
รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17603 นาย กรณ์ดนัย คญัทับ

2 17621 นาย กฤตพิงศ ์ท านาเมอืง

3 17631 นาย ธติภิมู ิเพชรงาม

4 17636 นาย พสิฐิโชต ิบญุชู

5 17642 นาย แว็งซองต ์อภชิยั วนิติกฤษฎา

6 17644 นาย สรวศิ วจิติรเศรณี

7 17665 นาย กาณฑ ์นลิพบิลูย์

8 17671 นาย ธนบด ีแตงสวน

9 17722 นาย สมัคร อนิทรจ์นี

10 17757 นาย ธนาวชิญ ์ปิดดวงแกว้

11 17770 นาย อนัญพร เอีย่มสงวน

12 17937 นาย เฮงเจรญิ พรวรรณพงศา

13 17959 นาย ธนพล ปัน้ชศูรี

14 18229 นาย พสิฐิ นิม่พงษ์

15 18239 นาย เจตณรงค ์โลห่อ์ธกิลุ

16 17646 นางสาว กมลทพิย ์พยงุตน

17 17648 นางสาว ธนภรณ์ สทุน

18 17649 นางสาว ธรีะพร แสงสวสัดิ์

19 17650 นางสาว นวพร องัศรี

20 17651 นางสาว นันทน์ลนิ สมบญุโภชน์

21 17653 นางสาว บษุบาวรรณ ศรเีนอืน

22 17655 นางสาว พชิชาภา สงัขดษิฐ์

23 17657 นางสาว มณีรัตน์ เสอืสงัข์

24 17682 นางสาว กญัญาภัทร ศกัดิเ์พชร

25 17683 นางสาว กติตวิรรณ เมณฑก์ลู

26 17687 นางสาว พมิพชิยา พุม่เกดิ

27 17691 นางสาว ปรศินา เดน่ปัญจพล

28 17695 นางสาว พณิทพิย ์แจม่อว่ม

29 17701 นางสาว สโรชา ศาสตรานนท์

30 17702 นางสาว สชุาดา ตอ้งวัน้

31 17743 นางสาว รุง่รัตน์ ยนืยงค์

32 17750 นางสาว อนันตญา เอีย่มฉ ่า

33 17773 นางสาว จรญิญา ยิม้เจรญิ

34 17787 นางสาว สทุธดิา สายนาค

35 20019 นางสาว ชนัญญา แตงขดุ

36 20020 นางสาว สพุชิชา บวันารถ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 15 คน และเพศหญงิ 21 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสนธยา รอดแสวง

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1109 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/1A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17603 นาย กรณ์ดนัย คญัทับ

2 17621 นาย กฤตพิงศ ์ท านาเมอืง

3 17631 นาย ธติภิมู ิเพชรงาม

4 17636 นาย พสิฐิโชต ิบญุชู

5 17642 นาย แว็งซองต ์อภชิยั วนิติกฤษฎา

6 17644 นาย สรวศิ วจิติรเศรณี

7 17665 นาย กาณฑ ์นลิพบิลูย์

8 17671 นาย ธนบด ีแตงสวน

9 17722 นาย สมัคร อนิทรจ์นี

10 17757 นาย ธนาวชิญ ์ปิดดวงแกว้

11 17770 นาย อนัญพร เอีย่มสงวน

12 17937 นาย เฮงเจรญิ พรวรรณพงศา

13 17959 นาย ธนพล ปัน้ชศูรี

14 18229 นาย พสิฐิ นิม่พงษ์

15 18239 นาย เจตณรงค ์โลห่อ์ธกิลุ

16 17646 นางสาว กมลทพิย ์พยงุตน

17 17648 นางสาว ธนภรณ์ สทุน

18 17649 นางสาว ธรีะพร แสงสวสัดิ์

19 17650 นางสาว นวพร องัศรี

20 17651 นางสาว นันทน์ลนิ สมบญุโภชน์

21 17653 นางสาว บษุบาวรรณ ศรเีนอืน

22 17655 นางสาว พชิชาภา สงัขดษิฐ์

23 17657 นางสาว มณีรัตน์ เสอืสงัข์

24 17682 นางสาว กญัญาภัทร ศกัดิเ์พชร

25 17683 นางสาว กติตวิรรณ เมณฑก์ลู

26 17687 นางสาว พมิพชิยา พุม่เกดิ

27 17691 นางสาว ปรศินา เดน่ปัญจพล

28 17695 นางสาว พณิทพิย ์แจม่อว่ม

29 17701 นางสาว สโรชา ศาสตรานนท์

30 17702 นางสาว สชุาดา ตอ้งวัน้

31 17743 นางสาว รุง่รัตน์ ยนืยงค์

32 17750 นางสาว อนันตญา เอีย่มฉ ่า

33 17773 นางสาว จรญิญา ยิม้เจรญิ

34 17787 นางสาว สทุธดิา สายนาค

35 20019 นางสาว ชนัญญา แตงขดุ

36 20020 นางสาว สพุชิชา บวันารถ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 15 คน และเพศหญงิ 21 คน

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสนธยา รอดแสวง

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1109 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ม.5/1Bช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17632 นาย ธรีภัทร ดอนไพวตัิ

2 17638 นาย ภมูมินิทร ์ปิตาโส

3 17643 นาย ศริวทิย ์ส าแดงเดช

4 17645 นาย สริภพ ชุม่นอ้ย

5 17664 นาย กฤษณพงศ ์สอนพรม

6 17720 นาย รพวีชิญ ์มสี าราญ

7 17930 นาย วรษิฐ ์กลา้กสกิาร

8 20021 นาย จริศกัดิ ์สานสรอ้ย

9 20022 นาย ณัฐพล พชิญปรชีาเดช

10 20023 นาย ธรีวธุ ออ้ยฉมิพลี

11 20024 นาย นนธวชั งิว้เมน

12 20025 นาย นันทพัฒน์ กาฬษร

13 20026 นาย ปัญญา ชืน่ชู

14 20027 นาย ภาสกร ผลปราชญ์

15 20028 นาย ภมีเดช ชยัทาน

16 20753 นาย สรอตัต ์ไชยทอน

17 17185 นางสาว พลอยชมพ ูชชูยัมงคล

18 17187 นางสาว รอ้ยแกว้ บญุนลิ

19 17610 นางสาว ศรินิธร ศรเีดช

20 17684 นางสาว จฑุามาศ เกษส าโรง

21 17685 นางสาว ชมพนุูช รักกลิน่

22 17693 นางสาว พัชราภรณ์ แทส้งูเนนิ

23 17699 นางสาว วชิดุา หุน่อนิทร์

24 17703 นางสาว สธุษิา เอีย่มสอาด

25 17704 นางสาว สวุภัทร เกษตรชยัรัฐ

26 17775 นางสาว ญาณศิา พกิลุทอง

27 17778 นางสาว นฤมล กองพล

28 17815 นางสาว ฐตินัินท ์ประมาคะเต

29 17909 นางสาว อารยา งอกผล

30 17942 นางสาว เพชรนภา บวัมาก

31 17988 นางสาว สภุาวดิา ตะยทุธ

32 18098 นางสาว ชลธชิา นลินารถ

33 20029 นางสาว เกสรา นาคล าภา

34 20031 นางสาว ชลธชิา ทองลอย

35 20032 นางสาว ณัชชา โอกาศ

36 20034 นางสาว วสกุาญจน์ กลิน่เกษร

37 20035 นางสาว วภิาวรรณ เหลา่รอด

38 20036 นางสาว ศริพิร ดษิจาด

39 20037 นางสาว สกลุกาญณ์ ชมุพล

40 20161 นางสาว กลัยพร สพัุฒน์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 24 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวรจเรข เกษส าโรง และ นายพรีวชิญ ์เสอืเผอืก

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 1302 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/2A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17632 นาย ธรีภัทร ดอนไพวตัิ

2 17638 นาย ภมูมินิทร ์ปิตาโส

3 17643 นาย ศริวทิย ์ส าแดงเดช

4 17645 นาย สริภพ ชุม่นอ้ย

5 17664 นาย กฤษณพงศ ์สอนพรม

6 17720 นาย รพวีชิญ ์มสี าราญ

7 17930 นาย วรษิฐ ์กลา้กสกิาร

8 20021 นาย จริศกัดิ ์สานสรอ้ย

9 20022 นาย ณัฐพล พชิญปรชีาเดช

10 20023 นาย ธรีวธุ ออ้ยฉมิพลี

11 20024 นาย นนธวชั งิว้เมน

12 20025 นาย นันทพัฒน์ กาฬษร

13 20026 นาย ปัญญา ชืน่ชู

14 20027 นาย ภาสกร ผลปราชญ์

15 20028 นาย ภมีเดช ชยัทาน

16 20753 นาย สรอตัต ์ไชยทอน

17 17185 นางสาว พลอยชมพ ูชชูยัมงคล

18 17187 นางสาว รอ้ยแกว้ บญุนลิ

19 17610 นางสาว ศรินิธร ศรเีดช

20 17684 นางสาว จฑุามาศ เกษส าโรง

21 17685 นางสาว ชมพนุูช รักกลิน่

22 17693 นางสาว พัชราภรณ์ แทส้งูเนนิ

23 17699 นางสาว วชิดุา หุน่อนิทร์

24 17703 นางสาว สธุษิา เอีย่มสอาด

25 17704 นางสาว สวุภัทร เกษตรชยัรัฐ

26 17775 นางสาว ญาณศิา พกิลุทอง

27 17778 นางสาว นฤมล กองพล

28 17815 นางสาว ฐตินัินท ์ประมาคะเต

29 17909 นางสาว อารยา งอกผล

30 17942 นางสาว เพชรนภา บวัมาก

31 17988 นางสาว สภุาวดิา ตะยทุธ

32 18098 นางสาว ชลธชิา นลินารถ

33 20029 นางสาว เกสรา นาคล าภา

34 20031 นางสาว ชลธชิา ทองลอย

35 20032 นางสาว ณัชชา โอกาศ

36 20034 นางสาว วสกุาญจน์ กลิน่เกษร

37 20035 นางสาว วภิาวรรณ เหลา่รอด

38 20036 นางสาว ศริพิร ดษิจาด

39 20037 นางสาว สกลุกาญณ์ ชมุพล

40 20161 นางสาว กลัยพร สพัุฒน์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 24 คน

ม.5/2B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวรจเรข เกษส าโรง และ นายพรีวชิญ ์เสอืเผอืก

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 1302 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17637 นาย ภัทรพล ใยดี

2 17676 นาย ปวติร บญุเฟือง

3 17766 นาย ศภุวชิญ ์โตตยิะ

4 17834 นาย จตวุทิย ์เกตทุมิ

5 17847 นาย ระพพัีฒน ์อสัดร

6 17999 นาย ธรีภัทร กลิน่ฤทธิ์

7 20038 นาย ชยัวฒัน์ สภุโตษะ

8 20040 นาย พรีภัทร ์ออ่นนอ้ย

9 20041 นาย ภัคพล สวุรรณชาติ

10 20043 นาย สพุจน์ จันทรภาส

11 17647 นางสาว ณภัทร จันทรเ์ชือ้

12 17688 นางสาว นัชชนันท ์บญุญา

13 17697 นางสาว มณฑชิา อ านวย

14 17700 นางสาว ศศปิระภา สทีา

15 17705 นางสาว อจัฉรา สงัธปู

16 17726 นางสาว กลัยรัตน ์ทรงครุฑ

17 17735 นางสาว ป่ินมณี กนัเจยีก

18 17736 นางสาว พรนภา รอดรัตน์

19 17738 นางสาว พรรณษา กหุลาบศรี

20 17739 นางสาว พมิประภา ส าเร็จกจิเจรญิ

21 17742 นางสาว มนัสนันท ์จันทรส์อ่ง

22 17781 นางสาว พรชติา สายทอง

23 17898 นางสาว ณัฏฐวรรณ วงษ์ทับ

24 18061 นางสาว ณัฏฐณชิา ศานตธิารา

25 18069 นางสาว สภุาวณีิ พรมานะ

26 18245 นางสาว โยธาการณ์ รอดหนดิ

27 20044 นางสาว กาญจนา อนิข า

28 20045 นางสาว ณชิาภัทร สดุจติต์

29 20046 นางสาว ณรัิฎฌา สขุเกษม

30 20047 นางสาว นันทส์นิี ทองพันธุ์

31 20048 นางสาว เบญญภา ทรัพยส์นิ

32 20049 นางสาว ภัคจริา บวัทมิ

33 20050 นางสาว มนัสนันท ์เหมอืนสงัดี

34 20051 นางสาว ร าพงึ สรุนิทร

35 20053 นางสาว ศริรัิตน ์รัศมี

36 20054 นางสาว สธุาทณีิ ใจเย็น

37 20055 นางสาว หทัยรัตน ์บวัผัน

38 20056 นางสาว อรวรรณ คงส าราญ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 10 คน และเพศหญงิ 28 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสรรเสรญิ วรีะพจนานันท ์และ นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1316 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/3A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17637 นาย ภัทรพล ใยดี

2 17676 นาย ปวติร บญุเฟือง

3 17766 นาย ศภุวชิญ ์โตตยิะ

4 17834 นาย จตวุทิย ์เกตทุมิ

5 17847 นาย ระพพัีฒน ์อสัดร

6 17999 นาย ธรีภัทร กลิน่ฤทธิ์

7 20038 นาย ชยัวฒัน์ สภุโตษะ

8 20040 นาย พรีภัทร ์ออ่นนอ้ย

9 20041 นาย ภัคพล สวุรรณชาติ

10 20043 นาย สพุจน์ จันทรภาส

11 17647 นางสาว ณภัทร จันทรเ์ชือ้

12 17688 นางสาว นัชชนันท ์บญุญา

13 17697 นางสาว มณฑชิา อ านวย

14 17700 นางสาว ศศปิระภา สทีา

15 17705 นางสาว อจัฉรา สงัธปู

16 17726 นางสาว กลัยรัตน ์ทรงครุฑ

17 17735 นางสาว ป่ินมณี กนัเจยีก

18 17736 นางสาว พรนภา รอดรัตน์

19 17738 นางสาว พรรณษา กหุลาบศรี

20 17739 นางสาว พมิประภา ส าเร็จกจิเจรญิ

21 17742 นางสาว มนัสนันท ์จันทรส์อ่ง

22 17781 นางสาว พรชติา สายทอง

23 17898 นางสาว ณัฏฐวรรณ วงษ์ทับ

24 18061 นางสาว ณัฏฐณชิา ศานตธิารา

25 18069 นางสาว สภุาวณีิ พรมานะ

26 18245 นางสาว โยธาการณ์ รอดหนดิ

27 20044 นางสาว กาญจนา อนิข า

28 20045 นางสาว ณชิาภัทร สดุจติต์

29 20046 นางสาว ณรัิฎฌา สขุเกษม

30 20047 นางสาว นันทส์นิี ทองพันธุ์

31 20048 นางสาว เบญญภา ทรัพยส์นิ

32 20049 นางสาว ภัคจริา บวัทมิ

33 20050 นางสาว มนัสนันท ์เหมอืนสงัดี

34 20051 นางสาว ร าพงึ สรุนิทร

35 20053 นางสาว ศริรัิตน ์รัศมี

36 20054 นางสาว สธุาทณีิ ใจเย็น

37 20055 นางสาว หทัยรัตน ์บวัผัน

38 20056 นางสาว อรวรรณ คงส าราญ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 10 คน และเพศหญงิ 28 คน

ม.5/3B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสรรเสรญิ วรีะพจนานันท ์และ นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1316 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17708 นาย เกรยีงไกร สมหุะ

2 17714 นาย ด ารงศกัดิ ์ตอ้งวัน้

3 17765 นาย วฒุพิงศ ์รืน่รมย์

4 17769 นาย อณุสรณ์ แจง้สวา่ง

5 17793 นาย คมัภรี ์ประสาทสทิธิ์

6 17874 นาย ชลนัธร ทนงค์

7 18008 นาย ศลิา โอดปะละ

8 18032 นาย ชาตชิาย แกว้อดุมพงษ์

9 20057 นาย ชวทักษ์ เขยีวข า

10 20059 นาย พงษ์ปกรณ์ จลุฬา

11 20060 นาย พรีณัฐ สขุแยม้

12 20061 นาย รัฐคณุ สขุเอม

13 20062 นาย วรีะยทุธ บญุมี

14 20063 นาย เสกสรร ศรจัีนทร์

15 20064 นาย อนุลาภ แสนจันทรด์ี

16 17728 นางสาว ชลลดา สกิาร

17 17748 นางสาว สพัุตรา เชงิเอีย่ม

18 17771 นางสาว กรพนิธุ ์หริกิลุ

19 17858 นางสาว จริาภา ยนืนาน

20 17860 นางสาว ณัฐฑพิร วงษ์กยีู ้

21 17865 นางสาว ภัณฑริา ทองสด

22 17867 นางสาว เมษา บวัเทศ

23 17868 นางสาว ลลนิี โพธิศ์รี

24 17990 นางสาว อลชิา กรณีย์

25 18060 นางสาว ชชัฎาภรณ์ แสงสม

26 18102 นางสาว พรนภา พลสามารถ

27 18839 นางสาว ชาหนุ์กนัย ์ทนกลา้

28 20067 นางสาว ณัฐวรรณ มากผอ่ง

29 20068 นางสาว นฤมล แขนอก

30 20069 นางสาว ปารชิาต ิเสอืสวสัดิ์

31 20070 นางสาว เพ็ญนภา เวยีงอนิทร์

32 20071 นางสาว มลฑฌิา ธปูเงนิ

33 20072 นางสาว รุง่ระวยี ์วงชาลี

34 20073 นางสาว วรรณกร เทศเสนาะ

35 20075 นางสาว สริยิากร ชอบการกจิ

36 20150 นางสาว มธุติา นครอนิทร์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 15 คน และเพศหญงิ 21 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายกนก บญุญานุสรณ์ และ นายสรุเดช วงศก์ระจา่ง

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 1312 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/4A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17708 นาย เกรยีงไกร สมหุะ

2 17714 นาย ด ารงศกัดิ ์ตอ้งวัน้

3 17765 นาย วฒุพิงศ ์รืน่รมย์

4 17769 นาย อณุสรณ์ แจง้สวา่ง

5 17793 นาย คมัภรี ์ประสาทสทิธิ์

6 17874 นาย ชลนัธร ทนงค์

7 18008 นาย ศลิา โอดปะละ

8 18032 นาย ชาตชิาย แกว้อดุมพงษ์

9 20057 นาย ชวทักษ์ เขยีวข า

10 20059 นาย พงษ์ปกรณ์ จลุฬา

11 20060 นาย พรีณัฐ สขุแยม้

12 20061 นาย รัฐคณุ สขุเอม

13 20062 นาย วรีะยทุธ บญุมี

14 20063 นาย เสกสรร ศรจัีนทร์

15 20064 นาย อนุลาภ แสนจันทรด์ี

16 17728 นางสาว ชลลดา สกิาร

17 17748 นางสาว สพัุตรา เชงิเอีย่ม

18 17771 นางสาว กรพนิธุ ์หริกิลุ

19 17858 นางสาว จริาภา ยนืนาน

20 17860 นางสาว ณัฐฑพิร วงษ์กยีู ้

21 17865 นางสาว ภัณฑริา ทองสด

22 17867 นางสาว เมษา บวัเทศ

23 17868 นางสาว ลลนิี โพธิศ์รี

24 17990 นางสาว อลชิา กรณีย์

25 18060 นางสาว ชชัฎาภรณ์ แสงสม

26 18102 นางสาว พรนภา พลสามารถ

27 18839 นางสาว ชาหนุ์กนัย ์ทนกลา้

28 20067 นางสาว ณัฐวรรณ มากผอ่ง

29 20068 นางสาว นฤมล แขนอก

30 20069 นางสาว ปารชิาต ิเสอืสวสัดิ์

31 20070 นางสาว เพ็ญนภา เวยีงอนิทร์

32 20071 นางสาว มลฑฌิา ธปูเงนิ

33 20072 นางสาว รุง่ระวยี ์วงชาลี

34 20073 นางสาว วรรณกร เทศเสนาะ

35 20075 นางสาว สริยิากร ชอบการกจิ

36 20150 นางสาว มธุติา นครอนิทร์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 15 คน และเพศหญงิ 21 คน

ม.5/4B

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายกนก บญุญานุสรณ์ และ นายสรุเดช วงศก์ระจา่ง

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 1312 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17627 นาย ณัฐวฒุ ิเกตณุรงค์

2 17628 นาย ณัฐวฒุ ิคุม้ครอง

3 17641 นาย วรศิ ภักดกีลาง

4 17663 นาย กฤตนัย ทองหยบิ

5 17710 นาย จริวฒัน ์ตอ้ยติง่

6 17711 นาย ชยัมงคล บวัเทศ

7 17724 นาย อรรถพล จันแดง

8 17756 นาย ธนดล ยังเงนิ

9 17768 นาย สริภพ พว่งพลบั

10 17835 นาย ชยตุม ์เกง่การเรอื

11 17837 นาย ตน้กลา้ กลิน่หอม

12 17839 นาย ถรินัย สขุแสวง

13 17850 นาย ศริกานต ์เสอืเจรญิ

14 17916 นาย ชษิณุพงศ ์เลกิเวรี

15 17934 นาย อธชิาต ิฟักนาค

16 18052 นาย สหรัฐ พุม่เกดิ

17 20077 นาย วรีพัฒน์ สขุสวรรค์

18 20754 นาย ศภุณัฐ รังสธิน

19 17661 นางสาว ศริบิรูณ์ บญุนอ้ย

20 17727 นางสาว จฑุารัตน ์ศริมิงคล

21 17747 นางสาว สพัุตรา เสอือดุม

22 17784 นางสาว พชิาพร บญุยะรัตน์

23 17785 นางสาว แพรวา โสภา

24 17790 นางสาว อรสิรา กอดสะอาด

25 17791 นางสาว เอมกิา การชงัด

26 17861 นางสาว นภัสกร ศริเิขตการณ์

27 17869 นางสาว วสกุาญจน์ ผลนาค

28 17938 นางสาว คตีภัทร กนัทรัพย์

29 17941 นางสาว ปวณีา ชาวนาฝ้าย

30 17943 นางสาว แพรเพชร มงคลไทร

31 17949 นางสาว ไอลดา จ่ันมา

32 18013 นางสาว จรัิชญา จรัิงการ

33 18027 นางสาว ศศธิร อวสานะพันธุ์

34 18063 นางสาว พัณณติา ข าประถม

35 18070 นางสาว สวุติา จันทะโย

36 18097 นางสาว ชนานันท ์ใจหลกั

37 18099 นางสาว ทพิณพร สมีว่ง

38 18107 นางสาว สนุษิา โพธิพั์นธแ์กว้

39 20149 นางสาว อภชิญา แตงนอ้ย

40 20755 นางสาว อภญิญา เครอืสคุนธ์

41 20756 นางสาว ภัทรภร ศรดีวงนภา

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 23 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายชยัมงคล เทพวงษ์ และ นางสทุธนิ ีโอภาษี

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 8101 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/5A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17627 นาย ณัฐวฒุ ิเกตณุรงค์

2 17628 นาย ณัฐวฒุ ิคุม้ครอง

3 17641 นาย วรศิ ภักดกีลาง

4 17663 นาย กฤตนัย ทองหยบิ

5 17710 นาย จริวฒัน ์ตอ้ยติง่

6 17711 นาย ชยัมงคล บวัเทศ

7 17724 นาย อรรถพล จันแดง

8 17756 นาย ธนดล ยังเงนิ

9 17768 นาย สริภพ พว่งพลบั

10 17835 นาย ชยตุม ์เกง่การเรอื

11 17837 นาย ตน้กลา้ กลิน่หอม

12 17839 นาย ถรินัย สขุแสวง

13 17850 นาย ศริกานต ์เสอืเจรญิ

14 17916 นาย ชษิณุพงศ ์เลกิเวรี

15 17934 นาย อธชิาต ิฟักนาค

16 18052 นาย สหรัฐ พุม่เกดิ

17 20077 นาย วรีพัฒน์ สขุสวรรค์

18 20754 นาย ศภุณัฐ รังสธิน

19 17661 นางสาว ศริบิรูณ์ บญุนอ้ย

20 17727 นางสาว จฑุารัตน ์ศริมิงคล

21 17747 นางสาว สพัุตรา เสอือดุม

22 17784 นางสาว พชิาพร บญุยะรัตน์

23 17785 นางสาว แพรวา โสภา

24 17790 นางสาว อรสิรา กอดสะอาด

25 17791 นางสาว เอมกิา การชงัด

26 17861 นางสาว นภัสกร ศริเิขตการณ์

27 17869 นางสาว วสกุาญจน์ ผลนาค

28 17938 นางสาว คตีภัทร กนัทรัพย์

29 17941 นางสาว ปวณีา ชาวนาฝ้าย

30 17943 นางสาว แพรเพชร มงคลไทร

31 17949 นางสาว ไอลดา จ่ันมา

32 18013 นางสาว จรัิชญา จรัิงการ

33 18027 นางสาว ศศธิร อวสานะพันธุ์

34 18063 นางสาว พัณณติา ข าประถม

35 18070 นางสาว สวุติา จันทะโย

36 18097 นางสาว ชนานันท ์ใจหลกั

37 18099 นางสาว ทพิณพร สมีว่ง

38 18107 นางสาว สนุษิา โพธิพั์นธแ์กว้

39 20149 นางสาว อภชิญา แตงนอ้ย

40 20755 นางสาว อภญิญา เครอืสคุนธ์

41 20756 นางสาว ภัทรภร ศรดีวงนภา

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 23 คน

ม.5/5B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายชยัมงคล เทพวงษ์ และ นางสทุธนิ ีโอภาษี

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 8101 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17715 นาย ธนภัทร สสีวาท

2 17758 นาย ธรีะชาต ิเหมะภษิูต

3 17794 นาย เฉลมิพล ไหมทอง

4 17797 นาย ชรนิทร ์พทิยรังสยีานนท์

5 17807 นาย ภวูฤทธิ ์วงคร์าชบตุร

6 17811 นาย ศรพทัิกษ์ อุน่มี

7 17840 นาย ธนพัฒน์ มัน่เกษวทิย์

8 17853 นาย สรุพงษ์ การะเกด

9 17975 นาย อาทติย ์โพธิพั์นธุ์

10 18002 นาย พชรพล ศรเีดช

11 18003 นาย พรศกัดิ ์เดชทอง

12 18082 นาย ธนานันท ์ยัง่ยนื

13 20078 นาย กฤชพล จันทรศ์รี

14 20079 นาย ณัฏฐวฒัน์ อรรถนาถ

15 20080 นาย ณัฐวฒุ ิสขุวานชิ

16 20081 นาย นพพล สคุนัธกลุ

17 20082 นาย นธิวิฒัน ์ฤทธิม์หันต์

18 20083 นาย วชริะ คุม้ยิม้

19 20084 นาย วราวฒุ ิสงวนศกัดิ์

20 20085 นาย สทุวิสั ดาวสขุ

21 17777 นางสาว ณัฐธดิา รักชาติ

22 17780 นางสาว ปวธีดิา สสีวุรรณ์

23 17826 นางสาว โสภติา ประสาทสทิธิ์

24 17829 นางสาว อสัมาภร แสงบวัแกว้

25 17944 นางสาว ยพุาพร ลอพจิติร

26 18016 นางสาว ณธิชิา พกิลุทอง

27 18017 นางสาว ธัญชนก บา้นแกง่

28 18022 นางสาว เมยวด ีจันทนะเปลนิ

29 18024 นางสาว รุง่ทพิย ์ปัน้ทอง

30 18058 นางสาว ขวญัใจ สขุแชม่

31 18100 นางสาว ปรณิดา จฑุาเทพ

32 18110 นางสาว อมรรัตน ์ยทุยา

33 18227 นางสาว ศศธิร ศรเีดช

34 20086 นางสาว กลัยรัตน ์รังครัศมี

35 20087 นางสาว กลัยามาศ ทนันไชย

36 20088 นางสาว รตกิาล ประกายสกลุ

37 20089 นางสาว วรรณณดิา แป้นขอม

38 20090 นางสาว ศริวิรรณ์ อยูส่ภุาพ

39 20091 นางสาว สพุชิชา สขุศริิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 19 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางก าไร โสภาพ และ นางสาววมิล จันทวงค์

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู นาฏศลิป์ แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/6A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17715 นาย ธนภัทร สสีวาท

2 17758 นาย ธรีะชาต ิเหมะภษิูต

3 17794 นาย เฉลมิพล ไหมทอง

4 17797 นาย ชรนิทร ์พทิยรังสยีานนท์

5 17807 นาย ภวูฤทธิ ์วงคร์าชบตุร

6 17811 นาย ศรพทัิกษ์ อุน่มี

7 17840 นาย ธนพัฒน์ มัน่เกษวทิย์

8 17853 นาย สรุพงษ์ การะเกด

9 17975 นาย อาทติย ์โพธิพั์นธุ์

10 18002 นาย พชรพล ศรเีดช

11 18003 นาย พรศกัดิ ์เดชทอง

12 18082 นาย ธนานันท ์ยัง่ยนื

13 20078 นาย กฤชพล จันทรศ์รี

14 20079 นาย ณัฏฐวฒัน์ อรรถนาถ

15 20080 นาย ณัฐวฒุ ิสขุวานชิ

16 20081 นาย นพพล สคุนัธกลุ

17 20082 นาย นธิวิฒัน ์ฤทธิม์หันต์

18 20083 นาย วชริะ คุม้ยิม้

19 20084 นาย วราวฒุ ิสงวนศกัดิ์

20 20085 นาย สทุวิสั ดาวสขุ

21 17777 นางสาว ณัฐธดิา รักชาติ

22 17780 นางสาว ปวธีดิา สสีวุรรณ์

23 17826 นางสาว โสภติา ประสาทสทิธิ์

24 17829 นางสาว อสัมาภร แสงบวัแกว้

25 17944 นางสาว ยพุาพร ลอพจิติร

26 18016 นางสาว ณธิชิา พกิลุทอง

27 18017 นางสาว ธัญชนก บา้นแกง่

28 18022 นางสาว เมยวด ีจันทนะเปลนิ

29 18024 นางสาว รุง่ทพิย ์ปัน้ทอง

30 18058 นางสาว ขวญัใจ สขุแชม่

31 18100 นางสาว ปรณิดา จฑุาเทพ

32 18110 นางสาว อมรรัตน ์ยทุยา

33 18227 นางสาว ศศธิร ศรเีดช

34 20086 นางสาว กลัยรัตน ์รังครัศมี

35 20087 นางสาว กลัยามาศ ทนันไชย

36 20088 นางสาว รตกิาล ประกายสกลุ

37 20089 นางสาว วรรณณดิา แป้นขอม

38 20090 นางสาว ศริวิรรณ์ อยูส่ภุาพ

39 20091 นางสาว สพุชิชา สขุศริิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 19 คน

ม.5/6B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางก าไร โสภาพ และ นางสาววมิล จันทวงค์

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู นาฏศลิป์ แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17762 นาย ภาคภมู ิมลูสถาน

2 17804 นาย ปรดีาพัฒน ์ไกรสงัข์

3 17886 นาย ภาณุวชั เอีย่มนอ้ย

4 17891 นาย สรุเกยีรต ิข าสด

5 17922 นาย ธัชชยั จฑุาเทพ

6 17936 นาย อทัธพัศ ไกรนติย์

7 17958 นาย ทนงศกัดิ ์วดัสรุวิงค์

8 17970 นาย วรรฒชนส ์โฉมยา

9 17991 นาย กนัตภณ รักไทย

10 17996 นาย ธนโชต ินาคจติรการ

11 18034 นาย ณภัทร วงศส์ารสนิ

12 18036 นาย ณัฐนนท ์จันทะโก

13 18048 นาย รพภัีทร จรัสภญิโญ

14 18074 นาย ฐติภิมู ิไกรรักษ์

15 18075 นาย กอ้งกดิากร สขุเกษม

16 20092 นาย จณิณพัต ลาภพานชิกลุ

17 20093 นาย นพดล ประวนัเตา

18 20094 นาย ภมูชินก รุง่โรจน์

19 20147 นาย จณิณวตัร ลาภพานชิกลุ

20 17818 นางสาว ปนัดดา วนัแตง่

21 17866 นางสาว ภัสวด ีภูพ่มร

22 17896 นางสาว ชณัฐฎา จันทราช

23 17900 นางสาว นันทล์นิี หงสไกร

24 18015 นางสาว ชลุพีร โพธิค์ า

25 18096 นางสาว กมลวรรณ เกตมุณีชยัรัตน์

26 18111 นางสาว อจัฉราภรณ์ อิม่วดั

27 18866 นางสาว นติกิานต ์พวงสมบตัิ

28 20097 นางสาว เกศสราพัชณ์ สารสงิห์

29 20098 นางสาว จริาลกัษณ์ ชมภภูู่

30 20099 นางสาว ชนัดดา พานสมัฤทธิ์

31 20100 นางสาว ชนพิร โพธิช์ยั

32 20101 นางสาว ชาลสิา พงศพ์จมาน

33 20102 นางสาว ธนพร พนูเงนิ

34 20104 นางสาว นชิฌาน ดรีอด

35 20107 นางสาว อนิทริา เชีย่วการพฤกษ์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 35 คน จ าแนก เพศชาย 19 คน และเพศหญงิ 16 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา สบิเอกสชุาต ิสรอ้ยสวงิ และ นางดจุเดอืน หมอีิม่ Miss Shirlyn C. Sacpa

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 1415 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/7  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/7A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17762 นาย ภาคภมู ิมลูสถาน

2 17804 นาย ปรดีาพัฒน ์ไกรสงัข์

3 17886 นาย ภาณุวชั เอีย่มนอ้ย

4 17891 นาย สรุเกยีรต ิข าสด

5 17922 นาย ธัชชยั จฑุาเทพ

6 17936 นาย อทัธพัศ ไกรนติย์

7 17958 นาย ทนงศกัดิ ์วดัสรุวิงค์

8 17970 นาย วรรฒชนส ์โฉมยา

9 17991 นาย กนัตภณ รักไทย

10 17996 นาย ธนโชต ินาคจติรการ

11 18034 นาย ณภัทร วงศส์ารสนิ

12 18036 นาย ณัฐนนท ์จันทะโก

13 18048 นาย รพภัีทร จรัสภญิโญ

14 18074 นาย ฐติภิมู ิไกรรักษ์

15 18075 นาย กอ้งกดิากร สขุเกษม

16 20092 นาย จณิณพัต ลาภพานชิกลุ

17 20093 นาย นพดล ประวนัเตา

18 20094 นาย ภมูชินก รุง่โรจน์

19 20147 นาย จณิณวตัร ลาภพานชิกลุ

20 17818 นางสาว ปนัดดา วนัแตง่

21 17866 นางสาว ภัสวด ีภูพ่มร

22 17896 นางสาว ชณัฐฎา จันทราช

23 17900 นางสาว นันทล์นิี หงสไกร

24 18015 นางสาว ชลุพีร โพธิค์ า

25 18096 นางสาว กมลวรรณ เกตมุณีชยัรัตน์

26 18111 นางสาว อจัฉราภรณ์ อิม่วดั

27 18866 นางสาว นติกิานต ์พวงสมบตัิ

28 20097 นางสาว เกศสราพัชณ์ สารสงิห์

29 20098 นางสาว จริาลกัษณ์ ชมภภูู่

30 20099 นางสาว ชนัดดา พานสมัฤทธิ์

31 20100 นางสาว ชนพิร โพธิช์ยั

32 20101 นางสาว ชาลสิา พงศพ์จมาน

33 20102 นางสาว ธนพร พนูเงนิ

34 20104 นางสาว นชิฌาน ดรีอด

35 20107 นางสาว อนิทริา เชีย่วการพฤกษ์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 35 คน จ าแนก เพศชาย 19 คน และเพศหญงิ 16 คน

ม.5/7B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา สบิเอกสชุาต ิสรอ้ยสวงิ และ นางดจุเดอืน หมอีิม่ Miss Shirlyn C. Sacpa

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 1415 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/7  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17161 นาย ปรุะชยั พกุเฉย

2 17717 นาย พสิฐิ ฉลาดแยม้

3 17718 นาย ไพสฐิ ฉลาดแยม้

4 17751 นาย กรรชยั วงษ์เณร

5 17792 นาย กนัตพัฒน์ กาญจนน์รัินดร์

6 17879 นาย นท ีครุธจันทร์

7 17960 นาย ธนวฒัน์ โฉมฉาย

8 17967 นาย บวรลกัษณ์ การสมวรรณ

9 18041 นาย ธัณญารักษ์ ภศูรี

10 18095 นาย เอกวรกร พรหมเสน

11 18842 นาย จักรพันธ ์วริุณภักดี

12 18843 นาย ธนากร เผอืกสงค์

13 18844 นาย ธนาวฒุ ิศรวีรรณแกว้

14 19472 นาย ธรรพณ์ธร หมนีพราน

15 20108 นาย จักรกฤษณ์ สจัีนทร์

16 20110 นาย พรัีชชยั หริโิอ

17 20111 นาย ภรู ิฉันทอภชิยั

18 20113 นาย ศภุวชิญ ์ณ นคร

19 17776 นางสาว ณัฏฐณชิา นดินอก

20 17817 นางสาว เบญจวรรณ ศริอินิทร์

21 17823 นางสาว วาสนา พกุทอง

22 17824 นางสาว สริกิาญจน ์วารนีลิ

23 17857 นางสาว กานดา เกตทุรัพย์

24 17902 นางสาว ยมนา พันนา

25 17906 นางสาว สกุลัยา รัตนสภุา

26 18071 นางสาว เสาวน ีพันนา

27 18104 นางสาว วรัิลพัชร ภูเ่งนิ

28 18105 นางสาว วสิา คงเนาวรัตน์

29 20114 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรชนะ

30 20116 นางสาว แพรภัรธา ยัง

31 20117 นางสาว รพพีรรณ สวุรรณวฒันะ

32 20118 นางสาว วมิพว์ภิา โมราสขุ

33 20120 นางสาว สพัุตตรา บงับวับาน

34 20121 นางสาว อภชิยา บญุมาตดิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 34 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 16 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายเกรยีงศักดิ ์ฤทธิค์ง และ นางอาทติยา พลิกึ

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1213 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.5/8A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 17161 นาย ปรุะชยั พกุเฉย

2 17717 นาย พสิฐิ ฉลาดแยม้

3 17718 นาย ไพสฐิ ฉลาดแยม้

4 17751 นาย กรรชยั วงษ์เณร

5 17792 นาย กนัตพัฒน์ กาญจนน์รัินดร์

6 17879 นาย นท ีครุธจันทร์

7 17960 นาย ธนวฒัน์ โฉมฉาย

8 17967 นาย บวรลกัษณ์ การสมวรรณ

9 18041 นาย ธัณญารักษ์ ภศูรี

10 18095 นาย เอกวรกร พรหมเสน

11 18842 นาย จักรพันธ ์วริุณภักดี

12 18843 นาย ธนากร เผอืกสงค์

13 18844 นาย ธนาวฒุ ิศรวีรรณแกว้

14 19472 นาย ธรรพณ์ธร หมนีพราน

15 20108 นาย จักรกฤษณ์ สจัีนทร์

16 20110 นาย พรัีชชยั หริโิอ

17 20111 นาย ภรู ิฉันทอภชิยั

18 20113 นาย ศภุวชิญ ์ณ นคร

19 17776 นางสาว ณัฏฐณชิา นดินอก

20 17817 นางสาว เบญจวรรณ ศริอินิทร์

21 17823 นางสาว วาสนา พกุทอง

22 17824 นางสาว สริกิาญจน ์วารนีลิ

23 17857 นางสาว กานดา เกตทุรัพย์

24 17902 นางสาว ยมนา พันนา

25 17906 นางสาว สกุลัยา รัตนสภุา

26 18071 นางสาว เสาวน ีพันนา

27 18104 นางสาว วรัิลพัชร ภูเ่งนิ

28 18105 นางสาว วสิา คงเนาวรัตน์

29 20114 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรชนะ

30 20116 นางสาว แพรภัรธา ยัง

31 20117 นางสาว รพพีรรณ สวุรรณวฒันะ

32 20118 นางสาว วมิพว์ภิา โมราสขุ

33 20120 นางสาว สพัุตตรา บงับวับาน

34 20121 นางสาว อภชิยา บญุมาตดิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 34 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 16 คน

ม.5/8B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายเกรยีงศักดิ ์ฤทธิค์ง และ นางอาทติยา พลิกึ

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1213 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)


