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

1 12323 นาย กฤษฎากร จิตปรีดา
2 12327 นาย กิติพงษ์ รัตราช
3 12328 นางสาว เกวลิน วงศจ์รัส
4 12332 นาย จรูญโรจน์ ไชยทองศรี
5 12343 นางสาว ชลธิชา ถานาศรี
6 12349 นางสาว ญาดา ราชดี
7 12366 นาย ธีรพงศ์ สนัวิลาศ
8 12383 นาย ประวิทย์ ศูนยด์  า
9 12397 นาย พนัธกานต์ พินยะพงษ์

10 12416 นาย วรยศ สายสินธุ์
11 12430 นาย ศุภสณัฑ์ มะนิสสา
12 12435 นาย สรยทุธ บุญสุข
13 12443 นางสาว สุภนิดา เอกศิริ
14 12446 นางสาว สุภานนัท์ จ  าปาลา
15 12447 นาย สุรกานต์ ฉายจรีส
16 12474 นางสาว นาตยา ตรงสาหสั
17 12475 นางสาว ปณิดา ชาติไทยเจริญ
18 12476 นาย ปวริศร์ ศิลวิชยั
19 12477 นาย ปวรุตม์ บุตรวงั
20 12621 นาย พีระพล ยศจ ารัส
21 12627 นางสาว จิราภรณ์ คิสารัง
22 12651 นางสาว วิภาดา ชยัชมภู
23 12993 นางสาว ฉนัทิกา ขาวปอด
24 13346 นาย นวพล กล่ินหอมฟุ้ง
25 13603 นาย ศุภวฒัน์ แสงเพชร
26 13604 นาย อคัรวินท์ ดลประชา
27 13605 นางสาว ณฐัรัตน์ อรรถประจง
28 13606 นางสาว พนัธิกา เรืองแสน
29 13608 นางสาว วรางคณา อรรถประจง
30 13609 นางสาว วิภาดา พิหูสูจน์
31 13610 นางสาว สุภานนัท์ แสงกลา้
32 13611 นางสาว สุริยาภรณ์ ชูชา้ง
33 13628 นาย ยทุธศาสตร์ มะนสั

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 5 / 1 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น น.ส.สุพรรษำ  พอลีละ    2.นำงสำวทิพยอุ์ทยั  ชำค  ำเรือง    3. นำยสุวิทย ์ ปัญญำรส



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

1 12325 นางสาว กนัติยา บุญทานนัท์
2 12326 นางสาว กานดา กงกาหน
3 12334 นางสาว จารุเนตร คะองักุ
4 12336 นางสาว จิรัชญา  ไชยเชษฐ์ มำ ม.4/4
5 12337 นางสาว จิราภรณ์ พวงเกตุ
6 12344 นางสาว ชลธิดา ล ้าเลิศกชกร
7 12347 นางสาว ชุติสรา ไฝชอบ
8 12351 นางสาว ฐิติวรรณ ทานาศรี
9 12368 นาย ธีระพงษ์ เรืองรุ่งโรจน์

10 12369 นางสาว ธีริศรา ตาสาโรจน์
11 12377 นาย นิรวิทย์ ธรรมคาถา
12 12389 นางสาว ปารณทั สาระโป
13 12393 นางสาว พนิดา โฆษณานิล
14 12450 นาย อนุชา เหล่าลือชา
15 12451 นาย อนุชิต ศรีวิจิตร
16 12456 นางสาว อรนุช ศรีบวั
17 12457 นางสาว อรวี ศรีบา้นโพน
18 12465 นางสาว จิราพร แกว้ศรี
19 12485 นาย รุ่งสุริยา แกว้คชสาร
20 12492 นาย จิรายทุธ ศิลาพจน์
21 12618 นางสาว วาสนา พรมศรี
22 12625 นางสาว ณฏัฐิมา โทไกรษร
23 13353 นางสาว อรนุช รัตราช
24 13367 นางสาว พชัริดา อุปชยั
25 13612 นาย กฤษพล ประสูติสิงห์
26 13613 นาย นทัธิภูมิ ไททะนุ
27 13614 นางสาว กนกอร ดว้ยโชติ
28 13615 นางสาว ชลิดา แกว้งาม
29 13616 นางสาว ณฏัฐนิชา โสภารักษ์
30 13618 นางสาว ปาณิสรา ลอดจนัทร์
31 13619 นาย รัชชานนท์ ศิลมัน่
32 13620 นางสาว รัชนีวรรณ ศรีสวสัด์ิ
33 13621 นางสาว สราวดี ทะนาปฏิ
34 13622 นางสาว สุชานุช อรรถประจง
35 13648 นางสาว นิติยา ฆารภูมี มำ ม.4/3
36 13735 นาย เด่นโชคชยั นามนิตย์ 18-ก.ค.-62

12436 นางสาว สลิลทิพย์ ไทธะนุ ยำ้ยไป วิลยั
ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 5 / 2 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำยเจริญ  โทไข่ษร นำงสำวออนวดี  สนัประภำ



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

1 12321 นางสาว กรรณิการ์ ลบัภู
2 12329 นางสาว ขนิษฐา อนัทรบุตร
3 12342 นาย ชมภู่ ชมภูจกัร
4 12350 นาย ฐิติพงษ์ ภูจนัหา
5 12356 นาย ณิชานนัท์ ศรีไชยา
6 12372 นาย นฐัวฒิุ  พลูทวี
7 12379 นางสาว ปณิดา นิยะนนัท์
8 12384 นาย ปริญญา สุดใจ
9 12391 นาย พงศกร ฤทธ์ิอน้

10 12411 นางสาว รัตนาวดี ติชาวนั
11 12413 นางสาว ลดามณี หร่ิมเจริญ
12 12425 นาย วฒิุชยั ค  าฮงั
13 12426 นางสาว ศศิวิมล เคหาวิตร
14 12434 นาย สพลดนยั ศิริเกษ
15 12615 นางสาว ปณิดา พนัทะลา
16 12628 นางสาว วาริษา พนัทะลา
17 13351 นาย รัชชานนท์ จนัทร์เพชร
18 13617 นางสาว นิภาพร ขวญัศิริ มำ ม.4/2
19 13624 นาย โด่งชยั ซ ้าศาสตร์
20 13625 นาย เทวนาถ ค ามะลิ
21 13626 นาย ธนพล ผิวศรี
22 13627 นาย พงศพ์ฒั โถนารัตน์
23 13629 นาย วีระชยั แกว้เทียม
24 13631 นางสาว จิดาภา โสมิตร
25 13632 นางสาว จิราพชัร อุตลุม
26 13633 นางสาว ณฏัชนนัท์ อายวุงศ์
27 13635 นางสาว ธญัญาลกัษณ์  ศรีประเสริฐ
28 13636 นางสาว วรรณรดา โอภากาศ
29 13637 นางสาว สหฤทยั ทะนาปฏิ
30 13638 นาย เจษฎา เจริญงาม
31 13647 นางสาว ทิพานนั ชานาตา
32 13649 นาย มรุเดช พลวิเศษ
33 13655 นางสาว สุวิภา แกว้ขอนยาง
34 13704 นางสาว ณิชาภทัร ศรีสวสัด์ิ
35 13725 นางสาว สุธาศินี ศรีจนัทร์
36 13730 นาย ปฏิพล บุตรอินทร์ 8-ก.ค.-62
37 13731 นาย อภิสิทธ์ิ ขนัธุรักษ์ 8-ก.ค.-62
38 13736 นางสาว พนัณิตำ กุลสีดำ 8-ก.ค.-62
39 13737 นาย ศุภวฒัน์ ยติุกิจ 8-ก.ค.-62
40 12370 นาย นนทกานต์ เนตรสงคราม ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
41 13703 นางสาว โยสิตา ดีประติ ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1

12371 นาย นฤพนธ์ ผลราศรี ยำ้ยไป วิลยั
ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 5 / 3 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงสำวอรวดี  ศรีบวั นำงสำวกลัยรัตน์  นวนงำม 



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

1 10318 นาย ธนากร ลบัภู
2 12330 นางสาว ขวญัจิรา นอ้ยสารบรรณ์
3 12340 นาย เจษฎา จนัโทสาร
4 12352 นาย ณรงคศ์กัด์ิ นอ้ยอ่อนหลา้
5 12355 นาย ณฐัพงศ์ เวงวิภา
6 12373 นาย นนัทไชย พอลีละ
7 12380 นางสาว ปณิตา บุญหลา้
8 12385 นางสาว ปรินดา บุญหลา้
9 12398 นาย พานทองแท้ หนูแกว้

10 12407 นางสาว มธุรส ลุนโสภา
11 12423 นาย วิรพล แสงบุตร
12 12424 นาย วิศรุต สนัประภา
13 12431 นางสาว ศุภานนั หาระทา
14 12433 นางสาว สตรีรัตน์ วงัคีรี มำ ม.4/3
15 12445 นางสาว สุภานนัท์ สีเขียว มำ ม.4/2
16 12449 นางสาว อนญัญา จ ากดั
17 12459 นางสาว อารายา จรัญวรรณะ
18 12598 นาย จิระวฒัน์ สมัฤทธ์ิ
19 12626 นางสาว สุธาทิพย์ อยูดี่
20 12991 นางสาว ธิดารัตน์ ลาชาไกร
21 13021 นาย ณฐัพงษ์ หงษภู์
22 13355 นาย สรสิทธ์ิ โคตรจนัทร์
23 13639 นาย นครินทร์ ศรีคิรินทร์
24 13640 นาย สิทธิชาติ สุขแดง
25 13641 นางสาว กรณิศ  อนุพฒัน์
26 13642 นางสาว ชนิดาภา กอ้นดินจ่ี
27 13644 นางสาว พรธีรา บรรจง
28 13645 นางสาว ศิริยากรณ์  องัคะรุด
29 13659 นาย พีระวฒัน์ องคะศาตร์
30 13724 นางสาว ปารีณา ลอควดู
31 13646 นาย อเล็กซานเดอร์  แอล   ฟินซ์ ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1
32 13752 นาย พงศพศั จนัทะโสด 3-ธ.ค.-62

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 5 / 4 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำยปำรมี  เขำวงษ์ นำยธนพล  มหำกำล



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

1 12333 นางสาว จนัทร์ธิมา คะองักุ
2 12399 นางสาว เพญ็พิชชา ปาระดี
3 12438 นางสาว สาริกา  ศรีบวั
4 12444 นางสาว สุภนิดา ดอนถวิล
5 12448 นางสาว เสาวภา หอมทอง
6 12461 นางสาว กุลสตรี ชาภูมี
7 12463 นาย คุณานนท์ จนัทะหงษ์
8 12466 นางสาว ฉตัรพร นาสงวน
9 12467 นาย ชยณฐั ฉายฉนัท์

10 12468 นาย ธนดล ศรีบวั
11 12470 นางสาว ธญัสุดา ศรีบา้นโพน
12 12472 นางสาว นนทญา มีฤทธ์ิ
13 12473 นางสาว นนัฑิตา ทองฤทธ์ิ
14 12480 นาย พลอธิป ไพรสณฑ์
15 12482 นางสาว พิชญธิดา บุตดา
16 12486 นาย วงศว์รัญ ปัญญพิมพ์
17 12488 นาย ศรันยภ์ทัร ไพรสณฑ์
18 12489 นางสาว ศิรภสัสร ไชยทองศรี
19 12490 นางสาว ศุภสุตา เกษโสภา
20 12495 นาย มนญัชยั พิพฒักุล
21 12498 นางสาว เสาวลกัษณ์ สนัวิลาศ
22 12499 นาย อรรถพล เลิศปัญญาขจร
23 13031 นาย ศิครินทร์ บ ารุงนอก
24 13361 นางสาว มณิการ์ ลบัภู
25 13607 นางสาว วรัญญา ปาระพิมพ์
26 13650 นาย กิตติศกัด์ิ นาโสก
27 13651 นางสาว กญัญารัตน์  พนะขนัธ์
28 13653 นางสาว จารุวรรณ เครือวรรณ์

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 5 / 5 SM ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงสำววิภวำณี  โพนะทำ น.ส.นลิน  พลโคกก่อง


