิทธิชัย รบชนะ
ด.ช.นิธินาถ บุตราช
ด.ช.ภีณภัทร์ โสมณี
ด.ช.รพีภัทร มงคลพิศาลสุข
ด.ช.สุพัฒน์ แถวบุญตา
ด.ช.ธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร
ด.ช.ภูมิ ชัยศรี
ด.ช.ภูริ สุขปื้อ
ด.ช.อภินัทธ์ จันทร์เขียว
ด.ญ.ฟ้าประธาร นามเภา
ด.ญ.ชลธิดา ศรีทุมสุข
ด.ญ.กัลยกร สมขาว
ด.ญ.พิมพ์พิชชา ศรีเมือง
ด.ญ.ยสุตมา บุญรังสี
ด.ญ.วันวิสา อาระสา
ด.ญ.รัชนี ศรีบุรินทร์
ด.ญ.อชิรญา ผาหอมสุข
ด.ญ.นภาพร จันมะโฮง
ด.ญ.เกศรินทร์ รัตนภักดี
ด.ญ.ญาณิศา ทองดี
ด.ญ.ปราริชาติ ศรีคณ
ุ
ด.ญ.รสรินทร์ กิ่งคา
ด.ญ.ศุภิสรา บริพัน
ด.ญ.สุดารัตน์ ประเสริฐ
ด.ญ.สุพิชญา จันมณี
ด.ญ.อารี สาสิงห์วัน
ด.ญ.กรรณิญากรณ์ แสงราชา
ด.ญ.จิรัชญา ทุมพุฒิ
ด.ญ.จิราภรณ์ กิจติราช
ด.ญ.ชไมภรณ์ แสงจาปี
ด.ญ.อริศรา ตระพรม
ด.ญ.เกวลิน หวดสันเทียะ
ด.ญ.เบญญาภา ศรีหาเบ้า
ด.ญ.ปริยาพร สุขสบาย
ด.ญ.เมขลา จวงตะขบ
ด.ญ.เมธิวัณ เกษทองมา
ด.ญ.สวรรยา สอนลา
ด.ญ.สิรินดา วรรณภา

ครูที่ปรึกษำ นำงเตือนใจ เคนโยธำ
ครูที่ปรึกษำ นำงดวงวิภำ ประโสทะนัง
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30537
30538
30539
30540
30541
30542
30543
30544
30545
30546
30547
30548
30549
30550
30551
30552
30553
30554
30555
30556
30557
30558

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กฤษดา สุธิสอน
ด.ช.ณัฐดนัย ถิ่นสพุง
ด.ช.ธนาคิม ยศทะแสน
ด.ช.บรรณวิชญ ทองโสด
ด.ช.พัชรศิษฏ พานกระดึง
ด.ช.ศิลา สุภารมณ
ด.ช.สหพัฒน หาญสูงเนิน
ด.ช.สุภโภคี บัวระภา
ด.ช.อนุวัฒน นามวงศรี
ด.ช.อาเล็กซ เจมส
ด.ญ.กมลวรรณ งามประโคน
ด.ญ.คัทรินทร์ ภักดีมี
ด.ญ.ชุติกาญจน โคพล
ด.ญ.ชุติกาญจน แสงกอง
ด.ญ.ธนญาณิน ศรีเมือง
ด.ญ.นิยุตา ยศทะแสน
ด.ญ.บุญยาพร สุจริตรักธรรม
ด.ญ.มนัสนัน ภักมี
ด.ญ.วชิรญาณ ตะพานบุญ
ด.ญ.วีรณัฐา ฮาดสม
ด.ญ.เศรษฐินีย์ แจ้งกาพี้
ด.ญ.สิรินทร์รัตน์ สุวรรณสนธิ์

ด.ช.กฤษดา สุธิสอน
ด.ช.ณัฐดนัย ถิ่นสพุง
ด.ช.ธนาคิม ยศทะแสน
ด.ช.บรรณวิชญ ทองโสด
ด.ช.พัชรศิษฏ พานกระดึง
ด.ช.ศิลา สุภารมณ
ด.ช.สหพัฒน หาญสูงเนิน
ด.ช.สุภโภคี บัวระภา
ด.ช.อนุวัฒน นามวงศรี
ด.ช.อาเล็กซ เจมส
ด.ญ.กมลวรรณ งามประโคน
ด.ญ.คัทรินทร์ ภักดีมี
ด.ญ.ชุติกาญจน โคพล
ด.ญ.ชุติกาญจน แสงกอง
ด.ญ.ธนญาณิน ศรีเมือง
ด.ญ.นิยุตา ยศทะแสน
ด.ญ.บุญยาพร สุจริตรักธรรม
ด.ญ.มนัสนัน ภักมี
ด.ญ.วชิรญาณ ตะพานบุญ
ด.ญ.วีรณัฐา ฮาดสม
ด.ญ.เศรษฐินีย์ แจ้งกาพี้
ด.ญ.สิรินทร์รัตน์ สุวรรณสนธิ์

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวขวัญเรือน ประจวบมอญ
ครูที่ปรึกษำ Mr.Alberto Bitor Gerilla, JR
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 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

30340
30499
30505
30599
30601
30604
30612
30235
30238
30247
30248
30254
30284
30317
30333
30366
30409
30433
30456
30511
30515
30516
30520
30525
30528
30530
30577
30581
30584
30588
30593
30598
30615
30620
30621
30623
30625
30626
30634
30637

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ครามิน ครองหมู่
ด.ช.นรินทร์ บุญศิริชัย
ด.ช.สิทธิศกั ดิ์ ทศทิศ
ด.ช.กันตภณ ศรีพลอย
ด.ช.ทินภัทร มูลชมภู
ด.ช.ปฏิพล ทองอ่อน
ด.ช.อาทิวราห์ โลมะจันทร์
ด.ญ.ณัฐธิดา สมบัติหอม
ด.ญ.เขมนิจ สุพรรณพิมพ์
ด.ญ.ภัคจิรา ชมชัย
ด.ญ.ภัคจิรา ฤทธิผล
ด.ญ.สุชาสินี อุปรีที
ด.ญ.ชวณัฐ บุญแรง
ด.ญ.นริศา ศรีภัทรวิทย์
ด.ญ.สิริยากร บุญหลาย
ด.ญ.ภัสราภรณ์ อดทน
ด.ญ.ปิยนุช สุนา
ด.ญ.กัญญารักษ์ จ่างเจริญ
ด.ญ.ศิริวรรณ สีปานแก้ว
ด.ญ.จรัญพร จันทะเนตร
ด.ญ.จีรนันท์ นิลประเสริฐ
ด.ญ.จุฑามาศ จันทะนาม
ด.ญ.ณัฐสุดา เกษทองมา
ด.ญ.ภัทรมน บัวแพง
ด.ญ.วชิรญาณ์ ต้นคา
ด.ญ.ศศิรดา ภูมิพัฒน์
ด.ญ.ชลธิชา ลาสนธิ
ด.ญ.ปริณดา นิพวงลา
ด.ญ.ไปรยา เจษฎาวุฒิ
ด.ญ.พิมพ์ชนก พรมสุวรรณ
ด.ญ.สมฤดี สมัครไทย
ด.ญ.อริศรา กองจันทร์ดี
ด.ญ.ขวัญจิรา เหง้าสิลา
ด.ญ.นลัทพร กิติวงค์
ด.ญ.เนตรอัปสร ปาจี
ด.ญ.ปรียาพร เรืองแรงสกุล
ด.ญ.ปิยะธิดา คุรนันท์
ด.ญ.พรทิพย์ เทวะสัตย์
ด.ญ.วรัชยา ชัยชนะ
ด.ญ.อภิรดี พลพาน

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวณัฐมน คำขัน
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวเณริศำ ประจันตเสน
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ครามิน ครองหมู่
ด.ช.นรินทร์ บุญศิริชัย
ด.ช.สิทธิศกั ดิ์ ทศทิศ
ด.ช.กันตภณ ศรีพลอย
ด.ช.ทินภัทร มูลชมภู
ด.ช.ปฏิพล ทองอ่อน
ด.ช.อาทิวราห์ โลมะจันทร์
ด.ญ.ณัฐธิดา สมบัติหอม
ด.ญ.เขมนิจ สุพรรณพิมพ์
ด.ญ.ภัคจิรา ชมชัย
ด.ญ.ภัคจิรา ฤทธิผล
ด.ญ.สุชาสินี อุปรีที
ด.ญ.ชวณัฐ บุญแรง
ด.ญ.นริศา ศรีภัทรวิทย์
ด.ญ.สิริยากร บุญหลาย
ด.ญ.ภัสราภรณ์ อดทน
ด.ญ.ปิยนุช สุนา
ด.ญ.กัญญารักษ์ จ่างเจริญ
ด.ญ.ศิริวรรณ สีปานแก้ว
ด.ญ.จรัญพร จันทะเนตร
ด.ญ.จีรนันท์ นิลประเสริฐ
ด.ญ.จุฑามาศ จันทะนาม
ด.ญ.ณัฐสุดา เกษทองมา
ด.ญ.ภัทรมน บัวแพง
ด.ญ.วชิรญาณ์ ต้นคา
ด.ญ.ศศิรดา ภูมิพัฒน์
ด.ญ.ชลธิชา ลาสนธิ
ด.ญ.ปริณดา นิพวงลา
ด.ญ.ไปรยา เจษฎาวุฒิ
ด.ญ.พิมพ์ชนก พรมสุวรรณ
ด.ญ.สมฤดี สมัครไทย
ด.ญ.อริศรา กองจันทร์ดี
ด.ญ.ขวัญจิรา เหง้าสิลา
ด.ญ.นลัทพร กิติวงค์
ด.ญ.เนตรอัปสร ปาจี
ด.ญ.ปรียาพร เรืองแรงสกุล
ด.ญ.ปิยะธิดา คุรนันท์
ด.ญ.พรทิพย์ เทวะสัตย์
ด.ญ.วรัชยา ชัยชนะ
ด.ญ.อภิรดี พลพาน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 13
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

30507
30600
30603
30605
30606
30607
30608
30376
30405
30406
30414
30479
30535
30536
30575
30576
30578
30583
30585
30586
30587
30592
30613
30614
30616
30617
30618
30619
30622
30624
30627
30628
30629
30630
30631
30632
30633
30635
30636
30638

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.อิสระ พลซา
ด.ช.ดุลยดล ดวงดี
ด.ช.ธีรภัทร ขันเสนาะ
ด.ช.ปฏิมากรณ์ ยาแพง
ด.ช.พีรพล พรหมมิ
ด.ช.พีรพัฒน์ ทันยะรักษ์
ด.ช.ภูผา สุทธิโสกเชือก
ด.ญ.อารียา เหลืองทอง
ด.ญ.ณัฐกัญญา อุทธบูรณ์
ด.ญ.ณัฐชนันท์พร พลวงษ์สา
ด.ญ.อรอนงค์ วรรณ์สุทธะ
ด.ญ.พรพิมล บุญเรือง
ด.ญ.อารีรัตน์ เมืองแพน
ด.ญ.ไอรดา นามมี
ด.ญ.เกื้อกูล อ่อนหวาน
ด.ญ.ชลธิชา เพ็งคา
ด.ญ.ชุติมา บุตรตะนัย
ด.ญ.ปรียาภัทร เรืองแรงสกุล
ด.ญ.พัชรพร โสมาศรี
ด.ญ.พัชรีธร มาตรผาง
ด.ญ.พิมพ์ชนก ชัยปุริ
ด.ญ.ศศิธร ภูเงิน
ด.ญ.กนกพร นันตะน้อย
ด.ญ.กรรวี ตั้งสมบูรณ์
ด.ญ.ชนันภรณ์ ลอยทอง
ด.ญ.ญาฐิกานต์ เยาวะพันธ์
ด.ญ.ธนัชพร บุญมาตุ้ม
ด.ญ.ธัญรัตน์ คาหล้า
ด.ญ.บุตรธิดา สุครี ี
ด.ญ.ปัญญาพร โคตรหนองปิง
ด.ญ.พิมลวรรณ ปิทบแสน
ด.ญ.มลณภา ทิพแสง
ด.ญ.มุทิตา ดวงพิลา
ด.ญ.รสิตา กันน้อม
ด.ญ.รัชติกาล จิตตะ
ด.ญ.รัตยาพร รักษาชนม์
ด.ญ.วรรณนิสา นาเลิง
ด.ญ.วิชญาดา ทองภูเลย
ด.ญ.สุภารัตน์ เเก้วลือ
ด.ญ.อัมภาภรณ์ การินทร์

ด.ช.อิสระ พลซา
ด.ช.ดุลยดล ดวงดี
ด.ช.ธีรภัทร ขันเสนาะ
ด.ช.ปฏิมากรณ์ ยาแพง
ด.ช.พีรพล พรหมมิ
ด.ช.พีรพัฒน์ ทันยะรักษ์
ด.ช.ภูผา สุทธิโสกเชือก
ด.ญ.อารียา เหลืองทอง
ด.ญ.ณัฐกัญญา อุทธบูรณ์
ด.ญ.ณัฐชนันท์พร พลวงษ์สา
ด.ญ.อรอนงค์ วรรณ์สุทธะ
ด.ญ.พรพิมล บุญเรือง
ด.ญ.อารีรัตน์ เมืองแพน
ด.ญ.ไอรดา นามมี
ด.ญ.เกื้อกูล อ่อนหวาน
ด.ญ.ชลธิชา เพ็งคา
ด.ญ.ชุติมา บุตรตะนัย
ด.ญ.ปรียาภัทร เรืองแรงสกุล
ด.ญ.พัชรพร โสมาศรี
ด.ญ.พัชรีธร มาตรผาง
ด.ญ.พิมพ์ชนก ชัยปุริ
ด.ญ.ศศิธร ภูเงิน
ด.ญ.กนกพร นันตะน้อย
ด.ญ.กรรวี ตั้งสมบูรณ์
ด.ญ.ชนันภรณ์ ลอยทอง
ด.ญ.ญาฐิกานต์ เยาวะพันธ์
ด.ญ.ธนัชพร บุญมาตุ้ม
ด.ญ.ธัญรัตน์ คาหล้า
ด.ญ.บุตรธิดา สุครี ี
ด.ญ.ปัญญาพร โคตรหนองปิง
ด.ญ.พิมลวรรณ ปิทบแสน
ด.ญ.มลณภา ทิพแสง
ด.ญ.มุทิตา ดวงพิลา
ด.ญ.รสิตา กันน้อม
ด.ญ.รัชติกาล จิตตะ
ด.ญ.รัตยาพร รักษาชนม์
ด.ญ.วรรณนิสา นาเลิง
ด.ญ.วิชญาดา ทองภูเลย
ด.ญ.สุภารัตน์ เเก้วลือ
ด.ญ.อัมภาภรณ์ การินทร์

ครูที่ปรึกษำ นำงกนกพร อยู่ครบ
ครูที่ปรึกษำ นำงจิตนิภำ ภูคำตำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

