
 
 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “0  ร  มผ ” ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

****************************************** 
 

 ด้วยงานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยยางศึกษา  ไดป้ระกาศผลการเรียน               
“0 , ร , มผ ” ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ วันที่  28  กันยายน  2565 และให้นักเรียน
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที 28 กันยายน 2565  ถึง  วันที่ 4 ตุลาคม  2565  
นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในครั้งที่ 1 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยังดำเนินการแก้ไข        
ไมเ่รียบร้อย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ ดำเนินการแก้ “0 , ร, มผ ” ครัง้ที่ 2 ได้ใน
ระหว่างวันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน  2565   
 
 
                  ประกาศ  ณ วันที่  7  ตุลาคม  2565 
 
 
 
                 ( นายวีระ  คงกระจ่าง ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       

ลําดับ ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1

ด.ช.กรวชิญ ์พรมจักร ม.1/3 การงานอาชพี 1 ง21101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

เทเบลิเทนนสิ พ20204 2.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

แนะแนว ก21903 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

เปตอง พ20201 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

ภาษาจนี 1 จ21201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 1 ท21101 1.5 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์1 ว21101 1.5 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

2

ด.ช.กฤษณ ์มงิขวญั ม.1/3 การงานอาชพี 1 ง21101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

เทเบลิเทนนสิ พ20204 2.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

แนะแนว ก21903 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

เปตอง พ20201 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

โปรแกรมประมวลผลคํา ว20213 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

ภาษาจนี 1 จ21201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 1 ท21101 1.5 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ มส

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์1 ว21101 1.5 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด มส

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส21101 1.5 1.นางสาวนารรัีตน ์คงกะพันธ์ ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร



3
ด.ช.ชยานันต ์มกุดาสนทิ ม.1/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

4 ด.ช.ฐริวฒัน ์มงัคงั ม.1/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

5

ด.ช.ณัฐรัช บวัผดุ ม.1/3 การงานอาชพี 1 ง21101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

เทเบลิเทนนสิ พ20204 2.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

แนะแนว ก21903 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

เปตอง พ20201 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

โปรแกรมประมวลผลคํา ว20213 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

ภาษาจนี 1 จ21201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 1 ท21101 1.5 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์1 ว21101 1.5 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส21101 1.5 1.นางสาวนารรัีตน ์คงกะพันธ์ ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

6
ด.ช.ธนพนธ ์เพ็งวนั ม.1/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

7 ด.ช.ธนาธปิ องิกกผงึ ม.1/3 คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

8

ด.ช.สโุรตม ์เรอืงฤทธิ ม.1/3 การงานอาชพี 1 ง21101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

เทเบลิเทนนสิ พ20204 2.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

แนะแนว ก21903 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

เปตอง พ20201 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

โปรแกรมประมวลผลคํา ว20213 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

ภาษาไทย 1 ท21101 1.5 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร



8

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ ร

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์1 ว21101 1.5 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส21101 1.5 1.นางสาวนารรัีตน ์คงกะพันธ์ ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

9
ด.ช.อดศิกัด ิมะลวิลัย์ ม.1/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

10 ด.ญ.ชตุนัินท ์ดว้งพมุมา ม.1/2 โปรแกรมประมวลผลคํา ว20213 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

11 ด.ญ.ณัฏฐธดิา ทองลาย ม.1/3 ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

12 ด.ญ.ธญัสนิ ีกลนิทบั ม.1/2 สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

13
ด.ญ.ธารณีิ อาจดี ม.1/2 คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

14

ด.ญ.นภสร แสงศรี ม.1/1 การงานอาชพี 1 ง21101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น มส

ของเลน่เชงิวทิยาศาสตร์ ว20201 1.0 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด มส

คณติศาสตร ์1 ค21101 1.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 1 ค21201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ มส

ดนตร-ีนาฎศลิป์ 1 ศ21101 1.0 1.นายวรากร จันทรศ์รี ร

แนะแนว ก21903 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ มส

โปรแกรมประมวลผลคํา ว20213 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

ภาษาจนี 1 จ21201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม มส

ภาษาไทย 1 ท21101 1.5 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ มส

วทิยาการคํานวณ 1 ว21103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์1 ว21101 1.5 1.นายสรภิทัร เอยีมสอาด มส

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส21101 1.5 1.นางสาวนารรัีตน ์คงกะพันธ์ มส

สขุศกึษาและพลศกึษา 1 พ21101 1.0 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

15 ด.ญ.ปิวรา เพยีรดี ม.1/2 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

16 ด.ญ.วรดา วเิศษศริิ ม.1/2 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0



17
ด.ญ.วรางคณา จําลอง ม.1/2 ประวตัศิาสตร ์1 ส21102 0.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 อ21203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

18
ด.ญ.ศวิดณี ์สดมสขุ ม.1/2 ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 อ21203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

19
ด.ญ.ศภุมาศ นพเวช ม.1/2 ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ21101 1.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 อ21203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1

ด.ช.ณัฐพล ศรอีทุธา ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

2

ด.ช.ปิยะเดช ภกัดงีาม ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

3

ด.ช.พงศกร ลอดอดุ ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

4

ด.ช.พชร สมโฉม ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

5

ด.ช.อดุมศกัด ิกาญจนชาติ ม.2/1 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น มส

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

6

ด.ญ.ชญัญานุช มาตรา ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0



7
ด.ญ.นุสรา สบืสาววงศ์ ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

8

ด.ญ.บญุญสิา ศรคีทันา ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

9

ด.ญ.เบญญาภา เกดิผล ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

10

ด.ญ.มณฑติา วทิยานุกรณ์ ม.2/1 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น มส

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

11 ด.ญ.ยงิรัก มเีหมอืน ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

12

ด.ญ.วรัทยา งามเสงยีม ม.2/1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

13

ด.ญ.ศศธิร มะลวิลัย์ ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

14 ด.ญ.ศศธิร สบีญุ ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0



15

ด.ญ.อญัชสิา ไกรอนิทร์ ม.2/1 เชอืเพลงิเพอืการคมนาคม ว20203 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

16

น.ส.ปารดิา สขุประเสรฐิ ม.2/1 คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 3 ค22201 1.0 1.นางสาวชนันญา นอ้ยสนัเทยีะ 0

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

17 ด.ช.คณุตม ์เครอืวลัย์ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

18 ด.ช.ชนาภทัร ชวนชนื ม.2/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

19
ด.ช.ธนวฒัน ์แสวงทรัพย์ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

20

ด.ช.ธรีภทัร ชอบชนื ม.2/2 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

21 ด.ช.นพกร เพยีวสวาท ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

22
ด.ช.นันทศิ คงสตัย์ ม.2/2 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 3 อ22203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

23
ด.ช.ปฏภิาณ ผาสขุ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

24
ด.ช.พชรพล วทิยารัตน์ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

25 ด.ช.รพภีทัร คําแหง ม.2/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

26

ด.ช.วชัรากร รนืรมย์ ม.2/2 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร



26

การจัดดอกไม ้ ง20204 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

งานชา่งไม ้3 ง20212 1.5 1.วา่ทรีอ้ยโทสมชาต ิเครอืวลัย์ ร

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 3 อ22203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

สขุศกึษาและพลศกึษา 3 พ22101 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

27

ด.ช.สรุพชิญ ์อมิหาร ม.2/2 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น มส

การจัดดอกไม ้ ง20204 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น มส

กจิกรรมเพอืสงัคมและสาธารณประโยชน์ ก22903 0.0 1.นางสาวสวล ีรว่มวงศ์ มผ

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

งานชา่งไม ้3 ง20212 1.5 1.วา่ทรีอ้ยโทสมชาต ิเครอืวลัย์ ร

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 3 อ22203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร



28 ด.ช.สรุเสกข ์คําสงิโห ม.2/2 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

29
ด.ช.อภสิทิธ ิวทิยานุกรณ์ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

30

ด.ญ.พัชรดิา สายสวุรรณ ม.2/2 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

งานชา่งไม ้3 ง20212 1.5 1.วา่ทรีอ้ยโทสมชาต ิเครอืวลัย์ ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

31

ด.ญ.วรัทยา ออ่นพฤกษภมูิ ม.2/2 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

การจัดดอกไม ้ ง20204 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

งานชา่งไม ้3 ง20212 1.5 1.วา่ทรีอ้ยโทสมชาต ิเครอืวลัย์ ร

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 3 อ22203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 3 พ22101 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

32 ด.ญ.วรศิรา กจิจานนท์ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

33
ด.ญ.วาสนิ ีสามารถ ม.2/2 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สขุศกึษาและพลศกึษา 3 พ22101 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ 0

34

ด.ญ.สทุนิา เกษารัตน์ ม.2/2 การจัดดอกไม ้ ง20204 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 3 อ22203 0.5 1.นางสาวอสิรยิา อภวิฒันานนท์ ร

35

ด.ช.กฤษณะ โยธี ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0



35
ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

36

ด.ช.กมินอีอน นะทองสี ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

37

ด.ช.จริเมธ เชอืบํารงุ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

38

ด.ช.จริายสุ เกอืประโคน ม.2/3 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

แบดมนิตนั พ20203 1.5 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ มส

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม ร

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 3 พ22101 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ มส

อาเซยีนศกึษา 2 ส20202 0.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

39
ด.ช.ญาณกร บวัเย็น ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

40

ด.ช.ธาราดา เหลอืงอรา่ม ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

41 ด.ช.นกแกว้ เพ็ญ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0



42

ด.ช.ปฏพัิทธ ์เสาวคนธ์ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

43

ด.ช.พัสกร ประกอบเกอื ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

44

ด.ช.ยศธร รัตนวจิติร ม.2/3 แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

อาเซยีนศกึษา 2 ส20202 0.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

45

ด.ช.ยทุธการ สําเร็จ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

46
ด.ช.ยทุธพงษ์ สวุรรณัง ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

47

ด.ช.วรชติ วงศภ์ญิ ม.2/3 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง มส

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0



47

อาเซยีนศกึษา 2 ส20202 0.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

48

ด.ช.สหพัฒน ์ยงัยนื ม.2/3 ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

49

ด.ช.สชุาต ิจนีอนิ ม.2/3 การงานอาชพี 1 ง22101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์3 ค22101 1.5 1.นายพงษ์รัตน ์ตรกึตรอง ร

ทศันศลิป์ 2 ศ22102 1.0 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ว20212 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

แนะแนว ก22902 0.0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

แบดมนิตนั พ20203 1.5 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ มส

ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 3 ท22101 1.5 1.นางสาวปัทมา เพ็งจรญู ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 อ22101 1.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ ร

วทิยาการคํานวณ ว22103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง ร

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก ร

สขุศกึษาและพลศกึษา 3 พ22101 1.0 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ มส

อาเซยีนศกึษา 2 ส20202 0.5 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

50

ด.ช.เหมิหาญ มชียั ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

ภาษาจนี 3 จ22201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

51

ด.ญ.กสุมุา ดวงจันทร์ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

52

ด.ญ.จริานุช มจัฉาเกอื ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

53

ด.ญ.ฐานติ พัน ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0



53 วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

54
ด.ญ.วรฤทยั ยอดจันทร์ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

55
ด.ญ.วรวรรณ เชอืบํารงุ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

56

ด.ญ.สมุนิตรา หวลคดิ ม.2/3 ประวตัศิาสตร ์1 ส22102 0.5 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน 0

วทิยาศาสตร ์3 ว22101 1.5 1.นางสาวธญัญลกัษณ ์พฒุเกษร 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส22101 1.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                

ลาํดบัที ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1
ด.ช.พชิติชยั สนทิ ม.3/1 ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

วทิยาศาสตร ์5 ว23101 1.5 1.นางสาวภทัรภร พศิลิป์ มส

2 ด.ช.ประวรี ์แขง่ขนั ม.3/2 ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ 0

3

ด.ญ.กมลวรรณ มะลวิลัย์ ม.3/2 แนะแนว ก23902 0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ มส

วทิยาการคํานวณ 3 ว23103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง มส

วทิยาศาสตร ์5 ว23101 1.5 1.นางสาวภทัรภร พศิลิป์ มส

4

นายศตวรรษ หมายเจรญิ ม.3/2 แนะแนว ก23902 0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ มส

ภาษาองักฤษฟัง - พดู 5 อ23203 0.5 1.นายธชัชจ์ฑุา ทองหนิ 0

วทิยาการคํานวณ 3 ว23103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง มส

วทิยาศาสตร ์5 ว23101 1.5 1.นางสาวภทัรภร พศิลิป์ มส

5

ด.ช.จติตพัิฒน ์รัตนเ์พชร ม.3/3 การงานอาชพี 1 ง23101 0.5 1.นางนัฐธวรรณ ชยัแป้น ร

คณติศาสตร ์5 ค23101 1.5 1.นางลดัดาวลัย ์หาทรัพย์ มส

ทศันศลิป์ 3 ศ23102 1 1.นางสาวเพ็ญพักตร ์คําภา ร

แนะแนว ก23902 0 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง มผ

บาสเก็ตบอล พ20207 1.5 1.นายมโนพัศ วงศอ์ยู่ ร

ประวตัศิาสตร ์1 ส23102 0.5 1.นางสาวปรยีานุช ทบัทมิเมอืง ร

ภาษาจนี 5 จ23201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0

ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

วทิยาศาสตร ์5 ว23101 1.5 1.นางสาวภทัรภร พศิลิป์ มส

เศรษฐกจิพอเพยีง ส20203 0.5 1.วา่ทรีอ้ยโทสมชาต ิเครอืวลัย์ ร

สุขุศกึษาและพลศกึษา 5 พ23101 1 1.นางสาวนติยา นยิมรัตน์ ร

6
ด.ช.ชยัธวชั สํานักวชิา ม.3/3 คณติศาสตร ์5 ค23101 1.5 1.นางลดัดาวลัย ์หาทรัพย์ มส

ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

7 ด.ช.ฐติศิกัด ิออมชนะ ม.3/3 ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ลาํดบัที ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

8

ด.ช.รัฐพล มกัสกิ ม.3/3 คณติศาสตร ์5 ค23101 1.5 1.นางลดัดาวลัย ์หาทรัพย์ มส

ภาษาจนี 5 จ23201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม ร

ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 5 อ23101 1.5 1.นางสาวสวล ีรว่มวงศ์ มส

วทิยาการคํานวณ 3 ว23103 0.5 1.นายอภสิทิธ ิโพธทิอง มส

วทิยาศาสตร ์5 ว23101 1.5 1.นางสาวภทัรภร พศิลิป์ มส

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส23101 1.5 1.นางสาวนารรัีตน ์คงกะพันธ์ มส

9 ด.ช.อนุสรณ ์สําราญรนื ม.3/3 ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 1.นายวทิยา บญุสง่เสรมิ ร

10 น.ส.สทุตัตา ไชยปัญญา ม.3/3 ภาษาจนี 5 จ23201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1

น.ส.ธญัญารัตน ์พรมรัตน์ ม.4/1 ชวีวทิยา 1 ว31241 1.5 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

2 นายกอ้งเกยีรต ิกลวัผดิ ม.4/1 ชวีวทิยา 1 ว31241 1.5 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

3 นายอดศิร เลาเลศิ ม.4/1 วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

4

ด.ช.พันธรักษ์ บตุรเงนิ ม.4/2 ภาษาองักฤษ พัง-พดู 1 อ31203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส31101 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

5 น.ส.ชนศิร งามวไิล ม.4/2 วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

6

นายกลา้ณรงค ์รนิทา ม.4/2 ภาษาองักฤษ พัง-พดู 1 อ31203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

ไมโครคอมและระบบปฏบิตักิาร ว30291 2 1.นางสาวผกามาศ ยมิเยอืน ร

วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

องักฤษสําหรับพนักงานโรงแรม อ30205 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

7 นายกติตชิยั แขมคํา ม.4/2 วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

8 นายจันทรวฒัน ์นาคอมิ ม.4/2 วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

9

นายธรีภทัร ์รจุวิงศ์ ม.4/2 คณติศาสตร ์1 ค31101 1 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

10

นายพรีพัฒน ์สทิธเิดช ม.4/2 ประวตัศิาสตร ์2 ส31102 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

ภาษาองักฤษ พัง-พดู 1 อ31203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

วทิยาการคํานวณ 1 ว31103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส31101 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

องักฤษสําหรับพนักงานโรงแรม อ30205 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

11

นายภานุเดช เชาวไ์ว ม.4/2 คณติศาสตร ์1 ค31101 1 1.นายอศัวนันท ์บานเย็น ร

ภาษาองักฤษ พัง-พดู 1 อ31203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 อ31101 0.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

วทิยาการคํานวณ 1 ว31103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

วทิยาศาสตร ์1 ว31101 1 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส31101 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

องักฤษสําหรับพนักงานโรงแรม อ30205 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

12 นายวรีวฒุ ิสมนกึ ม.4/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส31101 1 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1
นายพงศธร ดหีมนั ม.5/1 วทิยาการคํานวณ 2 ว32103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร1์ ว30283 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

2

น.ส.จันทรรัตน ์สขุลาภ ม.5/2 วทิยาศาสตร ์3 ว32101 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

ประวตัศิาสตร ์2 ส32102 0.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

3 น.ส.ปวนัรัตน ์โชตอินันต์ ม.5/2 ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

4 นายกติศิกัด ิปุ้ งขอ้ ม.5/2 ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

5

นายจรีพัฒน ์ประมวล ม.5/2 วทิยาศาสตร ์3 ว32101 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาการคํานวณ 2 ว32103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

ประวตัศิาสตร ์2 ส32102 0.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

6 นายณัฐวตัร สมจนิดา ม.5/2 ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

7

นายธนพัฒน ์อปุจันโท ม.5/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส32101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

วทิยาศาสตร ์3 ว32101 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

วทิยาการคํานวณ 2 ว32103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

ประวตัศิาสตร ์2 ส32102 0.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ภาษาองักฤษเพอืการบรกิาร อ30206 1 1.นางสาวสวล ีรว่มวงศ์ 0

ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0

8
นายนราธร แหวนวงศ์ ม.5/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส32101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ประวตัศิาสตร ์2 ส32102 0.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

9

นายนันทวฒัน ์สวุรรณโต ม.5/2 วทิยาศาสตร ์3 ว32101 1.0 1.นางสาวสดุารัตน ์ภญิโญ 0

ประวตัศิาสตร ์2 ส32102 0.5 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

วทิยาการคํานวณ 2 ว32103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

ภาษาจนี 3 จ32201 0.5 1.นายวศวตั หาญพัฒนนยิม ร

10 นายภราดร ชวนชนื ม.5/2 ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 3 อ32203 1.5 1.นายรัชชานนท ์ุอมุศรี 0



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ ชนั/หอ้ง ชอืวชิา รหสัวชิา หนว่ยกติ ครผููส้อน ผลการเรยีน

1
นายฟิลพิพ ์เวเดไมเออร์ ม.6/1 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ชวีวทิยา 5 ว33245 1.5 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

2
นายวรนิทร สวุงษ์ ม.6/1 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ชวีวทิยา 5 ว33245 1.5 1.นางสาวสมุนิตรา แซงบญุเรอืง 0

3

นายพลพล ใจดี ม.6/2 การเขยีนโปรแกรมทางธรุกจิ ว30294 1.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ประวตัวิรรณคด ี1 ท30203 1.0 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

วทิยาการคํานวณ 3 ว33103 0.5 1.นางสาวณชิกานต ์ศริรัิตน์ 0

4
นายศภุกฤต ทองชนื ม.6/2 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

ประวตัวิรรณคด ี1 ท30203 1.0 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

5
นายศภุกนัต ์ทองชนื ม.6/2 ประวตัวิรรณคด ี1 ท30203 1.0 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0

6
นายอตวิชิญ ์ตรกึหากจิ ม.6/2 ประวตัวิรรณคด ี1 ท30203 1.0 1.นางสกุลัยา ชลเสถยีร ร

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 ส33101 1.0 1.นายรชต ลาภปรณิายก 0


