
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 10678 นำยรัชชำนนท์   โคตรภักดี ม.3/1
2 10695 นำงสำวณัฐนรี   ร้องบุญลือ ม.3/2
3 10701 นำงสำวจันจิรำ   นำมแก้ว ม.3/4
4 10704 นำงสำวธิดำรัตน์   ยำนะ ม.3/1
5 10726 นำงสำวมิทธิรำ   อุภำดี ม.3/3
6 10733 นำงสำวพสิกำ   ผลประกอบ ม.3/3
7 10736 นำงสำวรัชฎำกร   รินนำรักษ์ ม.3/3
8 10739 นำงสำววำสนำ   เข่ืองค ำ ม.3/1
9 10740 นำงสำวรุ่งทิวำนนท์   กุลหม่อง ม.3/2
10 10743 นำงสำวจรรยำภรณ์   รือสะ ม.3/1
11 11151 นำงสำวอภิชญำ   แก้วน่ำน ม.3/1
12 11219 นำงสำวนิรัชพร   น้อยหมอ ม.3/6
13 11333 นำงสำวกนกอร   ยะถำค ำ ม.3/3
14 11350 นำงสำวสำวิตรี   ภู่อนุสรณ์ชัย ม.3/1
15 11353 นำงสำวเอรินทร์   ค ำนำศักด์ิ ม.3/2
16 11774 นำงสำวณ ฐธิดำ   พินำ ม.3/3
17 12295 นำงสำวปำณิศำ   วุฒิบำงกะเพียง ม.3/2
18 12296 นำงสำวจิรำวรรณ   สุยะมงคล ม.3/6
19 12741 นำงสำวปวันทณำ   เหล่ำกำแฝง ม.3/1
20 13068 นำงสำวภัคนันท์   เป็งโต ม.3/1
21 13069 นำงสำวมลทิพย์   บุญต๊ิบ ม.3/1
22 13074 นำงสำวสมฤทัย   มะโนแก้ว ม.3/1
23 13082 นำงสำวพณัฐดำ   มณีพรรณ ม.3/2
24 13087 นำงสำวสุพำ   แซ่หวัง ม.3/2
25 13099 นำงสำววรำภรณ์   บัวสรส ม.3/3
26 13133 นำงสำวพรวิภำ   จับใจนำย ม.3/6
27 นำงสำวชลธิชำ   ยำงยุทธ์
28 นำงสำวศศิกำนต์   จันทร์เงิน
29 นำงสำวศศิกำนต์   เรืองธัญญ์นิธิ
30 นำงสำวสุดำรัตน์   แซ่ย่ำง ม.3/5
31 นำงสำวอัจฉรำ   วงค์อินทร์
32 นำงสำวไอริณ   สิทธิโสด

ครูประจ ำช้ัน
ครูจ ำลอง  ป๊อกบุญเรือง
ครูสุมำรินทร์  จนใจ

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยวิทย์-คณิต



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 10684 นำยวัชรชัย  ชนะชมภู ม.3/5
2 10718 นำยนันทวัฒน์  โปรำหำ ม.3/5
3 11330 นำยพตสหัส  ธรรมวงค์ ม.3/3
4 11337 นำยพันศักด์ิ  ใจยะโส ม.3/4
5 11762 นำยวิเชษฐ์  จินดำธรรม ม.3/4
6 13089 นำยวรยศ  กันทะวัง ม.3/5
7 13137 นำยวรวิทย์  ภิระบัน ม.3/4
8 10694 นำงสำวพิยดำ  ชุมภู ม.3/4
9 10706 นำงสำวสุรีรัตน์  เช้ือเจ็ดตน ม.3/4
10 11150 นำงสำวณัฐินี  จิระยำ ม.3/4
11 11332 นำงสำวสำทิพย์  บุญเรือง ม.3/3
12 11334 นำงสำวเพ็ญนภำ  อำจอ ม.3/3
13 11773 นำงสำวสุณัฐชำ  จันทรำยมูล ม.3/5
14 12291 นำงสำวสิดำพร  แซ่ผ่ำน ม.3/3
15 13037 นำงสำวพิมพ์วรำ  เงินสัจจำ ม.3/4
16 13070 นำงสำวมำริสำ  ศรีระศำสตร์ ม.3/1
17 13088 นำงสำวอำรีรัตน์  ศรีวิชัย ม.3/2
18 13096 นำงสำวณัฐธิตำ  ทีปะแสง ม.3/3
19 13108 นำงสำวกรรณิกำ  หล่อกว้ำง ม.3/4
20 13113 นำงสำวพัชรี  สิทธิวงค์ ม.3/4
21 13115 นำงสำวพิกุล  ค ำดี ม.3/4
22 13117 นำงสำวอำรียำ  อำโต่ ม.3/4
23 13127 นำงสำวโสภิตำ  วงชำรี ม.3/5
24 13736 นำงสำวดำรำรัตน์  เต้ำประจิม ม.3/4
25 นำงสำวนำรีรัตน์  เด่นวิภัยเลิศล้ ำ แม่แอบ

ครูประจ ำช้ัน
ครูกุหลำบ  ปัญญำผ่องใส
ครูอัมพร ยุวงค์

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2  ปีกำรศึกษำ 2563  สำยศิลป์ภำษำ (อังกฤษ - จีน)



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 10686 เด็กชำยธนำกร  พงศ์กิจกำรเจริญ ม.3/5
2 10722 นำยธนำกิจ  หลวงบำน ม.3/5
3 11336 นำยภำนุวัชร  อูปแก้ว ม.3/4
4 11339 นำยยุทธกูล  กับปะหะ ม.3/7
5 12300 นำยวรเมษ  กันศรีเวียง ม.3/4
6 13135 นำยจิรำยุทธ  ชัยชนะ ม.3/4
7 13518 นำยชินวัตร  วิเชียรกัลยำรัตน์ ม.3/4
8 10698 นำงสำวจริยำ  ค ำซอน ม.3/4
9 10737 นำงสำวนีรชำ  กันใจ ม.3/5
10 10741 นำงสำวทิพเกสร  นิยมดี ม.3/7
11 11148 นำงสำวอำรยำ  สุขประเสริฐ ม.3/4
12 11153 นำงสำวนนทรี  นำใจ ม.3/7
13 11761 นำงสำวณีรำนุช  วงศ์มูล ม.3/5
14 12203 นำงสำวอพินญำ  ศิลชำติ ม.3/5
15 12408 นำงสำวรุจิรำ  แซ่ฟุ้ง ม.3/5
16 13064 นำงสำวญณิกำ  พุทธสุวรรณ ม.3/1
17 13084 นำงสำวสมัชญำ  โกลำเพ็ง ม.3/2
18 13112 นำงสำวนัทธ์ชนัน  ศิลป์ฟุ้งพันธ์กวี ม.3/4
19 13114 นำงสำวพันสริตำ  มรรควิวรรธน์ ม.3/4
20 13116 นำงสำวศิริลักษณ์  อำลักษณ์ธรรม ม.3/4
21 13125 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ชมเช่ียวชำญ ม.3/5
22 13145 นำงสำวป่ินมณี  สมศรี ม.3/7
23 นำงสำวธัญลักษณ์  งียู แม่แอบ
24 นำงสำวพัชรี  ศรีสุธรรม มปส.
25 นำงสำวพีรดำ  แซ่จู แม่แอบ

ครูประจ ำช้ัน
นำยนเรศ วงค์สถำน
ครูสุวิทย์ จันต๊ะ

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยศิลป์ภำษำ (อังกฤษ - จีน)



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล นำงกัลยำ  สุประกำร
1 11145 นำยกิตติกำนต์   เอียดใหญ่ ม.3/3
2 11329 นำยกิติศักด์ิ   พิมพ์จันทร์ ม.3/7
3 11338 นำยปุรเชษฐ   สำสุนันท์ ม.3/1
4 11377 นำยสุทิวัส   ธรรมตำล ม.3/1
5 11758 นำยรัตนโชติ   มำคุณ ม.3/1
6 11768 นำยธนำคม   เพ็ญโคกสูง ม.3/7
7 11771 นำยนพดล   ไชยแสน ม.3/7
8 12593 เด็กชำยพชร   สีทอง ม.3/1
9 13058 นำยธีรวัฒน์   ท่ำดีสม ม.3/1
10 13076 นำยนิติภูมิ   วงศ์เศรษฐี   ม.3/2
11 13130 เด็กชำยธนกร   บุ้นเฮ้ียน
12 13131 นำยวิศวะ   แสนยำ
13 13140 นำยอนุภัทร   บุญเสง่ียม ม.3/7
14 เด็กชำยนรำนนท์   วงศ์ค ำธิ ม.3/2
15 นำยวสุพล   แซ่ซึง
16 10703 นำงสำวณัฐธิดำ   สิงห์แก้ว ม.3/2
17 10729 นำงสำวิชส์สีนี   ใครีมุกข์ ม.3/2
18 10734 เด็กหญิงสภำพร   แย้มยงค์ ม.3/6
19 10738 นำงสำวจุฬำลักษณ์   ณล ำปำง ม.3/6
20 11767 เด็กหญิงพรรณรักษ์   ศิลำวงษ์ ม.3/6
21 13073 นำงสำวลลิตำ   แก้วด ำ ม.3/1 บัญชี
22 13086 นำงสำวสุธิดำ   สิงแก้ว ม.3/2 บัญชี
23 13141 นำงสำวกิตติยำ   ผูกพันธ์ุ ม.3/7
24 13146 เด็กหญิงผกำมำศ   ค ำผง ม.3/7
25 นำงสำวใหม่   ช้ำงคำน

ครูประจ ำช้ัน
ครูชัยวัฒน์  ค ำภำสี
ครูอำนนท์ นิวรัตน์

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยทวิคอม ฯ - บัญชี



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 10681 นำยสุรนำท  สิทธิยศ ม.3/6 ช่ำงยนต์  
2 10714 นำยจีรศิลป์  ชิตชัยภูมิ  ม.3/3 ช่ำงก่อสร้ำง
3 10715 นำยธีรภัทร  เท่ียงแท้ ม.3/1 ช่ำงไฟฟ้ำ
4 10717 นำยศุภโชค  ดรพำเหลำ ม.3/2 ช่ำงก่อสร้ำง
5 11138 นำยธงธวัช  จิน๊ะสำม ม.3/7 ช่ำงยนต์
6 11335 นำยพีระพัฒน์  ส้อยแสง ม.3/6 ช่ำงยนต์
7 11783 นำยอัศนี  ชุมแวงวำปี ช่ำงยนต์ นร.เก่ำ
8 12301 นำยศรีไทย  กันศรีเวียง ม.3/4 ช่ำงไฟฟ้ำ
9 13061 นำยสุรกำนต์  เตมีศักด์ิ ม.3/1 ช่ำงยนต์
10 13062 นำยอำนนท์  หลวงแก้ว ม.3/1 ช่ำงไฟฟ้ำ
11 13106 นำยอเนก  ใจมะนำ ม.3/4 ช่ำงไฟฟ้ำ
12 13128 นำยจตุพล  เงินสัจจำ ม.3/6 ช่ำงยนต์
13 13213 นำยอำทิตย์  ลือศรีธำ ม.3/6 ช่ำงยนต์
14 13434 นำยเอกชัย  อำจอ ม.3/3 ช่ำงยนต์
15 13792 นำยสุวิจักขณ์  เรือนชัย ม.3/1 ช่ำงไฟฟ้ำ
16 13814 นำยชินวัตร  ด่ำนรัมจำก ม.3/4 ช่ำงไฟฟ้ำ
17 นำยณัฐนันท์  กันแก้ว ช่ำงยนต์
18 นำยดิน  ไชยำ ช่ำงยนต์
19 นำยนวพล  สำยวงมัตร ช่ำงยนต์
20 นำยอดิศร  ไทยโกษำ ช่ำงยนต์
21 นำยพีระวัฒน์  แซ่ฟ่ำน ช่ำงยนต์
22 นำยวีระวัฒน์  แซ่ลี ช่ำงยนต์
23 นำยอรรถนนท์  โพธ์ิทอง ช่ำงยนต์

ครูประจ ำช้ัน
ครูเอนก หม่ืนค ำสี

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยทวิช่ำง



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-สกุล
1 10710 นำยสุรยุทธ จับใจนำย ม.3/3 พละ
2 10716 นำยกันทำรำกร ป่ินปันคง ม.3/3 พละ
3 11218 นำยอิทธินพ  หม่อมปัน ม.3/6 เกษตร
4 12288 นำยกิตติพงศ์ อุ๋ยแม ม.3/3 พละ
5 13107 เด็กชำยอ ำนวย  แซ่เต๋ิน ม.3/7 เกษตร
6 13129 นำยทักษิณ  เดินเมือง ม.3/6
7 13132 นำยเอกรัฐ  ม่ังค่ัง ม.3/6 เกษตร
8 13520 นำยวรำกร ใจวงค์ ม.3/6
9 13599 นำยรัชชำนนท์ บุญจวง ม.3/2 พละ
10 13614 นำยอนุชิต ชัยชุมภู ม.3/2 พละ
11 13615 นำยจิตติกร ลินนำสืบ ม.3/5 พละ
12 เด็กชำยสุรพงษ์  แซ่ล้ี
13 10692 เด็กหญิงพิมพิษำ  อ่ินต๊ะ ม.3/2
14 10731 นำงสำวเกศสุดำ  อ่ินใจ ม 3/5
15 11340 เด็กหญิงสุนิสำ  ส้อยแสง ม.3/6 พละ
16 13072 นำงสำวรำตรี  ใหม่เจริญทรัพย์ ม.3/1
17 13098 นำงสำวนันภำ  ต้ังบริบูรณ์ชัย ม.3/3
18 13109 เด็กหญิงกำญจน์ติมำ  สุภำวะดี ม.3/4 พละ
19 13121 เด็กหญิงกฤติยำ  แซ่ผ่ำน ม.3/5 พละ

20 13142 เด็กหญิงจันทร์จิรำ  จีย้ำ ม.3/7 พละ
21 13143 นำงสำวจิรำวรรณ  กันจินะ ม.3/7
22 13144 นำงสำวญำณิศำ  รินนำยรักษ์ ม.3/7
23 13147 นำงสำวหม่ีเดอ  โวยแบ ม.3/7
24 13425 นำงสำวนภัสนันท์  ใจศีล ม.3/4
25 นำงสำวชฎำทิพย์  ศรีส่ว่ำง
26 นำงสำวนริสรำ  ค ำแปง
27 นำงสำวเนตรนภำ  แซ่จ๋ำว
28 นำงสำวพรรณิภำ  ชุ่มมงคล
29 นำงสำวสุจิรำ  นำระถี

ครูประจ ำช้ัน
ครูอนันต์ ทำนัน
ครูกำญจนำ  ค ำปิง

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6   ปีกำรศึกษำ 2563  สำยคหกรรม - พละ - เกษตร


