
เลขประจ ำตัว เลขประจ ำตัวบัตร รวม ระดบั

นักเรียน ประชำชน 100 เกรด 100 ระดบั 100 ระดบั ลส/นนแนะแนว ชมุนุม

1 เด็กชำย กฤษดำ เจือจันทร์ 07645 1329000048775
2 เด็กชำย กิตติมศักด์ิ ดำรำพนัธ์ 07646 1709901709905
3 เด็กชำย จิรพงศ์ ศำลำงำม 07647 1329000047574
4 เด็กชำย ณัฐพงค์ กุญชร 07648 1100401390958
5 เด็กชำย ทรงุฒิ สงวนศรี 07649 1329000042947
6 เด็กชำย ธนกร แก้วบตุรดี 07650 1329600449900
7 เด็กชำย ธนชำติ คะโจปะเค 07651 1309801552439
8 เด็กชำย ธติิโชติ ศรีแก้ว 07652 1104300998873
9 เด็กชำย ปธำนิน ศรีแก้ว 07653
10 เด็กชำย ปณัณธร อุปฌำย์ 07654 1329000048261
11 เด็กชำย ภำณุวฒัน์ อุส่ำหดี์ 07655 1100401400171
12 เด็กชำย วชัรชัย ขันทเนตร 07656 1329901445472
13 เด็กชำย สำธติ สีทำ 07657 1329000048058
14 เด็กชำย สุรวฒิุ ภหูอม 07658 1329000047451
15 เด็กชำย อัควฒัน์ สืบเทพ 07659 1320901338597
16 เด็กหญิง กฤติยำ หล้ำไสย์ 07660 1129902025533
17 เด็กหญิง จิรำรัต สมฤทธิ์ 07661 1104301143278
18 เด็กหญิง จีรนันท์ เจือจันทร์ 07662 1119902384207
19 เด็กหญิง ณัฐกมล สุวรรณจันทร์ 07663 1329000046217
20 เด็กหญิง ปฐมำ บญุเหมำะ 07664 1329000050362
21 เด็กหญิง ปษุยำ เจือจันทร์ 07665 1241000089670
22 เด็กหญิง ภทัรำภรณ์ พรหมโวหำร 07666
23 เด็กหญิง รุ่งนภำ บญุเหมำะ 07667 1102003870005
24 เด็กหญิง ศรุตำ สมัครสมำน 07668 1100703908038
25 เด็กหญิง สุพรรษำ ทวิำพฒัน์ 07669 1329000047159
26 เด็กหญิง สุพตัรำ โสติยำ 07670 1329000043404
27 เด็กหญิง อรวรรณ ศรีวเิศษ 07671 1329000044567

ลงชื่อ …………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรม          ประเภทกิจกรรม………......…………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ          ….............…………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร          …............…………………………………………………….

                   …………/………./………..

คุณลกัษณะ อ่าน คิด เขยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พมิพค์ร้ังที่  1  วันที่  1  มถิุนำยน  2563

เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่ำง
ภำค

ปลาย
ภาค

โรงเรยีนแตลศิรวิิทยา   จังหวัดสุรนิทร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/1         ประจ าปกีารศึกษา   2563

รหสัวิชา………………รายวิชา…………………………………… (     ) พ้ืนฐาน   (    ) เพ่ิมเติม   จ านวน……… หน่วยการเรยีน
ครทูี่ปรกึษา   นางจิราวรรณ   บญุยงค์ /นางสาววชิรพรรณ  หาญพิทกัษ์



เลขประจ ำตัว เลขประจ ำตัวบัตร รวม ระดบั

นักเรียน ประชำชน 100 เกรด 100 ระดบั 100 ระดบั ลส/นนแนะแนว ชมุนุม

1 เด็กชำย กิตติศักด์ิ สีดำ 07672 1329000043846
2 เด็กชำย จิร พงศ์  ศำลำ งำม 07673 1329000047574
3 เด็กชำย ชโยทติ จันทำ 07674 1329000046519
4 เด็กชำย ชำนนท์ ลินลำ 07675 1320901338759
5 เด็กชำย ชิณวงศ์ ดวงแก้ว 07676 1749901174645
6 เด็กชำย ญำณวฒัน์ รัก ษำ ภกัดี  07677 1329000046811
7 เด็กชำย ธนกูล เจือจันทร์ 07678 1329000046934
8 เด็กชำย ธนำกร สำยสุด 07679 1209301200488
9 เด็กชำย ธรีะพฒัน์ นิลงำม 07680 1102170096539
10 เด็กชำย นฤภทัร วงค์พริำญ 07681 1329000048503
11 เด็กชำย นัฐวฒิุ โสพล 07682 1609900860601
12 เด็กชำย ภวูนันท ์ อินทรเพชร 07683 1329901473344
13 เด็กชำย เมธกิร ค ำภำเกะ 07684 1329000047132
14 เด็กชำย ศิวลักษณ์ ค ำศรี 07685 1101501367657
15 เด็กชำย สุรศักด์ิ พุ่มเปรม 07686 1149600175826
16 เด็กหญิง จันทมิำ เจือจันทร์ 07687 1329901502859
17 เด็กหญิง ชนกำนต์ หรัิญโกเมนทร์ 07688 1329000044753
18 เด็กหญิง ฐำนิดำ บญุพวง 07689 1329000043781
19 เด็กหญิง ทกัษอร ผมน้อย 07690 1329000048627
20 เด็กหญิง ธนัญญำ เจือจันทร์ 07691 1329000044397
21 เด็กหญิง ธดิำมำศ ใจค ำ 07692 1329000050443
22 เด็กหญิง ปำณิสำ ผิวขำว 07693 3211000050168
23 เด็กหญิง พรทวิำ ไชยวงศ์ 07694 1259500114301
24 เด็กหญิง วรำภรณื เหล่ือมล้ ำ 07695 1329000048406
25 เด็กหญิง ศศิกำนต์ อ้นพบิลูย์ 07696 1329000047434
26 เด็กหญิง ศิริมำ กมล 07697 1429500019404
27 เด็กหญิง อรจิรำ เหมำะดีหวงั 07698 1329901502603

ลงชื่อ …………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรม          ประเภทกิจกรรม………......…………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ          ….............…………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร          …............…………………………………………………….

                   …………/………./……….. พมิพค์ร้ังที่  1  วันที่  1  มถิุนำยน  2563

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/2         ประจ าปกีารศึกษา   2563
รหสัวิชา………………รายวิชา…………………………………… (     ) พ้ืนฐาน   (    ) เพ่ิมเติม   จ านวน……… หน่วยการเรยีน

ครทูี่ปรกึษา  นางสุภรนิ  บญุพ่ัว/ว่าที่ ร.ต.มนัส  คงปรเีปรม

เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่ำง
ภำค

ปลาย
ภาค

คุณลกัษณะ อ่าน คิด เขยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรยีนแตลศิรวิิทยา   จังหวัดสุรนิทร์



เลขประจ ำตัว เลขประจ ำตัวบัตร รวม ระดบั

นักเรียน ประชำชน 100 เกรด 100 ระดบั 100 ระดบั ลส/นนแนะแนว ชมุนุม

1 เด็กชำย กฤตเมธ ชัยศรี 07699 1329901455958
2 เด็กชำย ชัยวฒัน์ เจือจันทร์ 07700 1329901501071
3 เด็กชำย ฐิติพงศ์ รอบรู้ 07701 1103100977171
4 เด็กชำย ธรีเดช แก้วอ ำไพ 07702 1329901476921
5 เด็กชำย ธรีภทัร ปญัญำดี 07703 1329901481282
6 เด็กชำย นที กรมนำ 07704 1479000039163
7 เด็กชำย นพรัตน์ ศรีแก้ว 07705 1329901467140
8 เด็กชำย นริน ลุนไธสง 07706 1102003851876
9 เด็กชำย นันทพงศ์ ใจคง 07707 1103704232154
10 เด็กชำย นันทพงศ์ ศรีแก้ว 07708 1103704193469
11 เด็กชำย บญุน ำ พมิพจ์ันทร์ 07709 1329901475606
12 เด็กชำย พงศภคั สุขสด 07710 1329901456997
13 เด็กชำย เมธสั ศรีแก้ว 07711 1329000050125
14 เด็กชำย วรวธิ เจียงเพง็ 07712 1118700115913
15 เด็กชำย วรเวช บตุรรัตน์ 07713
16 เด็กหญิง กำญจนำ เติมงำม 07714 1329000047213
17 เด็กหญิง กำนต์ธดิำ บรรลือทรัพย์ 07715 1329901518895
18 เด็กหญิง ทกัษณิำ เชตประโคน 07716 1329000043714
19 เด็กหญิง ทติติยำ ปญัญำโรจน์สุข 07717 1329000043897
20 เด็กหญิง ธญัพชิชำ แก้วม่วง 07718 1329901497651
21 เด็กหญิง นันทยิำ พมิพ์ จันทร์ 07719 1329000046918
22 เด็กหญิง พรชิตำ คงนำค 07720 1329901457675
23 เด็กหญิง พมิพสุ์ดำ ศรีวเิศษ 07721 1329000045172
24 เด็กหญิง วรรณพรรษำ สะบตุรดี 07722 1103100987320
25 เด็กหญิง ศรัญญำ เจือจันทร์ 07723 1329000043161
26 เด็กหญิง อัญชลิกำ เครือวลัย์ 07724 1329000048139
27 เด็กหญิง อินทริำ ทองดอนน้อย 07725 1102003877573

ลงชื่อ …………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรม          ประเภทกิจกรรม………......…………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ          ….............…………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร          …............…………………………………………………….

                   …………/………./……….. พมิพค์ร้ังที่  1  วันที่  1  มถิุนำยน  2563

ครทูี่ปรกึษา นายประจวบ  ค าใจ/นางสาวพรพรรษา  รกัใครก่ลาง

เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่ำง
ภำค

ปลาย
ภาค

คุณลกัษณะ อ่าน คิด เขยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรยีนแตลศิรวิิทยา   จังหวัดสุรนิทร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/3         ประจ าปกีารศึกษา   2563

รหสัวิชา………………รายวิชา…………………………………… (     ) พ้ืนฐาน   (    ) เพ่ิมเติม   จ านวน……… หน่วยการเรยีน


