
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน 2564

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 19010 นายสุธีราช  ดูลลา
2 19012 นางสาวกนกวรรณ  วิทูรย์
3 19014 นางสาวสุธิดา  กุยมา
4 19017 นายพนาดล  ยังเปา
5 19045 นางสาวมนต์ธิณา  สุทธิบุตร
6 19051 นางสาวกฤติกานต์  วารีนิพนธ์
7 19053 นางสาวระพีพรรณ  สุตันแก้ว
8 19059 นางสาวชณณดา  ชัยชนะ
9 19062 นางสาวณิชาภัทร  เตจ๊ะบูรณ์
10 19065 นายสุชาติ  ลุงออ
11 19070 นางสาวสาธิตา  เฉลยไกร
12 19080 นายทักษะ  จันทบุปผา
13 19089 นางสาวลัลน์ลลิต  เผือกป้อ
14 19098 นางสาววราภรณ์  ลาภเวที
15 19100 นายอภิวัฒน์  กันทะวงค์ 
16 19224 นายกิตติพัทธ์  สายอุด
17 19425 นายอินทัช  ทองนาคะ
18 19760 นายพลายแก้ว  ขุนพิลึกเรืองเดช
19 19802 นางสาวฐิติมา  หนูเพชร
20 19823 นางสาวหทัยชนก  ศรีชมพู
21 19833 นางสาวมลฤดี  สิริเผ่าพันธ์
22 19871 นายณัธพงศ์  เทพแก้ว
23 19885 นายสิทธิศักด์ิ  พยาบาล
24 19887 นางสาวอธิชา  พันมูล
25 19890 นายปรเมษฐ์  เปอะปิน
26 19895 นายอนวัช  ธนทรัพย์ทวีโชค
27 19899 นางสาวพรรณภษา  ตุ้ยเตียม
28 19913 นางสาววริศราภรณ์  จันทรส
29 19914 นายกานต์  นางเป
30 19997 นางสาวอลิษา  ว้องต้อ
31 20065 นางสาวปัทมาพร  แก้ววิชัย ช 13
32 20070 นางสาวณัฐพร  มานะโส ญ 19

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1   โรงเรียนหอพระ

ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

          ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำงสำววำสนำ  ยำวิชัย ห้อง 442 แผนกำรเรียนวิทย์ฯ - คณิตศำสตร์ 

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



ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน 2564

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 18992 นายปารเมศ  แซ่ล่ิม

2 19003 นางสาวณิชกมล  แสงประสิทธ์ิ

3 19009 นายพีรดนย์  มูลถี

4 19013 นางสาวพร  ยาค า

5 19058 นางสาวนันนภัทร งามเจริญ

6 19072 นายกิตติศักด์ิ  สีห์สราญ

7 19116 นายสุภกิณห์  ลึกสิงห์แก้ว

8 19186 นายบรรณวิศร์  ค าใจใส่

9 19202 นางสาวอริสรา  มะเริงสิทธ์ิ

10 19772 นางสาวชลธิชา  เงาะหวาน

11 19797 นายพันธกานต์  คงคาดิษฐ

12 19813 นางสาวลักษิกา  สุขสิริ

13 19838 นางสาวพิมพ์  เกษร

14 19841 นายอนันต์  บุญค ากุล

15 19842 นายสุรชัย  หยกพณิชยกิจ

16 19843 นายสุรเดช  สถิตสถาพรชัย

17 19848 นางสาวพิชชา  สมศักด์ิ

18 19853 นายพงศกร  ค าแสน

19 19898 นางสาวจิดาภา  จันทร์ปุก ช 11

20 19928 นายปววิศร์  เมฆสุวรรณ์ ญ 10

21 19956 นางสาวศิริรัตน์  พงศ์คีรีวัฒนะ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2  โรงเรียนหอพระ

ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำงสำวร่ืนจิตร  ปัญญำเรือง , นำงสำวนิภำ  สัจจญำติ ห้อง 443  แผนกำรเรียน  ศิลป์-

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



ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน 2564

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 19001 นายวนากานต์  ขัติยนต์ จีน
2 19005 นางสาวอู  ลุงยะ จีน
3 19023 นายธนาเทพ  สัมพันธ์ ญ่ีปุ่น
4 19024 นายธีรพงค์  วังงอน ญ่ีปุ่น
5 19025 นางสาวรดา  ยอดวิเศษ จีน
6 19026 นางสาววิภารัตน์  ซุนันทา จีน
7 19028 นายสาริน  หม่อมตา ญ่ีปุ่น
8 19031 นายปรัตฐกร  สีตาบุตร ญ่ีปุ่น
9 19036 นางสาวธนัชญาน์  ศรีค า จีน
10 19041 นายนวมินทร์  นกนาค จีน
11 19052 นายนครินทร์  เวียงสีทอง จีน
12 19067 นายกอล์ฟ  เครือค า จีน
13 19071 นายศศิวงค์  แก้วบุตร ญ่ีปุ่น
14 19074 นางสาวมัลลิกา  เรือนปิน ญ่ีปุ่น
15 19083 นายธาดา  อุทัยนาง ญ่ีปุ่น
16 19168 นางสาวฐิติกานต์ ศิวะวรพันธ์ ญ่ีปุ่น 
17 19252 นางสาววรพรรณ  ฉกรรจ์ จีน
18 19499 นางสาวจตุพร  แซ่หลี จีน
19 19605 นางสาวมุทิตา  แก้วมณี จีน
20 19756 นางสาวเจนจิรา  จองดี จีน
21 19782 นายอธิบดี  สุปรียสุนทร ญ่ีปุ่น
22 19783 นางสาวธีระภรณ์  มูลงาม ญ่ีปุ่น
23 19829 นางสาวอภิชญา  ลุงอ่อน ญ่ีปุ่น
24 19856 นางสาวดวงหทัย  จิดาเลิศสกุล จีน
25 19860 นางสาวจารุวรรณ สาครสุขเกษม จีน
26 19869 นางสาวสิริพิชญ์ชา  สอนวงษา ญ่ีปุ่น
27 19876 นางสาวพลอยวรินทร์ พวงเงิน จีน
28 19888 นางสาวสรินดา  คงความสุข จีน
29 19900 นางสาวชลธิชา  หลุกแก้ว จีน
30 19906 นางสาวสุธีธิดา  สมัคร จีน
31 19917 นางสาวณัฐริกา  มุงวงษา จีน

32 20212 นางสาวพิมพ์พิศา  อินทราวงศ์ ญ่ีปุ่น

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3  โรงเรียนหอพระ
ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือครูท่ีปรึกษำ นำยเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน์ , นำยนนทชัย  อำวรณ์  ห้อง 444  แผนกำรเรียน  อังกฤษ -
                 ครูผู้สอน…………….....…………………ช่ือวิชำ………………………………รหัสวิชำ…………………. หน่วยกำรเรียน………


