
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11617 เด็กชำยรัฐนันท์  อินต๊ะปัญโญ ป.6/3
2 11665 เด็กชำยจีระเดช     พันธ์ใย ป.6/5
3 11697 เด็กชำยจิรำยุ         หม่ืนทอง ป.6/4
4 12703 เด็กชำยสรรชัยปกร   นุ่มเกล้ียง
5 13030 เด็กชำยธนกฤต  ณ ล ำพูน ป.6/4
6 13223 เด็กชำยชิษณุพงค์  ศรีจะท่ิง ป.6/1
7 เด็กชำยพรชิดำ  ถนอมบุญ รร.บ้ำนปำงหมอปวง
8 เด็กชำยธนพล  แซ่พ่ำน รร.ป่ำไร่หลวง
9 เด็กชำยปัณณวิชญ์  เหล่ำดี เชียงแสนอำคำเดมี
10 เด็กชำยศรัญญู  จ่ำบุญ รร.บ้ำนปำงหมอปวง
11 เด็กชำยปฏิภำณ      ค ำแก้ว
12 เด็กชำยนฤษำ  บุญศรี รร.บ้ำนปำงหมอปวง
13 11625 เด็กหญิงกรรณิกำ  สุวรรณพำนิช ป.6/2
14 11631 เด็กหญิงภวิภำ     ท ำของดี ป.6/1
15 11660 เด็กหญิงธริสำ     จันทร์ยอด ป.6/3
16 11674 เด็กหญิงอินทิรำ     ชัยชนะกลำง ป.6/4
17 12222 เด็กหญิงภัคจิรำ      อินป๋ัน ป.6/1
18 12698 เด็กหญิงจุฑำธิป    นันทะวงค์ ป.6/2
19 12710 เด็กหญิงวำสนำ  ชัยมงคล ป.6/4
20 13028 เด็กหญิงกัลญำ  อินค ำ ป.6/2
21 13772 เด็กหญิงกำนธิดำ  วันดี ป.6/2
22 เด็กหญิงกุลจิรำ      อุ่นแม
23 เด็กหญิงทักษอร      แซ่ฟง
24 เด็กหญิงวันวิสำ     แซ่เต๋ิน
25 เด็กหญิงธิภำรัตน์  จันทร์ต๊ะสอน รร.บ้ำนทับกุมำรทอง
26 เด็กหญิงลักขณำ     แห่กำฬสินธ์

ครูประจ ำช้ัน
นำงจินตนำ  ธรรมวงค์
นำงสำวน้ ำฝน  พยุยงค์ (สังคม)
ครูนงครำญ ติกุล

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยวิทย์-คณิต



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11610 เด็กชำยธนโชติ       เงินอยู่ ป.6/3
2 11690 เด็กชำยธนชิต  อินต๊ะวิชัย ป.6/3
3 12708 เด็กชำยธีรภัทร  บุญเทียร ป.6/3
4 13027 เด็กชำยวีรพัฒน์  ตุ้ยสุวรรณ์ ป.6/4
5 13225 เด็กชำยเขมชำติ  โสสืบ ป.6/2
6 13812 เด็กชำยกษิด์ิเดช    ร้องหมอดี ป.6/3
7 เด็กชำยจักร์พงษ์  อุ่นแก้ว รร.บ้ำนทับกุมำรทอง
8 เด็กชำยณัฐวุฒิ      แซ่ว่ำง
9 เด็กชำยพัน  สำมใจยำ รร.เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

10 เด็กชำยถิรเมธ  ทะสุมำ รร.เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

11 เด็กชำยเพทำย    ปงชำค ำ
12 11622 เด็กหญิงศิรดำ       นธีนันท์ ป.6/3
13 11651 เด็กหญิงกนกพร     ศรีสวัสด์ิ ป.6/3
14 11673 เด็กหญิงศิริภัสสร     กันใจ ป.6/3
15 11677 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แตงนวลจันทร์ ป.6/2
16 11702 เด็กหญิงกิตติชัญญำ    ค ำโมนะ ป.6/3
17 11704 เด็กหญิงจุฬำลักษณ์    สุภำวรรณ์ ป.6/1
18 11708 เด็กหญิงศิริวิภำ  ปันอินทอง ป.6/1
19 12705 เด็กหญิงปิณทิรำ       มูลแจ่ม ป.6/1
20 12915 เด็กหญิงสุชำดำ  มงคลลี ป.6/1
21 13026 เด็กหญิงสำวิกำ      ใส่จันทร์ ป.6/2
22 13771 เด็กหญิงรมิตำ    แดนผ่องพักตร์ ป.6/1
23 เด็กหญิงจันทร์ศิริ  บุญช่วย รร.บ้ำนทับกุมำร
24 เด็กหญิงปำริชำติ     กำงมัน
25 เด็กหญิงวริศรำ        ปำรีย์
26 เด็กหญิงเปมิกำ  ยำนะ เทศบำล 2

ครูประจ ำช้ัน
ครูธีริทธ์ิ  อ่ินค ำ
ครูภัทรจิตร จันอ้น

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2  ปีกำรศึกษำ 2563  สำยวิทย์-คณิต



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11641 เด็กชำยสุรพศ      ชนะชมภู ป.6/2
2 12218 เด็กชำยธีรำวัฒน์     ศรีวิไชย ป.6/5
3 12220 เด็กชำยภูวำรินทร์    ค ำฟู ป.6/2
4 12229 เด็กชำยนนทพัทธ์    ใจวงศ์ ป.6/2
5 12696 เด็กชำยคชภัค     สินธุชัย ป.6/3
6 13404 เด็กชำยสิริชัย  สวนเมือง ป.6/5
7 เด็กชำยกรภัทร  อ่ินค ำ รร.บ้ำนห้วยเก๋ียง
8 เด็กชำยจักรพรรด์ิ   ค ำแก่น เชียงแสนอำคำเดมี
9 เด็กชำยฉัตรดนัย  ศรีพรม บ้ำนทุ่งกวำง
10 เด็กชำยชิณวัฒน์  ปำละอินทร์ รร.บ้ำนปำงหมอปวง
11 เด็กชำยณัฐภูมิ  แซ่ฟุ้ง เชียงแสนอำคำเดมี
12 เด็กชำยวิษรุจน์  ชมช่ืน รร.เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
13 เด็กชำยวีระกิตถ์ิ     มณีธรรมฉัตร์
14 11625 เด็กหญิงวริศรำ    เชียงรุ้ง ป.6/3
15 11632 เด็กหญิงชำลิสำ    อริยะสมบูรณ์ ป.6/4
16 11662 เด็กหญิงหทัยนันท์    สุพรรณ์ ป.6/5
17 11684 เด็กหญิงสุภัสสรำ    สุทธวงค์ ป.6/5
18 11703 เด็กหญิงปรีดำพร     นำมป๋ัน ป.6/4
19 12234 เด็กหญิงเมศิณี    แซ่ผ่ำน ป.6/2
20 12699 เด็กหญิงนิลดำ  แซ่ล้ี ป.6/4
21 12916 เด็กหญิงนัชชำ   เครือวงค์ ป.6/4
22 13032 เด็กหญิงญำดำ        ธนะสม ป.6/4
23 13417 เด็กหญิงกนกวรรณ     โยธิยำ ป.6/1
24 13423 เด็กหญิงปิยะพร    ออนตะใคร้ ป.6/5
25 เด็กหญิงสิริกุล        ก้ำงยำง
26 เด็กหญิงจิรัชยำ      แซ่ล้ี

ครูประจ ำช้ัน
ครูจินดำ เครืออินตำ
ครูณภัคชญำ ตะมะพุทธ

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยวิทย์-คณิต



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล นำงกัลยำ  สุประกำร
1 11616 เด็กชำยวัชรพงษ์  เครือพรมมำ ป.6/5
2 11692 เด็กชำยปัญญำกรณ์   สิงห์ฉลำด ป.6/1
3 13773 เด็กชำยวีรภัทร  ภิระบรรณ์ ป.6/3
4 18316 เด็กชำยพัสกร  ศรีโลเล้ียว 
5 เด็กชำยธนโชติ  วงค์ชัย
6 เด็กชำยศตวรรษ  สุตะวงค์
7 เด็กชำยนรวิชณ์  สมเหร็ด
8 เด็กชำยกนกณัฐ  ค ำผำย
9 11626 เด็กหญิงวิชญำภรณ์  ธิน้อมธรรม ป.6/5
10 11653 เด็กหญิงชำลิสำ  ศิริเมืองมูล ป.6/2
11 11656 เด็กหญิงพนิตพร  กันจินะ ป.6/5
12 11686 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภิระบรรณ์ ป.6/2
13 11705 เด็กหญิงธันยพร  จันทำพูน ป.6/3
14 11706 เด็กหญิงอัจฉรำ  พูลภำพ ป.6/2
15 11707 เด็กหญิงกัญญำภัค  รำชศักด์ิ ป.6/1
16 12223 เด็กหญิงศศิวดำ  น้อยหมอ ป.6/3
17 13033 เด็กหญิงณัฐลิกำ  คุณำกรพิสิฐ ป.6/3
18 13418 เด็กหญิงชนำกำนต์  แซ่เต๋น ป.6/1
19 13775 เด็กหญิงสำยรุ้ง  อรุณสินทอง ป.6/3
20 13779 เด็กหญิงนัณธิดำ  แซ่ฟุ้ง ป.6/4
21 เด็กหญิงวีรสำ  อินทร์ประดิษฐ์
22 เด็กหญิงจุฬำลักษณ์  ปินทรำยมูล
23 เด็กหญิงณัฐธิชำ  ยะถำค ำ
24 เด็กหญิงกษญำ  ชำยทน
25 เด็กหญิงบุษยำพร  บัวค ำ
26 เด็กหญิงวรรณิศำ  ชัยมงคล  
27 เด็กหญิงศิริกันยำ  ยศเมำ
28 เด็กหญิงสุพัตรำ  ศูนย์ด ำ
29 เด็กหญิงหม่ีแซ  มือแล

ครูประจ ำช้ัน

ครูชญำภำ จันต๊ะนำ

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยอังกฤษ-จีน 



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11635 เด็กชำยธีรวัสส์  โปรำหำ ป.6/1
2 11699 เด็กชำยอำหลง  เซอลือ ป.6/2
3 12092 เด็กชำยกิตติทัศน์  ต๋ำค ำ ป.6/3
4 12225 เด็กชำยปฏิพัทธ์  ทำแกง ป.6/2
5 12232 เด็กชำยปำรมี  บุญน ำ ป.6/5
6 เด็กชำยบัญดิษฐ์  จันทำพูน
7 เด็กชำยทักษดนย์  ขัตตะ
8 11562 เด็กหญิงวริศรำ  จันทำพูน ป.6/4

9 11633 เด็กหญิงกัลยำกร  จินำวงศ์ ป.6/2

10 11650 เด็กหญิงศิริรัตน์  ค ำดี ป.6/2
11 11654 เด็กหญิงกัญญำภัค  ประคองวัน ป.6/5
12 11681 เด็กหญิงพิมนภำ  เตสำเสน ป.6/5

13 11683 เด็กหญิงเบญญำรัตน์  ฟูมำ ป.6/1

14 12233 เด็กหญิงคุณณัฐดำ  ค ำชุม ป.6/3

15 12704 เด็กหญิงสุพิชชำ  แซ่ฟุ้ง ป.6/3

16 12709 เด็กหญิงสกำวใจ  มณีรัตน์ ป.6/2

17 13782 เด็กหญิงดุจสร้อยทอง  กันแก้ว ป.6/5

18 เด็กหญิงพรชนิตย์  ทองทำกำศ

19 เด็กหญิงสโรชำ  บุญแก้วสุข
20 เด็กหญิงณพิชญำ ใหม่เจริญ
21 เด็กหญิงณัฐกำนต์  นำมค ำ
22 เด็กหญิงณัฐธิดำ  วงค์ษำ
23 เด็กหญิงจิตสุภำ  ชัยมงคล
24 เด็กหญิงชยำงกูร  เช้ือเจ็ดตน
25 เด็กหญิงธำริณี  ยอดเมือง
26 เด็กหญิงนำรีรัตน์  ขุนจัตุรัส
27 เด็กหญิงสุทธินี  ใจดี
28 เด็กหญิงน้ ำฝน   ชัยค ำ

ครูประจ ำช้ัน
นำงสำวแสงเดือน  เช้ือเจ็ดตน
ครูขวัญปวีณ์ กำยำสำ

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยอังกฤษ-จีน



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11611 เด็กชำยอนุวัฒน์  โปรำหำ ป.6/2  
2 11645 เด็กชำยยุทธวีร์  หน่ันต๊ะ ป.6/1
3 11666 เด็กชำยธนำกร  คิงค ำ ป.6/3
4 11672 เด็กชำยคณำกร  ลำพงค์ ป.6/5
5 11694 เด็กชำยจิรำพัฒน์  จับใจนำย ป.6/2
6 12217 เด็กชำยจักรกฤษณ์  นำใจ ป.6/1
7 12227 เด็กชำยวรพล  แซ่ซุง ป.6/2
8 12228 เด็กชำยณรงค์สิทธ์ิ  อินพำ ป.6/5
9 13410 เด็กชำยอัษฎำ  กำวิละ ป.6/4
10 13412 เด็กชำยณณณณัณฑ์  งิมค ำ ป.6/1
11 13414 เด็กชำยณัฐภัทร  กำบค ำ ป.6/5
12 13776 เด็กชำยธนำธิป  แซ่ลี ป.6/4
13 เด็กชำยพีรวิชญ์  พลอดสักกัจจะ
14 เด็กชำยสิทธิเทพ  ค ำโขง
15 เด็กชำยศุภกำนต์  บุญแสง
16 เด็กชำยทิพย์  วงษ์ษำ
17 เด็กชำยสิทธิปำนรวัฐ  มโนวรรณ
18 เด็กชำยคมสัน  เตนหลวง
19 เด็กชำยกรวิทย์  เล่ำวิริยะธนชัย
20 เด็กชำยณัฐชัย  แซ่ผ่ำน
21 เด็กชำยณัฐวัฒน์  สำมอ่ิน
22 เด็กชำยปรำโมช  กันทำ
23 11624 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สวัสด์ิ ป.6/1
24 11700 เด็กหญิงวรนิษฐำ  สงสอำด ป.6/4
25 12746 เด็กหญิงรัตติญำดำ  แสนทำ ป.6/4
26 เด็กหญิงธญญพร  เงินสัจจำ
27 เด็กหญิงกิตติยำภรณ์  เงินสัจจำ
28 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ธรรมวงค์
29 เด็กหญิงกัญญำวีร์  นำมหลง

ครูประจ ำช้ัน
ครูทรัพย์ทวี  บุญแรง

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยศิลป์ศักยภำพ



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 11614 เด็กชำยณัฐดนัย  กันสีเวียง ป.6/4
2 11648 เด็กชำยวีรวัฒน์  กุมพันธ์ ป.6/1
3 11668 เด็กชำยสหรัตน์  วงเวียน ป.6/2
4 12700 เด็กชำยธนพงษ์  หน่อแก้ว ป.6/5
5 12702 เด็กชำยวรปรัชญ์  พรมมณี ป.6/1
6 13415 เด็กชำยอนุวัฒน์  นำใจ ป.6/4
7 เด็กชำยจิตติพัฒน์  บัวบำน
8 เด็กชำยเฉลิมชัย  อินหงษ์
9 เด็กชำยชญำนนท์  วงค์เรือนค ำ
10 เด็กชำยชัยยำวุฒิ  ค ำบุรี
11 เด็กชำยณัฐกิจ  น ำนำ
12 เด็กชำยณัฐวุฒิ  สำยทอง
13 เด็กชำยนนทวัฒน์  พำนิชย์
14 เด็กชำยนฤกฤษ  ศรีค ำลือ
15 เด็กชำยนัฐพล  บุญยงค์
16 เด็กชำยภัควัตร  ย่ีสำม
17 เด็กชำยย่ี  แก้วแสน
18 เด็กชำยล่ำ  แสง
19 เด็กชำยวันดี  ค ำแก้ว
20 เด็กชำยสมศักด์ิ  แยเบียง
21 เด็กชำยอภิเดช  ยอค ำ
22 เด็กชำยอ๋ำม  แสงอี
23 11621 เด็กหญิงวริยำ  นันทะโย ป.6/5
24 11676 เด็กหญิงวรรณวิษำ  อินต๊ะวิชัย ป.6/3
25 12224 เด็กหญิงชลนิชำ  เศษบุบผำ ป.6/1
26 12701 เด็กหญิงภัทจิรำ  พัฒนลิติกุล ป.6/3
27 13029 เด็กหญิงสุภำคินี  ธรรมวงค์ ป.6/4
28 เด็กหญิงพัชรำภำ   ปัญญำครอง

ครูประจ ำช้ัน
ครูกนกพร  สมพันธ์
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