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

1 12001 นำย ณฐัวฒิุ โทไข่ษร
2 12045 นำย ศกัด์ิศิลำ สำรสินธุ์
3 12071 นำงสำว จิณห์วรำ สำระวนั
4 12079 นำงสำว ฉตัรพร แสนรำช
5 12101 นำงสำว นพกำนต์ ศรีบุญจนัทร์
6 12107 นำงสำว นนัทวนั สำยค ำต่ิง
7 12117 นำงสำว บุศรำวดี ศรีบำ้นโพน
8 12123 นำงสำว ประภำดำ เทศำรินทร์
9 12135 นำงสำว ภสัรดำ แสนต่ำงนำ

10 12152 นำงสำว สนิทพิมพ์ ยรุะตำ
11 12291 นำงสำว ชนำกำนต์ เตรียมตวั
12 12303 นำงสำว ชุติมำ สนัประภำ
13 12605 นำงสำว พิมพิกำ วิสำติ
14 13265 นำงสำว กรรณิกำร์ ฆำรภูมี
15 13270 นำงสำว ขวญัเรือน พงษพ์ำนิช
16 13274 นำงสำว จิตรลดำ สำยสินธุ์
17 13280 นำย ฐิติวฒัน์ ไพรสณฑ์
18 13287 นำย ธำวิน วรรณรัตน์
19 13289 นำงสำว นุชนพิน เวียงฆอ้ง
20 13291 นำงสำว เบญญำภำ ศรีสวสัด์ิ
21 13292 นำงสำว ปณิดำ เสำวรส
22 13294 นำย ปริวตัร ศรีบำ้นโพน
23 13296 นำย พงษภ์คั ญำณสิทธ์ิ
24 13297 นำงสำว พฒัน์จิรำ โสวนัทำ
25 13303 นำงสำว มำลิณี ทองสุข
26 13305 นำงสำว รดำมณี ดว้ยโชติ
27 13306 นำงสำว รติยำภรณ์ กอ้นดินจ่ี
28 13307 นำงสำว วรรณดำ ดีปะวี
29 13674 นำงสำว ธนำรีย์ ในเกำะ 21-พ.ค.-62
30 13317 นำงสำว สตรีรัตน์ ศรีมุกดำ ยำ้ยกลบั 16-ก.ย.-62

12113 นำงสำว นิภำวรรณ วินชยัหำญ ไม่มำเรียน
13282 นำงสำว ณฏัฐนิชำ ช่อมะลิ ยำ้ยออก

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 1 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำยท ำเนียบ  คะองักุ นำยศิริโยธิน  สีรักษ์



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

1 11999 นำย ณฐัวฒิุ ทนำปฏิ
2 12025 นำย ภำคิน นรทดั ยำ้ยมำ ม.5/3
3 12076 นำงสำว จิรัชญำ โสมเกษตรินทร์
4 12078 นำงสำว จุฬำวรรณ วงคเ์จริญ
5 12112 นำงสำว นิพทัรำ รำชสีเมือง
6 12115 นำงสำว นุชวรำ จนัทพนัธ์
7 12129 นำงสำว พชัรีภรณ์ บุญหลำ้
8 12133 นำงสำว ภณัฑิลำ นุกำรรัมย์
9 12150 นำงสำว ศุภิสรำ ศรีนำเรือง

10 12160 นำงสำว สุทิชำ ไชยทองศรี
11 12165 นำงสำว สุภำพร กุลจนุช
12 12168 นำงสำว อภสัรำ ไชยผำ
13 12173 นำงสำว เกตุนิภำ สำยสินธุ์
14 12608 นำงสำว กรรณิกำ ควรไชย
15 12630 นำย ศิวกร หวำ้รัตนะ
16 12653 นำงสำว จีรนนัท์ งิมขุนทด
17 12655 นำงสำว ณีรนุช ไทธะนุ
18 13266 นำย กฤษณะ สินธ์ทิพย์
19 13268 นำงสำว กิตติภรณ์ ค ำนำดี
20 13269 นำงสำว ขวญัจิรำ นรทดั
21 13272 นำงสำว ชลิตำ สนสุนนัท์
22 13273 นำย จกัรกฤษณ์ นำค ำจนัทร์
23 13277 นำงสำว ชนิกำนต์ สำมญัตำ
24 13278 นำย ชำญณรงค์ คงร่ืนเริง
25 13290 นำงสำว บุริมนำถ ภำรวิจิตร
26 13295 นำงสำว ผกำวรรณ ยวงวิภกัด์ิ
27 13298 นำงสำว พณัณิตำ กำรเรียน
28 13300 นำงสำว ภกัจิรำ ธรรมจิต
29 13314 นำงสำว ศยำมล ถ่ินทะเล
30 13326 นำงสำว อริสำ ไทธะนุ
31 13331 นำงสำว น ้ำผ้ึง กอ้นดินจ่ี

12169 นำงสำว อภิญญำ บุญหลำ้ ยำ้ย
ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 2 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงนริศรำ  โพนเฉลียว นำงสำวจิรภำ  ภูพนันำ



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

1 12069 นำงสำว กลัยำณี ฉะออ้นศรี
2 12073 นำงสำว จิตรลดำ สำระวนั
3 12077 นำงสำว จิรำภรณ์ ทะนำจนัทร์
4 12083 นำงสำว ชลธิชำ ศรีเครือดง
5 12105 นำงสำว นลินทิพย์ ถำนำศรี
6 12108 นำงสำว นนัทิดำ สนัประภำ
7 12136 นำงสำว มนสัวี เคนหวด
8 12138 นำงสำว ยวุดี ทิพอุทยั
9 12146 นำงสำว วำธินี ถำนำศรี

10 12171 นำงสำว อรัญญำ วิสติ
11 12609 นำงสำว สุภำวิดำ สิงห์ค  ำ
12 12631 นำงสำว วิยะดำ กรโสภำ
13 12633 นำงสำว วรนุช ศรีสวสัด์ิ
14 12634 นำงสำว วิมลรัตน์ ค  ำยศ
15 12635 นำงสำว อำภำภรณ์ ธะวำติ
16 12648 นำงสำว วิลำสินี สุวรรณศรี
17 13310 นำงสำว วิชชุลดำ เหลืองอร่ำม
18 13311 นำงสำว วิภำ พรมสอน
19 13312 นำงสำว วิภำดำ หมัน่กำรนำ
20 13313 นำงสำว วิรัชยำ อนุพฒัน์
21 13315 นำงสำว ศรัณยภ์ทัร รำชดี
22 13320 นำงสำว อจิรภำล์ พทุธษำวงค์
23 12060 นำย เขษมศกัด์ิ ไชยเชษย์
24 13749 นำงสำว พรไพลิน จนัทร์ขนัธ์ 4-พ.ย.-62

12025 นำย ภำคิน นรทดั ยำ้ยไป ม.5/2
12159 นำงสำว สุทธินนัท์ มะโนขนัธ์ ไม่มำเรียน
12606 นำงสำว เบญจพร ตองติดรัมย์ ลำออก
13264 นำงสำว กรรณิกำ สำระวนั ยำ้ย
12096 นำงสำว ธนภรณ์ กำญจนหงษ์ ไปวิลยัค  ำม่วง

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 3 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำยทบั  ภูหนองโอง นำยวรวฒัน์  มุงคุณ



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

1 12097 นำงสำว ธนภรณ์ พิณรัตน์
2 12130 นำงสำว พิมพช์นก ยรุะตำ
3 12151 นำงสำว ศุภิสรำ โคตะโน
4 12156 นำงสำว สิริกญัญำ ภูพิลำ
5 13276 นำงสำว ชนิกำนต์ ปังอุทำ
6 13284 นำงสำว ดำรำวดี ศรีสวสัด์ิ
7 13293 นำงสำว ปภสัรำ งำมแสง
8 13299 นำย ภรำดร วิสำติ
9 13302 นำงสำว มลธิดำ ศรีภำษำ

10 13309 นำงสำว วรินทร สิงสี
11 13318 นำงสำว สุธำรำ สำระวนั
12 13319 นำงสำว สุธิดำ โมระสำก
13 13321 นำงสำว อนญัญำ นำสุอินทร์
14 13324 นำงสำว อรวรรณ ศกัด์ิกำรินทร์กุล
15 13325 นำงสำว อรอนงค์ ลดสีดำ
16 13332 นำย รัชชำนนท์ บุญทำนนัท์
17 13333 นำงสำว วำสนำ มีพรม

13281 นำงสำว ณฏัฐธิดำ รักษำพนัธ์ ยำ้ยออก
ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 4 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงวรรณิภำภรณ์  ยนยบุล นำยประสิทธ์  แกมนิรัตน์



คนท่ี 1. นางสาวสุกญัญา  ศรีมงคล คนท่ี 2.
เลขท่ี เลขประจ าตวั ค  าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 11808 นาย ธรรมชาติ ราชฤทธ์ิ
2 11983 นาย กนัตินนัท์ พิณรัตน์
3 11994 นาย ชชัรินทร์ สาระกนั
4 12006 นาย ธนากร ลบัภู
5 12010 นาย ธญัเทพ พงักะทา
6 12022 นาย พลาธิป กาละนาด
7 12026 นาย ภาณุพงศ์ การถกั
8 12027 นาย ภูมิพิพฒัน์ ชาภูมี
9 12048 นาย สิริกร จนับุญศรี

10 12052 นาย สุรเชษฐ์ ค  าอ่อน
11 12061 นาย เดชาวตั ซะสนัติ
12 12062 นาย เทวฤทธ์ิ ซะสนัติ
13 12063 นาย เศรษฐชยั ไพรสณฑ์
14 12265 นาย ทตัพงษ์ นามุลทา
15 12317 นาย กฤษกร ภูจนัหา
16 13005 นาย ปิยะราช มงัครัตน์
17 13322 นาย อภิยตุ กอ้นดินจ่ี
18 13323 นาย อภิสิทธ์ิ จิตจ าเลือง
19 13340 นาย วนัชนะ อนัชยัศรี
20 13371 นาย สุเมธ ทิศรัตน์ 30-ต.ค.-61
21 12031 นาย รัชชานนท์ ฤทธิลนั ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1

11663 นาย นนธวฒัน์ ศรีบวั ลาออก ไม่มาเรียน ไม่เกรด ท.1 ซ ้า ม.5/4
13288 นาย นิรันดร์ อาจสิริ ยา้ยออก
13267 นาย กิตติพล ปาสานนท์ ยา้ยออก
13271 นาย คมกริช รสหอม ยา้ยออก

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รายช่ือนกัเรียนเรียนทางไกลโรงเรียนค าม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 / 5 ปีการศึกษา  2563

ครูประจ าชั้น นายศุภชยั  สุริโย



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

1 11981 นำงสำว ใหมซูเรำะ ประกอบกิจ
2 11996 นำย ชินวตัร ศรีวะรมย์
3 11997 นำย ณทศัน์พล ณ กำฬสินธุ์
4 12011 นำย ธนัวำ วงันำทนั
5 12019 นำย พงศว์รินท์ นำมมุงคุณ
6 12059 นำย เกียรตินิยม สุขสร้อย
7 12070 นำงสำว ขวญัจิรำ รอดเกิด
8 12072 นำงสำว จิดำภำ หอมจนัทร์
9 12081 นำงสำว ชนิกำนต์ ศิลำพจน์

10 12086 นำงสำว ญำณิศำ ขนัธุแสง
11 12089 นำงสำว ณฏัฐธิดำ บุญท่วม
12 12095 นำงสำว ทิพยพ์ญดำ สุภำ
13 12109 นำงสำว นนัทิยำ นีระโคตร
14 12114 นำงสำว นิศรำ รำชดี
15 12122 นำงสำว ประทุมรัตน์ ภูน ้ำตน้
16 12134 นำงสำว ภทัรำพร ขนัพิมูล
17 12140 นำงสำว รัชณีกรณ์ ศรีมุกดำ
18 12144 นำงสำว วรรณศำ ดว้ยโชติ
19 12163 นำงสำว สุพตัรำ จนัทะไทย
20 12312 นำงสำว ธนชัพร อินต๊ะแกว้
21 12313 นำงสำว อนนัตญำ พ่ึงวงษ์
22 13275 นำงสำว จุฑำทิพย์ เจริญงำม
23 13279 นำงสำว ญำณจัฉรำ มะคะโช
24 13285 นำงสำว ทิวำวรรณ ดีปำวี
25 13304 นำย ยศกร นำคะโชติ
26 13308 นำงสำว วรฤทยั ตุ่มพงษ์
27 13316 นำงสำว ศุภิสรำ วิเศษโวหำร
28 13327 นำงสำว อิศรำภรณ์ มูลดวง
29 13358 นำงสำว ณฏัฐำ สุขบุตร 1-มิ.ย.-61
30 13373 นำงสำว แววตำ สมจิตร 1-พ.ย.-61

13357 นำงสำว ปนดัดำ โป๊ะโดย ออก ไม่มำเรียน ไม่เกรด ท.1 1-มิ.ย.-61
13283 นำย ณฐัพงศ์ กอ้นดินจ่ี ไม่มำเรียนตั้งแต่ ม.4

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 6 ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำยศรำวธุ  ศรีสวสัด์ิ นำยณฏัฐวี  เนมิน



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

1 11982 นำย กนัตพงศ์ ปรีดี
2 11984 นำย กิตติชยั พิณรัตน์
3 11985 นำย กิตติพฒัน์ ศิลำรัตน์
4 11992 นำย ชญำนนท์ สำมำรถ
5 12004 นำย ธนวฒัน์ ศรีนำเรือง
6 12013 นำย ธีระเดช ทิพเลิศ
7 12014 นำย นนทกรณ์ ใจจุลละ
8 12017 นำย นเรนฤทธ์ิ สมสวย
9 12024 นำย ภทัรพล ภูดวงศรี

10 12030 นำย ยศกร เพชรพำ
11 12032 นำย รัชชำนนท์ ไชยทองศรี
12 12053 นำย สุรเชษฐ์ สุมำ
13 12066 นำงสำว กรรณิกำร์ ศรีณะพรม
14 12067 นำงสำว กนัตก์มล บำลศรี
15 12074 นำงสำว จิตวรรณ ฉลวยศรี
16 12082 นำงสำว ชนิกำนต์ อำรมณ์สวะ
17 12084 นำงสำว ชวลัลกัษณ์ สุรันนำ
18 12091 นำงสำว ณฐักฤตำ จงจิตร
19 12093 นำงสำว ทณัฑิมำ ชำค ำเรือง
20 12099 นำงสำว ธิดำรัตน์ พนะขนัธ์
21 12102 นำงสำว นรำทิพย์ พิมพบ์ุบผำ 21-พ.ค.-62
22 12118 นำงสำว บุษบำ พลหงษ์
23 12119 นำงสำว ปณิดำ ไฝชอบ
24 12120 นำงสำว ปพิชญำ ฉิมลี
25 12127 นำงสำว พรรณิภำ สงัคหิรัญ
26 12139 นำงสำว รพีพร แพนบุตร
27 12153 นำงสำว สมฤทยั ล ำไพ
28 12155 นำงสำว สำยชล นิยะนนัท์
29 12158 นำงสำว สุชำวดี โสภำรัตษ์
30 12161 นำงสำว สุธำสิณีย์ โทไกรษร
31 12162 นำงสำว สุพรรณดำ บุตรวงั
32 12164 นำงสำว สุภสัสรำ ดว้ยโชติ
33 12166 นำงสำว อนญัญำ ฤทธ์ิลนั
34 13286 นำงสำว ธญัญรัตน์ สำยล ำเพำะ
35 13656 นำงสำว รัชนี ศรีบำ้นโพน ยำ้ยออก 21-พ.ค.-62
36 13743 นำงสำว ภทัรำนิษฐ์ บ  ำรุงรส

12090 นำงสำว ณฏัฐนิชำ อินทะ ยำ้ย
12142 นำงสำว วนิดำ อนัทรบุตร ยำ้ย

ขอ้มูล  วนัท่ี 1  พ.ย.  2562

รำยช่ือนกัเรียนเรียนทำงไกลโรงเรียนค ำม่วง  สพม24
ชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6 / 7 (SM) ปีกำรศึกษำ  2563

ครูประจ ำชั้น นำงสำวแววดำว  ศรีบำ้นโพน นำยชวกฤษ  นำจนัทดั 


