
คนท่ี 1. คนท่ี 2.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13384 เด็กชาย กรวิชญ์ บุญสมร
2 13389 เด็กหญิง กานติมา ศรีสวสัด์ิ
3 13396 เด็กหญิง กิติมา พรมเทศ
4 13402 เด็กหญิง คณิตา ศรีลาสิทธ์ิ
5 13404 เด็กชาย จกัรภทัร สหะขนัธ์
6 13407 เด็กหญิง จนัธิมาภรณ์ อ่ิมเสถียร
7 13410 เด็กหญิง จินตนา จนัทะมาตร์
8 13418 เด็กชาย ชรินทร์ ราชดี
9 13427 เด็กหญิง ญาณจัฉรา นนัตะกาฬ

10 13430 เด็กหญิง ฐิตาภา รัตนวงษ์
11 13433 เดก้ชาย นภทัร อ่อนศรี
12 13434 เด็กหญิง ณชัภทัรจิรา ภูบุญคง
13 13439 เด็กหญิง ณิชาดา ราวะรินทร์
14 13442 เด็กชาย เดชาวตั นระทตั
15 13445 เด็กหญิง ทศันวรรณ ไกรสุทธา
16 13448 เด็กหญิง ธนพร อุดมศิลป์
17 13449 เด็กชาย ธนพล พรมค าบุตร
18 13454 เด็กหญิง ธญัสุดา ทรัพยใ์ส
19 13461 เด็กหญิง นรวราพร เพ่ิมศิลป์
20 13462 เด็กหญิง นริศรา ผลรักษา
21 13468 เด็กหญิง นิภาดา ชาค าเรือง
22 13476 เด็กหญิง ปรียากุล บุญแสง
23 13482 เด็กชาย เผดิมยศ พินธุกร
24 13486 เด็กหญิง พชัรีญา กงกาหน
25 13500 เด็กหญิง พิมพิศา ประชานนัท์
26 13509 เด็กชาย ภณัฑบดี ทองแสง
27 13517 เด็กชาย มหาสมุทร สวสัดี
28 13523 เด็กหญิง วรนิษฐา  พนัธะลี
29 13529 เด็กหญิง วาสนา เลิศสงคราม
30 13533 เด็กหญิง วิรดา บุญประสิทธ์ิ
31 13555 เด็กชาย อธิชา ปัสสะ
32 13558 เด็กชาย อนุสรณ์ พองพรหม
33 13564 เด็กหญิง อญัญารัตน์ กุพนัล า
34 13568 เด็กหญิง อ าภา แกมนิรัตน์
35 13675 เด็กหญิง ขนิษฐดา ท าสิลา
36 13676 เด็กหญิง ผกามาศ ศิริบุญ
37 13678 เด็กชำย ชำคริต  ไชยสุวรรณ
38 13713 เด็กหญิง กรพิน อุเทศ
39 13717 เด็กหญิง พิมพม์าดา สวงวนทรัพย์
40 13738 เด็กชำย วฒันมงคล แกว้สงัข์
41 13677 เด็กชาย ชาคริต  พทุธศรี ไม่มำเรียน

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 1 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น น.ส.นตชำ  จนัทหงษ์ น.ส.เกศสุดำ  ศรีหำโคตร 



คนท่ี 1.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13385 เด็กชาย กฤตภาส พิณรัตน์
2 13388 เด็กหญิง กนัตินนัท ์ สาระโป
3 13398 เด็กชาย ขจรศกัด์ิ ล้ืนภูเขียว
4 13428 เด็กหญิง ญาณิศา มยัวงศ์
5 13429 เด็กหญิง ญานีภา ธรรมะลา
6 13431 เด็กชาย ฐิติโชติ นามุลทา
7 13441 เด็กหญิง ดาวใจ จตุรสุขุมาล
8 13452 เด็กชาย ธนาธิป ลงัภูรี
9 13459 เด็กหญิง นนทพร ดุพงษ์

10 13469 เด็กหญิง นิศารัตน์ ชาบรรดิษฐ์
11 13473 เด็กชาย ปภงักร ภารเจิม
12 13474 เด็กหญิง ประภสัรา ยรุะตา
13 13477 เด็กหญิง ปวีณา สุภารี
14 13480 เด็กหญิง ปารีณา มหาโยธี
15 13481 เด็กหญิง ปิยดา ทนาปฏิ
16 13493 เด็กชาย พชัรพล  พนัธะรี
17 13494 เด็กหญิง พาวินี มูลอุดม
18 13497 เด็กหญิง พิมพน์ารา สินทิพย์
19 13499 เด็กหญิง พิมพวิ์ไล สายสินธุ์
20 13501 เด็กหญิง พิราอร ดาวนัยงั
21 13503 เด็กหญิง พีรดา   องัศรี
22 13504 เด็กชาย พีรพฒัน์ ค  าทะเนตร
23 13506 เด็กชาย พีระฉตัร จงันาลุน
24 13508 เด็กหญิง ภคพร อุปถมัภ์
25 13510 เด็กชาย ภทัรพงษ์ ไถยฤทธ์ิ
26 13514 เด็กชาย ภูรินทร์ จนัโทสาร
27 13515 เด็กชาย มงคล คหะวงค์
28 13521 เด็กชาย รัตนชยั ไถยฤทธ์ิ
29 13524 เด็กหญิง วรนุช อุเทศ
30 13530 เด็กหญิง วิชญาดา แลโสภา
31 13534 เด็กชาย วิโรจน์ ภูหลกัด่าน
32 13536 เด็กชาย วีระชยั ภาระขนัธ์
33 13540 เด็กหญิง ศลิษา นิยะนนัต์
34 13547 เด็กชาย สิรภทัร นาโควงศ์
35 13550 เด็กหญิง สุพตัรา ลบัภู
36 13561 เด็กหญิง อรวรรณ เอกสนัต์
37 13679 เด็กชำย ณฐัวฒิุ ลุนโสภำ
38 13688 เด็กชาย พงษพิ์ษณุ แสงกลา้
39 13694 เด็กชำย อภิรักษ์ โชติทรัพย์
40 13739 เด็กชาย กฤษรัตน์  มงัครัตน์
41 13732 เด็กหญิง พรพฒัน์ จนัทร์ขนัธ์
42 13457 เด็กชาย ธีรวฒัน์ สมบติัมี ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 2 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงทิพยำ  รินทรำช    2.นำยคมสนัต ์ หำระทำ    3.นำงสำวศุจีภรณ์  สวำ่งวงค์



คนท่ี 1.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13386 เด็กชาย กฤษฎากร เบาราญ
2 13397 เด็กหญิง แกว้ฟ้า วงษสิ์ม
3 13401 เด็กชาย ขนัติชยั เลิศสงคราม
4 13406 เด็กหญิง จนัทกานต์ มีชยั
5 13424 เด็กชาย ชยัมงคล อินทะเดช
6 13426 เด็กหญิง ชุติมา ติกาพนัธ์
7 13440 เด็กหญิง ดวงใจ เยน็เกษม
8 13443 เด็กหญิง ไตรลกัษณ์ ศรีหร่ิง
9 13450 เด็กชาย ธนวฒัน์  ควรไชย

10 13451 เด็กชาย ธนวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ
11 13465 เด็กหญิง น ้าทิพย์ เตรียมพล
12 13466 เด็กชาย นิกร ศรีเครือดง
13 13475 เด็กหญิง ประภาศิริ สูนยร์าช
14 13490 เด็กชาย พรพิพฒัน์ รัตน์ราช
15 13492 เด็กหญิง พชัณี ไชยวนั
16 13505 เด็กชาย พีรวิชญ์ ดาทอง
17 13516 เด็กหญิง มนสัพร ยาระวงั
18 13518 เด็กชาย เมธิชยั สาระวนั
19 13519 เด็กชาย ยศวริศ วรรณรส
20 13526 เด็กหญิง วลยัพร พิศมยั
21 13527 เด็กชาย วชัรากร พรมสอน
22 13531 เด็กหญิง วิชญาพร เพช็รูจี
23 13539 เด็กชาย ศรัณยก์ร โถนารัตน์
24 13543 เด็กหญิง ศุภกานต์ เคหาวิต
25 13545 เด็กชาย ศุภเดช สีเขียว
26 13546 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พนัธฤทธ์ิ
27 13548 เด็กหญิง สุนนัทา แกว้เกิด
28 13552 เด็กชาย สุมิตร มาศโอสถ
29 13556 เด็กชาย อนุชิต จงจิตร
30 13557 เด็กหญิง อนุรักษ์ ติชาวนั
31 13569 เด็กหญิง อุมาพร ชูชา้ง
32 13680 เด็กชาย สิทธิกร  กนับุรมย์
33 13706 เด็กชาย กิตติธชั  เยื้องกลาง
34 13707 เด็กชาย ศิริศกัด์ิ อุปชยั
35 13708 เด็กชาย ศิวตั ทนาสิทธ์ิ
36 13709 เด็กหญิง ณฐันรี กนัรัมย์
37 13711 เด็กหญิง นฤมล ศิริเกษ
38 13733 เด็กหญิง พิมพช์นก ค ายศ
39 13734 เด็กหญิง เพญ็พิชชำ วิสติ
40 13458 เด็กหญิง นงนภสั อุ่นค าศรี ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
41 13681 เด็กชำย นฤกำนต์ อุตอำมำตย์ ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 3 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงนนัทำ  มีฤทธ์ิ    2. นำงสำวน ้ำฝน  สำโยธำ   3.  นำยธนกร  นำทองห่อ



คนท่ี 1. คนท่ี 2.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13393 เด็กหญิง กิตติมา ศรีพิทกัษ์
2 13395 เด็กชาย กิตติธชั นิราช
3 13405 เด็กชาย จกัรินทร์ ดงภูยาว
4 13409 เด็กชาย จิติศกัด์ิ ค  ายศ
5 13413 เด็กชาย จีรศกัด์ิ อุระทา
6 13414 เด็กชาย จีระภทัร บาลศรี
7 13417 เด็กชาย ชญานนท์ ปีนะถา
8 13425 เด็กชาย ชานนท์ จนัทนาพิมพ์
9 13432 เด็กชาย ณนนท์ ภูชะโงก

10 13438 เด็กหญิง ณฐัรินทร์ สนัประภา
11 13446 เด็กหญิง ทิพรดา ยศเตา
12 13447 เด็กชาย ธงเฉลิม พฒันะสาร
13 13453 เด็กชาย ธราเทพ นาสุอินทร์
14 13455 เด็กหญิง ธนัยาภรณ์ พรมโคตร
15 13456 เด็กหญิง ธิดาพร ศรีบุญจนัทร์
16 13479 เด็กหญิง ปารีนา ทนาปฏิ
17 13483 เด็กชาย พงนธร ไกรผล
18 13484 เด็กชาย พงศธร แสงกลา้
19 13487 เด็กหญิง พรธิดา รมร่ืน
20 13489 เด็กหญิง พรนภา ปันติ
21 13491 เด็กหญิง พลอยมณี มาตรออ
22 13502 เด็กหญิง พิราอร ชนาสิทธ์ิ
23 13513 เด็กชาย ภิญโญยศ เพชรพา
24 13522 เด็กชาย ราชพฤกษ์ ดุพงษ์
25 13525 เด็กหญิง วรรณวลี อุนาพรม
26 13532 เด็กหญิง วิชญาพร ไลยะมาลย์
27 13535 เด็กชาย วีระชน มหาโยธี
28 13537 เด็กชาย วฒิุพงษ์ สายรุ้ง
29 13544 เด็กชาย ศุภกิจ เห็มชยั
30 13549 เด็กหญิง สุพรรษา ติกาพนัธ์
31 13551 เด็กชาย สุภรงค ์ กอ้นดินจ่ี
32 13554 เด็กชาย เสฐียรพงษ ์ ทะนาจนัทร์
33 13559 เด็กหญิง อภิชญา อ่ิมเสถียร
34 13562 เด็กชาย อวิกา วิชาชยั
35 13683 เด็กชาย ชยานนัต ์ เถาร์ชารี
36 13684 เด็กชาย ขจรยศ นระทตั
37 13718 เด็กชาย บวรลกัษณ์  ศรีเครือดง
38 13685 เด็กชำย ณฐัชนน บุริขนัธ์ ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

13392 เด็กชาย กิตติพศ  พนัธ์ชยั ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1 ยำ้ย
13682 เด็กชาย คมัภีร์ นระทตั ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1 ยำ้ย

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 4 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงทศันีย ์ ณ  กำฬสินธุ์ นำงเกษรินทร์  ดลอำรมณ์



คนท่ี 1. คนท่ี 2.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13236 เด็กหญิง สุวรำ สนัวิลำศ ซ ้ำชั้นปี2561
2 13381 เด็กหญิง กนกวรรณ ภูผาบาง
3 13383 เด็กหญิง กรรณิการ์ ดอนยงค์
4 13391 เด็กหญิง กิตตินภา ประนิตนอก
5 13394 เด็กชาย กิติกร ทองแถว
6 13399 เด็กหญิง ขวญัจิต ละวยัวงค์
7 13400 เด็กหญิง ขวญัใจ ละวยัวงค์
8 13403 เด็กชาย ครองพล ศิริสวสัด์ิ
9 13408 เด็กหญิง จิดาภา มีพลุณ์

10 13411 เด็กชาย จิรภทัร สายสินธุ์
11 13412 เด็กหญิง จิราภรณ์ โทไข่ษร
12 13415 เด็กชาย เจษฎา สุดใจ
13 13416 เด็กชาย ฉตัรดนยั ศรีสระนอ้ย
14 13419 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีสาคร
15 13420 เด็กหญิง ชลธิชา  ไมยกิจ
16 13421 เด็กชาย ชลนัธร เขียวข า
17 13422 เด็กชาย ชชัพิสิฐ ศรีบา้นโพน
18 13423 เด็กชาย ชยัชนะ ไชยสวาท
19 13435 เด็กชาย ณฎัฐากร ชาภูมี
20 13437 เด็กชาย ณฐัพงค ์ ปรีพลู
21 13444 เด็กชาย ทนะวฒัน์ สีล ่า
22 13460 เด็กชาย นภสักร ถานาศรี
23 13464 เด็กชาย นดัดนยั ฉลวยศรี
24 13470 เด็กชาย บวร ศรีเครือดง
25 13472 เด็กหญิง บุศรัตน์ อรรถประจง
26 13478 เด็กชาย ปารวณั คนโท
27 13488 เด็กหญิง พรนพเกา้ สุดารา
28 13495 เด็กหญิง พิชยา กงกาหน
29 13507 เด็กชาย พีระภทัร ใจภกัดี
30 13511 เด็กชาย ภานุ การถกั
31 13512 เด็กชาย ภิญโญพล เพชรพา
32 13520 เด็กหญิง รติมา ฐานสินเพ่ิม
33 13528 เด็กชาย วนัเฉลิม ผ่องประภา
34 13538 เด็กชาย ศรัณย์ บุราสิทธ์ิ
35 13553 เด็กหญิง สุวิชาดา ไชยคุณ
36 13563 เด็กชาย อวิรุทธ์ ฉนัมิตร
37 13565 เด็กชาย อตัพล ผนัศรี
38 13566 เด็กชาย อาทิตย์ ศิริภรณ์
39 13567 เด็กหญิง อารยา ดาทอง
40 13686 เด็กชำย ธีรวฒัน์ โถนำรัตน์
41 13690 เด็กหญิง นิชนนัท์ ทองศรีนุช
42 13750 เด็กชาย พฒิุพงศ์ วงศศ์รียำ 11-พ.ย.-62

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 5 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงเยำวเรศ  ป่ินขจร นำงสำวเบญจมำภรณ์  สตัตะ



คนท่ี 1. คนท่ี 2.
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 13382 เด็กชาย กมยัธร เยื้องกลาง
2 13387 เด็กชาย กฤติมุข ชัง่ยนต์
3 13390 เด็กหญิง กญัญาณฐั แสนวิเศษ
4 13436 เด็กชาย ญาโณทยั คิม
5 13463 เด็กหญิง ธนญัพร  บวัแกว้
6 13467 เด็กหญิง ธญัญลกัษณ์ สร้อยสูงเนิน
7 13471 เด็กชาย ธีรเดช หาระทา
8 13485 เด็กหญิง นิราภร สารกรณ์
9 13496 เด็กหญิง ปัณณธร ทบัทิมงาม

10 13498 เด็กหญิง ปาริฉตัร  นาสุอินทร์
11 13541 เด็กหญิง รักลดา รักชาติ
12 13542 เด็กชาย รัชชานนท์ แกว้บุรมย์
13 13560 เด็กชาย วฒิุศกัด์ิ ศรีบวั
14 13570 เด็กหญิง ศุภิสรา ค ายศ
15 13577 เด็กชาย สุรชชั พิทกัษโ์สภา
16 13579 เด็กชาย เสฏฐวฒิุ พนัทะลา
17 13581 เด็กหญิง อฑิตยา บุตรโคตร
18 13587 เด็กหญิง อภิญญา เทพธานี
19 13590 เด็กชาย อรีวงค์ ค  าเล็ก
20 13593 เด็กหญิง อจัฉรา ภูสมตา
21 13598 เด็กหญิง อารยา ขนัพิมูล
22 13600 เด็กชาย อิสระ อ าภาทิพย์
23 13602 เด็กหญิง อุมาพร ราชติกา
24 13689 เด็กหญิง ชมพนุูช อุดทาทอง
25 13691 เด็กชาย เกียรติประวติั นาระวิน
26 13692 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ ลอควดู
27 13693 เด็กชาย ปลายฟ้า ศิลวิชยั
28 13695 เด็กชาย เดโช จุนใจ
29 13697 เด็กหญิง ทินมณี ศิลวิชยั
30 13698 เด็กหญิง ธนฐัศิกาญจน์ ทานิสุด
31 13699 เด็กหญิง นนัทกานต์ เชยชมศรี
32 13700 เด็กหญิง ณิชชาพรรณ อุมนั
33 13716 เด็กหญิง ชลดา ยรุตา
34 13746 เด็กชาย ธนกร ฉิมลี
35 13748 เด็กหญิง กิตติวนัท์ แสนอุ่น 5-ก.ย.-62

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 2 / 6 (SM) ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงวำยพิุษย ์ นำสงวน นำงสำวสุนิจ  วิลำศรี


