
รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
 

1 เด็กชายพงศกร   พลเดช ม.1/1 ท21101 ภาษาไทย1 มส 
   ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 

   ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
   ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
   ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
   ส21102 ประวัติศาสตร์1  มส 
   พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
   ศ21101 ศิลปะ1 มส 
   อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
   ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
   ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
  ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
  ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 มส 
  ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
  ง21201 การแปรรูปอาหาร1 มส 

2 เด็กชายธนวิชญ์  สันนก ม.1/1 ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
   ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
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เด็กชายทนงศักดิ ์ ทองศักดิ์ 
 
 
 
  

ม.1/1 ท21101 ภาษาไทย1 มส 
ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 มส 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 มส 

      



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
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เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเพ็ง ม.1/1 ท21101 ภาษาไทย1 ร 
ค21101 คณิตศาสตร์1 ร 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 ร 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
ง21101 การงานอาชีพ1 ร 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 ร 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 ร 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 ร 

5 เด็กชายวริศรา  เจริญฤทธิ์ ม.1/1 ท21101 ภาษาไทย1 มส 
ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 มส 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 มส 

6 เด็กชายศิวกร  วังทอง ม.1/2 ท21101 ภาษาไทย1 ร 
ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
 

6 เด็กชายศิวกร  วังทอง 
(ต่อ) 

ม.1/2 ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 ร 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ร 
ศ21101 ศิลปะ1 ร 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 ร 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 ร 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 ร 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 ร 

7 เด็กชายธวัชชัย  นากสวาทดิ ์ ม.1/2 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
8 เด็กชายนันธวัฒน์  สมศรี ม.1/2 ท21101 ภาษาไทย1 ร 

ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ร 
ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 ร 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 ร 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 ร 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 ร 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 ร 

9 เด็กชายกฤติเดช  พลวัฒน์ ม.1/2 ท21101 ภาษาไทย1 มส 
ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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ผลการเรียน 
 

9 เด็กชายกฤติเดช  พลวัฒน์ 
(ต่อ) 

ม.1/2 ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 มส 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 มส 

10 เด็กชายพัศกร  วังหล้า ม.1/2 ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 ร 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 ร 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 ร 
ง21101 การงานอาชีพ1 ร 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 ร 

11 เด็กชายศุภกฤต  ใจฟู ม.1/2 ท21101 ภาษาไทย1 มส 
ค21101 คณิตศาสตร์1 มส 
ว21101 วิทยาศาสตร์ฯ1 มส 
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 มส 
ส21101 สังคมศึกษาฯ1 มส 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 มส 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 มส 
ศ21101 ศิลปะ1 มส 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 มส 
ง21101 การงานอาชีพ1 มส 
ว21201 คอมพิวเตอร์1 มส 
ส21201 การป้องกันการทุจริต1 มส 
ท21201 พัฒนาทักษะภาษาไทย1 มส 
ว21203 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1 มส 
ง21201 การแปรรูปอาหาร1 มส 

12 เด็กชายพรพิพัฒน์  หนูขาว ม.2/1 ท22101 ภาษาไทย3 มส 
ค22101 คณิตศาสตร์3 มส 
ว22101 วิทยาศาสตร์ฯ3 มส 
ว22103 วิทยาการคำนวณ2 มส 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
 

12 เด็กชายพรพิพัฒน์  หนูขาว 
(ต่อ) 

ม.2/1 ส22101 สังคมศึกษาฯ3 มส 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 มส 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 มส 
ศ22101 ศิลปะ3 มส 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 มส 
ง22101 การงานอาชีพ3 มส 
ว22201 คอมพิวเตอร์3 มส 
ส22201 การป้องกันการทุจริต3 มส 
ท22201 พัฒนาทักษะภาษาไทย3 มส 
ว22203 เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง22201 งานเกษตร1 มส 

13 เด็กชายปราโมทย ์ รัตนะอุดม ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย3 มส 
ค22101 คณิตศาสตร์3 มส 
ว22101 วิทยาศาสตร์ฯ3 มส 
ว22103 วิทยาการคำนวณ2 มส 
ส22101 สังคมศึกษาฯ3 มส 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 มส 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 มส 
ศ22101 ศิลปะ3 มส 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 มส 
ง22101 การงานอาชีพ3 มส 
ว22201 คอมพิวเตอร์3 มส 
ส22201 การป้องกันการทุจริต3 มส 
ท22201 พัฒนาทักษะภาษาไทย3 มส 
ว22203 เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง22201 งานเกษตร1 มส 

14 เด็กชายธีระยุทธ  ศิริรักษ์ ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย3 มส 
ค22101 คณิตศาสตร์3 มส 
ว22101 วิทยาศาสตร์ฯ3 มส 
ว22103 วิทยาการคำนวณ2 มส 
ส22101 สังคมศึกษาฯ3 มส 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 มส 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 มส 
ศ22101 ศิลปะ3 มส 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
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ผลการเรียน 
 

14 เด็กชายธีระยุทธ  ศิริรักษ์ 
(ต่อ) 

ม.2/2 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 มส 
ง22101 การงานอาชีพ3 มส 
ว22201 คอมพิวเตอร์3 มส 
ส22201 การป้องกันการทุจริต3 มส 
ท22201 พัฒนาทักษะภาษาไทย3 มส 
ว22203 เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง22201 งานเกษตร1 มส 

15 เด็กหญิงฐิติพร  ศิริรัตน์ ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย3 มส 
ค22101 คณิตศาสตร์3 มส 
ว22101 วิทยาศาสตร์ฯ3 มส 
ว22103 วิทยาการคำนวณ2 มส 
ส22101 สังคมศึกษาฯ3 มส 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 มส 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 มส 
ศ22101 ศิลปะ3 มส 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 มส 
ง22101 การงานอาชีพ3 มส 
ว22201 คอมพิวเตอร์3 มส 
ส22201 การป้องกันการทุจริต3 มส 
ท22201 พัฒนาทักษะภาษาไทย3 มส 
ว22203 เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง22201 งานเกษตร1 มส 

16 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโอ ม.2/2 ศ22101 ศิลปะ3 มส 
ง22101 การงานอาชีพ3 มส 
ว22201 คอมพิวเตอร์3 มส 

17 เด็กชายกฤษฎากร  คงพล ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 ร 
ค23101 คณิตศาสตร์5 ร 
ว23101 วิทยาศาสตร์ฯ5 ร 
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 ร 
ส23101 สังคมศึกษาฯ5 มส 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 มส 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ร 
ศ23101 ศิลปะ5 ร 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 ร 
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17 เด็กชายกฤษฎากร  คงพล 
(ต่อ) 

ม.3 ง23101 การงานอาชีพ5 ร 
ว23201 คอมพิวเตอร์5 มส 
ส23201 การป้องกันการทุจริต5 ร 
ท23201 พัฒนาทักษะภาษาไทย5 ร 
ว23203 เโครงงานวิทยาศาสตร์1 ร 
ง23201 เกษตรอินทรีย์1 ร 

18 เด็กชายธีรภัทร  ศุภศร ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 มส 
ค23101 คณิตศาสตร์5 มส 
ว23101 วิทยาศาสตร์ฯ5 มส 
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 มส 
ส23101 สังคมศึกษาฯ5 มส 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 มส 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 มส 
ศ23101 ศิลปะ5 มส 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 มส 
ง23101 การงานอาชีพ5 มส 
ว23201 คอมพิวเตอร์5 มส 
ส23201 การป้องกันการทุจริต5 มส 
ท23201 พัฒนาทักษะภาษาไทย5 มส 
ว23203 เโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง23201 เกษตรอินทรีย์1 มส 

19 เด็กชายภัทรดนัย   ซุ้นจิ้ว ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 มส 
ค23101 คณิตศาสตร์5 มส 
ว23101 วิทยาศาสตร์ฯ5 มส 
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 มส 
ส23101 สังคมศึกษาฯ5 มส 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 มส 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 มส 
ศ23101 ศิลปะ5 มส 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 มส 
ง23101 การงานอาชีพ5 มส 
ว23201 คอมพิวเตอร์5 มส 
ส23201 การป้องกันการทุจริต5 มส 
ท23201 พัฒนาทักษะภาษาไทย5 มส 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
 

19 เด็กชายภัทรดนัย   ซุ้นจิ้ว 
(ต่อ) 

ม.3 ว23203 เโครงงานวิทยาศาสตร์1 มส 
ง23201 เกษตรอินทรีย์1 มส 

20 เด็กชายกฤษณพงศ ์ ชัยคต ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 มส 
ค23101 คณิตศาสตร์5 ร 
ว23101 วิทยาศาสตร์ฯ3 ร 
ว23103 วิทยาการคำนวณ5 ร 
ส23101 สังคมศึกษาฯ5 มส 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 มส 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ร 
ศ23101 ศิลปะ5 ร 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 ร 
ง23101 การงานอาชีพ5 ร 
ว23201 คอมพิวเตอร์5 ร 
ส23201 การป้องกันการทุจริต5 ร 
ท23201 พัฒนาทักษะภาษาไทย5 มส 
ว23203 เโครงงานวิทยาศาสตร์1 ร 
ง23201 เกษตรอินทรีย์1 ร 

21 เด็กหญิงแพรวา   พันธ์เพ็ชร ม.3 ว23103 วิทยาการคำนวณ3 มส 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 มส 

22 เด็กหญิงนาตาชา  เชยจิตร ม.3 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 มส 
ศ23101 ศิลปะ5 มส 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 มส 

23 เด็กหญิงพรศศิรินทร์ เทพไชย ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 ร 
ค23101 คณิตศาสตร์5 ร 
ว23101 วิทยาศาสตร์ฯ5 ร 
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 ร 
ส23101 สังคมศึกษาฯ5 ร 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 ร 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ร 
ศ23101 ศิลปะ5 ร 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 ร 
ง23101 การงานอาชีพ5 ร 
ว23201 คอมพิวเตอร์5 ร 
ส23201 การป้องกันการทุจริต5 ร 



รายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ร, มส) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รหัสวิชา รายวิชา 
 

ผลการเรียน 
 

23 เด็กหญิงพรศศิรินทร์ เทพไชย 
(ต่อ) 

ม.3 ท23201 พัฒนาทักษะภาษาไทย5 ร 
ว23203 เโครงงานวิทยาศาสตร์1 ร 

 


