
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 19311 นางสาวนภสร  วิชุมา
2 19312 นางสาวอนัญพร  สอนเถ่ือน
3 19325 นางสาวธินันท์  มอญศรี
4 19335 นายสืบศักด์ิ  แก้วสืบ
5 19345 นางสาวเพชรา  จุมปามัน
6 19347 นางสาวนัยน์ภัค  รินค า
7 19349 นางสาวชนิสา  อุ่นตา
8 19380 นายเอกราช  สอนดี
9 19381 นางสาวปณิดา  ปัญญา
10 19398 นายเมธัส  อักรอกี
11 19439 นางสาวภคพร  พัฒนกิจจารักษ์
12 19505 นางสาวศิโรรัตน์  อริยะ
13 19607 นายพีท  วิบุลย์พงศ์
14 19703 นายกฤตกรฌ์  พิพัฒน์โรจน์หิรัญ
15 19944 นางสาวกัญยาณี  แซ่ม้า
16 19960 นายอนุชา  ห่อวิจิตร
17 19982 นางสาวน  าทิพย์  โปษยบุตร
18 20020 นางสาวอรพิน  อินตาเป้ีย
19 20060 นายพัฒนศักด์ิ  นันทวิสุทธ์ิ
20 20066 นายศักด์ิทวี  ตะยะแซด

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1   โรงเรียนหอพระ

ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

          ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำงจุฑำรัตน์  เวียงลอห้อง 432 แผนกำรเรียนวิทย์ฯ - คณิตศำสตร์ 

                      ครูผู้สอน…………….....…………………ช่ือวิชำ………………………………รหัสวิชำ…………………. หน่วยกำรเรียน………



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 19298 นายนพเก้า  ตาถาดี อังกฤษ - คณิต
2 19310 นายเจริญ  สุขเย็น ธุรกิจ
3 19319 นางสาวยลดา  นาเมืองรักษ์ อังกฤษ - คณิต
4 19326 นายสมพงค์  กิตยะวงษ์ ธุรกิจ
5 19362 นางสาวกิตติชัญญา  โคนัก อังกฤษ - คณิต
6 19386 นางสาววราภรณ์  พุ่มจันทร์ ธุรกิจ
7 19389 นางสาวธิดา  จองค า อังกฤษ - คณิต
8 19409 นายวิศรุต  พวงดอกไม้ อังกฤษ - คณิต
9 19413 นายวชิรธรรม์  ศิริรัตน์ ธุรกิจ
10 19428  นายสมปอง  อากี ธุรกิจ
11 19444 นางสาวรณัฐณิชา  ขาวผ่อง ธุรกิจ
12 19447 นายฉันทพัฒน์  ปิยะวดี ธุรกิจ
13 19449 นางสาวพรรณี  แสนค า ธุรกิจ
14 19451 นายพงศกร  สุภัคสุภาภรณ์ ธุรกิจ
15 19746 นายวุฒิไกร  ค าหล้า อังกฤษ - คณิต
16 19941 นางสาวเดือน  ดวงชัย อังกฤษ - คณิต
17 19947 นางสาวสุจิตรา  ไชยโย ธุรกิจ
18 19948 นายศักด์ิ  จะทอ อังกฤษ - คณิต
19 19955 นายภัคพล  ประคองวงศ์ อังกฤษ - คณิต
20 19957 นางสาวจิดาภา  จันทรเมธีกุล อังกฤษ - คณิต
21 19959 นางสาวนิวาริน  คงคาพิสุทธ์ิ อังกฤษ - คณิต
22 19977 นายธวัชชัย  สิทธิชมภู อังกฤษ - คณิต
23 20000 นายพันเอก  เกษตรกุลทรัพย์ ธุรกิจ
24 20019 นางสาวกนิฐา  สอนสี ธุรกิจ
25 20042 นางสาวแก้วกันติชา  เชาว์ไว อังกฤษ - คณิต
26 20050 นายปวริธ  ทารส ธุรกิจ 
27 20059 นางสาวเรณู  ไม่ปรากฏนามสกุล ธุรกิจ
28 20061 นางสาวกนิษฐา  จุนุ ธุรกิจ
29 20071 นายมินทฏา  สร้อยเรืองศรี ธุรกิจ ช 16 ญ 13

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2  โรงเรียนหอพระ

ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำงพิสมัย  เรือนสอน , นำงฐิติพรรณ  แสงแก้ว ห้อง 433  แผนกำรเรียน  ศิลป์-บริหำรธุรกิจ

สมัยใหม่                 ครูผู้สอน…………….....…………………ช่ือวิชำ………………………………รหัสวิชำ…………………. หน่วยกำรเรียน………



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 19341 นางสาวแสงหอม  ลุงต๊ะ จีน
2 19355 นางสาวกัลยารัตน์  เงินยวง ญ่ีปุ่น
3 19356 นางสาวจุฑามาศ  ต๊ะวรรณะ ญ่ีปุ่น
4 19360  นางสาวสุทัตตา  สุขม่วง ญ่ีปุ่น
5 19361 นางสาวสุธาวัลย์  สุขม่วง ญ่ีปุ่น
6 19375 นางสาวมนต์ธิตา  สุทธิบุตร ญ่ีปุ่น
7 19391 นางสาวชญาณิศา  บัวขาว ญ่ีปุ่น
8 19407 นางสาวปรียา  แดงบุญเรือง ญ่ีปุ่น
9 19433 นายอิทธิพัทธ์  พรหมทอง จีน
10 19456 นางสาวรัชฎาพร  กุณา ญ่ีปุ่น
11 19864 นายสิทธิชาติ  บัวทอง ญ่ีปุ่น
12 19911 นายศุจินธนา    โอฬารศิริกุล ญ่ีปุ่น
13 19939 นางสาวชญานันท์  พ่วงเฟ่ือง จีน
14 19965 นางสาวอารยา  ยานะค า จีน
15 19968 นางสาวปิยวรรณ  เสียงสน่ัน จีน
16 19992 นายฉัตร์ทรัตน์  จักรค ามา จีน
17 20002 นางสาวณัฐนันท์  ปันต๊ิบ จีน 
18 20047 นายบูรพา  หล้าเมืองฤทธ์ิ จีน 
19 20052 นางสาวเคเซีย  เจยานา  เนตั น ญ่ีปุ่น
20 20072 นางสาวศุภรัสม์ิ  ยืนยง จีน 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3  โรงเรียนหอพระ
ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำงสปัญญ์นำ  แก้วตำปี , นำงหน่ึงฤทัย  ปินชัย  ห้อง 434  แผนกำรเรียน  อังกฤษ -ญ่ีปุ่น
                 ครูผู้สอน…………….....…………………ช่ือวิชำ………………………………รหัสวิชำ…………………. หน่วยกำรเรียน………


