
ห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ

พิเศษ  ม.1/1 7 29 36 ครูนนทพล  พลอินทร์  และครูวิภาวดี  ศรีจันทร์ทอง
ม.1/2 22 17 39 ครูอารี  บัวฝ์าย  และครูชนกพร  สิกขาจารย์
ม.1/3 22 17 39 ครูปกรณ์  เกตุแก์ว  และครูสิริอร  ติณธรรม
ม.1/4 20 18 38 ครูสุภาภรณ์  สุพรรณสถิตย์  และครูชัยยุทธ  เพชรฤทธ์ิ
ม.1/5 21 17 38 ครูคุณภัทร  ช์อทอง  และครูพาณิภัค  พุทธสะแสง
ม.1/6 21 16 37 ครูทานตะวัน  เอียดจ์ุย  และครูดาวรฎา  ล่ีเป์ว

รวม  ม.1 113 114 227 หน.ระดับ  ครูปกรณ้  รอง  หน.ระดับ  ครูนนทพล    
พิเศษ  ม.2/1 9 25 34 ครูสมพร  ทองบริบูรณ์  และครูอรทัย  บุญคงแก์ว

ม.2/2 14 23 37 ครูศิริวรรณ  ยนประสิทธ์ิ  และครูสาริณา  เรืองช์วย
ม.2/3 25 13 38 ครูประนอม  จิตรักไทย  และครูสุวิมล  พลการ
ม.2/4 25 13 38 ครูภัณฑิลา  ตรีป์ยรัตน์  และครูอธิพัตน์  ชัยชู
ม.2/5 24 14 38 ครูอัจฉริยะ  สิงห์อินทร์  และครูณัฐตนันท์  หนูทอง
ม.2/6 23 15 38 ครูกานต์ชนก  เล์งล์วน  และครูดวงเด์น  เรืองจักร์

รวม  ม.2 120 103 223 หน.ระดับ  ครูอรทัย  รอง  หน.ระดับ  ครูกานต้ชนก  

พิเศษ  ม.3/1 12 23 35 ครูชรินทร์รัตน์  ศรีจันทร์ทอง  และครูแพรทิพย์  พูดเพราะ
ม.3/2 11 25 36 ครูอภินันทร์  เอ์งฉ์วน  และครูกัลยารัตน์  เอ์งฉ์วน
ม.3/3 21 13 34 ครูณฐมน  เฮงพาณิชย์วัฒนา  และครูวิทยา  วงศ์หนองเตย 
ม.3/4 21 13 34 ครูกรีธศักด์ิ  รอดรัตน์  และครูพัสวี  จรัสรัตนเศวต
ม.3/5 20 13 33 ครูสิทธิพงษ์  แผนสมบูรณ์  และครูพร้ิมเพรา  ทองสุข
ม.3/6 21 12 33 ครูวรากร  บัวก่ิง  และครูจุฑาภรณ์  พลวัฒน์

รวม  ม.3 106 99 205 หน.ระดับ  ครูชรินทร้รัตน้  รอง  หน.ระดับ  ครูกรีธศักด์ิ   
รวม  ม. ต้น 339 316 655

พิเศษ  ม.4/1 12 22 34 ครูธัญญารัตน์  คงแก์ว  และครูจิรภัทร  ศรีคง
ม.4/2 18 27 45 ครูนลิน  หมุนแทน  และครูณัฐกิตต์ิ  ไอราวัต  แจ์มใส
ม.4/3 18 25 43 ครูสุปราณี  รักษา  และครูปรวีร์  จินดาแก์ว
ม.4/4 30 13 43 ครูอิทธิราช  รักษา  และครูเสาวลี  สุขขี

รวม  ม.4 78 87 165 หน.ระดับ  ครูณัฐกิตต์ิ  รอง  หน.ระดับ  ครูสุปราณี 

พิเศษ  ม.5/1 6 24 30 ครูลัทธพร  สมทรัพย์  และครูนลินี  วงศ์วัฒนภักดี
ม.5/2 12 20 32 ครูสุเมธ  เหล์าตระกูลงาม  และครูสุกัญญา  ข์ุยย์อง
ม.5/3 14 18 32 ครูณัฐพงษ์  ศรีเพชร  และครูสินีนาฎ  ศรีเพชร
ม.5/4 13 18 31 ครูสุนีย์  สิทธิชัย  และครูฉันทนาภรณ์  แสงเสน

รวม  ม.5 45 80 125 หน.ระดับ  ครูสุเมธ  รอง  หน.ระดับ  ครูสินีนาฎ  

พิเศษ  ม.6/1 9 20 29 ครูลลิตา  ปานน์ุย  และครูเตือนใจ  ร์ูเพราะจีน
ม.6/2 14 19 33 ครูดารุณี  ศรีสงคราม  และครูลักษิกา  เมืองนก
ม.6/3 11 16 27 ครูสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง  และครูสุเมตตา  ล่ิมอรุณ
ม.6/4 18 6 24 ครูบุญญาดา  พรหมยก  และครูภัทรธิรา  ภักดีไทย

รวม  ม.6 52 61 113 หน.ระดับ  ครูดารุณี  รอง  หน.ระดับ  ครูสุเมตตา  

รวม  ม. ปลาย 175 228 403
รวมท้ังหมด 514 544 1058

จ านวนนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ  ป้การศึกษา   2564
ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10  พฤษภาคม  2564


