รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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
40
41
42
43
44
45
46
47
48

27489
27882
27893
27931
27935
27943
30011
27716
27787
27808
27819
27821
27822
27825
27843
27853
27869
27870
27872
27905
27906
27908
27911
27912
27913
27920
27922
27927
27929
27945
27946
27947
27953
27956
27960
27962
27966
27968
27969
27970
27971
27973
27975
27981
30013
30016
30027
30038

ชื่อ - สกุล
นำยธนธร บึงเจริญ
นำยคงกะพัน พลซำ
นำยภูวนำรถ ดำศรี
นำยกรรชัย คำขัน
นำยทศพร สร้อยตำ
นำยยุทธพิชัย สมีงำม
นำยอภิสิทธิ์ สอนสุภำพ
นำงสำวอภิญญำ บัวระภำ
นำงสำวกุลวดี ทำมำศ
นำงสำวรัตพร จุตตะโน
นำงสำวสุธิมนต์ แก้วจูมพล
นำงสำวสุพิชญำ เข็มทอง
นำงสำวสุภำภรณ์ ไชยพิเดช
นำงสำวอริศรำ ต้นคำ
นำงสำวกมลชนก แน่นหนำ
นำงสำวณัชชำ พรมมำศ
นำงสำวศศิกำญจน์ จะระธรรมโม
นำงสำวศศิธร ภู่ระหงษ์
นำงสำวสำธิกำ ภูพวก
นำงสำวดวงฤดี สีสวัสดิ์
นำงสำวทิวำวรรณ รังมะโน
นำงสำวนลพรรณ พิมคีรี
นำงสำวปภัสรำ งอกงำม
นำงสำวประภัสสร นครขวำง
นำงสำวปวีณำ ผ่องแผ้ว
นำงสำวรุ่งฤดี แก่งดำภำ
นำงสำววริญธร หมอยำ
นำงสำวสิริวิมล แก่งจำปำ
นำงสำวอนันตญำ อัปมระกำ
นำงสำวกัญญำณี เพียภู
นำงสำวจุฬำลักษณ์ หำทอน
นำงสำวญำนิกำ สวยกลำง
นำงสำวนรินรัตน์ โคตรอ่อน
นำงสำวนิชกำนต์ สร้อยสน
นำงสำวปรำณีดำ เมฆแสน
นำงสำวพรพรรณ สุวรรณรำช
นำงสำวเพชรลดำ ยอดคีรี
นำงสำวยุพำ นำวงศรี
นำงสำวรวงข้ำว ทองเขียว
นำงสำวรัตติกำล รัตนทิพย์
นำงสำวรินลดำ แก้ววงษำ
นำงสำววรำพร ชัยหำ
นำงสำวศตพร เกษทองมำ
นำงสำวอรอนงค์ กิ่งไผ่กลำง
นำงสำวนลินนิภำ แสงดำนุช
นำงสำวมิลดำ เนตรรุ่ง
นำงสำวรัชดำภรณ์ นครชัย
นำงสำวจิรำพัฒน์ ดวงล้อมจันทร์

ครูที่ปรึกษำ นำยชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
ครูที่ปรึกษำ นำงวิรำกร เวียงสมุทร
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยธนธร บึงเจริญ
นำยคงกะพัน พลซำ
นำยภูวนำรถ ดำศรี
นำยกรรชัย คำขัน
นำยทศพร สร้อยตำ
นำยยุทธพิชัย สมีงำม
นำยอภิสิทธิ์ สอนสุภำพ
นำงสำวอภิญญำ บัวระภำ
นำงสำวกุลวดี ทำมำศ
นำงสำวรัตพร จุตตะโน
นำงสำวสุธิมนต์ แก้วจูมพล
นำงสำวสุพิชญำ เข็มทอง
นำงสำวสุภำภรณ์ ไชยพิเดช
นำงสำวอริศรำ ต้นคำ
นำงสำวกมลชนก แน่นหนำ
นำงสำวณัชชำ พรมมำศ
นำงสำวศศิกำญจน์ จะระธรรมโม
นำงสำวศศิธร ภู่ระหงษ์
นำงสำวสำธิกำ ภูพวก
นำงสำวดวงฤดี สีสวัสดิ์
นำงสำวทิวำวรรณ รังมะโน
นำงสำวนลพรรณ พิมคีรี
นำงสำวปภัสรำ งอกงำม
นำงสำวประภัสสร นครขวำง
นำงสำวปวีณำ ผ่องแผ้ว
นำงสำวรุ่งฤดี แก่งดำภำ
นำงสำววริญธร หมอยำ
นำงสำวสิริวิมล แก่งจำปำ
นำงสำวอนันตญำ อัปมระกำ
นำงสำวกัญญำณี เพียภู
นำงสำวจุฬำลักษณ์ หำทอน
นำงสำวญำนิกำ สวยกลำง
นำงสำวนรินรัตน์ โคตรอ่อน
นำงสำวนิชกำนต์ สร้อยสน
นำงสำวปรำณีดำ เมฆแสน
นำงสำวพรพรรณ สุวรรณรำช
นำงสำวเพชรลดำ ยอดคีรี
นำงสำวยุพำ นำวงศรี
นำงสำวรวงข้ำว ทองเขียว
นำงสำวรัตติกำล รัตนทิพย์
นำงสำวรินลดำ แก้ววงษำ
นำงสำววรำพร ชัยหำ
นำงสำวศตพร เกษทองมำ
นำงสำวอรอนงค์ กิ่งไผ่กลำง
นำงสำวนลินนิภำ แสงดำนุช
นำงสำวมิลดำ เนตรรุ่ง
นำงสำวรัชดำภรณ์ นครชัย
นำงสำวจิรำพัฒน์ ดวงล้อมจันทร์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

27492
27682
27885
27933
30009
30010
30136
27512
27555
27613
27654
27709
27742
27743
27748
27757
27760
27761
27770
27790
27800
27816
27817
27848
27851
27857
27858
27866
27867
27873
27902
27910
27917
27924
27930
27959
27961
27980
27989
30012
30014
30017
30029
30032
30058
30060
30067
30075

ชื่อ - สกุล
นำยพีรพัฒน์ คำขันธ์
นำยฤทธิชัย แก้วกงพำน
นำยจักรรินทร์ พลซำ
นำยชินวัตร เขียนศรีอ่อน
นำยรุ่งเรือง พันลูกท้ำว
นำยวีรวัฒน์ ทำดำ
นำยศุภวิชญ์ แจ่มใส
นำงสำวญำณิศำ สุขบัว
นำงสำวเก็จมณี บุผู
นำงสำวรังสิมำ สุวรรณรอด
นำงสำวปวีณำ อุทธบูรณ์
นำงสำววรรณวิภำ วรรณไชย
นำงสำวณัฐรัตน์ วรรณภำ
นำงสำวตรีญำณภัทร แถลงกัณฑ์
นำงสำวปนัดดำ ธรรมกุล
นำงสำวภำฤดี วงษำ
นำงสำวมนัชญำ กลำงรำช
นำงสำวมำริษำ สุวรรณสนธิ์
นำงสำวศิริยำพร ธุลี
นำงสำวชลดำ หัสนำม
นำงสำวปิยะนันท์ คำมูลศรี
นำงสำวศิวพร เกษทองมำ
นำงสำวสวิตตำ ทับแปลง
นำงสำวกุลณัฐ กองสิงห์
นำงสำวชญำดำ อำจแก้ว
นำงสำวเตชินี ศรีรินยำ
นำงสำวธัญญำรักษ์ นันทะโชติ
นำงสำวรังสิมำ ศรีอินทร์
นำงสำวรัชดำพร เวียงอินทร์
นำงสำวสุกญ
ั ญำ คำอ่อน
นำงสำวชนม์นิภำ รัตนนท์
นำงสำวนันทิชำ สักกุนัน
นำงสำวพิยะดำ ล้วนอำนวยโชค
นำงสำวศศิวิมล บุญประสพ
นำงสำวอำทิตยำ วรรณชัย
นำงสำวปนัดดำ มหำสิงห์
นำงสำวปิยะพร ศรีทอง
นำงสำวอทิตติญำกร พลหงษ์
นำงสำวปัฐมำภรณ์ ภูหัวดอน
นำงสำวณัฐพร อุ่นใจ
นำงสำวพรนัชชำ จำรยุ้ย
นำงสำวอรอนงค์ วังคีลี
นำงสำววรรณภำ สมหวำน
นำงสำวอรวรรณ จันทะสิงห์
นำงสำวช่อกนก บำงประอินทร์
นำงสำวณัฐภัทร ทองดี
นำงสำวอำรียำ ตองหว้ำน
นำงสำวทิพรัตน์ บงแก้ว

ครูที่ปรึกษำ นำงวรำภรณ์ พลซำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยพีรพัฒน์ คำขันธ์
นำยฤทธิชัย แก้วกงพำน
นำยจักรรินทร์ พลซำ
นำยชินวัตร เขียนศรีอ่อน
นำยรุ่งเรือง พันลูกท้ำว
นำยวีรวัฒน์ ทำดำ
นำยศุภวิชญ์ แจ่มใส
นำงสำวญำณิศำ สุขบัว
นำงสำวเก็จมณี บุผู
นำงสำวรังสิมำ สุวรรณรอด
นำงสำวปวีณำ อุทธบูรณ์
นำงสำววรรณวิภำ วรรณไชย
นำงสำวณัฐรัตน์ วรรณภำ
นำงสำวตรีญำณภัทร แถลงกัณฑ์
นำงสำวปนัดดำ ธรรมกุล
นำงสำวภำฤดี วงษำ
นำงสำวมนัชญำ กลำงรำช
นำงสำวมำริษำ สุวรรณสนธิ์
นำงสำวศิริยำพร ธุลี
นำงสำวชลดำ หัสนำม
นำงสำวปิยะนันท์ คำมูลศรี
นำงสำวศิวพร เกษทองมำ
นำงสำวสวิตตำ ทับแปลง
นำงสำวกุลณัฐ กองสิงห์
นำงสำวชญำดำ อำจแก้ว
นำงสำวเตชินี ศรีรินยำ
นำงสำวธัญญำรักษ์ นันทะโชติ
นำงสำวรังสิมำ ศรีอินทร์
นำงสำวรัชดำพร เวียงอินทร์
นำงสำวสุกญ
ั ญำ คำอ่อน
นำงสำวชนม์นิภำ รัตนนท์
นำงสำวนันทิชำ สักกุนัน
นำงสำวพิยะดำ ล้วนอำนวยโชค
นำงสำวศศิวิมล บุญประสพ
นำงสำวอำทิตยำ วรรณชัย
นำงสำวปนัดดำ มหำสิงห์
นำงสำวปิยะพร ศรีทอง
นำงสำวอทิตติญำกร พลหงษ์
นำงสำวปัฐมำภรณ์ ภูหัวดอน
นำงสำวณัฐพร อุ่นใจ
นำงสำวพรนัชชำ จำรยุ้ย
นำงสำวอรอนงค์ วังคีลี
นำงสำววรรณภำ สมหวำน
นำงสำวอรวรรณ จันทะสิงห์
นำงสำวช่อกนก บำงประอินทร์
นำงสำวณัฐภัทร ทองดี
นำงสำวอำรียำ ตองหว้ำน
นำงสำวทิพรัตน์ บงแก้ว

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 3 (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
40
41
42

27573
27585
27829
27881
27888
27932
27939
27941
27944
30020
30035
27565
27689
27693
27698
27707
27712
27722
27746
27811
27846
27850
27852
27860
27901
27903
27907
27925
30015
30018
30030
30036
30037
30039
30040
30041
30042
30043
30044
30045
30046
30048

ชื่อ - สกุล
นำยฉัตรมงคล ตำสี
นำยพรรฆวัต โชติพูล
นำยจิรัฎฐ์ ยั้งระหัด
นำยกิตติชัย ทองดีบุตร
นำยธีรพัฒน์ นิลคำ
นำยกิตติศกั ดิ์ โสพันธ์
นำยปิยวัฒน์ สุขขำ
นำยพันธสัญญำ แก้วเข้ม
นำยวุฒชิ ัย วงษ์นำงำม
นำยณัฐวัฒน์ อินทร์อุ
นำยจิตรกร กุลวงษ์
นำงสำวสุรธิดำ คำมิ่ง
นำงสำวกอบกุล บิดำศรี
นำงสำวจำรุวรรณ ขุนสอน
นำงสำวณัฏฐพร นำมกิ่ง
นำงสำวพรชิตำ คล้ำยประยูร
นำงสำวสุชำดำ พรมโสภำ
นำงสำวอิสริยำ แก้วยม
นำงสำวธิดำรัตน์ พลเยี่ยม
นำงสำวลัดดำวรรณ ศรีบุรินทร์
นำงสำวกัลญำณี ทวีแก้ว
นำงสำวคณิศร พงษ์ธนู
นำงสำวชลพิชำ วำยประโคน
นำงสำวนันทิชำ พิมเห็ม
นำงสำวจุฑำรัตน์ ทองลี
นำงสำวญำนิสำ สอนสุภำพ
นำงสำวนริศรำ คำชด
นำงสำวศุภสุตำ ประเสริฐ
นำงสำวภัทรสุดำ สุธรรมมำ
นำงสำวอินทิรำ เศษฐำนันท์
นำงสำววันเพ็ญ ศรีบุรินทร์
นำงสำวกนกพร แถลงกัณฑ์
นำงสำวกัลยำณี โสชู
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ชัยสงค์
นำงสำวนริศรำ หมอยำ
นำงสำวปรำรถนำ พิมมะทอง
นำงสำวเปรมฤดี ดำศรี
นำงสำวพรหมภัสร จันโท
นำงสำวภัทรสุดำ ชำวนำแปน
นำงสำวภูธนันธร ตะพิมพ์
นำงสำววีระญำ ศรีมงคล
นำงสำวอุบลวรรณ ผิวผ่อง

ครูที่ปรึกษำ นำงจินตนำ แสนสุวรรณ
ครูที่ปรึกษำ นำงยุวเรศ พิลำแดง
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยฉัตรมงคล ตำสี
นำยพรรฆวัต โชติพูล
นำยจิรัฎฐ์ ยั้งระหัด
นำยกิตติชัย ทองดีบุตร
นำยธีรพัฒน์ นิลคำ
นำยกิตติศกั ดิ์ โสพันธ์
นำยปิยวัฒน์ สุขขำ
นำยพันธสัญญำ แก้วเข้ม
นำยวุฒชิ ัย วงษ์นำงำม
นำยณัฐวัฒน์ อินทร์อุ
นำยจิตรกร กุลวงษ์
นำงสำวสุรธิดำ คำมิ่ง
นำงสำวกอบกุล บิดำศรี
นำงสำวจำรุวรรณ ขุนสอน
นำงสำวณัฏฐพร นำมกิ่ง
นำงสำวพรชิตำ คล้ำยประยูร
นำงสำวสุชำดำ พรมโสภำ
นำงสำวอิสริยำ แก้วยม
นำงสำวธิดำรัตน์ พลเยี่ยม
นำงสำวลัดดำวรรณ ศรีบุรินทร์
นำงสำวกัลญำณี ทวีแก้ว
นำงสำวคณิศร พงษ์ธนู
นำงสำวชลพิชำ วำยประโคน
นำงสำวนันทิชำ พิมเห็ม
นำงสำวจุฑำรัตน์ ทองลี
นำงสำวญำนิสำ สอนสุภำพ
นำงสำวนริศรำ คำชด
นำงสำวศุภสุตำ ประเสริฐ
นำงสำวภัทรสุดำ สุธรรมมำ
นำงสำวอินทิรำ เศษฐำนันท์
นำงสำววันเพ็ญ ศรีบุรินทร์
นำงสำวกนกพร แถลงกัณฑ์
นำงสำวกัลยำณี โสชู
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ชัยสงค์
นำงสำวนริศรำ หมอยำ
นำงสำวปรำรถนำ พิมมะทอง
นำงสำวเปรมฤดี ดำศรี
นำงสำวพรหมภัสร จันโท
นำงสำวภัทรสุดำ ชำวนำแปน
นำงสำวภูธนันธร ตะพิมพ์
นำงสำววีระญำ ศรีมงคล
นำงสำวอุบลวรรณ ผิวผ่อง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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
38
39
40
41

27626
27635
27640
27676
27729
27783
27836
27840
27889
27984
29495
30019
30021
30049
30050
30051
27704
27751
27753
27762
27802
27806
27813
27865
27876
27900
27915
30023
30024
30025
30026
30031
30034
30054
30057
30059
30061
30062
30063
30064
30732

ชื่อ - สกุล
นำยชินวัตร พรมโชติ
นำยพีรพัฒน์ ประเสริฐสัง
นำยวิจำรย์ ขุขันธ์
นำยณัฐวุฒิ นำทองบ่อ
นำยธีรกร มำกคช
นำยอดิศกั ดิ์ สุวรรณคำ
นำยมงคล คงภิวัฒนำ
นำยศรำวุธ กลิ่นจันทร์
นำยธีระพล ประทุมชำติ
นำยบดินทร์ วงษ์จรัสเพชร
นำยนวพล ตวงกระสินธุ์
นำยเจษฎำ วรรณชัย
นำยณัฐวุฒิ เกตุปิกลุ
นำยต่อตระกูล โสมน
นำยปิยะศักดิ์ มำระวัง
นำยศรัณย์ ทุมดี
นำงสำวปำริชำติ วุทธนู
นำงสำวปิยวรรณ ป้องขัน
นำงสำวพรพิมล ล่ำสัน
นำงสำวเมธำวี ศรีแก้ว
นำงสำวพรนภำ นำมวงษ์
นำงสำวภัทรวรินทร์ พิมคีรี
นำงสำววศำศิลป์ บัวบำนบุตร
นำงสำวภัทรวดี วงพิลำ
นำงสำวอรทัย ทองหล้ำ
นำงสำวจุฑำรัตน์ แซงวงษ์
นำงสำวปิยำภรณ์ สตำงค์จันทร์
นำงสำวจิรัญญำ วรรณชัย
นำงสำวชไมพร บำนสดชื่น
นำงสำวณภัทร บุญแสงศรี
นำงสำวนริศรำ พำนิล
นำงสำวสำยชล เมฆบุตร
นำงสำวอิสรำภรณ์ สอนเต็ม
นำงสำวกัญญำภัทร ศรีแดน
นำงสำวชลธิชำ ศรีบุรินทร์
นำงสำวญำริณดำ สะดำแนน
นำงสำวเบญจวรรณ สมสุข
นำงสำวพรรณพฤษำ อะพินรัมย์
นำงสำววรดำ ธิมำทำน
นำงสำววรำงคณำ ชัยบุตร
นำงสำวปัทมวรรณ วงษ์จันทร์

ครูที่ปรึกษำ นำยชัย กองสิงห์
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวเกษรำภรณ์ เหตุเกษ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยชินวัตร พรมโชติ
นำยพีรพัฒน์ ประเสริฐสัง
นำยวิจำรย์ ขุขันธ์
นำยณัฐวุฒิ นำทองบ่อ
นำยธีรกร มำกคช
นำยอดิศกั ดิ์ สุวรรณคำ
นำยมงคล คงภิวัฒนำ
นำยศรำวุธ กลิ่นจันทร์
นำยธีระพล ประทุมชำติ
นำยบดินทร์ วงษ์จรัสเพชร
นำยนวพล ตวงกระสินธุ์
นำยเจษฎำ วรรณชัย
นำยณัฐวุฒิ เกตุปิกลุ
นำยต่อตระกูล โสมน
นำยปิยะศักดิ์ มำระวัง
นำยศรัณย์ ทุมดี
นำงสำวปำริชำติ วุทธนู
นำงสำวปิยวรรณ ป้องขัน
นำงสำวพรพิมล ล่ำสัน
นำงสำวเมธำวี ศรีแก้ว
นำงสำวพรนภำ นำมวงษ์
นำงสำวภัทรวรินทร์ พิมคีรี
นำงสำววศำศิลป์ บัวบำนบุตร
นำงสำวภัทรวดี วงพิลำ
นำงสำวอรทัย ทองหล้ำ
นำงสำวจุฑำรัตน์ แซงวงษ์
นำงสำวปิยำภรณ์ สตำงค์จันทร์
นำงสำวจิรัญญำ วรรณชัย
นำงสำวชไมพร บำนสดชื่น
นำงสำวณภัทร บุญแสงศรี
นำงสำวนริศรำ พำนิล
นำงสำวสำยชล เมฆบุตร
นำงสำวอิสรำภรณ์ สอนเต็ม
นำงสำวกัญญำภัทร ศรีแดน
นำงสำวชลธิชำ ศรีบุรินทร์
นำงสำวญำริณดำ สะดำแนน
นำงสำวเบญจวรรณ สมสุข
นำงสำวพรรณพฤษำ อะพินรัมย์
นำงสำววรดำ ธิมำทำน
นำงสำววรำงคณำ ชัยบุตร
นำงสำวปัทมวรรณ วงษ์จันทร์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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

27628
27643
27686
27687
27736
27784
27884
30022
30069
27606
27615
27616
27618
27620
27670
27691
27705
27710
27718
27744
27754
27768
27789
27792
27794
27988
27990
30071
30072
30073
30074
30076
30077
30078
30081

ชื่อ - สกุล
นำยณัฐวัฒน์ วังคีรี
นำยอภิสิทธิ์ ขัตติสอน
นำยวำรุฬ สำสิงห์วัน
นำยวิชิตชัย ศรีเมือง
นำยวุฒศิ กั ดิ์ อุปรีที
นำยอนิรุทธิ์ แก่งจำปำ
นำยจักรพรรดิ์ เซ็นนิล
นำยภำนุวัฒน์ อ่อนหวำน
นำยเรืองศักดิ์ ทะนีดวง
นำงสำวธิดำภรณ์ กั้วศรี
นำงสำววิญำดำ ยศสุธรรม
นำงสำววิปณำลี จันทร์ตำสุข
นำงสำวศิริวรรณ ภูมิโสม
นำงสำวแสงสุดำ มุ่งกระโทก
นำงสำวอภิชญำ โคตมะณี
นำงสำวกิตติยำ มะลิสิงห์
นำงสำวปำริสำ ขุนศรี
นำงสำววัชรินทร์พร เกษทองมำ
นำงสำวอรอุมำ ขุขันธ์
นำงสำวทิพย์ศริ ิ ทีดี
นำงสำวพัชริดำ ขำรำชำ
นำงสำววันนิสำ มะลิสิงห์
นำงสำวชมพูนุท มำใส
นำงสำวณัฐพร ขุนศรี
นำงสำวธัญญลักษณ์ แก้วมงคล
นำงสำวชลธิชำ ทองนำเพียง
นำงสำวอมรำพร ภักมี
นำงสำว ธิดำรัตน์ วงษำ
นำงสำวเจนจิรำ หมอแพทย์
นำงสำวโญ แก้วมงคล
นำงสำวดวงฤดี บุญทัน
นำงสำวธีรำรัตน์ เรืองฤทธิ์
นำงสำวนันธิดำ วิปัสสำ
นำงสำวปนัดดำ ศรีมหำพรม
นำงสำวอรณิชำ กองตำ

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวจรีพร อนุศรี
ครูที่ปรึกษำ นำงนิศำชล อุทัยนิตย์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยณัฐวัฒน์ วังคีรี
นำยอภิสิทธิ์ ขัตติสอน
นำยวำรุฬ สำสิงห์วัน
นำยวิชิตชัย ศรีเมือง
นำยวุฒศิ กั ดิ์ อุปรีที
นำยอนิรุทธิ์ แก่งจำปำ
นำยจักรพรรดิ์ เซ็นนิล
นำยภำนุวัฒน์ อ่อนหวำน
นำยเรืองศักดิ์ ทะนีดวง
นำงสำวธิดำภรณ์ กั้วศรี
นำงสำววิญำดำ ยศสุธรรม
นำงสำววิปณำลี จันทร์ตำสุข
นำงสำวศิริวรรณ ภูมิโสม
นำงสำวแสงสุดำ มุ่งกระโทก
นำงสำวอภิชญำ โคตมะณี
นำงสำวกิตติยำ มะลิสิงห์
นำงสำวปำริสำ ขุนศรี
นำงสำววัชรินทร์พร เกษทองมำ
นำงสำวอรอุมำ ขุขันธ์
นำงสำวทิพย์ศริ ิ ทีดี
นำงสำวพัชริดำ ขำรำชำ
นำงสำววันนิสำ มะลิสิงห์
นำงสำวชมพูนุท มำใส
นำงสำวณัฐพร ขุนศรี
นำงสำวธัญญลักษณ์ แก้วมงคล
นำงสำวชลธิชำ ทองนำเพียง
นำงสำวอมรำพร ภักมี
นำงสำว ธิดำรัตน์ วงษำ
นำงสำวเจนจิรำ หมอแพทย์
นำงสำวโญ แก้วมงคล
นำงสำวดวงฤดี บุญทัน
นำงสำวธีรำรัตน์ เรืองฤทธิ์
นำงสำวนันธิดำ วิปัสสำ
นำงสำวปนัดดำ ศรีมหำพรม
นำงสำวอรณิชำ กองตำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 6 (โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ : Science Program)
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

27831
27841
27879
27886
27894
27938
27942
27985
30082
27845
27898
27899
27923
27964
27967
27974
27976

ชื่อ - สกุล
นำยชลสิทธิ์ สุขเกษม
นำยศุภเกียรติ ธัญญะประกอบ
นำยกฤษฎำพร ศรีพรรณ์
นำยณัฐวุฒิ นิพวงลำ
นำยรัฐพล โสมำศรี
นำยนวพล บุญเสริม
นำยภูผำ สมภำร
นำยมกรธวัช จันปุ่ม
นำยชนวัธน์ คำภำพล
นำงสำวกัญญำภัค รักไทย
นำงสำวจำรุวรรณ บุญสงค์
นำงสำวจิรัชญำ เกษทองมำ
นำงสำวศศิธร บุญหนัก
นำงสำวพิมพ์รัตน์ ศรีสวัสดิ์
นำงสำวภำณุมำศ แสงปำก
นำงสำววัลย์ลดำ เทสี
นำงสำวศุภธิดำ พรมลุน

ครูที่ปรึกษำ นำยเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น
ครูที่ปรึกษำ นำยวิทศรุทธิ์ ดำเหล็ก
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยชลสิทธิ์ สุขเกษม
นำยศุภเกียรติ ธัญญะประกอบ
นำยกฤษฎำพร ศรีพรรณ์
นำยณัฐวุฒิ นิพวงลำ
นำยรัฐพล โสมำศรี
นำยนวพล บุญเสริม
นำยภูผำ สมภำร
นำยมกรธวัช จันปุ่ม
นำยชนวัธน์ คำภำพล
นำงสำวกัญญำภัค รักไทย
นำงสำวจำรุวรรณ บุญสงค์
นำงสำวจิรัชญำ เกษทองมำ
นำงสำวศศิธร บุญหนัก
นำงสำวพิมพ์รัตน์ ศรีสวัสดิ์
นำงสำวภำณุมำศ แสงปำก
นำงสำววัลย์ลดำ เทสี
นำงสำวศุภธิดำ พรมลุน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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
34
35
36
37
38

27485
27503
27578
27781
27782
27785
27887
27892
30083
27566
27692
27702
27717
27720
27749
27788
27791
27795
27796
27812
27854
27855
27859
27878
27895
27909
27914
27928
27979
30033
30085
30086
30088
30089
30095
30100
30117
30118

ชื่อ - สกุล
นำยเกษมสันต์ คุณสำร
นำยวัชรพล คำรัง
นำยทิวำกร แก้วกันหำ
นำยวีระยุทธ พลซำ
นำยวุฒภิ ัทร เทียมรำช
นำยอนุวัต ป้องขัน
นำยธันวำ รอดภัย
นำยภูมิพัฒน์ ดวงดี
นำยกันตพัฒน์ ธิมำทำน
นำงสำวอนุธิดำ นำทุ่งมน
นำงสำวกุลธิดำ แก่นทด
นำงสำวนิศติ ำ ศรีสุภักดิ์
นำงสำวอรอนงค์ ภูแดง
นำงสำวอำรียำ น้อยดี
นำงสำวปนัดดำ สุขบัว
นำงสำวจิรนันท์ กั้วพิจิตร
นำงสำวฑิตยำ ดีสง่ำ
นำงสำวธัญสิริ วงพิมศรี
นำงสำวธิญำดำ ขันทะม่วง
นำงสำววริศรำ มณีวงษ์
นำงสำวณัฐชำ มอญลี
นำงสำวณัฐวดี มอญลี
นำงสำวนัฏฐนิชำ โมลำ
นำงสำวอิสริยำ สำรมะโน
นำงสำวกัญญำรัตน์ กำปั่นทอง
นำงสำวนันท์นภัส บัวระภำ
นำงสำวปิยธิดำ สอนสุภำพ
นำงสำวสุภำสินี เทวสัตย์
นำงสำวสุภัทตรำ คำแสนกุล
นำงสำวอรอนงค์ สิงห์ทองลำ
นำงสำวรวิสรำ อุปำระ
นำงสำวศศิฉำย คำภำพล
นำงสำวสุภิญญำ ริตำแหง
นำงสำวอรณี มูลกองศรี
นำงสำวกัญญำรินทร์ เทำหลำ
นำงสำวเลิศสกุล คุณฟอง
นำงสำวศิริรัตน์ กองสิงห์
นำงสำวสกำวใจ แสนขันธ์

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวปิยะทิพย์ บุญหนัก
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยเกษมสันต์ คุณสำร
นำยวัชรพล คำรัง
นำยทิวำกร แก้วกันหำ
นำยวีระยุทธ พลซำ
นำยวุฒภิ ัทร เทียมรำช
นำยอนุวัต ป้องขัน
นำยธันวำ รอดภัย
นำยภูมิพัฒน์ ดวงดี
นำยกันตพัฒน์ ธิมำทำน
นำงสำวอนุธิดำ นำทุ่งมน
นำงสำวกุลธิดำ แก่นทด
นำงสำวนิศติ ำ ศรีสุภักดิ์
นำงสำวอรอนงค์ ภูแดง
นำงสำวอำรียำ น้อยดี
นำงสำวปนัดดำ สุขบัว
นำงสำวจิรนันท์ กั้วพิจิตร
นำงสำวฑิตยำ ดีสง่ำ
นำงสำวธัญสิริ วงพิมศรี
นำงสำวธิญำดำ ขันทะม่วง
นำงสำววริศรำ มณีวงษ์
นำงสำวณัฐชำ มอญลี
นำงสำวณัฐวดี มอญลี
นำงสำวนัฏฐนิชำ โมลำ
นำงสำวอิสริยำ สำรมะโน
นำงสำวกัญญำรัตน์ กำปั่นทอง
นำงสำวนันท์นภัส บัวระภำ
นำงสำวปิยธิดำ สอนสุภำพ
นำงสำวสุภำสินี เทวสัตย์
นำงสำวสุภัทตรำ คำแสนกุล
นำงสำวอรอนงค์ สิงห์ทองลำ
นำงสำวรวิสรำ อุปำระ
นำงสำวศศิฉำย คำภำพล
นำงสำวสุภิญญำ ริตำแหง
นำงสำวอรณี มูลกองศรี
นำงสำวกัญญำรินทร์ เทำหลำ
นำงสำวเลิศสกุล คุณฟอง
นำงสำวศิริรัตน์ กองสิงห์
นำงสำวสกำวใจ แสนขันธ์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 8 (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
34
35
36
37
38

27486
27498
27522
27533
27547
27577
27593
27595
27730
27830
27937
30090
30091
30092
30093
30094
27515
27517
27518
27556
27560
27608
27649
27652
27655
27696
27697
27701
27708
27715
27719
27809
27847
30087
30096
30098
30099
30101

ชื่อ - สกุล
นำยจักรินทร์ ศรีประจง
นำยภูริณัฐ ถือศักดิ์
นำยกิตติพงษ์ มงคลวัจน์
นำยธีรภำพ สีแดน
นำยสุรสิทธิ์ จิตต์ดำรงค์
นำยติรวัฒน์ พรมพิมพ์
นำยศุภชัย วรรณประเข
นำยอดิศร อำระสำ
นำยบำรมี นวลงำม
นำยเฉลิมศักดิ์ กองดำ
นำยธนพล สมมีทรัพย์
นำยธรรมธัช ศรีนำค
นำยเบญจพล คำภำกุม
นำยภูมิพัฒน์ สำลีศรี
นำยวิรุฬห์ ศรีทอง
นำยวุฒชิ ัย ใจปิง
นำงสำวพรพิชำ นันตะวงศ์
นำงสำวภำวินีย์ จุลละนันทน์
นำงสำวอิศรำภรณ์ อินทร์บุญ
นำงสำวจันทร์จิรำ มำตะรักษ์
นำงสำวพิมพ์รดำ เหลำคำโคก
นำงสำวนิรมล น้อยมี
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ศรีบุรินทร์
นำงสำวนงนภัส ก้อมมะณี
นำงสำวปำลิตำ ผลทอง
นำงสำวจุฑำมำศ ธรรมเจริญ
นำงสำวฉัตรชุดำ อินมีฤทธิ์
นำงสำวนริสรำ จุมำลำ
นำงสำวรุจิรำ อินทรตระกูล
นำงสำวสุภำภรณ์ วังคีรี
นำงสำวอรุณรัตน์ ศรีมหำพรม
นำงสำวรำตรี สุริยงค์
นำงสำวกำนติมำ บุญญำภิสิทธิ์สุข
นำงสำวศิริลักษณ์ อินทมำตย์
นำงสำวกัลยำณี ปรีชำ
นำงสำวธิดำพร ทำเต็มผล
นำงสำวภัทรพรรณ เทวดำ
นำงสำวศลิษำ เกษทองมำ

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวสุวิมล ลำมะยศ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยจักรินทร์ ศรีประจง
นำยภูริณัฐ ถือศักดิ์
นำยกิตติพงษ์ มงคลวัจน์
นำยธีรภำพ สีแดน
นำยสุรสิทธิ์ จิตต์ดำรงค์
นำยติรวัฒน์ พรมพิมพ์
นำยศุภชัย วรรณประเข
นำยอดิศร อำระสำ
นำยบำรมี นวลงำม
นำยเฉลิมศักดิ์ กองดำ
นำยธนพล สมมีทรัพย์
นำยธรรมธัช ศรีนำค
นำยเบญจพล คำภำกุม
นำยภูมิพัฒน์ สำลีศรี
นำยวิรุฬห์ ศรีทอง
นำยวุฒชิ ัย ใจปิง
นำงสำวพรพิชำ นันตะวงศ์
นำงสำวภำวินีย์ จุลละนันทน์
นำงสำวอิศรำภรณ์ อินทร์บุญ
นำงสำวจันทร์จิรำ มำตะรักษ์
นำงสำวพิมพ์รดำ เหลำคำโคก
นำงสำวนิรมล น้อยมี
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ศรีบุรินทร์
นำงสำวนงนภัส ก้อมมะณี
นำงสำวปำลิตำ ผลทอง
นำงสำวจุฑำมำศ ธรรมเจริญ
นำงสำวฉัตรชุดำ อินมีฤทธิ์
นำงสำวนริสรำ จุมำลำ
นำงสำวรุจิรำ อินทรตระกูล
นำงสำวสุภำภรณ์ วังคีรี
นำงสำวอรุณรัตน์ ศรีมหำพรม
นำงสำวรำตรี สุริยงค์
นำงสำวกำนติมำ บุญญำภิสิทธิ์สุข
นำงสำวศิริลักษณ์ อินทมำตย์
นำงสำวกัลยำณี ปรีชำ
นำงสำวธิดำพร ทำเต็มผล
นำงสำวภัทรพรรณ เทวดำ
นำงสำวศลิษำ เกษทองมำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 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
32
33
34
35
36

26917
27487
27493
27523
27524
27570
27571
27572
27674
27732
27828
30102
30103
30104
30106
30107
27550
27561
27607
27647
27695
27700
27721
27774
27864
30084
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30116
30119
30120

ชื่อ - สกุล
นำยเนติ ตลับนำค
นำยชัยเพชร ศรีทอง
นำยพีรพัฒน์ อำจสำลี
นำยกิตติภพ ปิติวิทยำกุล
นำยกิตติศกั ดิ์ เฟื่องวงษ์
นำยกฤษดำ วะหิม
นำยคมชำญ สมีพวง
นำยจำรุพิชญ์ แสงมะโน
นำยจิรวัฒน์ ระพรมมำ
นำยภำณุวัฒน์ ภูมิ
นำยจักรพันธ์ ศิริทองสุข
นำยฑนพล เนำว์สน
นำยณัฐพล สอนสุภำพ
นำยแทนไทย วัฒนไทยสงค์
นำยธีระศักดิ์ แสงปำก
นำยภูรินทร์ รอดทองใหม่
นำงสำวกนกวรรณ แก้วระหัน
นำงสำวรัชฎำภรณ์ สุทธิสอน
นำงสำวนภัสธำ จันทคำส
นำงสำวกัญญำรัตน์ วรรณชัย
นำงสำวจีรนันท์ พำพลงำม
นำงสำวธัญญำ โสดำมำ
นำงสำวอำรียำ วิปัสสำ
นำงสำวอำรียำ พึ่งสุข
นำงสำวเพชรรัตน์ ษรจันทร์ศรี
นำงสำวแพรวพลอยฟ้ำ พลซำ
นำงสำวกุลธรำ บุญหนัก
นำงสำวจิตตินันท์ สิริโชติ
นำงสำวชนกนันท์ ใจปิง
นำงสำวพรนภำ บุญหนัก
นำงสำวพรนิภำ พ้องเสียง
นำงสำวพิมพ์ทอง ต้นภักดี
นำงสำวมนต์นภำ สุขสบำย
นำงสำววำรุณี แก้วลึก
นำงสำวสุนิษำ เห็มอ่อน
นำงสำวอำรียำ พรมอ่อน

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวสิรภัทร พำเสนำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
นำยเนติ ตลับนำค
นำยชัยเพชร ศรีทอง
นำยพีรพัฒน์ อำจสำลี
นำยกิตติภพ ปิติวิทยำกุล
นำยกิตติศกั ดิ์ เฟื่องวงษ์
นำยกฤษดำ วะหิม
นำยคมชำญ สมีพวง
นำยจำรุพิชญ์ แสงมะโน
นำยจิรวัฒน์ ระพรมมำ
นำยภำณุวัฒน์ ภูมิ
นำยจักรพันธ์ ศิริทองสุข
นำยฑนพล เนำว์สน
นำยณัฐพล สอนสุภำพ
นำยแทนไทย วัฒนไทยสงค์
นำยธีระศักดิ์ แสงปำก
นำยภูรินทร์ รอดทองใหม่
นำงสำวกนกวรรณ แก้วระหัน
นำงสำวรัชฎำภรณ์ สุทธิสอน
นำงสำวนภัสธำ จันทคำส
นำงสำวกัญญำรัตน์ วรรณชัย
นำงสำวจีรนันท์ พำพลงำม
นำงสำวธัญญำ โสดำมำ
นำงสำวอำรียำ วิปัสสำ
นำงสำวอำรียำ พึ่งสุข
นำงสำวเพชรรัตน์ ษรจันทร์ศรี
นำงสำวแพรวพลอยฟ้ำ พลซำ
นำงสำวกุลธรำ บุญหนัก
นำงสำวจิตตินันท์ สิริโชติ
นำงสำวชนกนันท์ ใจปิง
นำงสำวพรนภำ บุญหนัก
นำงสำวพรนิภำ พ้องเสียง
นำงสำวพิมพ์ทอง ต้นภักดี
นำงสำวมนต์นภำ สุขสบำย
นำงสำววำรุณี แก้วลึก
นำงสำวสุนิษำ เห็มอ่อน
นำงสำวอำรียำ พรมอ่อน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 10 (โปรแกรมคณิต - ศิลป์)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

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

27506
30122
30123
30124
27510
27513
27514
27516
27614
30125
30126
30127

ชื่อ - สกุล
นำยอภิวัฒน์ น้อยสง่ำ
นำยเกียรติศกั ดิ์ พรหมเพชร
นำยณัฐวุฒิ พิมที
นำยเทพอนันต์ สอนสีดำ
นำงสำวชลิตำ ศรีบุรินทร์
นำงสำวปิยำภรณ์ จันทร์ไทรรอด
นำงสำวพรนภำ หำรโงน
นำงสำวภัทรวรรณ พลซำ
นำงสำวลักษณำ ส่องแก้ว
นำงสำวกัญญำณัฐ จันทร์คุ้ม
นำงสำวตวงทิพย์ มำลำ
นำงสำวปรียำภรณ์ ดีลุนชัย

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

ครูที่ปรึกษำ นำยอนุชำ ภูวิเศษ
ครูที่ปรึกษำ นำยกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

นำยอภิวัฒน์ น้อยสง่ำ
นำยเกียรติศกั ดิ์ พรหมเพชร
นำยณัฐวุฒิ พิมที
นำยเทพอนันต์ สอนสีดำ
นำงสำวชลิตำ ศรีบุรินทร์
นำงสำวปิยำภรณ์ จันทร์ไทรรอด
นำงสำวพรนภำ หำรโงน
นำงสำวภัทรวรรณ พลซำ
นำงสำวลักษณำ ส่องแก้ว
นำงสำวกัญญำณัฐ จันทร์คุ้ม
นำงสำวตวงทิพย์ มำลำ
นำงสำวปรียำภรณ์ ดีลุนชัย

