รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง 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

29175
29177
29275
29277
29284
29325
29332
29374
29376
31237
31238
29220
29295
29299
29304
29306
29319
29321
29333
29334
29338
29343
29347
29350
29352
29357
29358
29361
29363
29364
29367
29368
29369
29371
29386
31239
31240
31241
31242
31243
31244
31245
31246

ชือ่ - สกุล
นำยธรรมรักษ์ บุญหนัก
นำยธีร ริ้วทวี
นำยธนำคำร คุ้มสวน
นำยปรเมศร์ แก้วบับภำ
นำยวีรภัทร ศิริวัฒน์
นำยนำวิน เทียนทอง
นำยอธิกำร ศรีพำรำ
นำยธำวิน มูลกองสี
นำยวำนิชชำนนทร์ วิเชียรทอง
นำยพันธมิตร บัวบำนบุตร
นำยยศกร บุบภำที
น.ส.อรอนงค์ อำจจอหอ
น.ส.นวรัตน์ ภำระเวช
น.ส.เบญญำภำ บัวชุม
น.ส.ปุผกำ พละกล้ำ
น.ส.พัชรำ พรมชัย
น.ส.อริศรำ สนสุรัตน์
น.ส.อัยดำ รำมศิริ
น.ส.กนกรดำ โคลำ
น.ส.กรชนก กันน้อม
น.ส.ขวัญจิรำ สิมมำสุทธิ
น.ส.ณัฐกำนต์ ศรีทอง
น.ส.ธันชนก พละกรณ์
น.ส.บุษรำคัม วงศ์ไชยำ
น.ส.ฝนทิพย์ รำมศิริ
น.ส.ภัทรวดี ตู้สระกำศ
น.ส.รุ่งทิวำ พรมโคตรค้ำ
น.ส.สุพรรณษำ ศรีหำเบ้ำ
น.ส.สุภิญญำ สิงห์สนัน่
น.ส.โสภิดำ แสนบุง่ ค้อ
น.ส.อรณิชำ วิยะวัน
น.ส.อัจจิมำ มีมำตร
น.ส.อัจจิมำ รังศรี
น.ส.ไอลดำ ถิ่นคำบง
น.ส.ทหัยภัทร นิรำมิษ
น.ส.เจนจิรำ ศิลำสัย
น.ส.ธำรทิพย์ ทองแบบ
น.ส.บุปผำ นำมวงษ์
น.ส.มนัสนันท์ ปลูกผล
น.ส.วิภำวี ดวงชัย
น.ส.สุจิตรำ จันทร์ทอนผำ
น.ส.สุทธิชำ ทองพูล
น.ส.สุปรียำ สุวรรณ

ครูที่ปรึกษา นางวาสนา ทองพูล
ครูที่ปรึกษา นายนพรินทร์ สุบินรัตน์
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยธรรมรักษ์ บุญหนัก
นำยธีร ริ้วทวี
นำยธนำคำร คุ้มสวน
นำยปรเมศร์ แก้วบับภำ
นำยวีรภัทร ศิริวัฒน์
นำยนำวิน เทียนทอง
นำยอธิกำร ศรีพำรำ
นำยธำวิน มูลกองสี
นำยวำนิชชำนนทร์ วิเชียรทอง
นำยพันธมิตร บัวบำนบุตร
นำยยศกร บุบภำที
น.ส.อรอนงค์ อำจจอหอ
น.ส.นวรัตน์ ภำระเวช
น.ส.เบญญำภำ บัวชุม
น.ส.ปุผกำ พละกล้ำ
น.ส.พัชรำ พรมชัย
น.ส.อริศรำ สนสุรัตน์
น.ส.อัยดำ รำมศิริ
น.ส.กนกรดำ โคลำ
น.ส.กรชนก กันน้อม
น.ส.ขวัญจิรำ สิมมำสุทธิ
น.ส.ณัฐกำนต์ ศรีทอง
น.ส.ธันชนก พละกรณ์
น.ส.บุษรำคัม วงศ์ไชยำ
น.ส.ฝนทิพย์ รำมศิริ
น.ส.ภัทรวดี ตู้สระกำศ
น.ส.รุ่งทิวำ พรมโคตรค้ำ
น.ส.สุพรรณษำ ศรีหำเบ้ำ
น.ส.สุภิญญำ สิงห์สนัน่
น.ส.โสภิดำ แสนบุง่ ค้อ
น.ส.อรณิชำ วิยะวัน
น.ส.อัจจิมำ มีมำตร
น.ส.อัจจิมำ รังศรี
น.ส.ไอลดำ ถิ่นคำบง
น.ส.ทหัยภัทร นิรำมิษ
น.ส.เจนจิรำ ศิลำสัย
น.ส.ธำรทิพย์ ทองแบบ
น.ส.บุปผำ นำมวงษ์
น.ส.มนัสนันท์ ปลูกผล
น.ส.วิภำวี ดวงชัย
น.ส.สุจิตรำ จันทร์ทอนผำ
น.ส.สุทธิชำ ทองพูล
น.ส.สุปรียำ สุวรรณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง 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
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

29025
29123
29132
29184
29191
29233
29236
29237
29330
31247
31248
28920
28969
29151
29203
29213
29221
29242
29244
29249
29270
29289
29292
29298
29300
29301
29303
29308
29310
29314
29318
29353
29356
29385
31249
31250
31251
31252
31253
31254
31255
31256
31257

ชือ่ - สกุล
นำยกิตติภพ ดอนอินทร์
นำยกันต์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์
นำยธีระวัฒน์ นำรี
นำยยชนำ โสภำรักษ์
นำยสุรสิทธิ์ พิมสีดำ
นำยปัณณวัฒน์ ต้นคำ
นำยพุทธรักษ์ แก้วพิลำ
นำยวรำกร มงคลศรีวิทยำ
นำยวังไพร จุลเพชร
นำยก้องภพ เกษรสิทธิ์
นำยธนำกร โยศิลำ
น.ส.สุนิตตำ จันทิมำ
น.ส.อมรลักคณำ วิจิตรปัญญำ
น.ส.ปวีณ์นุช ลำมคำ
น.ส.ณัฐพร กองแก้ว
น.ส.พัชรำภรณ์ แสงอุไร
น.ส.อำรียำ อินทรตระกูล
น.ส.กมลวรรณ บุญแสงศรี
น.ส.กรินทร ศรีบัวหลวง
น.ส.นภำวดี หมื่นแร่
น.ส.อำรยำ พรหมมำศ
น.ส.กรณิกำ แพงศรี
น.ส.จุฑำมณี ศรีแก้ว
น.ส.บัณฑิตำ พึง่ ตน
น.ส.ปฐมำวดี ดวงบุตร
น.ส.ปนัดดำ บงแก้ว
น.ส.ปัญญำรัตน์ กันพนม
น.ส.ยลนภำ อิ่มชม
น.ส.วรรณิษำ สุวรรณแจ่ม
น.ส.ศุภำพิชญ์ ภูแย้ม
น.ส.อมรรัตน์ คงคำ
น.ส.พัชรี สุวรรณสนธิ์
น.ส.ภัทรนันท์ รณชิต
น.ส.วิชุดำ คำคุณนำ
น.ส.กนกวรรณ ขวัญพรม
น.ส.ปวันรัตน์ เเก้วฉวี
น.ส.พลอยทับทิม คำภธิพเณศ
น.ส.ภัทรสุดำ ภำไสย์
น.ส.มัลลิกำ โควิชัย
น.ส.สำยรุ่ง บุญเงิน
น.ส.สุนิสำ ชินตู้
น.ส.สุรัสวดี ทองสุข
น.ส.เอวิกำ ขวัญชอบ

ครูที่ปรึกษา นายมนต์ชัย เกษทองมา
ครูที่ปรึกษา นางสาวธิวาภรณ์ เชือ้ กษัตริย์
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยกิตติภพ ดอนอินทร์
นำยกันต์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์
นำยธีระวัฒน์ นำรี
นำยยชนำ โสภำรักษ์
นำยสุรสิทธิ์ พิมสีดำ
นำยปัณณวัฒน์ ต้นคำ
นำยพุทธรักษ์ แก้วพิลำ
นำยวรำกร มงคลศรีวิทยำ
นำยวังไพร จุลเพชร
นำยก้องภพ เกษรสิทธิ์
นำยธนำกร โยศิลำ
น.ส.สุนิตตำ จันทิมำ
น.ส.อมรลักคณำ วิจิตรปัญญำ
น.ส.ปวีณ์นุช ลำมคำ
น.ส.ณัฐพร กองแก้ว
น.ส.พัชรำภรณ์ แสงอุไร
น.ส.อำรียำ อินทรตระกูล
น.ส.กมลวรรณ บุญแสงศรี
น.ส.กรินทร ศรีบัวหลวง
น.ส.นภำวดี หมื่นแร่
น.ส.อำรยำ พรหมมำศ
น.ส.กรณิกำ แพงศรี
น.ส.จุฑำมณี ศรีแก้ว
น.ส.บัณฑิตำ พึง่ ตน
น.ส.ปฐมำวดี ดวงบุตร
น.ส.ปนัดดำ บงแก้ว
น.ส.ปัญญำรัตน์ กันพนม
น.ส.ยลนภำ อิ่มชม
น.ส.วรรณิษำ สุวรรณแจ่ม
น.ส.ศุภำพิชญ์ ภูแย้ม
น.ส.อมรรัตน์ คงคำ
น.ส.พัชรี สุวรรณสนธิ์
น.ส.ภัทรนันท์ รณชิต
น.ส.วิชุดำ คำคุณนำ
น.ส.กนกวรรณ ขวัญพรม
น.ส.ปวันรัตน์ เเก้วฉวี
น.ส.พลอยทับทิม คำภธิพเณศ
น.ส.ภัทรสุดำ ภำไสย์
น.ส.มัลลิกำ โควิชัย
น.ส.สำยรุ่ง บุญเงิน
น.ส.สุนิสำ ชินตู้
น.ส.สุรัสวดี ทองสุข
น.ส.เอวิกำ ขวัญชอบ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

29027
29082
29232
29274
29327
31258
31259
31260
31261
28950
29061
29067
29152
29163
29165
29199
29204
29243
29260
29262
29291
29293
29297
29311
29312
29320
29354
29383
29384
30135
31262
31263
31264
31265
31266
31267
31268
31269
31270
31271
31272
31273
31274

ชือ่ - สกุล
นำยณัฐพัฒน์ ทองสุทธิ
นำยธนกร
สว่ำงสูงเนิน
นำยประภัทร ลีกระจ่ำง
นำยฐำปณัฐ สอนสุภำพ
นำยภำนุวัฒน์ สำรวงษ์
นำยกฤตภัค ชุมน้อย
นำยกฤษณะ หำญพญำไพร
นำยธนวัฒน์ บุตรดีศักดิ์
นำยพิษณุ ลุนะหำ
น.ส.นลินรัตน์ บุตรนัย
น.ส.นิพัทธ์ติยำ ศรีจันทร์แก้ว
น.ส.สุพรรณวดี ทำทอง
น.ส.ปิยะณัฐ นำมวงษำ
น.ส.สุภำวดี ลุนภำ
น.ส.โสภิตนภำ หงษ์คำเมือง
น.ส.ชมพิชำญ์ ลอยทอง
น.ส.ดวงกมล ศรีทอง
น.ส.กรกนก ขันทวี
น.ส.วรำภรณ์ สอนใสย
น.ส.วำสนำ ไตยนำ
น.ส.จีรนันท์ สง่ำลี
น.ส.ฐิติวรดำ แก้วกงพำน
น.ส.น้ำฝน โพนปลัด
น.ส.วันฤดี บุญพูนเลิศ
น.ส.ศศิวิมล ม้ำเจริญตระกูล
น.ส.อัจฉรียำ พรมกุล
น.ส.พิมพ์ชนก วงษ์ดอกไม้
น.ส.นิชำภำ ทองปัน้
น.ส.พัชรีภรณ์ มีดี
น.ส.ญำธิตำ ธนำทิพย์กุล
น.ส.กนกพร เกลี้ยงไธสง
น.ส.กนกพร ยำสำไชย
น.ส.ชุติกำญจน์ ดงพระจันทร์
น.ส.ณัฐทิตำ สุขเจริญ
น.ส.ธิดำ สุปล้อง
น.ส.น้ำฝน เทียบจัตุรัส
น.ส.พิมพ์พร ผำบวิชัย
น.ส.ริญลณี เวียงเงิน
น.ส.รุจิรำ ถิ่นสพุง
น.ส.วริศรำ พงษ์เพ็ชร
น.ส.สุทธิดำ ทองพูล
น.ส.สุภำพร โสภำ
น.ส.อริษำ ชำภักดี

ครูที่ปรึกษา นางวรากร ศรีดัน
ครูที่ปรึกษา นางจิตราวรรณ สีหา
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยณัฐพัฒน์ ทองสุทธิ
นำยธนกร
สว่ำงสูงเนิน
นำยประภัทร ลีกระจ่ำง
นำยฐำปณัฐ สอนสุภำพ
นำยภำนุวัฒน์ สำรวงษ์
นำยกฤตภัค ชุมน้อย
นำยกฤษณะ หำญพญำไพร
นำยธนวัฒน์ บุตรดีศักดิ์
นำยพิษณุ ลุนะหำ
น.ส.นลินรัตน์ บุตรนัย
น.ส.นิพัทธ์ติยำ ศรีจันทร์แก้ว
น.ส.สุพรรณวดี ทำทอง
น.ส.ปิยะณัฐ นำมวงษำ
น.ส.สุภำวดี ลุนภำ
น.ส.โสภิตนภำ หงษ์คำเมือง
น.ส.ชมพิชำญ์ ลอยทอง
น.ส.ดวงกมล ศรีทอง
น.ส.กรกนก ขันทวี
น.ส.วรำภรณ์ สอนใสย
น.ส.วำสนำ ไตยนำ
น.ส.จีรนันท์ สง่ำลี
น.ส.ฐิติวรดำ แก้วกงพำน
น.ส.น้ำฝน โพนปลัด
น.ส.วันฤดี บุญพูนเลิศ
น.ส.ศศิวิมล ม้ำเจริญตระกูล
น.ส.อัจฉรียำ พรมกุล
น.ส.พิมพ์ชนก วงษ์ดอกไม้
น.ส.นิชำภำ ทองปัน้
น.ส.พัชรีภรณ์ มีดี
น.ส.ญำธิตำ ธนำทิพย์กุล
น.ส.กนกพร เกลี้ยงไธสง
น.ส.กนกพร ยำสำไชย
น.ส.ชุติกำญจน์ ดงพระจันทร์
น.ส.ณัฐทิตำ สุขเจริญ
น.ส.ธิดำ สุปล้อง
น.ส.น้ำฝน เทียบจัตุรัส
น.ส.พิมพ์พร ผำบวิชัย
น.ส.ริญลณี เวียงเงิน
น.ส.รุจิรำ ถิ่นสพุง
น.ส.วริศรำ พงษ์เพ็ชร
น.ส.สุทธิดำ ทองพูล
น.ส.สุภำพร โสภำ
น.ส.อริษำ ชำภักดี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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
45

29047
29089
29178
29181
29182
29235
29276
31275
31276
28597
28622
28905
28954
29002
29014
29101
29117
29158
29159
29160
29161
29164
29195
29200
29205
29208
29214
29215
29216
29218
29248
29267
29271
29296
29315
29317
31277
31278
31279
31280
31281
31282
31283
31284
31285

ชือ่ - สกุล
นำยสหรัฐ วงศ์โสภำ
นำยพีรพล สวัสดี
นำยธีรภัทร์ ขวัญแจ่ม
นำยภิธำน พฤฒิวิญญู
นำยภิสิทธิ์ ชนะทุม
นำยพุฒพิ งษ์ บัวระภำ
นำยนันทพงศ์ ทดแทน
นำยกฤษณะ เขตสิม
นำยภูตะวัน บัวภำ
น.ส.กนกรัตน์ พิมทอง
น.ส.วรัญญำ วงศ์คำโสม
น.ส.ปวีณ์นุช ผำงสำ
น.ส.ปนัสยำ แก้วผำบ
น.ส.พิมพ์ญำดำ สุวรรณสนธิ์
น.ส.สิริยำกร ถิ่นฐำน
น.ส.กฤษณำ เคระคุณ
น.ส.ลลิตำ จำรูญ
น.ส.รัตนำพร สำรวงษ์
น.ส.รุจิรำ สีปำ
น.ส.วิภำดำ เหตุเกษ
น.ส.ศรัญญำ บุญพิมพ์
น.ส.โสภิตนภำ โสดำมำ
น.ส.กิตติยำ จันทร์สะฮำง
น.ส.ชุติพันธุ์ พลซำ
น.ส.ธนพร ศรีวัดทำนัง
น.ส.เนตรฤทัย อินทร์ปลัด
น.ส.ภำณุมำส ทุมพุฒ
น.ส.ศรินญำ เกษทองมำ
น.ส.ศศินันท์ ซำมำตย์
น.ส.สำธิตำ ศรีวิลำศ
น.ส.ธิติมำ จูมมะลี
น.ส.สุธิดำ อบมำ
น.ส.อำรีรัตน์ งอยจันทร์ศรี
น.ส.นันต์ทพร ภูแป้งป่น
น.ส.สุดำรัตน์ ธรรมวงค์
น.ส.หวันยิหวำ มำลำศรี
น.ส.กีรติกรณ์ ศรียะนัย
น.ส.ธิติมำพร พุทธวอร์
น.ส.นภเกตน์ พิมใจ
น.ส.นหัถธิดำ แสนคำเพิงใจ
น.ส.นัฐพร มำวัน
น.ส.นิภำภรณ์ ศรีคำ
น.ส.พิกุล ทองแบบ
น.ส.ศรินญำ สำยแวว
น.ส.สำริกำ คำฤทธิ์

ชือ่ - สกุล

เรียนซ้ำชั้น
เรียนซ้ำชั้น

ครูที่ปรึกษา นายภาคภูมิ พิลาแดง
ครูที่ปรึกษา นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

นำยสหรัฐ วงศ์โสภำ
นำยพีรพล สวัสดี
นำยธีรภัทร์ ขวัญแจ่ม
นำยภิธำน พฤฒิวิญญู
นำยภิสิทธิ์ ชนะทุม
นำยพุฒพิ งษ์ บัวระภำ
นำยนันทพงศ์ ทดแทน
นำยกฤษณะ เขตสิม
นำยภูตะวัน บัวภำ
น.ส.กนกรัตน์ พิมทอง
น.ส.วรัญญำ วงศ์คำโสม
น.ส.ปวีณ์นุช ผำงสำ
น.ส.ปนัสยำ แก้วผำบ
น.ส.พิมพ์ญำดำ สุวรรณสนธิ์
น.ส.สิริยำกร ถิ่นฐำน
น.ส.กฤษณำ เคระคุณ
น.ส.ลลิตำ จำรูญ
น.ส.รัตนำพร สำรวงษ์
น.ส.รุจิรำ สีปำ
น.ส.วิภำดำ เหตุเกษ
น.ส.ศรัญญำ บุญพิมพ์
น.ส.โสภิตนภำ โสดำมำ
น.ส.กิตติยำ จันทร์สะฮำง
น.ส.ชุติพันธุ์ พลซำ
น.ส.ธนพร ศรีวัดทำนัง
น.ส.เนตรฤทัย อินทร์ปลัด
น.ส.ภำณุมำส ทุมพุฒ
น.ส.ศรินญำ เกษทองมำ
น.ส.ศศินันท์ ซำมำตย์
น.ส.สำธิตำ ศรีวิลำศ
น.ส.ธิติมำ จูมมะลี
น.ส.สุธิดำ อบมำ
น.ส.อำรีรัตน์ งอยจันทร์ศรี
น.ส.นันต์ทพร ภูแป้งป่น
น.ส.สุดำรัตน์ ธรรมวงค์
น.ส.หวันยิหวำ มำลำศรี
น.ส.กีรติกรณ์ ศรียะนัย
น.ส.ธิติมำพร พุทธวอร์
น.ส.นภเกตน์ พิมใจ
น.ส.นหัถธิดำ แสนคำเพิงใจ
น.ส.นัฐพร มำวัน
น.ส.นิภำภรณ์ ศรีคำ
น.ส.พิกุล ทองแบบ
น.ส.ศรินญำ สำยแวว
น.ส.สำริกำ คำฤทธิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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
45

28936
29029
29143
29185
30683
31286
31287
31288
31289
31290
28900
28904
28913
28946
28959
28965
28970
28993
28994
29013
29017
29053
29063
29106
29155
29167
29193
29211
29216
29253
29259
29264
29288
29290
29313
29316
30692
31291
31292
31293
31294
31295
31296
31297
31298

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

นำยภูวนัย ไชยพิลำ
นำยเจษฎำภรณ์ ธรรมแก้ว
นำยอภิสิทธิ์ วงศ์สง่ำ
นำยยศกร คำแจง
นำยปำรย์ภวิศ นะรำสำ
นำยกิตติศักดิ์ ภำคสังข์
นำยณัฐพล โสภำ
นำยพำนิช เหล่ำรัตน์
นำยภำนุเดช ภูมิพัฒน์
นำยภูมิพัฒน์ ประพรมมำ
น.ส.ธัญมำศ สักกุนัน
น.ส.ปรียำภรณ์ ดำน้อย
น.ส.ลัดดำวัลย์ ผลสง่ำ
น.ส.จุฑำธิป บงแก้ว
น.ส.พัชรินทร์ ขอนยำง
น.ส.วรนุช แก้วผำบ
น.ส.อรณิช สิทธิวงศ์
น.ส.จรรยำ ชิดบุญศรี
น.ส.จันทร์ทิมำ อะพินรัมย์
น.ส.ศิวำรักษ์ สำมิดี
น.ส.สุวิมล จันทร์ปำน
น.ส.กชกร พลซำ
น.ส.พัชรำภำ อำจฤษี
น.ส.ชมพูนิช อร่ำมเรือง
น.ส.พัชรินทร์ แสงประชุม
น.ส.อรพรรณ เมตตำหลวง
น.ส.กมลชนก บงแก้ว
น.ส.ปำณิสำ สุริยะมณี
น.ส.วัลย์นภัสร์ วิจิตรปัญญำ
น.ส.พรธิดำ นำรี
น.ส.วณิสำ คำยัง
น.ส.ศิริพร นิพวงลำ
น.ส.กนกพร ตะตุ้ย
น.ส.ขวัญจิตร วงศ์สุขจันทร์
น.ส.ศิรดำ ดินชัยภูมิ
น.ส.สุทธิดำ พรมดี
น.ส.สหฤทัย ธรรมนำม
น.ส.เกสรำ สดำแนน
น.ส.กุลธิดำ ชมสุข
น.ส.จิรประภำ กันแสน
น.ส.ฐิติมำ ชัยชนะ
น.ส.ตวงทิพย์ มะลิสิงห์
น.ส.เนตรชนก จุตะโน
น.ส.ปรียำรัตน์ อินทรกำแหง
น.ส.วรัญญำ บุญไสยัง

นำยภูวนัย ไชยพิลำ
นำยเจษฎำภรณ์ ธรรมแก้ว
นำยอภิสิทธิ์ วงศ์สง่ำ
นำยยศกร คำแจง
นำยปำรย์ภวิศ นะรำสำ
นำยกิตติศักดิ์ ภำคสังข์
นำยณัฐพล โสภำ
นำยพำนิช เหล่ำรัตน์
นำยภำนุเดช ภูมิพัฒน์
นำยภูมิพัฒน์ ประพรมมำ
น.ส.ธัญมำศ สักกุนัน
น.ส.ปรียำภรณ์ ดำน้อย
น.ส.ลัดดำวัลย์ ผลสง่ำ
น.ส.จุฑำธิป บงแก้ว
น.ส.พัชรินทร์ ขอนยำง
น.ส.วรนุช แก้วผำบ
น.ส.อรณิช สิทธิวงศ์
น.ส.จรรยำ ชิดบุญศรี
น.ส.จันทร์ทิมำ อะพินรัมย์
น.ส.ศิวำรักษ์ สำมิดี
น.ส.สุวิมล จันทร์ปำน
น.ส.กชกร พลซำ
น.ส.พัชรำภำ อำจฤษี
น.ส.ชมพูนิช อร่ำมเรือง
น.ส.พัชรินทร์ แสงประชุม
น.ส.อรพรรณ เมตตำหลวง
น.ส.กมลชนก บงแก้ว
น.ส.ปำณิสำ สุริยะมณี
น.ส.วัลย์นภัสร์ วิจิตรปัญญำ
น.ส.พรธิดำ นำรี
น.ส.วณิสำ คำยัง
น.ส.ศิริพร นิพวงลำ
น.ส.กนกพร ตะตุ้ย
น.ส.ขวัญจิตร วงศ์สุขจันทร์
น.ส.ศิรดำ ดินชัยภูมิ
น.ส.สุทธิดำ พรมดี
น.ส.สหฤทัย ธรรมนำม
น.ส.เกสรำ สดำแนน
น.ส.กุลธิดำ ชมสุข
น.ส.จิรประภำ กันแสน
น.ส.ฐิติมำ ชัยชนะ
น.ส.ตวงทิพย์ มะลิสิงห์
น.ส.เนตรชนก จุตะโน
น.ส.ปรียำรัตน์ อินทรกำแหง
น.ส.วรัญญำ บุญไสยัง

เรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น

ครูที่ปรึกษา นางสาวพนมไพร สารวงษ์
ครูที่ปรึกษา
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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
45
46

28390
28928
28935
28972
28988
29048
31299
31300
31301
31302
31303
28200
28902
28916
28943
28944
28949
28960
28968
29003
29012
29062
29144
29147
29170
29240
29250
29351
29380
31304
31305
31306
31307
31308
31309
31310
31311
31312
31313
31314
31315
31316
31317
31318
31319
31320

ชือ่ - สกุล
นำยวรวิทย์ พรมอินทร์
นำยณัฐวุฒิ ตะพำนบุญ
นำยพสธร ปองไป
นำยกฤติพงษ์ จูมคอม
นำยอภิสิทธิ์ ศรีก่ำ
นำยสิทธิชัย แก้ววงศ์
นำยจักรพรรดิ์ บัวผัน
นำยทรงพล สังข์เจริญ
นำยวรปรัชญ์ กุลสำ
นำยเอกพล คนหมั่น
นำยอักษร เสียงล้ำ
น.ส.ทิพรัตน์ มำรอด
น.ส.นภัสสร ศรีเมืองแก้ว
น.ส.วันวิสำ จุลลนันทน์
น.ส.ขนิษฐำ บัวบำลบุตร
น.ส.จีรประภำ ศรีพลภำ
น.ส.ธิดำรัตน์ ศรีสวัสดิ์
น.ส.พีรนุช สิงห์ทองลำ
น.ส.สุนิตำ สุรรณผุ
น.ส.ภัสรำ สอนสุภำพ
น.ส.ศศิรดำ แพเนียม
น.ส.บัณฑิตำ บัวระภำ
น.ส.กมลรัตน์ อุปรีที
น.ส.จินตพร บุญทัน
น.ส.อำทิตญำ กองสีหำ
น.ส.กชรัต สิทโคต
น.ส.บัณฑิตำ โสมำศรี
น.ส.ปวีณำ อบมำ
น.ส.กุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์
น.ส.กนกวรรณ อึ่งหนองบัว
น.ส.กมลพรรณ วงษ์แสน
น.ส.กัญญำรัตน์ ดำวสูงเนิน
น.ส.จิดำภำ ศรีภูมิ
น.ส.จิรนันท์ จันทนำม
น.ส.ทิพวรรณ นนทะนำ
น.ส.นวันธร ใจสว่ำง
น.ส.นุชจรี บุญเกื้อ
น.ส.ปณิตำ เหตุเกษ
น.ส.พรผจี สุวรรณสนธิ์
น.ส.พิชชำนันท์ โชติมำนุกูล
น.ส.ภัทรพร คำบ้ำนฝำย
น.ส.วิจิตรำ บุผู
น.ส.สุจิตรำ แก้วโวหำร
น.ส.สุชำนันทร์ ศรีจันทร์
น.ส.อรัญรัตน์ กอบสุขรุ่งเรือง
น.ส.อำทิตยำ คำมำ

ชือ่ - สกุล
เรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น

ครูที่ปรึกษา นางพัชรี ภูวิเศษ
ครูที่ปรึกษา นายสุรชัย สุชาดา
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

นำยวรวิทย์ พรมอินทร์
นำยณัฐวุฒิ ตะพำนบุญ
นำยพสธร ปองไป
นำยกฤติพงษ์ จูมคอม
นำยอภิสิทธิ์ ศรีก่ำ
นำยสิทธิชัย แก้ววงศ์
นำยจักรพรรดิ์ บัวผัน
นำยทรงพล สังข์เจริญ
นำยวรปรัชญ์ กุลสำ
นำยเอกพล คนหมั่น
นำยอักษร เสียงล้ำ
น.ส.ทิพรัตน์ มำรอด
น.ส.นภัสสร ศรีเมืองแก้ว
น.ส.วันวิสำ จุลลนันทน์
น.ส.ขนิษฐำ บัวบำลบุตร
น.ส.จีรประภำ ศรีพลภำ
น.ส.ธิดำรัตน์ ศรีสวัสดิ์
น.ส.พีรนุช สิงห์ทองลำ
น.ส.สุนิตำ สุรรณผุ
น.ส.ภัสรำ สอนสุภำพ
น.ส.ศศิรดำ แพเนียม
น.ส.บัณฑิตำ บัวระภำ
น.ส.กมลรัตน์ อุปรีที
น.ส.จินตพร บุญทัน
น.ส.อำทิตญำ กองสีหำ
น.ส.กชรัต สิทโคต
น.ส.บัณฑิตำ โสมำศรี
น.ส.ปวีณำ อบมำ
น.ส.กุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์
น.ส.กนกวรรณ อึ่งหนองบัว
น.ส.กมลพรรณ วงษ์แสน
น.ส.กัญญำรัตน์ ดำวสูงเนิน
น.ส.จิดำภำ ศรีภูมิ
น.ส.จิรนันท์ จันทนำม
น.ส.ทิพวรรณ นนทะนำ
น.ส.นวันธร ใจสว่ำง
น.ส.นุชจรี บุญเกื้อ
น.ส.ปณิตำ เหตุเกษ
น.ส.พรผจี สุวรรณสนธิ์
น.ส.พิชชำนันท์ โชติมำนุกูล
น.ส.ภัทรพร คำบ้ำนฝำย
น.ส.วิจิตรำ บุผู
น.ส.สุจิตรำ แก้วโวหำร
น.ส.สุชำนันทร์ ศรีจันทร์
น.ส.อรัญรัตน์ กอบสุขรุ่งเรือง
น.ส.อำทิตยำ คำมำ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 (โปรแกรมคณิต - ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง 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

28531
28976
29034
29086
29174
29231
29238
29280
29323
29378
31321
31322
59513
28419
28900
29001
29016
29021
29058
29108
29149
29169
29201
29212
29305
29344
29355
29359
29366
31324
31325
31326
31327
31328
31329
31330
31331
31332
31333

ชือ่ - สกุล
นำยพิพัฒน์พงษ์ พลซำ
นำยชุติพนธ์ อินอุ่นโชติ
นำยธนำกร ทองคำ
นำยธีระพงษ์ บุญเชิด
นำยธนพนธ์ วิเศษยำ
นำยนันทพัฒน์ จงศรีวัฒนพร
นำยศรัณยภัทร ธรรมมิยะ
นำยยรรยงค์ บงแก้ว
นำยธนดล นำคบุตรศรี
นำยสุรวิชญ์ จิตตะ
นำยแปลก พรมอ่อน
นำยพงศธร มำรำช
นำยพงษ์วิษณุ คำประภำ
น.ส.สุพิชฌำย์ มำดี
น.ส.เกศสุดำ เกษทองมำ
น.ส.พิชญำ ชินอ่อน
น.ส.สุวนันท์ ทองปัน้
น.ส.อำรียำ นครโสภำ
น.ส.ณัฐิกำนต์ จุตตะโน
น.ส.ณัฐนันท์ โสมำศรี
น.ส.ชำมำวีร์ ชูมิตร
น.ส.อรัญญำ สีดำทอง
น.ส.ณัฏฐณิชำ ชำภักดี
น.ส.ปำนไพลิน สะอำด
น.ส.พรนภัส สำยจันมี
น.ส.ณัฐชนัน โยธำจันทร์
น.ส.เพียงฟ้ำ สุทธิโสกเชือก
น.ส.วิชญำพร วิทูล
น.ส.อรกัญญำ พิมพ์เขต
น.ส.กฤษณำกำญจน์ ไชยเจริญ
น.ส.ขวัญจิรำ ดอกจันทร์
น.ส.ชนำกำนต์ ขวัญนำค
น.ส.ชำลิสำ จำรีต
น.ส.ณัฏฐณิชำ ผงสุข
น.ส.ณัฏฐ์อำภำ พิทักษ์วงษ์โยธิน
น.ส.ปิยธิดำ กุดรังนอก
น.ส.พุทธิดำ หงษ์ชุมแพ
น.ส.ศศิประภำ บำรุงหม้อ
น.ส.ศิริกำญจน์ ตองหว้ำน

ครูที่ปรึกษา นางวารุณี มูลกองศรี
ครูที่ปรึกษา นายวิระพงศ์ คุณประทุม
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยพิพัฒน์พงษ์ พลซำ
นำยชุติพนธ์ อินอุ่นโชติ
นำยธนำกร ทองคำ
นำยธีระพงษ์ บุญเชิด
นำยธนพนธ์ วิเศษยำ
นำยนันทพัฒน์ จงศรีวัฒนพร
นำยศรัณยภัทร ธรรมมิยะ
นำยยรรยงค์ บงแก้ว
นำยธนดล นำคบุตรศรี
นำยสุรวิชญ์ จิตตะ
นำยแปลก พรมอ่อน
นำยพงศธร มำรำช
นำยพงษ์วิษณุ คำประภำ
น.ส.สุพิชฌำย์ มำดี
น.ส.เกศสุดำ เกษทองมำ
น.ส.พิชญำ ชินอ่อน
น.ส.สุวนันท์ ทองปัน้
น.ส.อำรียำ นครโสภำ
น.ส.ณัฐิกำนต์ จุตตะโน
น.ส.ณัฐนันท์ โสมำศรี
น.ส.ชำมำวีร์ ชูมิตร
น.ส.อรัญญำ สีดำทอง
น.ส.ณัฏฐณิชำ ชำภักดี
น.ส.ปำนไพลิน สะอำด
น.ส.พรนภัส สำยจันมี
น.ส.ณัฐชนัน โยธำจันทร์
น.ส.เพียงฟ้ำ สุทธิโสกเชือก
น.ส.วิชญำพร วิทูล
น.ส.อรกัญญำ พิมพ์เขต
น.ส.กฤษณำกำญจน์ ไชยเจริญ
น.ส.ขวัญจิรำ ดอกจันทร์
น.ส.ชนำกำนต์ ขวัญนำค
น.ส.ชำลิสำ จำรีต
น.ส.ณัฏฐณิชำ ผงสุข
น.ส.ณัฏฐ์อำภำ พิทักษ์วงษ์โยธิน
น.ส.ปิยธิดำ กุดรังนอก
น.ส.พุทธิดำ หงษ์ชุมแพ
น.ส.ศศิประภำ บำรุงหม้อ
น.ส.ศิริกำญจน์ ตองหว้ำน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 (โปรแกรมคณิต - ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

28880
28937
28978
29026
29081
29084
29092
29142
29188
29279
29286
29322
31334
31335
31336
31337
28918
28919
28942
28945
28991
29004
29011
29056
29107
29114
29118
29119
29145
29156
29198
29210
31338
31339
31340
31341
31342
31343
31344

ชือ่ - สกุล
นำยพงศ์พิศุทธ์ ประทุมชัย
นำยศุภวิชญ์ กำมำทอง
นำยธนกฤต ชินแสน
นำยเกื้อกูล กำวน
นำยณัฐวุฒิ สนม
นำยธนภัทร ธนรำษฎร์
นำยรัชชำนนท์ ทองโคตร
นำยสิทธิพงษ์ บัวระภำ
นำยสรำวุฒิ ประภำสพงษ์
นำยพีรวัฒน์ พิมสร
นำยศุภเชษฐ์ นครโสภำ
นำยเดชบดินทร์ บำดำจันทร์
นำยปิยะณัฐ โนนทิง
นำยภูริเมธ สุขโข
นำยวัชรพล มินทะขัด
นำยอดิศักดิ์ กองกลิ่น
น.ส.ศิริกุล จันทิมำ
น.ส.สุณัฐชำ มีโสภำ
น.ส.กชกร แก้วระหัน
น.ส.จีระนันท์ ก่ำยแก้ว
น.ส.ขนิษฐำ แคว้นอินทร์
น.ส.รัตติกำล ล้วนอำนวยโชค
น.ส.วิมลพรรณ น้อยลำ
น.ส.จินต์จุฑำ สุชำดำ
น.ส.ชลธิชำ อำจปำสำ
น.ส.พิมพ์สุภำ ลอยหำ
น.ส.สุนิสำ เมืองใหม่
น.ส.สุภัสสร บัวระภำ
น.ส.กุลธิดำ มหำคำมินร์
น.ส.ภัทธิพร แพงวงษ์
น.ส.จุฑำมำศ นำมสีพันธ์
น.ส.ปัญจรัตน์ เมืองใหม่
น.ส.กมลลักษณ์ คำสงค์
น.ส.กุลณัฐ ชิณวงศ์
น.ส.ณัฐธิดำ ศิริอ่วม
น.ส.นุชนำฎ มำตมูลตรี
น.ส.บิวทัศน์ ศรีภูหลวง
น.ส.ภำวิดำ สีหะวงษ์
น.ส.มธุริน ทองจำปำ

ครูที่ปรึกษา นางสาวทวีพร พูลจิตร
ครูที่ปรึกษา
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยพงศ์พิศุทธ์ ประทุมชัย
นำยศุภวิชญ์ กำมำทอง
นำยธนกฤต ชินแสน
นำยเกื้อกูล กำวน
นำยณัฐวุฒิ สนม
นำยธนภัทร ธนรำษฎร์
นำยรัชชำนนท์ ทองโคตร
นำยสิทธิพงษ์ บัวระภำ
นำยสรำวุฒิ ประภำสพงษ์
นำยพีรวัฒน์ พิมสร
นำยศุภเชษฐ์ นครโสภำ
นำยเดชบดินทร์ บำดำจันทร์
นำยปิยะณัฐ โนนทิง
นำยภูริเมธ สุขโข
นำยวัชรพล มินทะขัด
นำยอดิศักดิ์ กองกลิ่น
น.ส.ศิริกุล จันทิมำ
น.ส.สุณัฐชำ มีโสภำ
น.ส.กชกร แก้วระหัน
น.ส.จีระนันท์ ก่ำยแก้ว
น.ส.ขนิษฐำ แคว้นอินทร์
น.ส.รัตติกำล ล้วนอำนวยโชค
น.ส.วิมลพรรณ น้อยลำ
น.ส.จินต์จุฑำ สุชำดำ
น.ส.ชลธิชำ อำจปำสำ
น.ส.พิมพ์สุภำ ลอยหำ
น.ส.สุนิสำ เมืองใหม่
น.ส.สุภัสสร บัวระภำ
น.ส.กุลธิดำ มหำคำมินร์
น.ส.ภัทธิพร แพงวงษ์
น.ส.จุฑำมำศ นำมสีพันธ์
น.ส.ปัญจรัตน์ เมืองใหม่
น.ส.กมลลักษณ์ คำสงค์
น.ส.กุลณัฐ ชิณวงศ์
น.ส.ณัฐธิดำ ศิริอ่วม
น.ส.นุชนำฎ มำตมูลตรี
น.ส.บิวทัศน์ ศรีภูหลวง
น.ส.ภำวิดำ สีหะวงษ์
น.ส.มธุริน ทองจำปำ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 (โปรแกรมคณิต - ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

28223
28391
28884
28890
28940
28974
28981
29041
29052
29076
29087
29091
29093
29094
29127
29131
29229
30132
28908
28910
28914
28966
28971
28989
28996
29008
29055
29065
29111
29115
29121
29153
29197
29217
29257
29309
29387
31345
31346
31347

ชือ่ - สกุล
นำยวรพรต สอนจันทร์
นำยวีระเดช สว่ำงอำรมย์
นำยรัตนศักดิ์ บุญเกิด
นำยอดิศักดิ์ ศรีพล
นำยสืบศักดิ์ พลซำ
นำยจีรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
นำยพีรพล พุทธกุล
นำยภูริพัฒน์ แคนน้ำ
นำยเอกสิทธิ์ จันทนำม
นำยจิรวัฒน์ สุขสมบูรณ์
นำยนิติธร ครสิงห์
นำยภูธิป ครองยศ
นำยฤทธิพงศ์ เหตุเกษ
นำยวรเชษฐ์ โพธิ์เตี้ย
นำยณัฐดนัย ขำยม
นำยธีรวัฒน์ ผสม
นำยต้นน้ำ สุขปือ้
นำยพุฒภิ ัทร วิสิทธิพงค์
น.ส.พลอยชมพู ศิริภำพ
น.ส.มนต์นภำ อัขระ
น.ส.วรรณนิษำ ศรีอินทร์
น.ส.ศิริเพ็ญ คำแสนวงษ์
น.ส.อรธิชำ โกษำจันทร์
น.ส.กรวรรณ ผุตมำตย์
น.ส.ณัฐธยำน์ อุทธบูรณ์
น.ส.วรฤทัย แก่งจำปำ
น.ส.กำญจนำ ใจปิง
น.ส.วรรณิสำ จันชะฎำ
น.ส.นิภำพร นำมวงษำ
น.ส.แพรพลอย ต้นแก้ว
น.ส.อำรยำ แจ่มจรัส
น.ส.พรชนก สิมมำสุด
น.ส.จิรัชญำ มั่นคง
น.ส.ศิริรัตน์ รูปเหลี่ยม
น.ส.มธุรำ เจริญมำ
น.ส.วรนุช ตะบอง
น.ส.อมลรัฐ วิจิตรจันทร์
น.ส.ขนิษฐำ สติตัน
น.ส.สุณัฐดำ วรรณภำ
น.ส.สุลิตำ ป่ำกว้ำง

ครูที่ปรึกษา นางสูติกาล สิทธิรัตน์
ครูที่ปรึกษา นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพ
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยวรพรต สอนจันทร์
นำยวีระเดช สว่ำงอำรมย์
นำยรัตนศักดิ์ บุญเกิด
นำยอดิศักดิ์ ศรีพล
นำยสืบศักดิ์ พลซำ
นำยจีรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
นำยพีรพล พุทธกุล
นำยภูริพัฒน์ แคนน้ำ
นำยเอกสิทธิ์ จันทนำม
นำยจิรวัฒน์ สุขสมบูรณ์
นำยนิติธร ครสิงห์
นำยภูธิป ครองยศ
นำยฤทธิพงศ์ เหตุเกษ
นำยวรเชษฐ์ โพธิ์เตี้ย
นำยณัฐดนัย ขำยม
นำยธีรวัฒน์ ผสม
นำยต้นน้ำ สุขปือ้
นำยพุฒภิ ัทร วิสิทธิพงค์
น.ส.พลอยชมพู ศิริภำพ
น.ส.มนต์นภำ อัขระ
น.ส.วรรณนิษำ ศรีอินทร์
น.ส.ศิริเพ็ญ คำแสนวงษ์
น.ส.อรธิชำ โกษำจันทร์
น.ส.กรวรรณ ผุตมำตย์
น.ส.ณัฐธยำน์ อุทธบูรณ์
น.ส.วรฤทัย แก่งจำปำ
น.ส.กำญจนำ ใจปิง
น.ส.วรรณิสำ จันชะฎำ
น.ส.นิภำพร นำมวงษำ
น.ส.แพรพลอย ต้นแก้ว
น.ส.อำรยำ แจ่มจรัส
น.ส.พรชนก สิมมำสุด
น.ส.จิรัชญำ มั่นคง
น.ส.ศิริรัตน์ รูปเหลี่ยม
น.ส.มธุรำ เจริญมำ
น.ส.วรนุช ตะบอง
น.ส.อมลรัฐ วิจิตรจันทร์
น.ส.ขนิษฐำ สติตัน
น.ส.สุณัฐดำ วรรณภำ
น.ส.สุลิตำ ป่ำกว้ำง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10 (โปรแกรมคณิต - ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

28879
28888
28891
28934
29023
29033
29044
29073
29078
29083
29173
29187
29189
29190
29226
31348
28307
28901
28921
28951
28953
28956
28967
28992
28995
28998
28999
29022
29060
29069
29104
29113
29148
30709
29166
29168
31349
31350
31351
31352
31353

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

นำยปรมินทร์ นำมกันยำ
นำยสิทธิศักดิ์ ห่อยไธสง
นำยอนุชิต เหลืองทอง
นำยพงษ์พิสุทธิ์ วิเศษยำ
นำยกฤษฎำ บงแก้ว
นำยธนชัย จันทนะ
นำยวิศวกร ภำษี
นำยกฤตภำส เพียปลัด
นำยณัชพล อินเจริญ
นำยธนดล ศรีมูลทำ
นำยฉลองชัย ก้ำนพลู
นำยศิริวัฒน์ แสนนำมวงษ์
นำยสันติรำษฏร์ พลซำ
นำยสุรเดช สีโสภำ
นำยจิตริน กงภูธร
นำยวรวุฒิ บุญศรี
น.ส.วนิชำ ผุยขันธ์
น.ส.ธิดำรัตน์ วรรณภำ
น.ส.อนัญญำ อุทตรี
น.ส.นิลดำ บัวใหญ่รักษำ
น.ส.ปนัดดำ จันท้ำว
น.ส.ปิยะดำ พลซำ
น.ส.สรุศตำ คมขำ
น.ส.จรรยพร หอมหวล
น.ส.ณัชณิชำ ศิริหล้ำ
น.ส.ปทุมภรณ์ เกษทองมำ
น.ส.ประกำยเพชร เพ็ชรแก่น
น.ส.อมรรัตน์ อินเจริญ
น.ส.นฤทัย งอกงำม
น.ส.อรยำ ใจปิง
น.ส.จุฑำภรณ์ จันทะโชติ
น.ส.พนิดำ เบ้ำทุมมำ
น.ส.เจนิสุตำ ถิ่นสพุง
น.ส.รัตยำภำ บุญโคกล่ำม
น.ส.หัถมำศ ไฝคำ
น.ส.อรอุมำ ศรีแก้ว
น.ส.ธีรศรำ ฤำชำ
น.ส.ปัทมวรรณ บุรพันธ์
น.ส.ผกำวรรณ ปำนสูงเนิน
น.ส.พรประภำ วำปิโย
น.ส.สุนิตำ วงศำ

นำยปรมินทร์ นำมกันยำ
นำยสิทธิศักดิ์ ห่อยไธสง
นำยอนุชิต เหลืองทอง
นำยพงษ์พิสุทธิ์ วิเศษยำ
นำยกฤษฎำ บงแก้ว
นำยธนชัย จันทนะ
นำยวิศวกร ภำษี
นำยกฤตภำส เพียปลัด
นำยณัชพล อินเจริญ
นำยธนดล ศรีมูลทำ
นำยฉลองชัย ก้ำนพลู
นำยศิริวัฒน์ แสนนำมวงษ์
นำยสันติรำษฏร์ พลซำ
นำยสุรเดช สีโสภำ
นำยจิตริน กงภูธร
นำยวรวุฒิ บุญศรี
น.ส.วนิชำ ผุยขันธ์
น.ส.ธิดำรัตน์ วรรณภำ
น.ส.อนัญญำ อุทตรี
น.ส.นิลดำ บัวใหญ่รักษำ
น.ส.ปนัดดำ จันท้ำว
น.ส.ปิยะดำ พลซำ
น.ส.สรุศตำ คมขำ
น.ส.จรรยพร หอมหวล
น.ส.ณัชณิชำ ศิริหล้ำ
น.ส.ปทุมภรณ์ เกษทองมำ
น.ส.ประกำยเพชร เพ็ชรแก่น
น.ส.อมรรัตน์ อินเจริญ
น.ส.นฤทัย งอกงำม
น.ส.อรยำ ใจปิง
น.ส.จุฑำภรณ์ จันทะโชติ
น.ส.พนิดำ เบ้ำทุมมำ
น.ส.เจนิสุตำ ถิ่นสพุง
น.ส.รัตยำภำ บุญโคกล่ำม
น.ส.หัถมำศ ไฝคำ
น.ส.อรอุมำ ศรีแก้ว
น.ส.ธีรศรำ ฤำชำ
น.ส.ปัทมวรรณ บุรพันธ์
น.ส.ผกำวรรณ ปำนสูงเนิน
น.ส.พรประภำ วำปิโย
น.ส.สุนิตำ วงศำ

เรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น

ครูที่ปรึกษา นายไพโรจน์ ลิภา
ครูที่ปรึกษา นางยุพา ลิภา
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11 (โปรแกรมศิลป-ดนตรี)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28691
29222
31354
31355
31356
31357
31358
29246
29254
29255
29256
29365
31359
31360
31361

ชือ่ - สกุล
นำยศิรพงษ์ นครขวำง
นำยกฤษฎำภรณ์ น้อยดี
นำยคมสันต์ ภักมี
นำยจิรวัฒน์ ก่ำเกลี้ยง
นำยณัฐธนำ มูลทำ
นำยธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
นำยธีรวัฒน์ ธรรมกุล
น.ส.ชฎำภรณ์ ภูมิดอนใส
น.ส.พรพรรษำ แก่งจำปำ
น.ส.พรรณวสำ กำระเกษ
น.ส.เพียงเพียร เพียปลัด
น.ส.อนัญญำ มัธยันต์
น.ส.กรรณิกำร์ สุขใส
น.ส.ไปรดำ ภักมี
น.ส.พรสุดำ สุวรพันธ์

ชือ่ - สกุล
เรียนซ้ำชั้น

ครูที่ปรึกษา นายกุน พลซา
ครูที่ปรึกษา นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุล
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

นำยศิรพงษ์ นครขวำง
นำยกฤษฎำภรณ์ น้อยดี
นำยคมสันต์ ภักมี
นำยจิรวัฒน์ ก่ำเกลี้ยง
นำยณัฐธนำ มูลทำ
นำยธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
นำยธีรวัฒน์ ธรรมกุล
น.ส.ชฎำภรณ์ ภูมิดอนใส
น.ส.พรพรรษำ แก่งจำปำ
น.ส.พรรณวสำ กำระเกษ
น.ส.เพียงเพียร เพียปลัด
น.ส.อนัญญำ มัธยันต์
น.ส.กรรณิกำร์ สุขใส
น.ส.ไปรดำ ภักมี
น.ส.พรสุดำ สุวรพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12 (โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ Science Program)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

29035
29099
29142
29326
29375
31362
29019
29103
29120
29263
29314
29337
29339
29340
29342
29382
31363

ชือ่ - สกุล
นำยนนท์ปวิธ บัวผุย
นำยหรินทร์ สร้อยกุดเรือ
นำยสิทธิพงษ์ สอนบัว
นำยนิพัทธ์ ชำภักดี
นำยพชร พำนกระดึง
นำยภูมิรวิชญ์ เหล่ำมะลอ
น.ส.อภิญญำ อำมำตหิน
น.ส.คัชรินทร์ อินทร์จำ
น.ส.สุวิมล สิทธิชัยจำรุเมธี
น.ส.ศศิธร ศรีทอง
น.ส.จุฑำรัตน์ แก้วลำด
น.ส.กัลยกร ไตรฟืน้
น.ส.จินตนำ ไตยนำ
น.ส.ณกมล สอนสุภำพ
น.ส.ณภัทร จันทรงชัย
น.ส.ปนัดดำ บุบภำที
น.ส.สิริมล อำพัดนอก

ครูที่ปรึกษา นายปวิชชา ดาวเรือง
ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งตะวัน เสน่ห์ราชกิจ
นักเรียนที่ไม่มีรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ห้อง ห้ามเพิม่ ชือ่ นักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ชือ่ - สกุล
นำยนนท์ปวิธ บัวผุย
นำยหรินทร์ สร้อยกุดเรือ
นำยสิทธิพงษ์ สอนบัว
นำยนิพัทธ์ ชำภักดี
นำยพชร พำนกระดึง
นำยภูมิรวิชญ์ เหล่ำมะลอ
น.ส.อภิญญำ อำมำตหิน
น.ส.คัชรินทร์ อินทร์จำ
น.ส.สุวิมล สิทธิชัยจำรุเมธี
น.ส.ศศิธร ศรีทอง
น.ส.จุฑำรัตน์ แก้วลำด
น.ส.กัลยกร ไตรฟืน้
น.ส.จินตนำ ไตยนำ
น.ส.ณกมล สอนสุภำพ
น.ส.ณภัทร จันทรงชัย
น.ส.ปนัดดำ บุบภำที
น.ส.สิริมล อำพัดนอก

