
ที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ  -  สกุล

1 5572 นายเจษฎาวุธ  ธิประเสริฐ
2 5573 นายตะวัน    ผิวทน
3 5575 นายธนาวุฒิ    กนัทาเหล็ก
4 5578 นายพิชญ์    ไชยลาภ
5 5579 นายภทัรดนัย    ไชยวงศ์
6 5581 นายอนุชา    ตูตีจีน
7 5606 นายจิรโรจน์    กาญจน์พาณิชย์
8 5614 นายวุฒิไกร  ปละอดุ
9 5577 น.ส.พัฒนา    เทียนชัย
10 5585 น.ส.จันทรัศมิ ์   พัฒนสวัสด์ิ
11 5586 น.ส.จารุวรรณ    แกว้อา้ย
12 5588 น.ส.ดวงหทัย    รัตนตุมหิ
13 5589 น.ส.ธนพร    อุ่นจักเสาร์
14 5590 น.ส.บษุบา  แสนปญัญา
15 5591 น.ส.ปนิดา    ดวงแกว้เรือน
16 5594 น.ส.วรรณวิสา    อนิต๊ะซาว
17 5595 น.ส.วริญญา    ตาพงศ์
18 5599 น.ส.สุริณี    สุวรรณวงศา
19 5600 น.ส.โสธญา    โกแสนตอ
20 5601 น.ส.อรวรรณ    ต้ือดุก
21 5603 น.ส.อารีรัตน์    ต๊ะเปา
22 5604 น.ส.อ าภา   ไม่มีนามสกลุ  
23 5635 น.ส.สุชานันท์  อาดน้อย
24 5660 น.ส.นิภาพร    วันจ าแกว้
25 5664 น.ส.ภาณุมาศ    ใจยศเส้า

26 5959 น.ส.ธิดารัตน์  แสนเรืองเดช

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 5/1 

           โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2560

ครูทีป่รึกษำ  ครูอรอนงค์  ค ำไทย  -  ครูกรวรรณ  จินำเดช
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์



ที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ  -  สกุล

1 5615 นายศราวุฒิ    ภผูาวงค์ (อ)

2 5617 นายสรายุทธ  แซ่อึ้ง (อ)

3 5621 นายอภชิิต    มณีเกี๋ยง  (อ)

4 5648 นายธนากร    พงสปนิ (อ)

5 5655 นายศิราเศรษฐ์    ใจค าต๊ิบ (อ)

6 5807 นายสายออ่ง  จินตา (อ)

7 5960 นายกฤตเมธ  ปะละมะกาศ  (ค)

8 5623 น.ส.กมลทิพย์  พงสปนิ  (ค)

9 5630 น.ส.วินิดา    จันตุมมา  (ค)

10 5659 น.ส.ธิดารัตน์  จอมเปง็  (ค)

11 5661 น.ส.ประภสัสร    จันต๊ะเหล็ก (อ)

12 5663 น.ส.พัชรินทร์  ใจจิตร  (อ)

13 5808 น.ส.รัชนีกร  สองเมือง  (อ)

14 5836 น.ส.ธมลวรรณ ขัดค าแดง  (ค)

15 5961 น.ส.จุฑารัตน์  เสาตอ  (ค)

หมายเหตุ ค = แผนการเรียน ศิลป ์- คณิต

จ = แผนการเรียน ศิลป ์- จีน

อ = แผนการเรียน ศิลป ์- องักฤษ

แผนกำรเรียนศิลป ์- ภำษำอังกฤษ  และ แผนกำรเรียนศิลป ์- ภำษำจีน

ครูทีป่รึกษำ ครูอุทัย  ประเสริฐสังข์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 5/2 

    โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2560



ที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ  -  สกุล

1 5570 นายกมัพล    โพธิศ์รี
2 5580 นายศตวรรษ  วันพรมมิน
3 5605 นายกติติพงศ์  ขาวสัก
4 5616 นายศุภกร  เทพชมภู
5 5618 นายสิทธิชัย  ไชยวงค์ค า
6 5637 นายกฤษกร  กานทับ
7 5638 นายกฤษฎา  ขัดมะโน
8 5646 นายทวีทรัพย์ คงกะทรัพย์
9 5657 นายธนยศ   อนิต๊ะนนท์
10 5654 นายภมูิพัฒน์    ค าชมภู
11 5657 นายกณัฑรัชต์  หมืน่ไชยศรี
12 5963 นายบญุฤทธิ ์ ปละอดุ

แผนกำรเรียนศิลปท์ัว่ไป

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 5/3

        โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม   อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2560

ครูทีป่รึกษำ  ครูวสุคนธ์  เปน็พนัสสัก 


