
 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ 

------------------ 
  ตามที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  ได้จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
นั้น  และจะมีการด าเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑  และจากการ
ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐   
จ าแนกตามรายวิชา  จ านวน   ๓๔  รายวิชา  ดังรายชื่อต่อไปน้ี 
 

 ๑. วิชาคณิตศาสตร์  ค๒๑๑๐๑  ครวูาสนา   คงศร ี
  ๑.๑. เด็กชายพุฒพิงษ์   มะหน๊ิ  ชั้น ม.๑/๒ 
  ๑.๒. เด็กชายวงศ์ปิต ิ ตะเคียนทอง ชั้น ม.๑/๒ 
  ๑.๓. เด็กหญิงธาราทิพย ์  พรหมวงศ ์ ชั้น ม.๑/๒ 
  ๑.๔. เด็กหญิงเพ็ญนรี   สุวรรณชม  ชั้น ม.๑/๒ 
   

 ๒. วิชาประวัตศิาสตร์  ส๒๑๑๐๒ ครูอัซมา   ชาติไทย 
  ๒.๑ เด็กชายพุฒพิงษ์   มะหน๊ิ  ชั้น ม.๑/๒ 
  ๒.๒ เด็กชายวงศ์ปิต ิ ตะเคียนทอง ชั้น ม.๑/๒ 
  ๒.๓ เด็กหญิงธาราทิพย ์  พรหมวงศ ์ ชั้น ม.๑/๒ 
  ๒.๔ เด็กหญิงเพ็ญนรี   สุวรรณชม  ชั้น ม.๑/๒ 
  

๓. วิชาวิทยาการค านวณ  ว๒๑๑๐๓  ครูอัซมา  ชาติไทย 
 ๓.๑ เด็กชายพุฒพิงษ์   มะหน๊ิ  ชั้น ม.๑/๒ 
 ๓.๒. เด็กชายวงศ์ปิต ิ ตะเคียนทอง ชั้น ม.๑/๒ 
 ๓.๓. เด็กหญิงธาราทิพย ์  พรหมวงศ ์ ชั้น ม.๑/๒ 
 ๓.๔. เด็กหญิงเพ็ญนรี   สุวรรณชม  ชั้น ม.๑/๒ 
 

๔. วิชาวิทยาศาสตร์๑  ว๒๑๑๐๑   ครูวนาล ี  มชักุล 
 ๔.๑ เด็กหญิงธาราทิพย ์  พรหมวงศ ์ ชั้น ม.๑/๒ 
 

๕. วิชาประวัตศิาสตร์  ส๒๒๑๐๒ ครูคณัสนันท์   อัครโชติวรสกุล 
 ๕.๑. เด็กชายกฤตเมธ   ถิ่นเกาะยาว ชั้น ม.๒ 
 ๕.๒. เด็กชายสุทธาว ี  เหล่าบุญเดช ชั้น ม.๒ 
 ๕.๓. เด็กชายศุภกติติ์   จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 

/๖.วิขาสังคมศึกษา 
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๖. วิชาสังคมศึกษา  ส๒๒๑๐๑ ครูอัจฉราวรรณ   พันธ์ฉลาด 
 ๖.๑. เด็กชายกฤตเมธ   ถ่ินเกาะยาว ชั้น ม.๒ 
 ๖.๒. เด็กชายศุภกติติ์   จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 
 

๗. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง๒๒๑๐๑ ครูอัซมา   ชาติไทย 
 ๗.๑. เด็กหญิงกมลชนก   สวัสด ี  ชั้น ม.๒ 
 ๗.๒. เด็กชายศุภกติติ์   จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 

   

 ๘. วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๒๒๑๐๑  ครูยรุิน   ลิ่มวัน 
  ๘.๑ เด็กชายมนัสชัย   คุม้บ้าน  ชั้น ม.๒ 
  ๘.๒ เด็กชายสุทธาว ี  เหล่าบุญเดช ชั้น ม.๒     
  ๘.๓ เด็กชายศุภกติติ์   จงุจิตร  ชั้น ม.๒ 
 

 ๙. วิชาการอ่านค าประพนัธ์ร้อยกรอง  ท๒๒๒๐๑  ครอูลีนา   ชัยมงกุฎ 
  ๙.๑. เด็กชายกฤษฎา   คงเกื้อ  ชั้น ม.๒ 
  ๙.๒. เด็กชายสุทธาว ี  เหล่าบุญเดช ชั้น ม.๒     
  ๙.๓ เด็กชายศุภกติติ์   จงุจิตร  ชั้น ม.๒ 
 

๑๐. วิชาคณติศาสตรพ์ื้นฐาน๓  ค๒๒๑๐๑  ครูจติลัดดา   ชรูักษา 
  ๑๐.๑. เด็กชายกฤตเมธ   ถิ่นเกาะยาว ชั้น ม.๒ 
  ๑๐.๒. เด็กชายศุภกติติ ์  จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 
   

 ๑๑. วิชานาฏศิลป์ประยกุต์   ศ๒๒๒๐๓  ครอูัจฉราพร   คงการ 
  ๑๑.๑. เด็กหญิงกมลชนก   สวัสด ี  ชั้น ม.๒ 
  ๑๑.๒. เด็กชายศุภกติติ ์  จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 
 

๑๒. วิชาศิลปะ (ดนตรี – นาฎศิลป์) ศ๒๒๑๐๑  ครูอัจฉราพร   คงการ 
  ๑๒.๑. เด็กหญิงกมลชนก   สวัสด ี  ชั้น ม.๒ 
  ๑๒.๒. เด็กชายศุภกติติ ์  จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 
 ๑๓. วิชาภาษาอังกฤษ  อ๒๒๑๐๑  ครฟูารีดา   โต๊ะเละ 
  ๑๓.๑. เด็กชายศุภกติติ ์  จุงจิตร  ชั้น ม.๒ 
  

 ๑๔. วิชาคณติศาสตร์๕  ค๒๓๑๐๑  ครจูิตลดัดา   ชรูักษา 
  ๑๔.๑. เด็กหญิงกัญญารตัน์   อุส่าห์การ ชั้น ม.๓/๑ 
  ๑๔.๒. เด็กหญิงวรรณกาต์   เชื้อสง่า ชั้น ม.๓/๑ 
  ๑๔.๓. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา  ชั้น ม.๓/๒ 
  ๑๔.๔. เด็กชายภูวดล   ทับหงษา  ชั้น ม.๓/๒ 

/๑๔.๕ เด็กชายทินบัต ิ
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  ๑๔.๕. เด็กชายทินบัติ   ฉลองกุล  ชั้น ม.๓/๒ 
 

๑๕. วิชาสังคมศึกษา  ส๒๓๑๐๑  ครูคณัสนันท์   อัครโชตวิรสกุล 
๑๕.๑. เด็กชายอภิเชษฐ์   ด าริอนุสรณ ์ ชั้น ม.๓/๑ 

 ๑๕.๒. เด็กหญิงวรรณกาต์   เชื้อสง่า ชั้น ม.๓/๑ 
 ๑๔.๓. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา  ชั้น ม.๓/๒    
 ๑๔.๔. เด็กชายภูวดล   ทับหงษา  ชั้น ม.๓/๒    
 

๑๖. วิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  ว๒๓๑๐๑  ครูมณูีเราะห์   เจ๊ะฮามะ 
๑๖.๑. เด็กชายอภิเชษฐ์   ด าริอนุสรณ ์ ชั้น ม.๓/๑ 

 ๑๖.๒. เด็กหญิงวรรณกาต์   ตุ้งก ู  ชั้น ม.๓/๑ 
 ๑๖.๓. เด็กหญิงกัญญารตัน์   อุส่าห์การ ชั้น ม.๓/๑ 
 ๑๖.๔. เด็กชายจักรินทร ์  หันวิเศษ ชั้น ม.๓/๒ 
 ๑๖.๕. เด็กชายบารม ี  สืบวิเศษ  ชั้น ม.๓/๒ 
 ๑๖.๖. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา   ชั้น ม.๓/๒ 
 ๑๖.๗. เด็กชายฝันเด่น   สุธรรมมา  ชั้น ม.๓/๒ 
. ๑๖.๘. เด็กชายภูวดล   ทับหงษา  ชั้น ม.๓/๒. 

๑๖.๙. เด็กชายอัษฎาวุฒ ิ  อึ่งฮวบ  ชั้น ม.๓/๒ 
๑๖.๑๐. เด็กชายทินบัต ิ  ฉลองกุล  ชั้น ม.๓/๒ 
๑๖.๑๑. เด็กชายนัฐพงศ ์  นนท์ศริิ  ชั้น ม.๓/๒ 

 

 ๑๗. วิชาภาษาอังกฤษ ๕  อ๒๓๑๐๑  ครูมณฑล   นฤนาถ 
  ๑๗.๑. เด็กหญิงวรรณกาต์   เชื้อสง่า ชั้น ม.๓/๑ 
  ๑๗.๒. เด็กหญิงฉัตรญาดา   พิมงา  ชั้น ม.๓/๒ 
  ๑๗.๓. เด็กชายทินบัติ   ฉลองกุล  ชั้น ม.๓/๒ 
 

๑๘. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง๒๓๑๐๑  ครธูนู   ฤทธิโชต ิ
 ๑๘.๑. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา  ชั้น ม.๓/๒ 
 ๑๘.๒. เด็กชายภูวดล   ทับหงษา  ชั้น ม.๓/๒ 

   

 ๑๙. วิชาการพูดอยา่งมืออาชีพ  ท๒๓๒๐๑  ครูอลีนา   ชัยมงกุฎ 
  ๑๙.๑. เด็กชายอภิเชษฐ์   ด าริอนุสรณ ์ ชั้น ม.๓/๑ 
  ๑๙.๒. เด็กหญิงกัญญารตัน์   อุส่าห์การ ชั้น ม.๓/๑ 
  ๑๙.๓. เด็กหญิงวริศรา   กรายแก้ว  ชั้น ม.๓/๑ 
    

/๒๐. วิชาภาษาไทย    
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 ๒๐. วิชาภาษาไทย   ท๒๓๑๐๑  ครูอุษา   ศรีสวสัดิ์ 

๒๐.๑. เด็กหญิงวรรณกาต์   เชื้อสง่า ชั้น ม.๓/๑   
  ๒๐.๒. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา  ชั้น ม.๓/๒ 
 

๒๑. วิชาคณติศาสตร์เพิม่เติม   ค๒๓๒๐๑  ครูผดุงขวัญ   ชูนาค 
๒๑.๑. เด็กชายภัคพล   มะขามป้อม ชั้น ม.๓/๑ 

  ๒๑.๒. เด็กชายจักรินทร ์  หันวิเศษ ชั้น ม.๓/๒ 
  ๒๑.๓. เด็กชายฝันด ี  สธุรรมมา   ชั้น ม.๓/๒ 

๒๑.๔. เด็กชายภูวดล   ทับหงษา  ชั้น ม.๓/๒ 
 

  ๒๒. วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   อ๓๑๒๐๓  ครนูิรุสมี   ปูเตะ 
  ๒๒.๑. นางสาวศริิรตัน์   โครตพันธ์  ชั้น ม.๔ 
  ๒๒.๒. นางสาวจฑุามาศ   อาลี  ชั้น ม.๔ 
 

   ๒๓. วิชาตารางการท างาน   ว๓๑๒๐๓  ครูอัซมา   ชาติไทย 
  ๒๓.๑. นางสาวสิลานี   กองสิน  ชั้น ม.๔ 
 

 ๒๔. วิขาภาษาไทย๑   ท๓๑๑๐๑  ครูอลีนา   ชัยมงกุฎ 
  ๒๔.๑. นางสาววรรณวล ี  ห้าวหาญ ชั้น ม.๔ 
  ๒๔.๒. นางสาวธนัชญา   แซ่อ๋าง  ชั้น ม.๔ 
  ๒๔.๓. นางสาวสริินภา   อะนะฝรั่ง  ชั้น ม.๔ 
  ๒๔.๔. นางสาวศริิรตัน์   โครตพันธ ์ ชั้น ม.๔ 
  ๒๔.๕. นางสาวจฑุามาศ   อาลี  ชั้น ม.๔ 
 

 ๒๕. วิชาคณติศาสตรพ์ื้นฐาน๑  ค๓๑๑๐๑  ครูผดุงขวัญ   ชูนาค 
  ๒๕.๑. นางสาวธนัชญา   แซ่อ๋าง  ชั้น ม.๔ 
  ๒๕.๒. นางสาวสริินภา   อะนะฝรั่ง  ชั้น ม.๔ 
  ๒๕.๓. นางสาวจฑุามาศ   อาลี  ชั้น ม.๔ 
  ๒๕.๔. นางสาวเกตศุณี   หมันหนุน ชั้น ม.๔ 
 

 ๒๖. วิชาคณติศาสตร์เพิม่เติม   ค๓๑๒๐๑  ครูผดุงขวัญ   ชูนาค 
  ๒๖.๑. นางสาววรรณวล ี  ห้าวหาญ ชั้น ม.๔ 
  ๒๖.๒. นางสาวศริิรตัน์   โครตพันธ์  ชั้น ม.๔ 
  ๒๖.๓. นางสาวสิลานี   กองสิน  ชั้น ม.๔ 
  ๒๖.๔. นางสาวสริินภา   อะนะฝรั่ง  ชั้น ม.๔ 
 
 
 
 
 

/๒๗.วิชาวิทยาศาสตร์๓ 
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 ๒๗. วิชาวิทยาศาสตร๓์  ว๓๒๑๐๑  ครวูนาลี   มัชกุล 
  ๒๗.๑. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕  
 

 ๒๘. วิชาวิทยาศาสตร์เพิม่เติม๓  ว๓๒๒๐๑  ครูวนาลี  มัชกุล 
  ๒๘.๑. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕ 
 

 ๒๙. วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  อ๓๒๒๐๑  ครูนริสุมี   ปูเตะ 
  ๒๙.๑. นางสาวเรณกุา   ชาตรี  ชั้น ม.๕ 

๒๙.๒. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕ 
 

 ๓๐. วิชาภาษาอังกฤษ   อ๓๒๑๐๑  ครูนริุสมี   ปเูตะ 
  ๓๐.๑. นางสาวเรณกุา   ชาตรี  ชั้น ม.๕ 

 

 ๓๑. วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ง๓๒๒๐๒  ครูอซัมา  ชาติไทย 
  ๓๑.๑. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕ 

 

๓๒. วิชาเทคโนโลย ี  ง๓๒๑๐๑  ครูอัซมา   ชาตไิทย 
๓๒.๑. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕ 
 

๓๓. วิชาศิลปะ(นาฎศิลป์)   ศ๓๒๑๐๑  ครูอัจฉราพร   คงการ 
๓๓.๑. นางสาวชนติา   รอบรู ้  ชั้น ม.๕  
 

๓๔. วิชาคณติศาสตรพ์ื้นฐาน๕   ค๓๓๑๐๑  ครูผดุงขวัญ   ชูนาค 
๓๔.๑. นายปิยะราช   รอบรู้  ชั้น ม.๖ 

  

 ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบที่ครูผู้สอนประจ าวิชา ไดต้ั้งแต่
วันที่ ๑๒ – ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  
 
  
             (ลงชื่อ) .................................................................. 
        (นายสมศักดิ์   หนูเกลี้ยง) 
                             ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 

 


