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1 เด็กชายธนชิต แกวงาม ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

2 เด็กชายธนภัทร นพเพวช ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

3 เด็กชายพลวัช สำนักวิชา ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

4 เด็กชายภานุพงศ  บรรจงอักษร ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

5 เด็กชายรัชชานนท  ศึกษา ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

6 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเปลื้อง ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

7 เด็กชายอาจณรงค  วงศออง ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

8 เด็กหญิงนภสร  แสงศรี ม.1/1 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

8 เด็กหญิงนภสร  แสงศรี ม.1/1 สังคมศึกษา ฯ 2 ส21103 1.5 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

8 เด็กหญิงนภสร แสงศรี ม.1/1 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

8 เด็กหญิงนภสร แสงสี ม.1/1 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม2 ค21202 1.0 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

8 เด็กหญิงนภสร แสงสี ม.1/1 วิทยาศาสตรกับความงาม ว20202 1.0 มส ครูนฤมล  มาลี

8 เด็กหญิงนภสร แสงสี ม.1/1 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี
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8 เด็กหญิงนภสร เเสงศรี ม.1/1 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

9 เด็กหญิงปุณยวีร  คำแกว ม.1/1 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

10 เด็กชายณฐพล  บัวแกว ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

11 เด็กชายณัฐนันท  โพธิพงษ ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

12 เด็กชายทรงยศ  มานาโถ ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

13 เด็กชายเทพพิทักษ จูมบาน ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

14 เด็กชายธนโชติ  สิทธิพงศ ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

15 เด็กชายเปรม  ไชยเลิศ ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

16 เด็กชายพีรพัฒน  รัตนเพชร ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

17 เด็กชายมารุง  สุรกิจ ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

18 เด็กชายศุภมาศ นพเวช ม.1/2 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

19 เด็กหญิงธาริณี อาจดี ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

19 เด็กหญิงธาริณี อาจดี ม.1/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

20 เด็กหญิงเนตรนภา เสาแคน ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

21 เด็กหญิงปวรา เพียรดี ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

22 เด็กหญิงวรางคณา  จำลอง ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 การจับจีบผา ง20203 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

23 เด็กหญิงศิวดีณ  สดมสุข ม.1/2 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง
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23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

23 เด็กหญิงศิวดีณ สดมสุข ม.1/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

23 เด็กหญิงศิวดีณ อุดมสุข ม.1/2 งานชางไม ง20212 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

23 เด็กหญิงศิวดีณ อุดมสุข ม.1/2 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

23 เด็กหญิงศิวดีณ  อุดมสุข ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

23 เด็กหญิงศิวดีณ  อุดมสุข   ม.1/2 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

23 เด็กหญิงศิวดีณ  อุดมสุข   ม.1/2 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

23 เด็กหญิงศิวดีณ อุดมสุข ม.1/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ21204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

23 เด็กหญิงศิวดีณ  อุดมสุข   ม.1/2 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

24 เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช ม.1/2 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

24 เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช ม.1/2 การจับจีบผา ง20203 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 งานชางไม ง20212 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

24 เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช ม.1/2 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 ภาษษไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

24 เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช ม.1/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ21204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง
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24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

24 เด็กหญิงศุภมาศ  นพเวช ม.1/2 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

24 เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช ม.1/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

25 เด็กหญิงสุธิชา  พรมมา ม.1/2 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

26 เด็กชายกรวิชญ  พรมจักร ม.1/3 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

26 เด็กชายกรวิชญ  พรมจักร ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 ฟุตซอล พ20202 1.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

26 เด็กชายกรวิชญ  พรมจักร ม.1/3 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

26 ม.1/3 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

26 เด็กชายกรวิชญ  พรมจักร ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

26 เด็กชายกรวิชญ พรมจักร ม.1/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

27 ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

เด็กชายกรวิชญ  พรมจักร

เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ
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27 เด็กชายกฤษณ   มิ่งขวัญ  ม1/3 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

27 เด็กชายกฤษณ  มิ่งขวัญ ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 ฟุตซอล พ20202 1.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

27 เด็กชายกฤษณ  มิ่งขวัญ  ม.1/3 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

27 เด็กชายกฤษณ  มิ่งขวัญ  ม.1/3 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

27 เด็กชายกฤษณ  มิ่งขวัญ ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

27 เด็กชายกฤษณ มิ่งขวัญ ม.1/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

27 เด็กชายกฤษณ มื่งขวัญ ม.1/3 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

28 เด็กชายชยานันต  มุกดาสนิท ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

28 เด็กชายชยานันต  มุกดาสนิท ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

28 เด็กชายชยานันต  มุกดาสนิท ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

29 เด็กชายฐิรวัฒน มั่งค่ัง ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

29 เด็กชายฐิรวัฒน มั่งค่ัง ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

30 เด็กชายณัฎฐธิดา ทองลาย ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

31 ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็นเด็กชายณัฐรัช บัวผุด
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31 เด็กชายณัฐรัช  บัวผุด ม.1/3 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

31 เด็กชายณัฐรัช  บัวผุด ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 ฟุตซอล พ20202 1.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

31 เด็กชายณัฐรัช  บัวผุด  ม.1/3 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

31 เด็กชายณัฐรัช  บัวผุด  ม.1/3 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

31 เด็กชายณัฐรัช  บัวผุด ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

31 เด็กชายณัฐรัช บัวผุด ม.1/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

32 เด็กชายธนพนธ เพ็งวัน ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

32 เด็กชายธนพนธ เพ็งวัน ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

32 เด็กชายธนพนธ เพ็งวัน ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

33 เด็กชายธีรเดช ปนเจริญ ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

34 เด็กชายนฤดม หอมหวล ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

35 เด็กชายโบลี ฮน ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

35 เด็กชายโบลี  ฮน ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

36 เด็กชายพีรพัฒน  คีรีเขตร ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม
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37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

37 ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 ทัศนศิลป 1 ศ21102 1.0 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ว20211 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

37 เด็กชายสุโรตม  เรืองฤทธิ์ ม.1/3 แนะแนว ก21907 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

37 เด็กชายสุโรตม  เรืองฤทธิ์ ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

37 เด็กชายสุโรตม  เรืองฤทธิ์ ม.1/3 ฟุตซอล พ20202 1.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

37 เด็กชายสุโรตม   เรืองฤทธ์ิ ม.1/3 ภาษาจีน2 จ21202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

37 เด็กชายสุโรตม   เรืองฤทธ์ิ ม.1/3 ภาษาไทย 2 ท21102 1.5 มส ครูสุกัลยา  ชลเสถียร

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 ว21102 1.5 มส ครูนฤมล  มาลี

37 เด็กชายสุโรตม  เรืองฤทธิ์ ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

37 เด็กชายสุโรตม  เรืองฤทธิ์ ม.1/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

37 เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์ ม.1/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

38 เด็กชายหมี  ศรัทราช ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 ๐ ครูวิทยา  บุญสงเสริม

39 ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

39 เด็กชายอดุลยวิทย  วงษสรยา ม.1/3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ส21103 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

40 เด็กชายอนุชิต วงคศรี ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

เด็กชายสุโรตม เรืองฤทธิ์

เด็กชายอดุลยวิทย วงษสรยา
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41 เด็กชายเอกมล  ปวงแกว ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 ร ครูวิทยา  บุญสงเสริม

41 เด็กชายเอกมล ปวงแกว ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 ร ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

42 เด็กชายเอกวิน สวางไพร ม.1/3 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 0 ครูอัศวนันท  บานเย็น

43 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองลาย ม.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

44 เด็กหญิงทิพวรรณ  ยานจรัส ม.1/3 ประวัติศาสตร ๒ ส21104 0.5 ร ครูวิทยา  บุญสงเสริม

45 เด็กชายณัฐพล ศรีอุทธา ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

45 เดกชายณัฐพล  ศรีอุทธา ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

45 เด็กชายณััฐพล  ศรีอุทธา ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

46 เด็กชายปยะเดช ภักดีงาม ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

46 เด็กชายปยะเดช  ภักดีงาม ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

46 เด็กชายปยะเดช ภักดีงาม ม.2/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

46 เด็กชายปยะเดช ภักดีงาม ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

47 เด็กชายพงศกร  ลอดอุด ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

47 เด็กชายพงศกร ลอดอุด ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

47 เด็กชายพงศกร ลอดอุด ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

48 เด็กชายวุฒิสิทธิ์  บำรุง ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

48 เด็กชายวุฒิสิทธิ์ บำรุง ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง
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49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม4 ค22202 1.0 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 ประวัติศาสตร 2 ส22104 0.5 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 มส ครูนฤมล  มาลี

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ  ม.2/1 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ  กาญจนชาติ ม.2/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

49 เด็กชายอุดมศักด์ิ กาญจนชาติ ม.2/1 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

50 เด็กหญิงกนกวรรณ วงศมาก ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

51 เด็กหญิงชัญญานุช  มาตรา ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

51 เด็กหญิงชัญญานุช มาตรา ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

52 เด็กหญิงนุสรา  สืบสาววงศ ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 ร ครูณิชกานต  ศิริรัตน

52 เด็กหญิงนุสรา สืบสาววงศ ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

53 เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีคัทนา ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

53 เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีคัทนา ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

53 เด็กหญิงบุญญิสา ศรีคัทนา ม.2/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท
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53 เด็กหญิงบุญญิสา ศรีคัทนา ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

54 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดผล ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

54 เด็กหญิงเบญญาภา เกิดผล ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

54 เด็กหญิงเบญญาภา เกิดผล ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

55 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

55 เด็กหญิงเพชรลดา ยิ้มเยื้อน ม.2/1 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

55 เด็กหญิงเพชรลดา ยิ้มเยื้อน ม.2/1 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม4 ค22202 1.0 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 ประวัติศาสตร 2 ส22104 0.5 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

55 เด็กหญิงเพชรลดา ยิ้มเยื้อน ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 มส ครูนฤมล  มาลี

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

55 เด็กหญิงเพชรลดา  ยิ้มเยื้อน ม.2/1 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

55 เด็กหญิงเพชรลดา ยิ้มเยื้อน ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม4 ค22202 1.0 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 ประวัติศาสตร 2 ส22104 0.5 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 มส ครูนฤมล  มาลี

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ  ม.2/1 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

56 เด็กหญิงมณฑิตา  วิทยานุกรณ ม.2/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

56 เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ ม.2/1 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

57 เด็กหญิงวันวิสา เซ็งฮวด ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

58 เด็กหญิงศศิธร  มะลิวัลย ม.2/1 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

58 เด็กหญิงศศิธร มะลิวัลย ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

58 เด็กหญิงศศิธร มะลิวัลย ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

59 เด็กหญิงศศิธร สีบุญ ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

59 เด็กหญิงศศิธร สีบุญ ม.2/1 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

60 เด็กหญิงอัญชิสา  ไกรอินทร ม.2/1 ประวัติศาสตร 2 ส22104 0.5 ร ครูเพ็ญพักตร  คำภา
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60 เด็กหญิงอัญชิสา ไกรอินทร ม.2/1 พลังงานทดแทนและการใชประโยขน ว20204 1.0 ร ครูนฤมล  มาลี

61 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 ธุรกิจสารพันเห็ด ง20209 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร  ม.2/2 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ22204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ หอมเกษร ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

62 เด็กชายณัฐศักด์ิ  หอมเกษร ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

63 เด็กชายธนวัฒน แสวงทรัพย ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

64 เด็กชายธีรภัทร  ชอบชื่น ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 ร ครูณิชกานต  ศิริรัตน

64 เด็กชายธีรภัทร ชอบชื่น ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

65 เด็กชายธีรภัทร   ชอบชื่น ม.2/2 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

66 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง



ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีติด  "0 , ร , มผ  "  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2565

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา
จำนวน

หนวยกิต

ผลการเรียนที่

ได
ชื่อผูสอน

67 เด็กชายธีีรภัทร  ชอบชื่น ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

68 เด็กชายนพกร เพียวสวาท ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

69 เด็กชายนันทิศ  คงสัตย ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

69 เด็กชายนันทิศ คงสัตย ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

69 เด็กชายนันทิศ คงสัตย ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

70 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

71 เด็กชายปฏิภาณ ผาสุข ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

72 เด็กชายพงศพัค ซ่ือตรง ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

73 เด็กชายพชรพล  วิทยารัตน ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

73 เด็กชายพชรพล  วิทยารัตน ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

73 เด็กชายพชรพล  วิทยารัตน ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

73 เด็กชายพชรพล  วิทยารัตน ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

73 เด็กชายพชรพล วิทยารัตน ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

73 เด็กชายพชรพล วิทยารัตน ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

74 เด็กชายรพีภทร  คำแหง ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

74 เด็กชายรพีภทร  คำแหง ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

74 เด็กชายรพีภทร  คำแหง ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

74 เด็กชายรพีภัทร คำแหง ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 งานชางไม ง20213 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 ธุรกิจสารพันเห็ด ง20209 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย  ม.2/2 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

75 เด็กชายวัชรากร  รื่นรมย ม.2/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ22204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

75 เด็กชายวัชรากร รื่นรมย ม.2/2 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 งานชางไม ง20213 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 ธุรกิจสารพันเห็ด ง20209 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน
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76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร  ม.2/2 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ22204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

76 เด็กชายสุรพิชญ  อิมหาร ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

76 เด็กชายสุรพิชญ อิมหาร ม.2/2 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

76 เด็กชายสุรพิชญ  อิ่มหาร ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

76 เด็กชายสุรเสกข คำสิงโห ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

76 เด็กชายสุุรพิชญ  อิมหาร ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

76 เด็กชายสุุรพิชญ  อิมหาร ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

76 เด็กชายสุุรพิชญ  อิมหาร ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

76 เด็กชายสุุรพิชญ  อิมหาร ม.2/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

77 เด็กหญิงทิตยา  พรมเดช ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

77 เด็กหญิงอทิตยา  พรมเดช ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

77 เด็กหญิงอทิตยา  พรมเดช ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

77 เด็กหญิงอทิตยา  พรมเดช ม.2/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช  ม.2/2 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

77 เด็กหญิงอทิตยา  พรมเดช ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน
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77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 ธุรกิจสารพันเห็ด ง20209 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 งานชางไม ง20213 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

77 นางสาวอทิตยา  พรมเดช ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

77 เด็กหญิงอทิตยา พรมเดช ม.2/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ22204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

78 เด็กหญิงวรัทยา    ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ธุรกิจสารพันเห็ด ง20209 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 งานชางไม ง20213 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

78 เด็กหญิงวรัทยา  ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4 อ22204 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง
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78 เด็กหญิงวรัทยา ออนพฤกษภูมิ ม.2/2 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

79 เด็กหญิงวาสินี  สามารถ ม.2/2 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

79 เด็กหญิงวาสินี สามารถ ม.2/2 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

79 เด็กหญิงวาสินี สามารถ ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

80 เด็กหญิงศศิวิมล ใจหาญ ม.2/2 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

81 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/2 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

82 เด็กชายกฤษณะ  โยธี ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

82 เด็กชายกฤษณะ โยธี ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

83 เด็กชายกิมนีออน นะทองสี ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

83 เด็กชายกิมนีออน นะทองสี ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

83 เด็กชายกิมนีออน  นาทองสี ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พลูสวัสด์ิ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พลูสวัสด์ิ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พลูสวัสด์ิ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พลูสวัสด์ิ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พูลสวัสด์ิ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พูลสวัสด์ิ  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม
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84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

84 เด็กชายจารุกิตต์ิ พูลสวัสด์ิ ม.2/3 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

85 เด็กชายจิรเมธ เชื้อบำรุง ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

85 เด็กชายจิรเมธ  เชื้อบำรุง ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

85 เด็กชายจิรเมธ เชื้อบำรุง ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

85 เด็กชายจิรเมธ เชื้อบำรุง ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

85 เด็กชายจิราเมธ เชื้อบำรุง ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

86 เด็กชายจิรายุส เกือประโคน ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

86 เด็กชายจิรายุส เกือประโคน ม.2/3 กรีฑา พ20206 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

86 เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู
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86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

86 เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

87 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

87 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

87 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

87 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

87 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

87 เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

88 เด็กชายนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก
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89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

89 เด็กชายปฏิพัทธ  เสาวคนธ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 กรีฑา พ20206 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

89 เด็กชายปฏิพัทธ เสาวคนธ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

90 เด็กชายปฏิภาณ เสาวคนธ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

90 เด็กชายปฏิภาณ  เสาวคนธ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

90 เด็กชายปฏิภาณ  เสาวคนธ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

90 เด็กชายปฏิภาณ เสาวคนธ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

90 เด็กชายปฏิภาณ เสาวคนธ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

90 เด็กชายปฏิภาณ  เสาวคนธ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

90 เด็กชายปฏิภาณ เสาวคนธ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

90 เด็กชายปฏิิภาณ  เสาวคนธ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

91 เด็กชายปยุต  มีบุญ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

91 เด็กชายปยุต มีบุญ ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

91 เด็กชายปยุต มีบุญ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

91 เด็กชายปยุต  มีบุญ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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91 เด็กชายปยุต  มีบุญ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

91 เด็กชายปยุต มีบุญ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

91 เด็กชายปยุต  มีบุญ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

91 เด็กชายปยุต  มีบุญ  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

91 เด็กชายปยุต  มีบุญ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

91 เด็กชายปยุต มีบุญ ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

91 เด็กชายปยุต มีบุญ ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

92 เด็กชายพัสกร ประกอบเก้ือ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

92 เด็กชายพัสกร  ประกอบเกื้อ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

92 เด็กชายพัสกร ประกอบเก้ือ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

92 เด็กชายพัสกร ประกอบเก้ือ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

92 เด็กชายพัสกร ประกอบเก้ือ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

93 เด็กชายยศธร  รัตนวิจิตร ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

93 เด็กชายยศธร  รัตนวิจิตร ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

93 เด็กชายยศธร รัตนวิจิตร ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 ร ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

93 เด็กชายยศธร รัตนวิจิตร ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 ร ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

94 เด็กชายยุทธการ  สำเร็จ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 ครููปทมา  เพ็งจรูญ

94 เด็กชายยุทธการ สำเร็จ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

94 เด็กชายยุทธการ  สำเร็จ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

94 เด็กชายยุทธการ  สำเร็จ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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94 เด็กชายยุทธการ สำเร็จ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

94 เด็กชายยุทธการ  สำเร็จ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

94 เด็กชายยุทธการ สำเร็จ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

95 เด็กชายยุทธพงษ สุรรณัง ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

95 เด็กชายยุทธพงษ  สุวรรณัง ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

95 เด็กชายยุทธพงษ สุวรรณัง ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

96 เด็กชายวรชิต  วงศภิญ ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 กรีฑา พ20206 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

96 เด็กชายวรชิต วงศภิญ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน
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97 เด็กชายศธร รัตนวิจิตร ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 ร ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

98 เด็กชายสหพัฒน ยั่งยืน ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

98 เด็กชายสหพัฒน  ยั่งยืน ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

98 เด็กชายสหพัฒน ยั่งยืน ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

98 เด็กชายสหพัฒน ยั่งยืน ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

99 เด็กชายสุชาติ  จีนอิน ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

99 เด็กชายสุชาติ  จีนอิน ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

99 เด็กชายสุชาติ  จีนอิน ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

99 เด็กชายสุชาติ  จีนอิน  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

99 เด็กชายสุชาติ  จีนอิน ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

99 เด็กชายสุชาติ จีนอิน ม.2/3 กรีฑา พ20206 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

99 เด็กชายสุุชาติ  จีนอิน ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

99 เด็กชายสุุชาติ จีนอิน ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 มส ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

100 เด็กชายเหิมหาญ  มีชัย ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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101 เด็กชายอินทิรา ประภาสะสุตร ม.2/3 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

101 เด็กหญิงอินทิรา ประภาสะสุตร ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

101 เด็กหญิงอินทิรา ประภาสะสุตร ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

101 เด็กหญิงอินทิรา   ประภาสะสุตร ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

101 เด็กหญิงอินทิรา  ประภาสะสุตร ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

101 เด็กหญิงอินทิรา ประภาสะสุตร ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ22102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

101 เด็กหญิงอินทิรา ประภาสะสุตร ม.2/3 กรีฑา พ20206 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

102 เด็กหญิงกุสุมา ดวงจันทร ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

103 เด็กหญิงจิรานุช   มัจฉาเกื้อ ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 0 ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

104 เด็กหญิงฐานิต  พัน ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

105 เด็กหญิงนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 คณิตศาสตร4 ค22102 1.5 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

105 เด็กหญิงนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 วิทยาศาสตร 4 ว22102 1.5 มส. ครูภาวิณี  สีนอยขาว

105 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

105 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน
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105 เด็กหญิงนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 สังคมศึกษา 4 ส22103 1.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

105 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 มส ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

105 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย  ม.2/3 ภาษาจีน4 จ22202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

105 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

105 เด็กหญิงนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 เทเบิ้ลเทนนิส พ20205 1.0 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

105 นางสาวนงนภัส  นนทะชัย ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

105 เด็กหญิงนงนภัส นนทะชัย ม.2/3 แนะแนว ก22906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

106 เด็กหญิงลีลี่  ม.2/3 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 0.5 ร ครูณิชกานต  ศิริรัตน

106 เด็กหญิงลีลี่  ม.2/3 คอมพิวเตอรกราฟก ว20214 0.5 ร ครูณิชกานต  ศิริรัตน

106 เด็กหญิงลีลี่  ม.2/3 ดนตรี - นาฏศิลป 2 ศ22101 1.0 ร ครูวรากร  จันทรศรี

106 เด็กหญิงลีล่ี ม.2/3 ประวัติศาสตร4 ส22104 0.5 ร ครูผกามาศ  ย้ิมเยื้อน

107 เด็กหญิงวรวรรณ เชื้อบำรุง ม.2/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5 0 ครูอิสริยา  อภิวัฒนานนท

108 เด็กชายชัยภัทร  บำรุงกิจ ม.3/1 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

109 เด็กชายชินดนัย ณรงคศักด์ิ ม.3/1 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

110 เด็กหญิงณัฐพล แมนจิตร ม.3/1 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 ร ครูภัทรภร  พิศิลป

110 เด็กชายณัฐพล  แมนจิตร ม.3/1 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

111 เด็กชาย ธนดล ชางเหล็ก ม.3/1 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

112 เด็กชายพิชิตชัย  สนิท ม.3/1 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

113 เด็กหญิงกนกวรรณ มะลิวัลย ม.3/1 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

114 เด็กหญิงพิมพกานต  วรรจารุ ม.3/1 ภาษาอังกฤษ อ23103 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ
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115 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

115 เด็กชายกิตติภพ รักชาติ ม.3/2 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

115 เด็กชายกิตติภพ รักชาติ ม.3/2 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 ร ครูภัทรภร  พิศิลป

115 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

115 เด็กชายกิตติภพ รักชาติ ม.3/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

115 เด็กชายกิตติภพ รักชาติ ม.3/2 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

115 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.3/2 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

115 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.3/2 สังคมศึกษา 3 ส23103 1.5 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

115 เด็กชายกิตติภพ รักชาติ ม.3/2 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 ร ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

116 เด็กชายขวัญชัย มะลิวัลย ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

117 เด็กชายณัฐพงษ เหลืองออน ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

118 เด็กชายบุญตา จันทรชู ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

119 เด็กชายประวีร  แขงขัน ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

120 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

120 เด็กชายพีระ เรืองฤทธิ์ ม.3/2 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

120 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

120 เด็กชายพีระ เรืองฤทธิ์ ม.3/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

120 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม3/2 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

120 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.3/2 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

120 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.3/2 สังคมศึกษา 3 ส23103 1.5 มส. ครูวรากร  จันทรศรี
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120 เด็กชายพีระ เรืองฤทธิ์ ม.3/2 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 ร ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

121 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

121 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

121 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.3/2 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

121 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.3/2 สังคมศึกษา 3 ส23103 1.5 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

122 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

122 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

122 เด็กหญิงกมลวรรณ มะลิวัลย ม.3/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

122 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย ม.3/2 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

122 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย ม.3/2 สังคมศึกษา 3 ส23103 1.5 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

122 เด็กหญิงกมลวรรณ มะลิวัลย ม.3/2 อาหารทองถิ่น ง20217 0.5 ร ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

122 เด็กหญิงกมลวรรณ มะลิวัลย ม.3/2 งานชางไม ง20215 1.0 ร ครูสมชาติ  เครือวัลย

123 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญหอม ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

124 เด็กหญิงปทมาพร  สีน้ำเงิน ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

125 เด็กหญิงศศิกาญจน กมลเวช ม.3/2 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

125 เด็กหญิงศศิกาญจน กมลเวช ม.3/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม. 3/2 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

125 เด็กหญิงศศิกาญจน   กมลเวช  ม.3/2 ภาษาจีน6 จ23202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม
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125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 สังคมศึกษา 3 ส23103 1.5 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

125 เด็กหญิงศศิกาญจน กมลเวช ม.3/2 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

125 เด็กหญิงศศิกาญจน กมลเวช ม.3/2 อาหารทองถิ่น ง20217 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 งานชางไม ง20215 1.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

125 เด็ฏหญิงศศิกาญจน กมลเวช ม.3/2 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 แนะแนว ก23906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

125 เด็กหญิงศศิกาญจน  กมลเวช ม.3/2 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

126 เด็กหญิงสุภาพร  แสงสุวรรณ ม.3/2 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

127 เด็กชายจิตติพัฒน  รัตนเพชร ม.3/3 สังคมศึกษาฯ ส23103 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

127 เด็กชายจิตติพัฒน  รัตนเพชร ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

127 เด็กชายจิตติพัฒน  รัตนเพชร ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 ภาษาจีน6 จ23202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

127 เด็กชายจิตติพัฒน  รัตนเพชร ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 เศรษฐกิจพอเพียง ง20204 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย
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127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 วอลเลยบอล พ20208 1.5 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พ23102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 แนะแนว ก23906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

127 เด็กชายจิตติพัฒน รัตนเพชร ม.3/3 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

128 เด็กชายชัยธวัช สำนักวิชา ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

128 เด็กชายชัยธวัช สำนักวิชา ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

129 เด็กชายฐิติศักด์ิ  ออมชนะ ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

129 เด็กชายฐิติศักด์ิ  ออมชนะ ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

129 เด็กชายฐิติศักด์ิ ออมชนะ ม.3/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

129 เด็กชายฐิติศักด์ิ ออมชนะ ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23103 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

129 เด็กชายฐิติศักด์ิ  ออมชนะ ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

130 เด็กชายธนกฤต  วงศมาก ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

130 เด็กชายธนกฤต  วงศมาก ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

130 เด็กชายธนกฤต วงศมาก ม.3/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

130 เด็กชายธนกฤต วงศมาก ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23104 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

130 เด็กชายธนกฤต  วงศมาก ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

131 เด็กชายธีรภัทร วิทยานุกรณ ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23105 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

132 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

132 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23103 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

132 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี
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133 เด็กชายรัชพล มักสิก ม.3/3 วอลเลยบอล พ20208 1.5 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

133 เด็กชายรัชพล มักสิก ม.3/3 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พ23102 1.0 มส ครูนิตยา  นิยมรัตน

133 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.3/3 สังคมศึกษาฯ ส23103 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

133 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

133 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23104 0.5 มส ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก  ม.3/3 ภาษาจีน6 จ23202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

133 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 เศรษฐกิจพอเพียง ง20204 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 แนะแนว ก23906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

133 เด็กชายรัฐพล มักสิก ม.3/3 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

134 เด็กชายวงศธร  เครือวัลย ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

135 เด็กชายสุดสาคร  ชัยวงศษา ม.3/3 สังคมศึกษาฯ ส23103 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 คณิตศาสตร 6 ค23102 1.5 มส ครูชนันญา  นอยสันเทียะ

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป
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135 เด็กชายสุดสาคร  ชัยวงศษา ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 ภาษาจีน6 จ23202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

135 เด็กชายสุดสาคร  ชัยวงศษา ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 เศรษฐกิจพอเพียง ง20204 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 แนะแนว ก23906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

135 เด็กชายสุดสาคร ชัยวงศษา ม.3/3 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

136 เด็กชายอนุสรณ  สำราญชื่น ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

136 เด็กชายอนุสรณ  สำราญชื่น ม.3/3 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5 ร ครูสวลี  รวมวงศ

136 เด็กชายอนุสรณ  สำราญรื่น ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

137 เด็กหญิงทัศนียา  เลียง ม.3/3 สังคมศึกษาฯ ส23103 1.5 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 วิทยาศาสตร 6 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

137 เด็กหญิงทัศนียา  เลียง ม.3/3 แฟลชกับสื่อมัลติมีเดีย ว20216 0.5 มส. ครูณิชกานต  ศิริรัตน

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 ภาษาอังกฤษ ิอ23102 1.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

137 เด็กหญิงทัศนียา  เลียง ม.3/3 ภาษาจีน6 จ23202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

137 เด็กหญิงทัศนียา  เลียง ม.3/3 ดนตรี - นาฏศิลป 3 ศ23101 1.0 มส. ครูวรากร  จันทรศรี

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 เศรษฐกิจพอเพียง ง20204 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย
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137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 แนะแนว ก23906 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

137 เด็กหญิงทัศนียา เลียง ม.3/3 ประวัติศาสตร ส23104 0.5 มส ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

138 เด็กหญิงปราณี  เจิมขุนทด ม.3/3 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

139 นายกองเกียรติ กลัวผิด ม.4/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ31102 0.5 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

140 นายกลาณรงค  รินทา ม.4/2 วิทยาศาสตร 2 ว31102 1.0 0 ครูภาวิณี  สีนอยขาว

141 นายพีรพัฒน  สิทธิเดช ม.4/2 ประวัติศาสตร 2 ส31104 0.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

141 นายพีรพัฒน สิทธิเดช ม.4/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ31102 0.5 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

141 นายพีรพัฒน สิทธิเดช ม.4/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 อ31204 1.5 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

141 นายพีรพัฒน สิทธิเดช ม.4/2 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 อ31201 1.0 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

142 นายวรพล ประมาณู ม.4/2 คณิตศาสตร 2 ค21102 1.5 ร ครูอัศวนันท  บานเย็น

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 เคมีี 4 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

143 นางสาวกมลลักษณ วงศคช ม.5/1 ฟสิกส 4 ว32204 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

143 นางสาวกมลลักษณ วงศคช ม.5/1 วิทยาศาสตร 4 ว32102 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม
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143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

143 นางสาวกมลลักษณ  วงศคช ม.5/1 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

144 นายธนากร  หนูวงษ ม.5/1 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 เคมี 4 ว23102 1.5 มส ครูภัทรภร  พิศิลป

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ฟสิกส 4 ว32204 1.5 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 วิทยาศาสตร 4 ว32102 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ30202 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.5 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

144 นายธนากร หนูวงษ ม.5/1 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

145 นายปฏิภาณ ปฏิสังข ม.5/1 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

145 นายปฏิภาณ ปฏิสังข ม.5/1 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 ครูรชต  ลาภปริณายก
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146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ประวัติศาสตร ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 นางสาวจันทรรัตน สุขลาภ ม.5/2 ประวัติศาสตร ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

146 ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ30202 0.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

146 ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน -เขียน อ32102 1 0 ครูสวลี  รวมวงศ

146 ม.5/2 ดนตรีสากล (ขับรอง) ศ30208 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

147 นางสาวปวันรัตน  โชติอนันต ม.5/2 ภาษาถิ่นระยอง ท30211 1 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

148 นางสาวพรพิมล  อังคณากุลชัย ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

148 นางสาวพรพิมล  อังคณากุลชัย ม.5/2 ภาษาถิ่นระยอง ท30211 1 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

148 นางสาวพรพิมล อังคณากุลชัย ม.5/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว32104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

148 นางสาวพรพิมล อังคณากุลชัย ม.5/2 การจัดการฐานขอมูล ว30297 1.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

148 นางสาวพรพิมล อังคณากุลชัย ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

149 นายจีรพัฒน  ประมวล ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

149 นายจีรพัฒน  ประมวล ม.5/2 ภาษาถิ่นระยอง ท30211 1 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

149 นายจีรพัฒน ประมวล ม.5/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว32104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

149 นายจีรพัฒน ประมวล ม.5/2 การจัดการฐานขอมูล ว30297 1.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

149 นายจีรพัฒน ประมวล ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

149 นายจีรพัฒน ประมวล ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

นางสาวจันทรรัตน  สุขลาภ         

นางสาวจันทรรัตน  สุขลาภ         

นางสาวจันทรรัตน  สุขลาภ         
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149 นายจีระพัฒน ประมวล ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

149 นายจีระพัฒน ประมวล ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน -เขียน อ30202 1.0 0 ครูสวลี  รวมวงศ

149 นายจีระพัฒน ประมวล ม.5/2 ดนตรีสากล (ขับรอง) ศ30208 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

150 นายธนพัฒน  อุปจันโท ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 0 ครูวิทยา  บุญสงเสริม

150 นายธนพัฒน  อุปจันโท ม.5/2 ภาษาถิ่นระยอง ท30211 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

150 นายธนพัฒน  อุปจันโท ม.5/2 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 0 ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว32104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 การจัดการฐานขอมูล ว30297 1.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 0 ครูสวลี  รวมวงศ

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน -เขียน อ32102 1 0 ครูสวลี  รวมวงศ

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 0 ครูรัชชานนท  อุมศรี

150 นายธนพัฒน อุปจันโท ม.5/2 ดนตรีสากล (ขับรอง) ศ30208 1.0 0 ครูวรากร  จันทรศรี

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

151 นายนภัส  มิ่งอรุณ ม.5/2 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 วิทยาศาสตร 7 ว32105 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ
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151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

151 นายนภัส ม่ิงอรุณ ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

152 นายนันทวัฒน สุวรรณโต ม.5/2 ออกแบบและเทคโนโลยี ว32104 0.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

152 นายนันทวัฒน สุวรรณโต ม.5/2 การจัดการฐานขอมูล ว30297 1.5 ร ครูอภิสิทธิ์  โพธิ์ืทอง

152 นายนันทวัฒน สุวรรณโต ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

152 นายนันทวัฒน สุวรรณโต ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 0 ครูรชต  ลาภปริณายก

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

153 นายบูรพา   อถานา ม.5/2 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 วิทยาศาสตร 5 ว32103 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ30202 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู
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153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

153 นายบูรพา อถานา ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

154 นายศุภวิชญ  พรหมสุภา ม.5/2 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 วิทยาศาสตร 8 ว32106 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

154 นายศุภวิชญ  พรหมสุภา ม.5/2 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

154 นายศุภวิชญ พรหมสุภา ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ภาษาไทย 4 ท32102 1 มส ครูวิทยา  บุญสงเสริม

155 นายสุทิวัส  บุญเดิม ม.5/2 คณิตศาสตร 4 ค32102 1.0 มส ครูลัดดาวัลย  หาทรัพย

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 วิทยาศาสตร 6 ว32104 1.0 มส ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ประวัติศาสตร 4 ส32104 0.5 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ
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155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ภาษาอังกฤษ อาน  -เขียน อ32102 0.5 มส ครูสวลี  รวมวงศ

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 อ32204 1.5 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 ภาษาจีน4 จ32202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 สุขศึกษาและพลศึกษา3 พ32102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.0 มส ครูสมชาติ  เครือวัลย

155 นายสุทิวัส บุญเดิม ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

156 นางสาวชนิกานต วงศเขาออน ม.6/2 วิทยาศาสตร 6 ว33102 1.0 0 ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 ภาษาไทย ท33102 1.0 มส ครููปทมา  เพ็งจรูญ

157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 คณิตศาสตร6 ค33102 1.0 มส ครูพงษรัตน  ตรึกตรอง

157 นายกฤตพล วุฒิชัย ม.6/2 วิทยาศาสตร 6 ว33102 1.0 มส. ครูธัญญลักษณ  พุฒเกษร

157 นายกฤตพล        วุฒิชัย ม.6/2 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ว30295 1 มส ครูณิชกานต  ศิริรัตน

157 นายกฤตพล        วุฒิชัย ม.6/2 การเขียนโปรแกรมภาษา Python ว30296 1.5 มส ครูณิชกานต  ศิริรัตน

157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 สังคมศึกษา 6 ส33102 1.0 มส ครูรชต  ลาภปริณายก

157 ม.6/2 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6 อ33204 1.5 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

157 ม.6/2 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน อ33207 1.0 มส ครูรัชชานนท  อุมศรี

157 นายกฤตพล   วุฒิชัย ม.6/2 ภาษาจีน6 จ33202 0.5 มส ครูวศวัต  หาญพัฒนนิยม

157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 ทััศนศิลป 6 ศ33102 0.5 มส ครูเพ็ญพักตร  คำภา

157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 สุขศึกษาและพลศึกษา5 พ33102 0.5 มส ครูมโนพัศ  วงศอยู

157 นายกฤตพล วุฒิชัย ม.6/2 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.5 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

157 นายกฤตพล วุฒิชัย ม.6/2 การแปรรูปอาหาร ง30214 1.0 มส ครูนัฐธวรรณ  ชัยแปน

นายกฤตพล        วุฒิชัย 

นายกฤตพล        วุฒิชัย 
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157 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.6/2 แนะแนว ก33905 0.0 มผ ครูปรียานุช  ทับทิมเมือง

158 นายพลพล  ใจดี ม.6/2 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ว30295 1 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน

158 นายพลพล  ใจดี ม.6/2 การเขียนโปรแกรมภาษา Python ว30296 1.5 0 ครูณิชกานต  ศิริรัตน


