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

1 13034 เด็กหญิง กนิษฐา บุตรผา
2 13036 เด็กหญิง กมลฉตัร โคตะโน 
3 13039 เด็กชาย กฤตชยั สินธ์ทิพย์
4 13053 เด็กหญิง เกษสุดา ริตุ 
5 13054 เด็กหญิง ขวญัจิรา ภูจนัหา
6 13066 เด็กหญิง จิราพชัร ภูจนัหา
7 13072 เด็กหญิง จุฑามาศ ผนัศรี
8 13074 เด็กชาย ฉตัริน ไกยฝ้าย
9 13079 เด็กหญิง ชมพู่ โตรอด

10 13099 เด็กชาย ธณบดี ดุลนีย์
11 13100 เด็กชาย ธนโชติ สนัประภา 
12 13108 เด็กหญิง ธนัยธรณ์ ปาระดี
13 13115 เด็กชาย นพรัตน์ บุญจนัทร์ศรี
14 13117 เด็กหญิง นรินทิพย์ ขวญัศิริ
15 13119 เด็กชาย นวพล ศรีรักษา
16 13120 เด็กหญิง นนัทกร ผาหดั
17 13121 เด็กหญิง นนัทกานต ์ บาลศรี 
18 13122 เด็กหญิง นนัทชพร ไสยวรรณ์ 
19 13125 เด็กหญิง นิดานุช ช่องงาม 
20 13145 เด็กหญิง พชรภรณ์ บุตดา
21 13156 เด็กชาย พิสิษฐ์ เช้ือบ่อคา
22 13158 เด็กหญิง แพรวิไล ชมภูจกัร
23 13168 เด็กชาย ภาคิณ โถนารัตน์ 
24 13181 เด็กชาย รัฐภูมิ อกอุ่น 
25 13189 เด็กชาย วณาเทพ สุโพธ์ิไข
26 13206 เด็กชาย ศิวชั ปิดตาทะนงั 
27 13211 เด็กหญิง โศภิษฐา นามุลทา
28 13213 เด็กหญิง สริมน ไชยพร
29 13215 เด็กหญิง สุรีรัตน์ สนัประภา 
30 13222 เด็กหญิง สิรินทรา ภูเวียนวงศ์
31 13224 เด็กหญิง สุจรรยา นามนิตย ์
32 13227 เด็กหญิง สุชานนัท์ สุธาธรรม
33 13228 เด็กหญิง สุชานนัท์ ภูจนัหา
34 13237 เด็กหญิง หน่ึงฤทยั แกว้ทิพเนตร
35 13242 เด็กหญิง อนญัญา โคกสวาท
36 13244 เด็กชาย อนนัตศกัด์ิ เอกพนัธุ์
37 13245 เด็กหญิง อนุธิดา โฆษาจารย์
38 13256 เด็กหญิง อญัมณี บุริขนัธ์
39 13665 เด็กหญิง กลัยำ แกมวิรัตน์ 21-พ.ค.-62
40 13666 เด็กหญิง นิชำ แกมวิรัตน์ 21-พ.ค.-62
41 13091 เด็กชาย ณฐัวฒัน์ สายสินธุ์ ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 3 / 1 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงอ่ิมทอง  ปัญญำ นำยณชั  แจง้สูงเนิน



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

1 12799 เด็กชำย ระพีภทัร ไชยสิทธ์ิ
2 13037 เด็กหญิง กรกนก พลโยธำ
3 13038 เด็กหญิง กรรณิกำร์ ไชยเกรินทร์
4 13045 เด็กหญิง กญัญำณฐั บุดดีค  ำ
5 13047 เด็กหญิง ก่ิงไผ่ อุทะลำ 
6 13048 เด็กชำย กิตตินนัท ์ บุตรวงั 
7 13050 เด็กชำย กิตติพนัธ์ สุดเวหำ 
8 13051 เด็กชำย กิตติศกัด์ิ บุญรำศรี 
9 13067 เด็กชำย จิรำย ุ พฒันสำร 

10 13069 เด็กชำย จีรพฒัน์ ติกำพนัธ์ 
11 13078 เด็กหญิง ชนิกำนต์ วงษจ์รัส มำจำก ม.2/5
12 13086 เด็กหญิง ณริน ล ำไพ 
13 13087 เด็กหญิง ณฐัชญำกร ปำระดี
14 13092 เด็กหญิง ณิชกำนต์ เริญศรี
15 13107 เด็กชำย ธญัชนิต เขจรไลย์
16 13112 เด็กชำย ธีระวฒัน์ นรสิงห์
17 13126 เด็กหญิง นิพำดำ ผำใต้
18 13133 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ นำค ำจนัทร์
19 13154 เด็กหญิง พิมพพิ์ไล วงคเ์จริญ 
20 13155 เด็กหญิง พิมพล์ภสั นำสงวน 
21 13167 เด็กหญิง ภทัริดำ จนัทะโสติ
22 13174 เด็กชำย ยศกร แกว้บุรมย์
23 13175 เด็กหญิง เยำวภำ องัคะรุด
24 13185 เด็กหญิง รุ้งนภสั นิยะนนั
25 13203 เด็กชำย วฒิุชยั สร้อยทอง 
26 13205 เด็กหญิง ศิลป์ศุภำ  บำลศรี 
27 13207 เด็กชำย ศิวฒัน์ ศิริวิโรจน์
28 13208 เด็กชำย ศุภกฤต เวงวิถำ
29 13210 เด็กหญิง ศุภำพิชญ ์ ไชยหอม 
30 13220 เด็กหญิง สินใจ โปริสำ
31 13221 เด็กชำย สิรวิชญ์ นรทดั
32 13223 เด็กหญิง สิวิกำ สุรินทร
33 13230 เด็กหญิง สุธิดำ ตินะโส
34 13254 เด็กหญิง อรุโณทยั ธรรมชน
35 13662 เด็กชำย นวพล จนับุญศรี 21-พ.ค.-62
36 13663 เด็กชำย พีรณฐั ศรีละพฒัน์ 21-พ.ค.-62
37 13664 เด็กชำย ธนภทัร มงคลชยั 21-พ.ค.-62
38 13668 เด็กชำย ภูธเนศ โยธิน 21-พ.ค.-62
39 13673 เด็กหญิง ปริชญำ ลงัดูลี 21-พ.ค.-62
40 13334 เด็กหญิง อนุชศรำ ขนัเงิน ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
41 13751 เด็กหญิง พทัธ์ธีรำ แพทยม์ด 3-ธ.ค.-62

13065 เด็กหญิง จิรัชญำ ถือพทุธ ออก ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
13081 เด็กหญิง ชำลินี สำยสินธุ์ 1/11/2561 ยำ้ยออก
13101 เด็กชำย ธนดล นรดี 2/11/2561 ยำ้ยออก
13201 เด็กหญิง วิริษำ พนัทะลำ 5/11/2561 ยำ้ยออก
13040 เด็กชำย กฤติยำ ทองสำร ไม่มำเรียน
13234 เด็กหญิง สุภสัสร โถนำรัตน์ ไม่มำเรียน

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 3 / 2 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงวนัธะนำ  ปัญญพิมพ์



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

1 13043 เด็กชำย กฤษณพงศ์ ไทธะนุ 
2 13055 เด็กหญิง ขวญัจิรำ โพธ์ิศรีไม
3 13060 เด็กหญิง จำรุวรรณ  ศกัด์ิเหิม 
4 13062 เด็กหญิง ศิริณชัชำ ปุ่ งค  ำนอ้ย 
5 13070 เด็กชำย จีรวฒัน์ ติกำพนัธ์ 
6 13090 เด็กหญิง ณฐัริกำ โสวนัทำ
7 13106 เด็กหญิง ธมลวรรณ ทองฤทธ์ิ
8 13110 เด็กชำย ธีรสิทธ์ิ สำระวนั
9 13111 เด็กชำย ธีระชยั ฉลวยศรี 

10 13123 เด็กหญิง นนัทพร เบญ็กุล
11 13131 เด็กชำย ปฏิพล ค  ำสีลำ 
12 13146 เด็กชำย พรทวี ตำติยะ
13 13149 เด็กชำย พลอธิป ลบัภู
14 13151 เด็กชำย พชัรพล บุญยนื
15 13152 เด็กหญิง พชัรำภรณ์  นิลนนท ์
16 13160 เด็กชำย ภควฒัน์ จนัทะโสติ
17 13163 เด็กชำย ภทัรพงษ์ กุพนัล ำ
18 13164 เด็กชำย ภทัรพล  ตินะโส
19 13165 เด็กหญิง ภทัรำมณี สนัวิลำศ 
20 13166 เด็กหญิง ภทัริกำ ดำรุณภกัดี
21 13173 เด็กชำย เมทะนี สิมมำ
22 13179 เด็กหญิง รัชนีวรรณ ผ่ำนแผว้
23 13186 เด็กหญิง รุ่งนภำ วงษใ์ส
24 13188 เด็กชำย ลิขิต พงษณ์รงค์
25 13198 เด็กชำย วำยุ เพช็รูจี 
26 13200 เด็กหญิง วิมลรัตน์ สุ่มมำตย ์
27 13212 เด็กชำย สรวิชญ์ ไร่บูรณ์
28 13214 เด็กหญิง สริมน กอ้นดินจ่ี 
29 13217 เด็กชำย สำมำรถ ฉวิกขุนรัมย์
30 13218 เด็กหญิง สำยทิพย์ ธนุสตัย ์
31 13225 เด็กหญิง สุจิรำ กงกำหน
32 13229 เด็กหญิง สุธำสินี โสภำเลิศ 
33 13239 เด็กชำย อดิสรณ์ โมฆรัตน์ 
34 13243 เด็กหญิง อนญัพร ตำด ำ
35 13247 เด็กชำย อภินนัตโชติ คำดีวี
36 13249 เด็กชำย อภิสิทธ์ิ แสงกลำ้
37 13335 เด็กหญิง ลดัดำวลัย์ แสงสวำ่ง
38 13336 เด็กหญิง อำริยำ เถำชำรี
39 13365 เด็กหญิง อำรยำ อน้ชยัศรี 28-มิ.ย.-61
40 13687 เด็กหญิง อรวรำ ถวิลถึง 21-พ.ค.-62

13368 เด็กชำย ไกรวิชญ์ บุตรวงั ยำ้ย
13182 เด็กชำย รัฐภูมิ จุนใจ ยำ้ย
13372 เด็กหญิง จำรุวรรณ  ดอนไชย ยำ้ย 31-ต.ค.-61
13161 เด็กชำย ภทัรดนยั ภูค  ำใบ เสียชีวิต

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 3 / 3 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงนนัทป์พร  เจนนำมแกว้ นำยเหมมิญช์  แซงรัมยคุ์ณดี



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

1 13033 เด็กหญิง กนกวิภำ โถนำรัตน์ 
2 13042 เด็กหญิง กฤษฎำพร สินธ์ทิพย์
3 13046 เด็กหญิง กญัญำณฐั ไชยสวำท
4 13049 เด็กชำย กิตติพงษ์ ธะวำติ
5 13057 เด็กหญิง จีรณำ ภูเกตุ
6 13058 เด็กชำย จกัรกฤษณ์ กงกำหน
7 13061 เด็กหญิง จำรุวรรณ  พรมสอน
8 13068 เด็กชำย จิรำยทุธ จุนใจ
9 13071 เด็กหญิง จีรำพร กำรคิด 

10 13073 เด็กชำย เจษฎำ  พนัธุรำษี
11 13083 เด็กหญิง ชุตินนัท์ พวงพนัธ์
12 13088 เด็กหญิง ณฐัญำ เกล้ียงรส
13 13094 เด็กชำย เดชิษฐ์ ภูแสงสอน 
14 13098 เด็กชำย ทวีโชค ชำภูมี 
15 13114 เด็กหญิง นงนุช สะเทือนไพร
16 13124 เด็กหญิง นนัทิกำนต์ โสมี
17 13128 เด็กชำย เนติธร โถนำรัตน์ 
18 13135 เด็กชำย ปภำวิชญ ์ เพียรภำยลุน 
19 13138 เด็กชำย ปวริศ องัศรี
20 13148 เด็กหญิง พรรณทิพย ์ ควรไชย
21 13171 เด็กชำย ภูวิน ทุมสีมำ
22 13183 เด็กชำย รัฐภูมิ เทศำรินทร์
23 13193 เด็กชำย วรวสั ทนัยำหำญ
24 13199 เด็กหญิง วิภำดำ ศรีอ่อนศรี
25 13204 เด็กชำย ศรำวธุ จ ำปำทิพย์
26 13209 เด็กหญิง ศุภทัรศิริ ศิริธรำธิวตัร
27 13216 เด็กชำย สหชัฤทธ์ิ บุญตั้ง
28 13231 เด็กหญิง สุนิตำ ชุมลี
29 13233 เด็กหญิง สุพิชญำ ติกำพนัธ์ 
30 13240 เด็กหญิง อติกำนต ์ สุริยะแก่นทรำย
31 13246 เด็กชำย อโนทยั นิยะนนัท์
32 13248 เด็กหญิง อภิรดี ค  ำมีอ่อน
33 13253 เด็กหญิง อริสำ ตอเสนำ 
34 13259 เด็กชำย อำนนท ์ เขำวงค์
35 13337 เด็กชำย เฉลิมวงศ์ อุทำลุน
36 13343 เด็กชำย กฤตเมธ กงกำหน
37 13375 เด็กหญิง วลัยดำ ค ำมะลิ 16-พ.ย.-61
38 13667 เด็กหญิง เอมอร สำรีบุตร ยำ้ยกลบั 24-พ.ค.-62
39 13740 เด็กหญิง บุญยำนุช ดว้ยโชติ 30-พ.ค.-62
40 13041 เด็กชำย กฤษฎำ ทำนำศรี ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
41 13109 เด็กชำย ธีรภทัร บุญไชย ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
42 13252 เด็กหญิง อรพินท์ สมอินเอก ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

13338 เด็กหญิง พิมชนก มำดี ยำ้ย
13356 เด็กหญิง ดุษฎำ อ่ิมมนตรี ยำ้ย
13172 เด็กหญิง มุฑิตำ ชูชำ้ง ยำ้ย

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 3 / 4 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงสำวทิพวรรณ์  ทองทวี นำงสำวชนิกำนต ์ โพนเฉลียว



คนท่ี 1. นายประกาศิต  ฉายจรัส   2. นางสาวอาภาพร  กั้วพรม  3.นางสาววรรณวิศา  นนัทะจกัร
เลขท่ี เลขประจ าตวั ค  าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 13032 เด็กหญิง กนกนก สุดารา 
2 13035 เด็กหญิง กมนมณี ปูนาศรี 
3 13059 เด็กชาย จกัรีชยั ศรีจกัร์
4 13076 เด็กหญิง ชนญัธิดา มงคล
5 13080 เด็กชาย ชาติกลา้ ภิรมยช์ม 
6 13084 เด็กชาย ไชยพศ ตาติยะ
7 13095 เด็กหญิง ตรีสุคนธ์ ภูค  าใบ 
8 13097 เด็กชาย ทฤษฎี ภูจ านงค์
9 13113 เด็กชาย นครินทร์ หอมจนัทร์

10 13130 เด็กชาย ปกรณ์ ภูใบบงั
11 13132 เด็กหญิง ปณิดา ค าสีลา 
12 13137 เด็กชาย ปริชมน  ชิณฤทธ์ิ 
13 13143 เด็กชาย พงศกร งามเลิศ
14 13144 เด็กชาย พงศพ์นัธ์ โทรัตน์
15 13147 เด็กหญิง พรปวีณ์ โถนารัตน์
16 13169 เด็กหญิง ภานุวฒัน์ บุตรวงั 
17 13170 เด็กชาย ภูมเรศ ภูค  าใบ 
18 13178 เด็กหญิง รสิกา พลเรียง 
19 13180 เด็กชาย รัชพล ปัตลา
20 13190 เด็กหญิง วนิดา กองลี
21 13191 เด็กชาย วรโชติ ชาภูมี 
22 13195 เด็กชาย วราพงษ ์ พลวงคษ์า
23 13196 เด็กชาย วชัรพล ดีปะติ
24 13197 เด็กชาย วนัชยั นิค  า
25 13235 เด็กชาย สุริยา มิยะเศษ 
26 13238 เด็กชาย อดิสร เลขาข า
27 13241 เด็กชาย อธิชา ยศพิมพ์
28 13257 เด็กชาย อษัฎาวธุ มงัครัตน์
29 13258 เด็กชาย อสันี ทุมมา
30 13260 เด็กหญิง อาริษา ทุมเพง็
31 13263 เด็กชาย เอกอมัรินทร์ จงสมคัร 
32 13339 เด็กหญิง เจตปรียา เกล้ียงเกลา
33 13194 เด็กชาย วรัญญู ศรีมุขดา ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1
34 13044 เด็กชาย กฤษดา ดูลาสตัย ์ ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1
35 13103 เด็กชาย ธนดล สิบศิริ ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1
36 13255 เด็กชาย อคัรเดช ศรีพลเมือง ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1
37 13349 เด็กชาย ธารนที ปูนาสี ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1

13078 เด็กหญิง ชนิกานต์ วงษจ์รัส ยา้ยไป ม.2/2
13116 เด็กชาย นภทัรพงศ ์ สายสินธุ์ ไม่มาเรียน

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รายช่ือนกัเรียนเรียนทางไกลโรงเรียนค าม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 / 5 ปีการศึกษา  2563

ครูประจ าชั้น



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

1 13052 เด็กหญิง กุลนนัท์ มหำโยที
2 13056 เด็กชำย คณำธิป นำมณทำ
3 13063 เด็กหญิง จินดำพร พิณรัตน์
4 13064 เด็กหญิง จิรสุตำ เสริฐกระโทก
5 13075 เด็กหญิง ชญำนิศ รัตรำช
6 13077 เด็กหญิง ชนำภำ ทองสำร
7 13082 เด็กชำย ชินปรำชญ์ กนกทำนต์
8 13085 เด็กหญิง ฐิติวรรณ นำเขียว
9 13089 เด็กหญิง ณฐัณิชำ ปัตโชติชยั

10 13093 เด็กหญิง ดำริกำ รำชติกำ
11 13096 เด็กชำย ไตรวิชญ์ ชมช่ืน
12 13102 เด็กหญิง ธนพร สระทอง
13 13105 เด็กหญิง ธนวรรณ ปทุมสำครกุล
14 13118 เด็กหญิง นฤมล บำลศรี
15 13127 เด็กหญิง นุชวรำ แสบงบำล
16 13129 เด็กหญิง บุณฑริกำ พนัธ์ทอง
17 13134 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ สำรจนัทร์
18 13136 เด็กชำย ปรัตถกร เกตุปรำกฎ
19 13139 เด็กชำย ปัญญพนต์ ทำบุเรศ
20 13140 เด็กหญิง ปำริฉตัร โสภำรักษ์
21 13141 เด็กหญิง ปำรีณำ ตรงสำหสั
22 13142 เด็กชำย ปุณยธร ศิลวิชยั
23 13150 เด็กหญิง พชัยำ นำสมซำ้ย
24 13157 เด็กหญิง เพียงขวญั เทียบจนัทึก
25 13159 เด็กชำย ภควฒัน์ พนัทะลำ
26 13162 เด็กชำย ภทัรพงศ์ สำรพนัธ์
27 13176 เด็กหญิง รวินทนิ์ภำ หนองผือ
28 13177 เด็กหญิง รวิพร ค ำฮงั
29 13184 เด็กชำย รัฐศำสตร์ งำมคุณ
30 13187 เด็กหญิง รุ่งฤดี วงษใ์ส
31 13192 เด็กหญิง วรนุช ภูหงษนิ์ล
32 13202 เด็กหญิง วิลำสินี ศรีบำ้นโพน
33 13219 เด็กชำย สิทธิ ชลกิจ
34 13226 เด็กหญิง สุชญัญำ นำระวิน
35 13232 เด็กหญิง สุพตัรำ ภูมิรินทร์
36 13250 เด็กหญิง อรทยั เหล่ำลือชำ
37 13251 เด็กหญิง อรนภำ ติกำพนัธ์
38 13261 เด็กหญิง อำรีรักษ ์ สนัวิลำศ
39 13262 เด็กหญิง อุบลวรรณ ธรรมค ำ
40 13658 เด็กหญิง พิมพม์ำดำ ธิสำรสงัข์ 21-พ.ค.-62
41 13661 เด็กหญิง ธนชัพร ฆำรอ ำไพ 21-พ.ค.-62

13104 เด็กชำย ธนกร เปล่งฉวี ออก ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
13153 เด็กชำย พิทกัษโ์ชค กิริกนั ยำ้ย

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 3 / 6 (SM) ภำคเรียนท่ี  2 ปีกำรศึกษำ  2562

ครูประจ ำชั้น นำงสำวสุวจี  ภูหนองโอง วำ่ท่ีร้อยตรีหญิงณิชญำภรณ์   สีสนั


