รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์
นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15441 เด็กชำย
2 15451 เด็กชำย
3 15452 เด็กชำย
4 15469 เด็กชำย
5 15470 เด็กชำย
6 15478 เด็กชำย
7 15484 เด็กชำย
8 15485 เด็กชำย
9 15488 เด็กชำย
10 15490 เด็กชำย
11 15494 เด็กชำย
12 15501 เด็กชำย
13 15518 เด็กชำย
14 15536 เด็กหญิง
15 15537 เด็กหญิง
16 15538 เด็กหญิง
17 15542 เด็กหญิง
18 15548 นำงสำว
19 15549 เด็กหญิง
20 15550 เด็กหญิง
21 15551 เด็กหญิง
22 15557 เด็กหญิง
23 15561 เด็กหญิง
24 15562 เด็กหญิง
25 15574 เด็กหญิง
26 15577 เด็กหญิง
27 15578 เด็กหญิง
28 15580 เด็กหญิง
29 15594 เด็กหญิง
30 15600 เด็กหญิง
31 15601 เด็กหญิง
32 15606 เด็กหญิง
33 15610 เด็กหญิง
34 15612 เด็กหญิง
35 15614 เด็กหญิง
36 15625 เด็กหญิง
37 15626 เด็กหญิง
38 15628 เด็กหญิง
39 15642 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
จีรศักดิ์
กุลวงษ์
ฌำนวิทย์ สำนุสัน
ญำณวัฒน์ สำนุสัน
ธนำกร
พันธุ์วงษ์
ธิติภูมิ
เอี๋ยวสกุล
ปุณยวัจน์ สร้อยทอง
พีรัชชัย
สำระวงค์
ภคิน
หำญช้ำง
ภำนุวัฒน์ หนูปำน
ภูริภัทร
มุขแก้ว
ยุทธภูมิ
ทับไทย
วชิรวิทย์
แสงแร่
สุขพงศ์
พงศ์ศรีเกิด
จันทร์จรัส รอยรีน
จันทร์จิรำ เขียวนิล
จันทร์จิรำ รุ่มจิตร
จุฑำมณี
ต้นวงศ์
ชมพู่
สกุลม่ำน
ชำลิณี
ชัยชนะ
ญำณิศำ
นำเวศน์
ณธิดำภัค อำนนท์
ทรรศนีย์
ดีหนู
ธนพรรณ เชียงทอง
ธนภรณ์
ทองวิจิตร
ปริศำ
ตันเจริญ
ปิยะพร
ลือจบ
ปุญญิสำ
อนันตวิทยวงศ์
พรกนก
เอียดเหลือ
ฟ้ำใส
จุลแก้ว
ภัทรำพร
ศรีจันทร์
มนฑนำ
เดชเอี่ยม
รัตนำวดี
คุชิตำ
วรนุช
แสนวงษ์
วรรณภรณ์ บุญช่วย
วรำงคณำ มิตรวงค์
สยำพร
สุดสวำท
สิรินทิพย์ ชุนที
สิริมงคล
ม่วงมีผล
อัญญำนี
แนบเนียน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์
นางสาวปทุมพร บัวแก้ว ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15429 เด็กชำย
2 15431 เด็กชำย
3 15436 เด็กชำย
4 15447 เด็กชำย
5 15456 เด็กชำย
6 15458 เด็กชำย
7 15476 เด็กชำย
8 15479 เด็กชำย
9 15493 เด็กชำย
10 15517 เด็กชำย
11 15521 เด็กชำย
12 15529 เด็กหญิง
13 15541 เด็กหญิง
14 15553 เด็กหญิง
15 15554 เด็กหญิง
16 15563 เด็กหญิง
17 15565 เด็กหญิง
18 15567 เด็กหญิง
19 15570 เด็กหญิง
20 15572 เด็กหญิง
21 15573 เด็กหญิง
22 15575 เด็กหญิง
23 15588 นำงสำว
24 15590 เด็กหญิง
25 15591 เด็กหญิง
26 15593 เด็กหญิง
27 15603 เด็กหญิง
28 15605 เด็กหญิง
29 15607 เด็กหญิง
30 15613 เด็กหญิง
31 15617 เด็กหญิง
32 15618 เด็กหญิง
33 15624 เด็กหญิง
34 15629 เด็กหญิง
35 15630 เด็กหญิง
36 15636 เด็กหญิง
37 15641 เด็กหญิง
38 15644 เด็กหญิง
39 15645 เด็กหญิง
40 15646 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
กันตพงศ์
บุตรช่วย
เกียรติกล้ำ สง่ำกอง
จตุรวิทย์
สัจจำรักษ์
ชยำงกูร
คงทอง
ณัฐพงศ์
สงละออ
ตะวัน
สีระยำ
ปริญญำ
กิ่งพฤกษ์
พงศธรณ์
อ่อนสุวรรณ์
เมธำสิทธิ์ จินดำมณี
สิทธิพงษ์
นะทะเล
สุนทรพจน์ ศรีบุญเพ็ง
กนกทิพย์ สุวิทย์
จิรำภรณ์
แก้วอินทร์
ณัฐณิชำ
สะนนท์
ณัฐธิดำ
ปล้องนุ้ย
ธัญชนก
อันติมำนนท์
ธันย์ชนก
สุทธินนท์
นันทกำญจน์ ชูตรัง
เบญจมำศ มำลำทอง
ปริฉัตร
บุญรำม
ปำริชำติ
คงเรือง
ปำรุดำ
จันทวงษ์
เนยะตำนำทู พิกุลแก้ว
มุลิกบุตร
พิชำมญชุ์ จันทะรัฐ
พิมพ์ลภัส ทองพูน
รพีพรรณ พัดเท
รัฐฑิยำกร บัวแก้ว
รุ่งทิวำ
พิกุลทอง
วรัทยำ
สุทธิสำร
วิชดำ
เพียรภำค
วิภำวดี
เทพเรือง
ศิรภัสสร
เตยอ่อน
สิริรำวรรณ เพ็ชรภูเขียว
สุชำนำถ
ทรัพย์ทวี
แสงจันทร์ มำลิ
อัจจิมำ
ทองกุล
อำรำยำ
แย้มแก้ว
อำรีรัตน์
เกตุแก้ว
อุดมทิพย์ รอบกำร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 แผนอังกฤษ-ไทย-สังคม
นางจันทิมา จิตสว่าง และ นางสาวป.สลิล พรหมนิล ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15427 เด็กชำย
2 15434 เด็กชำย
3 15439 เด็กชำย
4 15461 เด็กชำย
5 15462 เด็กชำย
6 15463 เด็กชำย
7 15464 เด็กชำย
8 15466 เด็กชำย
9 15467 เด็กชำย
10 15474 เด็กชำย
11 15489 เด็กชำย
12 15504 เด็กชำย
13 15531 เด็กหญิง
14 15533 เด็กหญิง
15 15535 เด็กหญิง
16 15545 เด็กหญิง
17 15672 เด็กหญิง
18 15552 เด็กหญิง
19 15555 เด็กหญิง
20 15556 เด็กหญิง
21 15558 เด็กหญิง
22 15559 เด็กหญิง
23 15560 เด็กหญิง
24 15564 เด็กหญิง
25 15566 เด็กหญิง
26 15568 เด็กหญิง
27 15582 เด็กหญิง
28 15583 เด็กหญิง
29 15585 เด็กหญิง
30 15586 เด็กหญิง
31 15592 เด็กหญิง
32 15598 เด็กหญิง
33 15608 เด็กหญิง
34 15609 เด็กหญิง
35 15615 เด็กหญิง
36 15619 เด็กหญิง
37 15631 เด็กหญิง
38 15633 เด็กหญิง
39 15637 เด็กหญิง
40 15639 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
กสิน เรเน่ บอยเออร์
คณพศ
คงเอียด
จิรภัทร
ทรำยทอง
ธนกฤต
บุญนำคแก้ว
ธนกฤต
พวงพันศักดิ์
ธนกฤษฎ์ เกตุแก้ว
ธนดล
แซ่ตัน
ธนวัต
วันดี
ธนำ
ปัจฉำพันธ์
ปรมินทร์
สิงห์ซอม
ภูริทัต
ศรีสำคร
วิสำขะ
พิกุลทอง
กัญชลิกำ ศรอินทร์
กำญตะวัน ภิญโญสุข
ขวัญแก้ว
มีแก้ว
ชฎำภรณ์ คงทน
ชนิกำนต์
ดนุไทย
ณัชชำ
สิทธำคม
ณัฐริกำ
บุตรมณี
ดำรุณี
จุงจิตร
ทิพย์มณฑำ แนบเนียน
ทิพำกรณ์ สรรพจำร
เทวิกำ
จุลสวัสดิ์
ธัญญำพร เทศกุล
ธีร์จุฑำ
เอกอดิธรรม
บวรลักษณ์ บัลนำลังก์
พรนัชชำ
ทับไทย
พรภิรมย์
ทิพย์รงค์
พลอยชมพู ชูโลหะ
พัชรำภำ
หิรัญ
พินทุสร
แป้นคล้ำย
ภัทรธิดำ
สิงห์โท
ลดำ
ยมนำ
ลัดดำวัลย์ โกยกิจ
วริศรำ
บุบผำ
วิฤรดำ
หมำดสิทธิ์
สุธำสินี
คงพัฒน์
สุภำวดี
รำแพน
หนึ่งฤทัย
คงบุญ
อภิชญำ
ศรีสวัสดิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 แผนอังกฤษ-ไทย-สังคม
นายมะกอรี อีแต และ นางสาววรกร ช่างสาน ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15430 เด็กชำย
2 15664 เด็กชำย
3 15443 เด็กชำย
4 15445 เด็กชำย
5 15450 เด็กชำย
6 15471 เด็กชำย
7 15472 เด็กชำย
8 15487 เด็กชำย
9 15492 เด็กชำย
10 15498 เด็กชำย
11 15500 เด็กชำย
12 15657 เด็กชำย
13 15509 เด็กชำย
14 15511 เด็กชำย
15 15520 เด็กชำย
16 15522 เด็กชำย
17 15523 เด็กชำย
18 15663 เด็กชำย
19 15524 เด็กชำย
20 15525 เด็กชำย
21 15528 เด็กชำย
22 15530 เด็กหญิง
23 15539 เด็กหญิง
24 15540 เด็กหญิง
25 15543 เด็กหญิง
26 15671 เด็กหญิง
27 15546 เด็กหญิง
28 15569 เด็กหญิง
29 15571 เด็กหญิง
30 15579 เด็กหญิง
31 15581 เด็กหญิง
32 15587 เด็กหญิง
33 15589 เด็กหญิง
34 15602 เด็กหญิง
35 15604 เด็กหญิง
36 15620 เด็กหญิง
37 15622 เด็กหญิง
38 15627 เด็กหญิง
39 15635 เด็กหญิง
40 15643 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
กิตติธัช
สุวรรณรัตน์
คมกฤต
มณีวรรณ์
เฉลิมพล
แซ่ตัน
ชนำธิป
บรรณำลังค์
ชำญณรงค์ ภักดี
นฤชัย
ดวงมำก
บุญเลิศ
วินัยดี
ภำณุมำศ ยกเถ
เมธัส
ประทุม
รัฐนันท์
กรอบแก้ว
รำชพฤกษ์ ตั้นมี
วรินทร
จำปำหวำย
ศิวกร
ศรอินทร์
ศุภวิชญ์
ไทรทอง
สุทธิชำติ
ปำกลำว
สุริยะ
อุดม
เสฏฐำวุฒิ รุ่มจิตร
อณัฐพงศ์ อำจหำญ
อดิศักดิ์
ปิยะมหำมงคล
อนุพงษ์
เกตุแก้ว
อำทิตย์
เดินหน
กนกวรรณ แก้วมณี
จำรุวรรณ พันธุ์มุข
จิรภิญญำ คงบุญ
จุฑำมณี
รำมพันธ์
ชฎำภรณ์ สุขพัฒน์
ชนำพรรณ อระนพ
เบญจพร
นำโชค
เบญจวรรณ จตุรงค์วิทยำกร
พณิตำ
เทียนขำว
พรนภำ
ถำวร
พัชรินทร์
หำญรบ
พันชนำภรณ์ ศรีรัตน์
มลิวัลย์
แก้วรอด
รัญชิดำ
กลำงอนันต์
ศกลรัตน์
ไพรญำฮก
ศศิกำน
ทิมคร
สิริพร
ขุนพิบูลย์
สุวิมล
เดชปัญญำ
อำทิมำ
คมขำ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 แผนศิลปะ-การงาน-พละ
นายสุริยา พลเยี่ยม และ นางสาวปรียา ทองมา ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15428 เด็กชำย
2 15433 เด็กชำย
3 15670 เด็กชำย
4 15435 เด็กชำย
5 15437 เด็กชำย
6 15438 เด็กชำย
7 15440 เด็กชำย
8 15444 เด็กชำย
9 15448 เด็กชำย
10 15449 เด็กชำย
11 15459 เด็กชำย
12 15460 เด็กชำย
13 15473 เด็กชำย
14 15475 เด็กชำย
15 15481 เด็กชำย
16 15486 เด็กชำย
17 15491 เด็กชำย
18 15497 เด็กชำย
19 15502 เด็กชำย
20 15510 เด็กชำย
21 15512 เด็กชำย
22 15514 เด็กชำย
23 15515 เด็กชำย
24 15527 เด็กชำย
25 15669 เด็กชำย
26 15544 เด็กหญิง
27 15547 เด็กหญิง
28 15658 เด็กหญิง
29 15576 เด็กหญิง
30 15584 เด็กหญิง
31 15599 เด็กหญิง
32 15364 เด็กหญิง
33 15638 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
กันตพงษ์ คงทรัพย์
ขจรศักดิ์
พันชะตะ
คณิศร
ม่วงทอง
คุณำกร
แซ่เตี้ยว
จิรทีปต์
มุขแก้ว
จิรพันธ์
เกตุแก้ว
จิรยุทธ์
จิตรพงศ์
ชนะชัย
เสียงประเสริฐ
ชัชวำลย์
ชำนำญเรือ
ชัยวุฒิ
รำบบำเพิง
ธนกร
กุลพันธ์
ธนกร
รุกขำ
ปฏิภำณ
รักษ์ดรุณ
ประเสริฐ สถิน
พลำธิป
ณ นคร
ภำคิน
ตัณฑกิจ
มงคลถนอม ไวยกำร
รังสิโรจน์
คุ้มครอง
วรันธร
จินดำ
ศุภวัช
วังนรำ
สกำย
ชุมทอง
สรัล
โปถกรรม
สัมฤทธิ์
แก้วล้วน
อำณัตพล ศรีสุขใส
ฮิลมำน
ประทำน
จุฬำลักษณ์ เขียวมณี
ชนิกำนต์
คุ้มครอง
ปำริฉัตร
มิตรพันธ์
ปิ่นมณี
สร้อยทอง
พรรทิตำ
ชูหนูแก้ว
ภัทรวดี
กีรติวิทยำยุต
รุ่งทิพย์
พุกรอด
อนัญญำ
ก่อผล
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายชือ่ นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 แผนศิลปะ-การงาน-พละ
นายจิรายุ แซ่แต้ และ นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์ ที่ปรึกษา

ที่ เลขประจำตัว
1 15426 เด็กชำย
2 15432 เด็กชำย
3 15446 เด็กชำย
4 15651 เด็กชำย
5 15454 เด็กชำย
6 15455 เด็กชำย
7 15457 เด็กชำย
8 15477 เด็กชำย
9 15480 เด็กชำย
10 15482 เด็กชำย
11 15483 เด็กชำย
12 15495 เด็กชำย
13 15496 เด็กชำย
14 15499 เด็กชำย
15 15503 เด็กชำย
16 15656 เด็กชำย
17 15505 เด็กชำย
18 15506 เด็กชำย
19 15507 เด็กชำย
20 15508 เด็กชำย
21 15513 เด็กชำย
22 15516 เด็กชำย
23 15519 นำย
24 15526 เด็กชำย
25 15335 เด็กหญิง
26 15595 เด็กหญิง
27 15596 นำงสำว
28 15611 เด็กหญิง
29 15659 นำงสำว
30 15634 เด็กหญิง
31 15640 เด็กหญิง

ชื่อ-สกุล
กฤษดำ
ชัยคีรี
เกียรติรำช หมำดรักษำ
ชยพล
แสนทองเมือง
โชคชัย
ชูจิต
ณัฐนนท์
บุญเพ็ง
ณัฐนันท์
เกตุแก้ว
ณัฐภัทร
สะนนท์
ปิยะณัฐ
บุญสงค์
พนัสศิลป์ ช่วยพลัง
พัทธดนย์ จันทะเลิศ
พิพัฒน์
ยวงดี
รพีวิชย์
นักรบ
ระพีพัฒน์ บุรี
รัฐศำสตร์ ดินแดง
วำริสฎ์
สำมทอง
วิศรุจน์
แสงแก้ว
วีรชัย
สถิน
ศศลักษณ์ จันทน์หอม
ศิริศักดิ์
มิตรวงค์
ศิวกร
นำกสุข
สญชัย
โปฎก
สิทธิชัย
ณ นคร
สุขสันติ
แซ่หลี่
อนุวัฒน์
หลีบำรุง
เบญจวรรณ ตันตระศำสตร์
ฟ้ำอันดำ
วังคำหำญ
ภนิตำ
แพรนำม
วรรณพร
ไมโส้
สุวรรณทิพย์ โวหำร
สุวันดี
ม่วงสี
อภิญญำ
ศุภพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

