รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 1 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
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

28529
28684
28685
28687
30639
30640
30641
30642
30650
28288
28409
28454
28469
28499
28500
28501
28525
28558
28569
28572
28608
28629
28644
28656
28659
28662
28663
28668
28674
28677
28692
28699
28700
28705
30644
30646
30647
30649
30655

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

นายธนฉัตร ศศิสุวรรณพงศ์
นายธนโชติ บุญสวน
นายธนวัฒน์ อุดคนที
นายพงษ์ธณภัทร ถิ่นคาแบ่ง
นายเจษฎาภรณ์ เกทะโล
นายธนกรณ์ มาหา
นายพีระพงษ์ อ่อนเพ็ชรคง
นายภัทรพงษ์ สังข์แคลนพรม
นายวชิราวุธ ศรีหาบุญมา
น.ส.กนกวรรณ สอนแสง
น.ส.วณิศรา แสนพิลา
น.ส.ปณิดา พาลิผุย
น.ส.อรปรียา ดาวท่าน
น.ส.นาตาล กุลชาติ
น.ส.พรพรรณ แก้วโวหาร
น.ส.พัชรินทร์ สุขราช
น.ส.อัญชลีพร แก้วไพฑูรย์
น.ส.ปรารถนา วังคีรี
น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีจันทา
น.ส.อมรธิดา อินทร์เจริญ
น.ส.ธัญชนก พลซา
น.ส.สุวิภา ดอกจันทร์
น.ส.กมลลักษณ์ วงสง่า
น.ส.ดารณี ดอกพุทธา
น.ส.ธนาพร บุญตาสุทธิ
น.ส.นุชนันท์ เกษทองมา
น.ส.ปฐมาภรณ์ ไชยพิลา
น.ส.ภัทรียา ศรีเมือง
น.ส.วาสินี สุพรรณพุทธา
น.ส.ศุภกร จันทะโยธา
น.ส.กัญญารัตน์ ปัสสาวัฒนะ
น.ส.ปรียดา ยศมงคล
น.ส.ผกาพร ดอกจันทร์
น.ส.ศิริตระกูล จันนา
น.ส.กรรณิกา สายสมบัติ
น.ส.นันทิชา บัวระภา
น.ส.บุณยนุช งามศรีธนภาค
น.ส.วิญาดา รัตนทิพย์
น.ส.นัชชา ทามูล

นายธนฉัตร ศศิสุวรรณพงศ์
นายธนโชติ บุญสวน
นายธนวัฒน์ อุดคนที
นายพงษ์ธณภัทร ถิ่นคาแบ่ง
นายเจษฎาภรณ์ เกทะโล
นายธนกรณ์ มาหา
นายพีระพงษ์ อ่อนเพ็ชรคง
นายภัทรพงษ์ สังข์แคลนพรม
นายวชิราวุธ ศรีหาบุญมา
น.ส.กนกวรรณ สอนแสง
น.ส.วณิศรา แสนพิลา
น.ส.ปณิดา พาลิผุย
น.ส.อรปรียา ดาวท่าน
น.ส.นาตาล กุลชาติ
น.ส.พรพรรณ แก้วโวหาร
น.ส.พัชรินทร์ สุขราช
น.ส.อัญชลีพร แก้วไพฑูรย์
น.ส.ปรารถนา วังคีรี
น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีจันทา
น.ส.อมรธิดา อินทร์เจริญ
น.ส.ธัญชนก พลซา
น.ส.สุวิภา ดอกจันทร์
น.ส.กมลลักษณ์ วงสง่า
น.ส.ดารณี ดอกพุทธา
น.ส.ธนาพร บุญตาสุทธิ
น.ส.นุชนันท์ เกษทองมา
น.ส.ปฐมาภรณ์ ไชยพิลา
น.ส.ภัทรียา ศรีเมือง
น.ส.วาสินี สุพรรณพุทธา
น.ส.ศุภกร จันทะโยธา
น.ส.กัญญารัตน์ ปัสสาวัฒนะ
น.ส.ปรียดา ยศมงคล
น.ส.ผกาพร ดอกจันทร์
น.ส.ศิริตระกูล จันนา
น.ส.กรรณิกา สายสมบัติ
น.ส.นันทิชา บัวระภา
น.ส.บุณยนุช งามศรีธนภาค
น.ส.วิญาดา รัตนทิพย์
น.ส.นัชชา ทามูล

ครูที่ปรึกษำ นำงชุติกำญจน์ ศักดิ์สิงห์
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 2 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
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

28580
28631
28632
30643
28358
28366
28404
28440
28446
28450
28470
28504
28510
28513
28524
28550
28552
28554
28567
28600
28603
28605
28609
28612
28614
28651
28655
28664
28667
28675
28676
28701
30648
30656
30658
30665
30681
30690

ชื่อ - สกุล
นายธารธารา จันสีทา
นายกันตินันท์ โยธาจันทร์
นายเจษฎา อุณาพรหม
นายสุขสวัสดิ์ สีสวัสดิ์
น.ส.ธัญญาทิพย์ เบ้าสาลี
น.ส.ศุภรัตน์ ชาวงษ์
น.ส.ปนัดดา บัวระภา
น.ส.กรกนก พูนสูงเนิน
น.ส.ชลธิชา สง่าลี
น.ส.ธนพร จันทนาม
น.ส.อริศา เกษทองมา
น.ส.พิชญาภา กองเงิน
น.ส.วชิรญาณ พลซา
น.ส.วิภาวรรณ ยืนยาว
น.ส.อรณิชา เสตตะบุตร
น.ส.ฐาปนี เมืองลี
น.ส.พรณัชชา โภคานิตย์
น.ส.นุชนันท์ ศรีมาลา
น.ส.ศรินธร หมั่นบุญ
น.ส.ขวัญนภา ชื่นอารมณ์
น.ส.ชลธิชา กิ่งชัย
น.ส.ชัญญา อินทรชัยศรี
น.ส.ธันย์ชนก ชาวงศ์
น.ส.นริศรา ดวงไชย
น.ส.ปัทธรรมมา บงแก้ว
น.ส.โชติกา สุรินทร์
น.ส.ดวงนภา พิมเพิ่ม
น.ส.ปิยะวดี ชาวหนอง
น.ส.เพชรรัตน์ จันทะนา
น.ส.วิภาพร นามวุฒิ
น.ส.วิมลสิริ เกษทองมา
น.ส.มัลลิกา รามศิริ
น.ส.บุษบา เสียวภูเขียว
น.ส.ผกามาศ ผลพิมาย
น.ส.มัญชรี ราชา
น.ส.อินทิรา คามา
น.ส.อรอุมา ธรรมโสม
น.ส.วาสนา ศรีมุลทา

ครูที่ปรึกษำ นำงกิตติยำ สุขปื้อ
ครูที่ปรึกษำ นำงพรศิลป์ กองสิงห์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นายธารธารา จันสีทา
นายกันตินันท์ โยธาจันทร์
นายเจษฎา อุณาพรหม
นายสุขสวัสดิ์ สีสวัสดิ์
น.ส.ธัญญาทิพย์ เบ้าสาลี
น.ส.ศุภรัตน์ ชาวงษ์
น.ส.ปนัดดา บัวระภา
น.ส.กรกนก พูนสูงเนิน
น.ส.ชลธิชา สง่าลี
น.ส.ธนพร จันทนาม
น.ส.อริศา เกษทองมา
น.ส.พิชญาภา กองเงิน
น.ส.วชิรญาณ พลซา
น.ส.วิภาวรรณ ยืนยาว
น.ส.อรณิชา เสตตะบุตร
น.ส.ฐาปนี เมืองลี
น.ส.พรณัชชา โภคานิตย์
น.ส.นุชนันท์ ศรีมาลา
น.ส.ศรินธร หมั่นบุญ
น.ส.ขวัญนภา ชื่นอารมณ์
น.ส.ชลธิชา กิ่งชัย
น.ส.ชัญญา อินทรชัยศรี
น.ส.ธันย์ชนก ชาวงศ์
น.ส.นริศรา ดวงไชย
น.ส.ปัทธรรมมา บงแก้ว
น.ส.โชติกา สุรินทร์
น.ส.ดวงนภา พิมเพิ่ม
น.ส.ปิยะวดี ชาวหนอง
น.ส.เพชรรัตน์ จันทะนา
น.ส.วิภาพร นามวุฒิ
น.ส.วิมลสิริ เกษทองมา
น.ส.มัลลิกา รามศิริ
น.ส.บุษบา เสียวภูเขียว
น.ส.ผกามาศ ผลพิมาย
น.ส.มัญชรี ราชา
น.ส.อินทิรา คามา
น.ส.อรอุมา ธรรมโสม
น.ส.วาสนา ศรีมุลทา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 3 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง 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

28535
28594
28596
28634
28639
28234
28259
28289
28353
28398
28399
28400
28401
28402
28407
28420
28445
28462
28468
28472
28489
28490
28505
28507
28522
28542
28564
28613
28627
28643
28652
30652
30653
30657
30667
30670
30682
30691

ชื่อ - สกุล
นายศุภกิตติ์ คาหนัก
นายสิทธิพัฒน์ สาธรสุทธิ์
นายอัมรินทร์ พิมคีรี
นายเจษฎาวุธ เหตุเกษ
นายพีระพัฒน์ บุญกระจ่าง
น.ส.ณัฐธิญาภรณ์ สาเภา
น.ส.อริศรา ม่วงภูเขียว
น.ส.กิตติญา กลิ่นจันทร์
น.ส.จุฑามาศ โมท์สฮาเคิน
น.ส.ช่อผกา สารวงษ์
น.ส.ชาริสา ผางสา
น.ส.ณัตธิตา พลซา
น.ส.ตฤษมน พิมใจ
น.ส.นันทนา เหมือนอินทร์
น.ส.มีรญา เทียบแก้ว
น.ส.อภิญญา สารวงษ์
น.ส.ชรินทร์ดา ธรรมกุล
น.ส.วิพัดศร น้อยดี
น.ส.อรปภัส วรรณภา
น.ส.วิชญาดา ศรีชมภู
น.ส.กลรัตน์ ถิ่นสพุง
น.ส.กัญจนพร ถิ่นสพุง
น.ส.พิมพ์ตะวัน เคนเหลื่อม
น.ส.มัลลิกา อุปสังข์
น.ส.อภิญญา ช่วยศิริ
น.ส.กัญญารัตน์ ดอกพุทธา
น.ส.พิมลรัตน์ ศรนรา
น.ส.บุษบา แดนประเทือง
น.ส.สิรินทร ขัตเนตร
น.ส.กชกร ศรีวิลาศ
น.ส.ฐิตาภา โพธิ์คา
น.ส.กุลธิดา วรรณจงคา
น.ส.ขวัญเรือน บัวผัน
น.ส.ภาวิณี นาหัวนิน
น.ส.ดลลชา สมแสง
น.ส.วรรณธิดา สุวรรณสนธิ์
น.ส.อริสา ทัพเกษตร
น.ส.วิจิตรา สารศรี

ครูที่ปรึกษำ นำยนวมินทร์ เดชบำรุง
ครูที่ปรึกษำ นำงพัชรี ฤทธิ์โพธิ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นายศุภกิตติ์ คาหนัก
นายสิทธิพัฒน์ สาธรสุทธิ์
นายอัมรินทร์ พิมคีรี
นายเจษฎาวุธ เหตุเกษ
นายพีระพัฒน์ บุญกระจ่าง
น.ส.ณัฐธิญาภรณ์ สาเภา
น.ส.อริศรา ม่วงภูเขียว
น.ส.กิตติญา กลิ่นจันทร์
น.ส.จุฑามาศ โมท์สฮาเคิน
น.ส.ช่อผกา สารวงษ์
น.ส.ชาริสา ผางสา
น.ส.ณัตธิตา พลซา
น.ส.ตฤษมน พิมใจ
น.ส.นันทนา เหมือนอินทร์
น.ส.มีรญา เทียบแก้ว
น.ส.อภิญญา สารวงษ์
น.ส.ชรินทร์ดา ธรรมกุล
น.ส.วิพัดศร น้อยดี
น.ส.อรปภัส วรรณภา
น.ส.วิชญาดา ศรีชมภู
น.ส.กลรัตน์ ถิ่นสพุง
น.ส.กัญจนพร ถิ่นสพุง
น.ส.พิมพ์ตะวัน เคนเหลื่อม
น.ส.มัลลิกา อุปสังข์
น.ส.อภิญญา ช่วยศิริ
น.ส.กัญญารัตน์ ดอกพุทธา
น.ส.พิมลรัตน์ ศรนรา
น.ส.บุษบา แดนประเทือง
น.ส.สิรินทร ขัตเนตร
น.ส.กชกร ศรีวิลาศ
น.ส.ฐิตาภา โพธิ์คา
น.ส.กุลธิดา วรรณจงคา
น.ส.ขวัญเรือน บัวผัน
น.ส.ภาวิณี นาหัวนิน
น.ส.ดลลชา สมแสง
น.ส.วรรณธิดา สุวรรณสนธิ์
น.ส.อริสา ทัพเกษตร
น.ส.วิจิตรา สารศรี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 4 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
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

28185
28374
28426
28432
28477
28480
28485
28533
28579
28586
28633
28641
30659
28207
28230
28258
28291
28296
28311
28354
28364
28367
28412
28465
28493
28497
28511
28516
28521
28571
28621
28645
30662
30664
30666
30671
30672

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

นายเจษฎา บุญทะจันทร์
นายทรนง มูลตรี
นายธนกฤษ ปูเต๊ะ
นายภาณุวัฒน์ พลซา
นายชินพัฒน์ ชายศรี
นายปุญญพัฒน์ บุญไพโรจน์
นายหัสดิณทร์ เผยศิริ
นายภาณุพันธ์ สุวรรณชาติ
นายกฤษณพงศ์ พรหมบุตร
นายธวัชชัย วิจิตรปัญญา
นายเจษฎาภรณ์ น้อยดี
นายสัญญากร เข็มทอง
นายภูเบศ ศาสตร์ประสิทธิ์
น.ส.โสภาวดี ทีแสงแดง
น.ส.กนกพร แก้วไชยะ
น.ส.อภิสรา คณะแพง
น.ส.จันทกร ทองสุข
น.ส.นิศารัตน์ เกษทองมา
น.ส.ศิริภา คาครู
น.ส.จุฬาทิพย์ โนใจแปลง
น.ส.มลธิยา ผมหอม
น.ส.ศุภลักษณ์ กุมพล
น.ส.ศศิวิมล นอศรี
น.ส.ศิโรรัตน์ เมืองฮาม
น.ส.เจนจิรา นานวน
น.ส.ธีราพร โชคคุณ
น.ส.วดี สายืน
น.ส.ศศิภิมณฑ์ ศรีบุรินทร์
น.ส.หทัยชนก ทองเติม
น.ส.อภิญญา มาระเทศ
น.ส.รุจิรา จันทะมนตรี
น.ส.กฤตพร สิงห์ทองลา
น.ส.ชนิดาภา เเสนกันยา
น.ส.อภิชยา ศรีละพล
น.ส.กานต์พิชชา ดีแป้น
น.ส.วารุณี นนทเสน
น.ส.สวรินทร์ นครขวาง

นายเจษฎา บุญทะจันทร์
นายทรนง มูลตรี
นายธนกฤษ ปูเต๊ะ
นายภาณุวัฒน์ พลซา
นายชินพัฒน์ ชายศรี
นายปุญญพัฒน์ บุญไพโรจน์
นายหัสดิณทร์ เผยศิริ
นายภาณุพันธ์ สุวรรณชาติ
นายกฤษณพงศ์ พรหมบุตร
นายธวัชชัย วิจิตรปัญญา
นายเจษฎาภรณ์ น้อยดี
นายสัญญากร เข็มทอง
นายภูเบศ ศาสตร์ประสิทธิ์
น.ส.โสภาวดี ทีแสงแดง
น.ส.กนกพร แก้วไชยะ
น.ส.อภิสรา คณะแพง
น.ส.จันทกร ทองสุข
น.ส.นิศารัตน์ เกษทองมา
น.ส.ศิริภา คาครู
น.ส.จุฬาทิพย์ โนใจแปลง
น.ส.มลธิยา ผมหอม
น.ส.ศุภลักษณ์ กุมพล
น.ส.ศศิวิมล นอศรี
น.ส.ศิโรรัตน์ เมืองฮาม
น.ส.เจนจิรา นานวน
น.ส.ธีราพร โชคคุณ
น.ส.วดี สายืน
น.ส.ศศิภิมณฑ์ ศรีบุรินทร์
น.ส.หทัยชนก ทองเติม
น.ส.อภิญญา มาระเทศ
น.ส.รุจิรา จันทะมนตรี
น.ส.กฤตพร สิงห์ทองลา
น.ส.ชนิดาภา เเสนกันยา
น.ส.อภิชยา ศรีละพล
น.ส.กานต์พิชชา ดีแป้น
น.ส.วารุณี นนทเสน
น.ส.สวรินทร์ นครขวาง

ครูที่ปรึกษำ นำงธัญวลัย สุนนั ฐ์อำทร
ครูที่ปรึกษำ นำยวรวุฒิ โง๊ะบุดดำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 5 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
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

27636
28193
28271
28341
28344
28425
28429
28433
28437
28581
28585
30673
30674
30675
28209
28243
28245
28256
28295
28302
28355
28396
28410
28487
28503
28508
28518
28553
28616
28619
28646
29493
30654
30677
30678
30679
30680

ชื่อ - สกุล
นายภัฎธิญะ ปีนา
นายนิติกร ศรีวิสัย
นายณัฐศพัฒน์ พิมใจ
นายวิทวัส แก้วกันหา
นายศุภกิจ หอมแช่ม
นายเทิดศักดิ์ แสงมะโน
นายเบญจรงค์ ประเสริฐ
นายยุทธศักดิ์ จันมณี
นายสุรพร อ่อนอินทร์
นายจักรพรรดิ์ สุกหล้าน
นายณัฐวุฒิ รัตนรินทร์
นายชวิศ นอศรี
นายนฤเบศร์ ศรีละพล
นายยศพล แก้วอาษา
น.ส.อารีรัตน์ เหตุเกษ
น.ส.ปาริฉัตร มาแสง
น.ส.พรนภา เถาโต
น.ส.สุธิดา แสนพรมมา
น.ส.ธิดารัตน์ ฉลูทอง
น.ส.ผกามาส ระวงศ์
น.ส.ชนิภรณ์ กันนะลา
น.ส.จันทร์ธิรา สายทองทิพย์
น.ส.วริศรา ออมสิน
น.ส.กนกวรรณ สอนสุภาพ
น.ส.พานทอง มาขัน
น.ส.รัชบาวรรณ ชาลีเอ่น
น.ส.สุกลั ยา ศรีประเสริฐ
น.ส.นิศาชล เกษทองมา
น.ส.ปิยะวรรณ์ แก้วบุดดา
น.ส.พิรุณรัตน์ นนทวิศรุต
น.ส.กวินสรากานต์ นันทะผ่อง
น.ส.กนกวรรณ รู้ขาย
น.ส.ณัฐริกา วงษาเสนา
น.ส.รัตติกา บงแก้ว
น.ส.วันวิสา สารวงษ์
น.ส.สุจิตตรา นามบุญมี
น.ส.สุดารัตน์ สุพรรณ์พุทธา

ชื่อ - สกุล
เรียนซาชัน

ครูที่ปรึกษำ นำงรัชนีกร แก้วเขียว
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวเจนจิรำ โคกพุ่ม
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

นายภัฎธิญะ ปีนา
นายนิติกร ศรีวิสัย
นายณัฐศพัฒน์ พิมใจ
นายวิทวัส แก้วกันหา
นายศุภกิจ หอมแช่ม
นายเทิดศักดิ์ แสงมะโน
นายเบญจรงค์ ประเสริฐ
นายยุทธศักดิ์ จันมณี
นายสุรพร อ่อนอินทร์
นายจักรพรรดิ์ สุกหล้าน
นายณัฐวุฒิ รัตนรินทร์
นายชวิศ นอศรี
นายนฤเบศร์ ศรีละพล
นายยศพล แก้วอาษา
น.ส.อารีรัตน์ เหตุเกษ
น.ส.ปาริฉัตร มาแสง
น.ส.พรนภา เถาโต
น.ส.สุธิดา แสนพรมมา
น.ส.ธิดารัตน์ ฉลูทอง
น.ส.ผกามาส ระวงศ์
น.ส.ชนิภรณ์ กันนะลา
น.ส.จันทร์ธิรา สายทองทิพย์
น.ส.วริศรา ออมสิน
น.ส.กนกวรรณ สอนสุภาพ
น.ส.พานทอง มาขัน
น.ส.รัชบาวรรณ ชาลีเอ่น
น.ส.สุกลั ยา ศรีประเสริฐ
น.ส.นิศาชล เกษทองมา
น.ส.ปิยะวรรณ์ แก้วบุดดา
น.ส.พิรุณรัตน์ นนทวิศรุต
น.ส.กวินสรากานต์ นันทะผ่อง
น.ส.กนกวรรณ รู้ขาย
น.ส.ณัฐริกา วงษาเสนา
น.ส.รัตติกา บงแก้ว
น.ส.วันวิสา สารวงษ์
น.ส.สุจิตตรา นามบุญมี
น.ส.สุดารัตน์ สุพรรณ์พุทธา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 6 (โปรแกรมวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์)
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

28184
28195
28422
28427
28430
28536
28637
28638
30660
30684
30685
28233
28304
28312
28315
28408
28418
28421
28452
28457
28515
28628
28660
28670
29492
30056
30661
30663
30686
30687
30688
30689
30694
30695
30696

ชื่อ - สกุล
นายกษิดิศ น้อยมี
นายภูบดินทร์ สุขปื้อ
นายจารุภูมิ วชิรธรรมกุล
นายธนา พลซา
นายปิยะพงษ์ ศรีมงคล
นายสุรศักดิ์ สักกุนัน
นายปฐมพงษ์ ครสิงห์
นายพันธุ์พิศษิ ฐ์ บุณณพัศฐิตพงศ์
นายรัชพล คูหา
นายไวยากร นามวงษ์
นายอนุพงษ์ คาคูนา
น.ส.จุฑามาศ ผิวมะลิ
น.ส.ภัทรดา พรมโสภา
น.ส.ศิริลักษณ์ เลพล
น.ส.ออมทรัพย์ บุญป้อง
น.ส.รัฐกรานต์ พรมโสภา
น.ส.สุนิสา เหตุเกษ
น.ส.อาทิตยา ศรีสร้อย
น.ส.ธิดาพร ธรรมกุล
น.ส.พรชนก โยธาภักดี
น.ส.ศรัญญา สุขจิตร
น.ส.สิริลักษณ์ สมัยคา
น.ส.ธิติรัตน์ ภูมิดอนใส
น.ส.มนัญชยา แถลงกัน
น.ส.ณัฐสุดา ดิษเจริญ
นางสาวจรีรัตน์ ชาหล้า
น.ส.ฉันท์สินี จินดาวงค์
น.ส.พรนภา ชิวหา
น.ส.จารุวรรณ เลพล
น.ส.นุชธิดา ศรีเมือง
น.ส.แพรพิไล คามะนิตย์
น.ส.วนิดา ทุมมะดี
น.ส.สุธาดา แจ้งภูเขียว
น.ส.อริสรา อุปรีที
น.ส.อาทิตชยา เสนาะสาร

ชื่อ - สกุล

เรียนซาชัน

ครูที่ปรึกษา นายชาตรี เชือบุญมี
ครูที่ปรึกษา นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อห้อง ห้ามเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

นายกษิดิศ น้อยมี
นายภูบดินทร์ สุขปื้อ
นายจารุภูมิ วชิรธรรมกุล
นายธนา พลซา
นายปิยะพงษ์ ศรีมงคล
นายสุรศักดิ์ สักกุนัน
นายปฐมพงษ์ ครสิงห์
นายพันธุ์พิศษิ ฐ์ บุณณพัศฐิตพงศ์
นายรัชพล คูหา
นายไวยากร นามวงษ์
นายอนุพงษ์ คาคูนา
น.ส.จุฑามาศ ผิวมะลิ
น.ส.ภัทรดา พรมโสภา
น.ส.ศิริลักษณ์ เลพล
น.ส.ออมทรัพย์ บุญป้อง
น.ส.รัฐกรานต์ พรมโสภา
น.ส.สุนิสา เหตุเกษ
น.ส.อาทิตยา ศรีสร้อย
น.ส.ธิดาพร ธรรมกุล
น.ส.พรชนก โยธาภักดี
น.ส.ศรัญญา สุขจิตร
น.ส.สิริลักษณ์ สมัยคา
น.ส.ธิติรัตน์ ภูมิดอนใส
น.ส.มนัญชยา แถลงกัน
น.ส.ณัฐสุดา ดิษเจริญ
นางสาวจรีรัตน์ ชาหล้า
น.ส.ฉันท์สินี จินดาวงค์
น.ส.พรนภา ชิวหา
น.ส.จารุวรรณ เลพล
น.ส.นุชธิดา ศรีเมือง
น.ส.แพรพิไล คามะนิตย์
น.ส.วนิดา ทุมมะดี
น.ส.สุธาดา แจ้งภูเขียว
น.ส.อริสรา อุปรีที
น.ส.อาทิตชยา เสนาะสาร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 7 (โปรแกรมคณิต - ภำษำ)
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

28188
28280
28370
28436
28592
28640
28198
28242
28292
28456
28459
28520
28543
28576
28630
28657
28658
28673
28681
28693
28697
28698
28702
28706
30645
30699
30700
30701
30702
30703
30704
30705
30706

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

นายณัฎฐากร พิพิธกุล
นายภัทรพงษ์ สมีแจ่ม
นายจักรพรรณ ทันขา
นายวุฒิชัย เนตรวงค์อินทร์
นายวัชรากร มงคล
นายรนดิศ ขจรกุลวณิชย์
น.ส.กัลยา บัวบานบุตร
น.ส.เบญจภรณ์ หมอแสน
น.ส.จุฑามาศ หอมรอด
น.ส.ปิยะดา นามวงษ์
น.ส.รุ่งนภา จันทา
น.ส.สุพรรณษา น้อยมี
น.ส.กาญจนา บัวระภา
น.ส.อุตรานุช คาแก้ว
น.ส.อารียา เกษทองมา
น.ส.ตามตะวัน โสดามา
น.ส.ทิพย์สุดา ดวงวิเศษ
น.ส.วารุณี บุญมาสัย
น.ส.อภัสชาติ แก้วที
น.ส.เกวลิน ศรีแก้ว
น.ส.ธัญลักษณ์ สงเมือง
น.ส.นริศรา คิริชี
น.ส.มุฐิตา อินทร์เจริญ
น.ส.ศุภร อินทร์เพ็ชร
น.ส.ทิพย์รัตน์ พิมคีรี
น.ส.ชญาดา ไมยโพธิ์
น.ส.ณัฏฐ์สุดา เพียจุ่น
น.ส.นัฐชฎา พลทะยาน
น.ส.รชตวรรณ พรหมหาราช
น.ส.รัตนาภรณ์ แก่นตา
น.ส.วิลาวัณย์ วงษา
น.ส.อรสา จันทะฤทธิ์
น.ส.อาริสา คาแหงพล

นายณัฎฐากร พิพิธกุล
นายภัทรพงษ์ สมีแจ่ม
นายจักรพรรณ ทันขา
นายวุฒิชัย เนตรวงค์อินทร์
นายวัชรากร มงคล
นายรนดิศ ขจรกุลวณิชย์
น.ส.กัลยา บัวบานบุตร
น.ส.เบญจภรณ์ หมอแสน
น.ส.จุฑามาศ หอมรอด
น.ส.ปิยะดา นามวงษ์
น.ส.รุ่งนภา จันทา
น.ส.สุพรรณษา น้อยมี
น.ส.กาญจนา บัวระภา
น.ส.อุตรานุช คาแก้ว
น.ส.อารียา เกษทองมา
น.ส.ตามตะวัน โสดามา
น.ส.ทิพย์สุดา ดวงวิเศษ
น.ส.วารุณี บุญมาสัย
น.ส.อภัสชาติ แก้วที
น.ส.เกวลิน ศรีแก้ว
น.ส.ธัญลักษณ์ สงเมือง
น.ส.นริศรา คิริชี
น.ส.มุฐิตา อินทร์เจริญ
น.ส.ศุภร อินทร์เพ็ชร
น.ส.ทิพย์รัตน์ พิมคีรี
น.ส.ชญาดา ไมยโพธิ์
น.ส.ณัฏฐ์สุดา เพียจุ่น
น.ส.นัฐชฎา พลทะยาน
น.ส.รชตวรรณ พรหมหาราช
น.ส.รัตนาภรณ์ แก่นตา
น.ส.วิลาวัณย์ วงษา
น.ส.อรสา จันทะฤทธิ์
น.ส.อาริสา คาแหงพล

ครูที่ปรึกษำ นำงสำววชิรำ บัวมี
ครูที่ปรึกษำ Miss. Mantan Belinda babila
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 8 (โปรแกรมคณิต - ภำษำ)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง 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

28218
28334
28371
28377
28386
28478
28527
28528
28532
28642
30130
28205
28240
28241
28290
28305
28359
28417
28460
28471
28509
28562
28601
28683
28695
30710
30711
30712
30714
30715
30717
30721
30722

ชื่อ - สกุล
นายพงศพัศ ชาญประไพร
นายพงสิทธิ์ แม่นปืน
นายจิรพงศ์ คาคุณนา
นายธนกฤษ สิงห์ทองลา
นายภัทรพงษ์ ศรีหงษา
นายณัฐวัตร คุณนา
นายณัฐภัทร ช่างไชย
นายดวงชีวะ สนิทยา
นายพีรภัทร สืบสาย
นายสิรธีร์ ลุนระวงศ์
นายอภิชาติ อาจดวงดี
น.ส.ศศิธร สุธรรมมา
น.ส.นิษิตา แก้วกันหา
น.ส.บัณฑิยา เรืองสวัสดิ์
น.ส.ขวัญชนก สอนสุภาพ
น.ส.ยุวลักษณ์ ปิดจะดี
น.ส.ธิญาดา มาตย์นอก
น.ส.สุนัชชา ทาจาปา
น.ส.วรดา พาเสนา
น.ส.อลิษา จันทะประทุม
น.ส.รัตนาภรณ์ ซาทองไหล
น.ส.พรรณษา ไฮงาม
น.ส.จันทนิภา บัวบาลบุตร
น.ส.อัจฉรา ชมแก้ว
น.ส.ขัตติยาพร ดอกจันทร์
น.ส.ฤทัยรัตน์ ถิ่นคาบง
น.ส.สิริยากร เพียรบรรจง
น.ส.เอมมิกา กันยาประสิทธิ์
น.ส.ศิริลักษณ์ นามผา
น.ส.ศิริวรรณ หอมพะวงษ์
น.ส.จุติมาพร เศรตบุตร
น.ส.พนิดา วันนา
น.ส.พรพิมล จันทะประสิทธิ์

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวนำรีรัตน์ เต็มบุญ
ครูที่ปรึกษำ นำยปรำโมทย์ กออัศวโกวิทย์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นายพงศพัศ ชาญประไพร
นายพงสิทธิ์ แม่นปืน
นายจิรพงศ์ คาคุณนา
นายธนกฤษ สิงห์ทองลา
นายภัทรพงษ์ ศรีหงษา
นายณัฐวัตร คุณนา
นายณัฐภัทร ช่างไชย
นายดวงชีวะ สนิทยา
นายพีรภัทร สืบสาย
นายสิรธีร์ ลุนระวงศ์
นายอภิชาติ อาจดวงดี
น.ส.ศศิธร สุธรรมมา
น.ส.นิษิตา แก้วกันหา
น.ส.บัณฑิยา เรืองสวัสดิ์
น.ส.ขวัญชนก สอนสุภาพ
น.ส.ยุวลักษณ์ ปิดจะดี
น.ส.ธิญาดา มาตย์นอก
น.ส.สุนัชชา ทาจาปา
น.ส.วรดา พาเสนา
น.ส.อลิษา จันทะประทุม
น.ส.รัตนาภรณ์ ซาทองไหล
น.ส.พรรณษา ไฮงาม
น.ส.จันทนิภา บัวบาลบุตร
น.ส.อัจฉรา ชมแก้ว
น.ส.ขัตติยาพร ดอกจันทร์
น.ส.ฤทัยรัตน์ ถิ่นคาบง
น.ส.สิริยากร เพียรบรรจง
น.ส.เอมมิกา กันยาประสิทธิ์
น.ส.ศิริลักษณ์ นามผา
น.ส.ศิริวรรณ หอมพะวงษ์
น.ส.จุติมาพร เศรตบุตร
น.ส.พนิดา วันนา
น.ส.พรพิมล จันทะประสิทธิ์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 9 (โปรแกรมคณิต - ภำษำ)
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

27507
27540
27723
28229
28263
28264
28274
28285
28373
28381
28423
28481
28483
30105
30713
28250
28257
28308
28313
28350
28360
28365
28368
28403
28488
28494
28498
28568
30121
30708
30720

ชื่อ - สกุล
นายอารักษ์ นาร่อง
นายภัสกร บุตรดีเลิศ
นายกฤษณพงศ์ พลซา
นายอภิสิทธิ์ สะดาเเนน
นายกนกพล นานอก
นายจักรพงษ์ ธรรมกุล
นายธรรมรัตน์ แสงโทโพธิ์
นายอธิวัฒน์ ทิศอาจ
นายณัฐวัฒน์ กิริชี
นายธีระ มะปะเข
นายจีรวัฒน์ ธรรมเเก้ว
นายวุฒิชัย หมอแสน
นายศุภชัย คามา
นายธนพงษ์ ขัติสอน
นายพยัพ ทองศรี
น.ส.รัตนวลี บาดาจันทร์
น.ส.อนุธิดา พลซา
น.ส.วรนุช ภานุรักษ์
น.ส.สุทธิดา ทองโสด
น.ส.กิตติยา แสนแก้ว
น.ส.ธิดาวัลย์ หิรัญโท
น.ส.วรัญญา อรัญมาลา
น.ส.อรนิตย์ ภาษี
น.ส.เบจวรรณ สรวลเส
น.ส.กนกภรณ์ เจริญพงษ์
น.ส.ชุตินันท์ คาไล้
น.ส.นภัสสร อาจปาสา
น.ส.ศศิธร สุขอยู่
นางสาวอุทุมพร ม่วงคุ
น.ส.รัชนีกร สีดา
น.ส.ปภัสรา ชาภักดี

ชื่อ - สกุล

เรียนซาชัน

เรียนซาชัน

ครูที่ปรึกษำ นำงสุธำสินี ดำวเรือง
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

นายอารักษ์ นาร่อง
นายภัสกร บุตรดีเลิศ
นายกฤษณพงศ์ พลซา
นายอภิสิทธิ์ สะดาเเนน
นายกนกพล นานอก
นายจักรพงษ์ ธรรมกุล
นายธรรมรัตน์ แสงโทโพธิ์
นายอธิวัฒน์ ทิศอาจ
นายณัฐวัฒน์ กิริชี
นายธีระ มะปะเข
นายจีรวัฒน์ ธรรมเเก้ว
นายวุฒิชัย หมอแสน
นายศุภชัย คามา
นายธนพงษ์ ขัติสอน
นายพยัพ ทองศรี
น.ส.รัตนวลี บาดาจันทร์
น.ส.อนุธิดา พลซา
น.ส.วรนุช ภานุรักษ์
น.ส.สุทธิดา ทองโสด
น.ส.กิตติยา แสนแก้ว
น.ส.ธิดาวัลย์ หิรัญโท
น.ส.วรัญญา อรัญมาลา
น.ส.อรนิตย์ ภาษี
น.ส.เบจวรรณ สรวลเส
น.ส.กนกภรณ์ เจริญพงษ์
น.ส.ชุตินันท์ คาไล้
น.ส.นภัสสร อาจปาสา
น.ส.ศศิธร สุขอยู่
นางสาวอุทุมพร ม่วงคุ
น.ส.รัชนีกร สีดา
น.ส.ปภัสรา ชาภักดี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 10 (โปรแกรมคณิต - ภำษำ)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง 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

27630
27634
28190
28211
28227
28316
28330
28348
28424
28540
30697
30698
30707
30716
28239
28246
28293
28300
28351
28356
28405
28464
28495
28496
28523
28566
30718
30719

ชื่อ - สกุล
นายไตรทศ พรมมา
นายพัสกร หนองทุ่ม
นายธนทิพย์ รักขุมแก้ว
นายญัตติภูมิ พรมมี
นายสุเมธ บุญหลาย
นายกิตติพงษ์ บรรพลา
นายประกาศิต ศักดาพิทักษ์
นายอุดมเอก กล้ารอด
นายชลสิทธิ์ อ่อนด้วง
นายอภิวันท์ จันทิหล้า
นายณัฐวุฒิ ทองไทย
นายเมธัส ไชยพิลา
นายภัชรพล สายธารพรม
นายพุฒิพงศ์ วงษ์จันทร์
น.ส.นิลาวัลย์ ผางมา
น.ส.พรรณภัทร บุตรตะพรม
น.ส.จุฬาลักษณ์ ชาชุมพร
น.ส.ปิ่นสุดา วังคีรี
น.ส.กุลธิดา ศรีเชียงสา
น.ส.ฑาริกา หมอยา
น.ส.ปาริสา ศรีทอง
น.ส.ศิริประภา พลซา
น.ส.ญาณีนุช คาลาจันทร์
น.ส.ธิดารัตน์ วงษ์สุริย์
น.ส.อมรรัตน์ ประเสริฐสังข์
น.ส.วิไลรัตน์ สกุลจาป
น.ส.ดรุณี สอนสุภาพ
น.ส.ธิดารัตน์ รัตนมงคล

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวศิริพร วุทธนู
ครูที่ปรึกษำ นำยวิชำญ ศรีจันทร์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นายไตรทศ พรมมา
นายพัสกร หนองทุ่ม
นายธนทิพย์ รักขุมแก้ว
นายญัตติภูมิ พรมมี
นายสุเมธ บุญหลาย
นายกิตติพงษ์ บรรพลา
นายประกาศิต ศักดาพิทักษ์
นายอุดมเอก กล้ารอด
นายชลสิทธิ์ อ่อนด้วง
นายอภิวันท์ จันทิหล้า
นายณัฐวุฒิ ทองไทย
นายเมธัส ไชยพิลา
นายภัชรพล สายธารพรม
นายพุฒิพงศ์ วงษ์จันทร์
น.ส.นิลาวัลย์ ผางมา
น.ส.พรรณภัทร บุตรตะพรม
น.ส.จุฬาลักษณ์ ชาชุมพร
น.ส.ปิ่นสุดา วังคีรี
น.ส.กุลธิดา ศรีเชียงสา
น.ส.ฑาริกา หมอยา
น.ส.ปาริสา ศรีทอง
น.ส.ศิริประภา พลซา
น.ส.ญาณีนุช คาลาจันทร์
น.ส.ธิดารัตน์ วงษ์สุริย์
น.ส.อมรรัตน์ ประเสริฐสังข์
น.ส.วิไลรัตน์ สกุลจาป
น.ส.ดรุณี สอนสุภาพ
น.ส.ธิดารัตน์ รัตนมงคล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 11 (โปรแกรมศิลป-ดนตรี)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

27495
28385
28393
28690
30723
30724
30725
28204
30668
30726
30727
30728

ชื่อ - สกุล
นายภัทรวุฒิ คามา
นายภควัต ดามัง
นายอภินันท์ ลาวัลย์
นายศราวิน หว่อง
นายณัฐชนน เรืองเดชา
นายภานุวัฒน์ สุวรรณชาติ
นายสถาพร สุติ
น.ส.ศรัญญา เสลานนท์
น.ส.บุบผา ปัดชา
น.ส.ชัญญานุช ไชยศึก
น.ส.ปรางทอง ศรีเมือง
น.ส.พิชชากร สลางสิงห์

ชื่อ - สกุล
ดนต
ดนต
ดนต
ดนต
ดนต
ดนต
ดนต
ศิลป์
ศิลป์
ดนต
ศิลป์
ศิลป์

เรียนซาชัน

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวรสสุคนธ์ นำมกันยำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

นายภัทรวุฒิ คามา
นายภควัต ดามัง
นายอภินันท์ ลาวัลย์
นายศราวิน หว่อง
นายณัฐชนน เรืองเดชา
นายภานุวัฒน์ สุวรรณชาติ
นายสถาพร สุติ
น.ส.ศรัญญา เสลานนท์
น.ส.บุบผา ปัดชา
น.ส.ชัญญานุช ไชยศึก
น.ส.ปรางทอง ศรีเมือง
น.ส.พิชชากร สลางสิงห์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 12 (โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ Science Program)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจาตัว

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

28476
28206
28208
28444
28448
28545
28549
28615
28647
28649
28650
28654
28666
28707
30729

ชื่อ - สกุล
นายชลสิทธิ์ กองกลิ่น
น.ส.สุดารัตน์ ปานพูล
น.ส.อรวี พอใจ
น.ส.ชนิฎาภรณ์ บุญเชิด
น.ส.ณัชชา อินจันทร์
น.ส.เกศแก้ว วิยะวรรณ
น.ส.จุฑารัตน์ ขันคา
น.ส.ปานเงิน พุทธหล้า
น.ส.กุลณัฐ ดวงประทุม
น.ส.จันทร์ทิพย์ พิมคีรี
น.ส.ชลลดา คามงคุณ
น.ส.ณัฐริกานต์ จันทะฟอง
น.ส.พิมพ์อัปสร พวงพิลา
น.ส.สุนิสา วงพิลา
น.ส.จิรภิญญา ธิติมูล

ครูที่ปรึกษำ นำงนภำวรรณ พลเวียงธรรม
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวชลธิชำ จันสีดำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นายชลสิทธิ์ กองกลิ่น
น.ส.สุดารัตน์ ปานพูล
น.ส.อรวี พอใจ
น.ส.ชนิฎาภรณ์ บุญเชิด
น.ส.ณัชชา อินจันทร์
น.ส.เกศแก้ว วิยะวรรณ
น.ส.จุฑารัตน์ ขันคา
น.ส.ปานเงิน พุทธหล้า
น.ส.กุลณัฐ ดวงประทุม
น.ส.จันทร์ทิพย์ พิมคีรี
น.ส.ชลลดา คามงคุณ
น.ส.ณัฐริกานต์ จันทะฟอง
น.ส.พิมพ์อัปสร พวงพิลา
น.ส.สุนิสา วงพิลา
น.ส.จิรภิญญา ธิติมูล

