
สถิติจ ำนวนนักเรียน  โรงเรียนปำยวิทยำคำร    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565  

ชั้น ชำย หญิง รวม ครูที่ปรึกษำ 
ม.1/1 16 24 40 อ.วัชรกร  สุรินทร์ / อ.ธิดารัตน์  วงศ์ใหญ่   
ม.1/2 16 18 34 อ.สุวนันท์  แก้วสิงห์สุ / อ.ศศิวิมล ปกป้องไพร  
ม.1/3 12 22 34 อ.ณรงค์ฤทธิ์  หงษ์อารีย์  / อ.อภิชญา  สุขแสงงาม 
ม.1/4 16 18 34 อ.คัทลียา  เสาร์แดน / อ.สุทธิดา เถาวัลย์เถลิง 
ม.1/5 12 22 34 อ.หัสดาภรณ์ พรหมค าติ๊บ / อ.ณรงค์  เชียงแก้ว  
ม.1/6 17 16 33 อ.คณิตษา  องมล / อ.วรัญญู  วิไลกุล 
ม.1/7 18 15 33 อ.อานนท์  ตื้อจันตา  / อ.นัฐพล  สมนา 

รวม ม.1 107 135 242  
ม.2/1 16 22 38 อ.ปวิชญา คธาทร 
ม.2/2 20 21 41 อ.ภิญญาพัชร บุญเปง 
ม.2/3 10 29 39 อ.พัทยา ยะมะโน   
ม.2/4 20 20 40 อ.หัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ  
ม.2/5 20 22 42 อ.ถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล / อ.สุวนันท์  ท้าวใจ 

รวม  ม.2 86 114 200  
ม.3/1 14 23 37 อ.วิลาสินี  สุวรรณโน 
ม.3/2 21 18 39 อ.ระวีวรรณ  เอกา / อ.อังคณา  ค าป้อ  
ม.3/3 21 18 39 อ.ศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง / อ.กาญจนา เนตรค า 
ม.3/4 24 15 39 อ.ชลวรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล / อ.สว่าง มัศยวรรณ 
ม.3/5 21 18 39 อ.สุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์  / อ.เพ็ญศิริ  วงค์เทพ 
ม.3/6 16 21 37 อ.ขจรศักดิ์ กาญจนะ / อ.สุภาพร วงศ์มานิตย์ 

รวม  ม.3 117 113 230  
รวม  ม.ต้น 310 362 672  

 

ม.4/1 11 27 38 อ.ศุทธินี  โภชพพิธ / อ.ณัฐกาญจน์  แก้วสุวรรณ  
ม.4/2 14 18 32 อ.รจนา  พุทธิ / อ.ธันย์ชนก  อ าพันธุ์  
ม.4/3 14 26 40 อ.อัมพร  แสนค าฟู/ อ.วิพิมพ์สาย หิ่งค า 
ม.4/4 6 20 26 อ.นราศักดิ์   กิจสวน / อ.อินทราภรณ์  เพ็ญจิตต์ 
ม.4/5 19 23 42 อ.จักรพงษ์  รัตนา / อ.อาริยา  ยอดแฉล้ม 
ม.4/6 28 0 28 อ.ภูวดล  สุระจินดา / อ.ณัฐวดี  เขียวภูมิชัย 

รวม ม.4 92 114 206  
ม.5/1 12 26 38 อ.เจนประภา  เรือนค า / อ.เบญจวรรณ  วิธี 
ม.5/2 11 23 34 อ.ปิยดา  ปวงฟู / อ.ตุลยา  หมื่นต๊ะ 
ม.5/3 12 24 36 อ.ชุติไชยวัญ  พูดงาม / อ.กัญญา  ทานา 
ม.5/4 17 20 37 อ.นิพนธ์  วิทยาวาณิตย์ / อ.ณัฐพงษ์   หาญพอ 
ม.5/5 22 7 29 อ.จตุพร สุรินทร์ / อ.น้ าฟ้า  หมื่นบุญตัน 

รวม  ม.5 74 100 174  
ม.6/1 5 27 32 อ.ประไพศรี   ก าแพงแก้ว / อ.รินลณี  สล่าปัน  
ม.6/2 11 28 39 อ.พิมพ์ลดา  ศรีพันธ์ / อ.จิรภา  พันธ์ธรรม  
ม.6/3 15 24 39 อ.ศรัณยู แสนสุรีย์ / อ.ดวงสุดา เรืองวุฒิ    
ม.6/4 11 28 39 อ.จันทนีย์  สารินจา / อ.ผัลยส์ุภา  จองค าปั่น 
ม.6/5 37 0 37 อ. พิมพ์ประภา  เสาร์สวัสดิ์ / อ.ธนาวัฒน์  นาดี  

รวม  ม.6 79 107 186  
รวม  ม.ปลำย 245 321 566  
รวมทั้งหมด 555 683 1,238  

 


