
ที่ เลขประจ ำตัว ชือ่  -  สกุล
1 5809 ด.ช.เกยีรติศักด์ิ  เจ็นพนัสสัก
2 5810 ด.ช.คุณากร  เจนพนัสสัก
3 5812 ด.ช.ทวีศักด์ิ  เจนพนัสสัก
4 5813 ด.ช.ธวัชชัย  กอ้นดุก
5 5814 ด.ช.พสิษฐ์  พัดเจริญ
6 5815 ด.ช.พันธุย์ศ  ถาพนัสสัก
7 5816 ด.ช.ภควัฒน์  วุฒิวัย
8 5817 ด.ช.ภราพล  พุทธโส
9 5818 ด.ช.วิสา  อนิทนุ
10 5819 ด.ญ.กญัชพร  อนิไชยสา
11 5820 ด.ญ.กลุณัฐ  มะโนสกลู
12 5821 ด.ญ.ทรงอปัสร  หอยแกว้
13 5823 ด.ญ.เนตรนภา  กติิเดช
14 5824 ด.ญ.ปพิชญา  วรรณหลวง
15 5825 ด.ญ.ปริยภทัร  ตาพงค์
16 5826 ด.ญ.ภรีพรรณ  เต็นเส้า
17 5827 ด.ญ.สตรีรัตน์  มะโนแกว้
18 5828 ด.ญ.สุภาวรรณ  โท่นต้ัง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 3/1  

             โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที ่ 1  ปกีำรศึกษำ  2560

ครูทีป่รึกษำ  ครูประมูล  ภูครองแถว  -  ครูปำริดำ  ภูครองแถว



ที่ เลขประจ ำตัว ชือ่  -  สกุล
1 5829 ด.ช.กฤษตประวิทย์  มโนชมภู
2 5830 ด.ช.กติติพงศ์  ธิดุลดุก
3 5831 ด.ช.ชยันต์  มโนสกลุ
4 5833 ด.ช.ณัฐนันท์  บุญมำ
5 5834 ด.ช.บณัฑิต  มะโนแกว้
6 5835 ด.ช.พีรพัฒน์  เผ่ากนัทะ
7 5837 ด.ช.ภาคิน  เผ่ากนัทะ
8 5838 ด.ช.ศิวกร  ค าซาว
9 5839 ด.ช.สิรวิชญ์  ลาดใจ
10 5840 ด.ช.สุธีรพัฒน์  แปงปญัญา
11 5841 ด.ญ.กลุนิษฐ์  ปมิปาอดุ
12 5842 ด.ญ.ธมลวรรณ  โม้แพง
13 5843 ด.ญ.นิฤมล  ปั๋นแกว้
14 5844 ด.ญ.บษุกร  บ ารุงศรี
15 5845 ด.ญ.พวงเพชร  งามภกัดี
16 5846 ด.ญ.ยุพารัตน์  สินสอาด
17 5847 ด.ญ.ระพีพรรณ  มะโนสกลู
18 5848 ด.ญ.สดุารัตน ์ แดนชยัภมู*ิ

19 5849 ด.ญ.อรัญญา  กนัธิมาพงค์
20 5665 ด.ญ.มลวิลัย ์  ยศนันท*์

21 5800 ด.ญ.สชุาดา เมอืงเย็น*

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 3/2 

             โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที ่ 1  ปกีำรศึกษำ  2560

ครูทีป่รึกษำ   ครูปกรณ์  กันไชยสัก  -  ครูดวงแก้ว  เทพสุวรรณ

ขำดเรียนเกิน 10 วัน

แขวนลอย

แขวนลอย

แขวนลอย



ที่ เลขประจ ำตัว ชือ่  -  สกุล

1 5850 ด.ช.ชนกานต์  ไชยวงศ์ค า
2 5851 ด.ช.ชยณัฐ  มโนสกลู
3 5852 ด.ช.ธนากร  พงษ์สปนิ
4 5853 ด.ช.นพรัตน์  จรรยา
5 5854 ด.ช.นฤพล  พรมมาต้ัง
6 5855 ด.ช.นลิต  กวางทอง
7 5856 ด.ช.นิติพงษ์  ค าชมภู
8 5857 ด.ช.วิยะกรณ์  พิพิธกลุ
9 5858 ด.ช.สหรัฐ  มโนสกลุ
10 5859 ด.ช.สิทธิศักด์ิ  ชินค า
11 5860 ด.ช.สิรวิชญ์  ชัยมาสพงค์
12 5861 ด.ญ.จินดารัตน์  มีพนัสสัก
13 5862 ด.ญ.ชนากานต์  ต๊ะปงิแจ้
14 5863 ด.ญ.ชนิสรา  ค าอิ่น
15 5864 ด.ญ.พิรินยา  ใจบญุ
16 5865 ด.ญ.วรพา  อตุโม
17 5866 ด.ญ.วริศรา  ใจแปง
18 5867 ด.ญ.สายพิน  แกว้แสง
19 5868 ด.ญ.แสงหลู่  จินตา
20 5869 ด.ญ.อนัญญา  ตาเสาร์
21 5656 ด.ญ.กนกพร อดุโมง*

22 5649 ด.ช.บญุมั่น ลงุออ๋ง*

แขวนลอย

แขวนลอย

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 3/3

ครูทีป่รึกษำ   ครูพฤทธิ์ชนัญ  รุจิระปรีชำกุล  -  ครูจุฑำมำศ  ปอ้ขว่ง

             โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที ่ 1  ปกีำรศึกษำ  2560


