
ช้ัน ชาย หญิง รวม ครูท่ีปรึกษา ช้ัน ชาย หญิง รวม ครูท่ีปรึกษา
ม.1/1 19 24 43 นางมัณฑนา ฟ่ันเฝือ,นายพนม หวาดเพ็ชร,นายวิรัติ  ท่าน ้า ม.2/1 4 35 39 นางสาวนิภาวรรณ  ร่ืนรมย์, นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี
ม.1/2 16 27 43 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว, นางฉัตรนฤมล  เหรา ม.2/2 14 26 40 นางศุทธวีร์  เกิดผล, นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว, นางสาวบุณฑริกา  ค้าปา

ม.1/3 19 24 43 นางอรนุช จูเปีย, นายเอกลักษณ์ พลเลิศ, นางสาวอุมาพร  อยู่สุขสวัสด์ิ ม.2/3 8 32 40 นางพวงเพชร  แก้วเกต, นางสาวจิรัติกาล ป่ินดี, นายศักด์ิณรงค์  แก้วก้าแพง

ม.1/4 23 20 43 นายยุทธนา กรรมสิทธ์ิ, นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี ม.2/4 17 23 40 นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์, นายคมกริช แหงมปาน, นางสาวอนงค์นาฎ  อินจุ้ย

ม.1/5 23 18 41 ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์  ขอสุข, นางสาววรวรรณ  ส้าอางค์, นายจิธรัฏฐ์  เกิดผล ม.2/5 19 20 39 นายไพรัตน์  พลอยเจริญ, นางสาวศิริประภา  ชูเชิด
ม.1/6 25 17 42 นายบรรจง  โต๊ะถม, นางสาวมินตรา คู่นพคุณ, นางสาวสิตานันท์  แสงสุข ม.2/6 31 8 39 นายสิทธิชัย ดวงศรี, นางสาวภัณทิลา  สิงห์งอย
ม.1/7 27 15 42 นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร, นายปกครอง ศรีสุวรรณ, นายกฤษดา  แก้วกวย ม.2/7 32 7 39 นายปิยะ  อุดมมงคล, ว่าท่ีร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว, นางสาวเบญจวรรณ  ขยา

รวม 152 145 297 นายบรรจง  โต๊ะถม  หัวหน้าระดับ รวม 125 151 276 นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว  หัวหน้าระดับ
ช้ัน ชาย หญิง รวม อาจารย์ท่ีปรึกษา ช้ัน ชาย หญิง รวม อาจารย์ท่ีปรึกษา

ม.3/1 6 30 36 นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี, นางสาวธีราพร  ศรีนุช ม.4/1 9 30 39 นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค, นายวราศิลป์  อุ่มมี
ม.3/2 6 29 35 นางสาวอภิชญา ศรีชัยกูล, นางสาวนงนุช  เตือนสติ ม.4/2 7 35 42 นางสาวแสงเดือน  พลมาก, นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธ์ิ
ม.3/3 9 26 35 นายชนินทร์  เกิดผล, นางสาวธนาภรณ์  ค้าแอ่ง, นางสาวปราถนา  มาทองแดง ม.4/3 19 17 36 นางรุ่งฤดี ทองแซม, นางสาวกนกพร นวมนาค
ม.3/4 12 23 35 นางเฉลียว  พลอยเจริญ, นางสาวอัจฉริยา ม่ันสวาทะไพบูลย์ ม.4/4 19 17 36 นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี, นางสาวภัทธิชา นนทธิ
ม.3/5 24 13 37 นางสุพัตรา จ่ันจีน, นางประภาวดี  ทองเวียง, นางสาวชลดา  รอดใหม่ ม.4/5 26 14 40 นางอภิรมย์ฤดี อบเชย, ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธ์ุ
ม.3/6 28 10 38 นายณัฐพันธ์ จันดี, นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์, นางสาววลัยรัตน์  ป่ินปัญญา ม.4/6 9 15 24 นางจุฑารัตน์  ขอสุข, นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง
ม.3/7 30 0 30 นางสาวร้าพู ช่างไชย, นางนภสร  รมณียกุล
รวม 115 131 246 นายณัฐพันธ์  จันดี  หัวหน้าระดับ รวม 89 128 217 นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค  หัวหน้าระดับ
ช้ัน ชาย หญิง รวม อาจารย์ท่ีปรึกษา ช้ัน ชาย หญิง รวม อาจารย์ท่ีปรึกษา

ม.5/1 5 33 38 นายวรดิฐ  เกิดผล, นางสาวศุภรดา  ไพรสนธ์ิ ม.6/1 13 24 37 นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ, นายวีระยุทธ  ล้าดับ
ม.5/2 11 26 37 นางสาวไฉน อรุณเกล้า, นายประพนธ์  อ่อนพรม, นายวีรวิชญ์ บุญเอนก ม.6/2 18 18 36 นายศราวุฒิ  เนียมหอม, นางสาวววรรณรัตน์  หลักแหลม
ม.5/3 20 17 37 นางสาวรัตน์ นพเก้า, นางสาววรรษชล เผ่าวงค์ ม.6/3 14 16 30 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี, นางพชรภรณ์  ประชัน
ม.5/4 9 22 31 นายเอกวัตร แนมมณี, นางสาวจิตรวี  เชื อประทุม, นางสาวปิยะธิดา  เปล่งเสียง ม.6/4 13 20 33 นางกาญจนา จิตประสาร, นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์
ม.5/5 13 13 26 นางพิชชากร มูลปานันท์, นายชาญวิทย์ เซ่ียงจ๊ง, นายประดิษฐ์  ท่าชัย ม.6/5 16 7 23 นายประกิต  โฆสิต, นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
ม.5/6 8 19 27 นางสาวศรัณยา กลีบธง, นางสาวประนอม จะปิน ม.6/6 8 21 29 นางเจียม  ระวังภัย, นางสาวนิตยา  นภากาศ
รวม 66 130 196 นายเอกวัตร แนมมณี  หัวหน้าระดับ รวม 82 106 188 นางพชรภรณ์  ประชัน  หัวหน้าระดับ

ชาย หญิง รวม ร้อยละ
152 145 297 20.92
125 151 276 19.44

115 131 246 17.32
89 128 217 15.28
66 130 196 13.80
82 106 188 13.24
392 427 819 57.68
237 364 601 42.32

629 791 1,420

นักเรียนแขวน 63 25 88

อ าเภอศรีสัชนาลัย       จังหวัดสุโขทัย

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมตอนต้น

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด
กลุ่มงานวิชาการ    โรงเรียนเมืองเชลียง

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

สถิตินักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 ประจ าวันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

รวมจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3


