
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 17063 นาย เกรกิกรรชยั เกษสาคร

2 17069 นาย ธนวฒัน์ นิม่ฟัก

3 17072 นาย พชรพล รักธัญญการณ์

4 17073 นาย พรสวรรค ์สรุะ

5 17076 นาย วฒุชิยั หมนีอ้ยสงัวาลย์

6 17079 นาย ศภุณัฐ สดสอาด

7 17213 นาย สริธยี ์มายนื

8 17310 นาย ณัฐนนท ์เตมิแกว้

9 17318 นาย สถาพร อิม่เอบิ

10 17410 นาย ธนพัฒน์ กนัตน์กิลู

11 17478 นาย รัชเนศ ยอดนลิ

12 19354 นาย ทยาวตั เศวตวนัส

13 17087 นางสาว จรินันท ์หงษ์ไกร

14 17091 นางสาว ตรติาภรณ์ เขยีวอบุล

15 17095 นางสาว ปนัดดา วรวาท

16 17096 นางสาว พนัดดา งามพรอ้ม

17 17097 นางสาว พรรษชล พงษ์สา

18 17098 นางสาว พรลภัส พวงจันทร์

19 17101 นางสาว เพ็ญนภา โชตพิรมราช

20 17103 นางสาว ศศวิมิล อนันตแวง

21 17129 นางสาว กรวรรณ นาคแนม

22 17132 นางสาว ณชิกานต ์ไป๋สกลุ

23 17184 นางสาว พรอ้มวล ีศรวีงษา

24 17195 นางสาว สพุชิญา ไกรสงัข์

25 17225 นางสาว น ้าฝน กลิน่นิม่นวล

26 17236 นางสาว สวุมิล นามวงศ์

27 17369 นางสาว สวุนันท ์ค าสขุ

28 17487 นางสาว ชนดิาภาร ์ฤกษ์ส าเร็จ

29 17488 นางสาว ชตุกิาญจน์ เลขสขุ

30 18228 นางสาว วรรณลา คลา้ยสบุนั

31 19357 นางสาว พมิลวรรณ กรุณา

32 19358 นางสาว ภานุชนารถ กญุชรโชติ

33 19360 นางสาว วชิญาพร เพชรรัตน์

34 19361 นางสาว ศศปิระภา รุง่ไทย

35 19438 นางสาว กญัญาณัฐ ดา่นขนุทด

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 35 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 23 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนภัสวรรณ นุชชม

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1314 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/1A



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 17063 นาย เกรกิกรรชยั เกษสาคร

2 17069 นาย ธนวฒัน์ นิม่ฟัก

3 17072 นาย พชรพล รักธัญญการณ์

4 17073 นาย พรสวรรค ์สรุะ

5 17076 นาย วฒุชิยั หมนีอ้ยสงัวาลย์

6 17079 นาย ศภุณัฐ สดสอาด

7 17213 นาย สริธยี ์มายนื

8 17310 นาย ณัฐนนท ์เตมิแกว้

9 17318 นาย สถาพร อิม่เอบิ

10 17410 นาย ธนพัฒน์ กนัตน์กิลู

11 17478 นาย รัชเนศ ยอดนลิ

12 19354 นาย ทยาวตั เศวตวนัส

13 17087 นางสาว จรินันท ์หงษ์ไกร

14 17091 นางสาว ตรติาภรณ์ เขยีวอบุล

15 17095 นางสาว ปนัดดา วรวาท

16 17096 นางสาว พนัดดา งามพรอ้ม

17 17097 นางสาว พรรษชล พงษ์สา

18 17098 นางสาว พรลภัส พวงจันทร์

19 17101 นางสาว เพ็ญนภา โชตพิรมราช

20 17103 นางสาว ศศวิมิล อนันตแวง

21 17129 นางสาว กรวรรณ นาคแนม

22 17132 นางสาว ณชิกานต ์ไป๋สกลุ

23 17184 นางสาว พรอ้มวล ีศรวีงษา

24 17195 นางสาว สพุชิญา ไกรสงัข์

25 17225 นางสาว น ้าฝน กลิน่นิม่นวล

26 17236 นางสาว สวุมิล นามวงศ์

27 17369 นางสาว สวุนันท ์ค าสขุ

28 17487 นางสาว ชนดิาภาร ์ฤกษ์ส าเร็จ

29 17488 นางสาว ชตุกิาญจน์ เลขสขุ

30 18228 นางสาว วรรณลา คลา้ยสบุนั

31 19357 นางสาว พมิลวรรณ กรุณา

32 19358 นางสาว ภานุชนารถ กญุชรโชติ

33 19360 นางสาว วชิญาพร เพชรรัตน์

34 19361 นางสาว ศศปิระภา รุง่ไทย

35 19438 นางสาว กญัญาณัฐ ดา่นขนุทด

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 35 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 23 คน

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนภัสวรรณ นุชชม

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1314 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ม.6/1Bช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1  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 16854 นาย อฐบิฎ ีเกษตรกจิ

2 17152 นาย เจษฏา ศภุมงคลกาล

3 17216 นาย อานนท ์นามปัญญา

4 17348 นาย รัชชานนท ์จงูาม

5 17407 นาย ชนาธปิ โพธิศ์กัดิศ์รี

6 17421 นาย ณฐชญ ผาสขุขี

7 17441 นาย นาถวฒัน์ ชว่ยไทย

8 19362 นาย ณัฐสทิธิ ์สอนทุง่

9 19363 นาย นพนันท ์พันธก์ลิน่

10 19365 นาย วานติย ์นมิสวุรรณ์

11 19368 นาย ศภุกฤษฏิ ์เสนสกลุ

12 19369 นาย สริภพ นามบตุร

13 17085 นางสาว กฤตยิา บวัสมัฤทธิ์

14 17092 นางสาว ทัศนยี ์ไมห้อม

15 17094 นางสาว ปฏณิญา เบา้เงนิ

16 17100 นางสาว พัชรนิทร ์แสงโสด

17 17105 นางสาว อาทติตญิา สายบตุร์

18 17134 นางสาว ปณติา ศรเีพชร

19 17140 นางสาว ยพุารัตน ์อน้นาค

20 17143 นางสาว วศิยานี ออ่นสอาด

21 17145 นางสาว ศภุาพชิญ ์ประทมุทอง

22 17177 นางสาว ธมลวรรณ พรหมนมิติร

23 17303 นางสาว สนุสิา สทุธะป๊อก

24 17330 นางสาว ลลนา ยศพรีชยั

25 17335 นางสาว สวรรญา ประสทิธิเ์ขตกจิ

26 17365 นางสาว วนัทาทพิย ์พกุสขุ

27 17368 นางสาว สทุธนิ ีสทุธะสรุยิะ

28 17491 นางสาว พรรพัชรา เพชรถกึ

29 19370 นางสาว กญัญารัตน ์พมิมชาติ

30 19371 นางสาว จริวรรณ ครุฑนาค

31 19372 นางสาว จรัิชญา นิม่มา

32 19373 นางสาว ธัญลกัษณ์ ปัน้เหน่งเพ็ชร

33 19374 นางสาว ศริดา ตระกลูรังสิ

34 19375 นางสาว สชุาดา วงษ์ยศ

35 19376 นางสาว อรสิา แน่นอดุร

36 20145 นางสาว เพชรลดา เพชรรัตน์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 24 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายปรเมษฐ บาลเพยีร และ นางสาวสนิจัย ชารดิา

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1311 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/2  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/2A



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 16854 นาย อฐบิฎ ีเกษตรกจิ

2 17152 นาย เจษฏา ศภุมงคลกาล

3 17216 นาย อานนท ์นามปัญญา

4 17348 นาย รัชชานนท ์จงูาม

5 17407 นาย ชนาธปิ โพธิศ์กัดิศ์รี

6 17421 นาย ณฐชญ ผาสขุขี

7 17441 นาย นาถวฒัน์ ชว่ยไทย

8 19362 นาย ณัฐสทิธิ ์สอนทุง่

9 19363 นาย นพนันท ์พันธก์ลิน่

10 19365 นาย วานติย ์นมิสวุรรณ์

11 19368 นาย ศภุกฤษฏิ ์เสนสกลุ

12 19369 นาย สริภพ นามบตุร

13 17085 นางสาว กฤตยิา บวัสมัฤทธิ์

14 17092 นางสาว ทัศนยี ์ไมห้อม

15 17094 นางสาว ปฏณิญา เบา้เงนิ

16 17100 นางสาว พัชรนิทร ์แสงโสด

17 17105 นางสาว อาทติตญิา สายบตุร์

18 17134 นางสาว ปณติา ศรเีพชร

19 17140 นางสาว ยพุารัตน ์อน้นาค

20 17143 นางสาว วศิยานี ออ่นสอาด

21 17145 นางสาว ศภุาพชิญ ์ประทมุทอง

22 17177 นางสาว ธมลวรรณ พรหมนมิติร

23 17303 นางสาว สนุสิา สทุธะป๊อก

24 17330 นางสาว ลลนา ยศพรีชยั

25 17335 นางสาว สวรรญา ประสทิธิเ์ขตกจิ

26 17365 นางสาว วนัทาทพิย ์พกุสขุ

27 17368 นางสาว สทุธนิ ีสทุธะสรุยิะ

28 17491 นางสาว พรรพัชรา เพชรถกึ

29 19370 นางสาว กญัญารัตน ์พมิมชาติ

30 19371 นางสาว จริวรรณ ครุฑนาค

31 19372 นางสาว จรัิชญา นิม่มา

32 19373 นางสาว ธัญลกัษณ์ ปัน้เหน่งเพ็ชร

33 19374 นางสาว ศริดา ตระกลูรังสิ

34 19375 นางสาว สชุาดา วงษ์ยศ

35 19376 นางสาว อรสิา แน่นอดุร

36 20145 นางสาว เพชรลดา เพชรรัตน์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 24 คน

ม.6/2B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายปรเมษฐ บาลเพยีร และ นางสาวสนิจัย ชารดิา

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1311 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/2  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 17126 นาย อฐัษฎา แกว้วเิศษ

2 17307 นาย ชชันันท ์ดว้งพลิา

3 17343 นาย ณรงคส์ทิธิ ์โชสภุวรรณ

4 17416 นาย ปวรสทิธิ ์วงคบ์ญุมา

5 17418 นาย ปิยพงษ์ อธบิาย

6 17452 นาย ศภุสณัห ์กรุน่นอ้ย

7 17453 นาย สชุาครยี ์ดารานอ้ย

8 19378 นาย ทนิกร ปัน้เหน่งเพ็ชร

9 20757 นาย ยสทิธิ ์นลิประดบั

10 17093 นางสาว ธัญญลกัษณ์ แกว้กลัยา

11 17138 นางสาว ภัทรสดุา ข าชะยันจะ

12 17147 นางสาว สดุารัตน์ ชืน่จติร์

13 17174 นางสาว จรีฎา แกว้ชงั

14 17181 นางสาว ปณุยนุช รัตนส์ขุ

15 17193 นางสาว ศลษิา นามอาญา

16 17217 นางสาว กนกนภิา บญุยัง

17 17323 นางสาว ณัฐนันท ์ไฝเสน

18 17331 นางสาว วรรณนสิา จันทรก์ระจา่ง

19 17337 นางสาว สติตานันท ์โสดา

20 17358 นางสาว ธัญญลกัษณ์ คงสบิ

21 17362 นางสาว เมธาว ีประค า

22 17392 นางสาว ธรีดา พันวนั

23 17394 นางสาว นลนิญา สขุดี

24 17398 นางสาว พรพรรณ เทพพทัิกษ์

25 17400 นางสาว สกุญัชนาพร เลศิวสธุากลุ

26 17426 นางสาว ชลธฌิา อยูค่ง

27 17492 นางสาว วรัญญา สงา่ชาติ

28 17495 นางสาว สกลุทพิย ์จ าปาอนิทร์

29 18846 นางสาว พรนัชชา แกว้ประพันธ์

30 19380 นางสาว ชลดา อุย่สนัตศิกัดิ์

31 19381 นางสาว ชลธชิา ศรโีสภา

32 19382 นางสาว ดารารัตน์ โคชขงึ

33 19383 นางสาว ทชิากร มาอา

34 19384 นางสาว ปารชิาต คลงัสนิ

35 19385 นางสาว ศกุรฤ์ทัย เครอืวลัย์

36 19386 นางสาว สธุามาสต ์ประสารสอย

37 19387 นางสาว สปุรยีา บตุรศรี

38 20137 นางสาว รัญชนา ปานทอง

39 20140 นางสาว ศริลิกัษณ์ แสงทมิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 9 คน และเพศหญงิ 30 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางวชัร ีจันทนามล และ นางสาวรุง้กานต ์เอมบัว

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1409 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/3A



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 17126 นาย อฐัษฎา แกว้วเิศษ

2 17307 นาย ชชันันท ์ดว้งพลิา

3 17343 นาย ณรงคส์ทิธิ ์โชสภุวรรณ

4 17416 นาย ปวรสทิธิ ์วงคบ์ญุมา

5 17418 นาย ปิยพงษ์ อธบิาย

6 17452 นาย ศภุสณัห ์กรุน่นอ้ย

7 17453 นาย สชุาครยี ์ดารานอ้ย

8 19378 นาย ทนิกร ปัน้เหน่งเพ็ชร

9 20757 นาย ยสทิธิ ์นลิประดบั

10 17093 นางสาว ธัญญลกัษณ์ แกว้กลัยา

11 17138 นางสาว ภัทรสดุา ข าชะยันจะ

12 17147 นางสาว สดุารัตน์ ชืน่จติร์

13 17174 นางสาว จรีฎา แกว้ชงั

14 17181 นางสาว ปณุยนุช รัตนส์ขุ

15 17193 นางสาว ศลษิา นามอาญา

16 17217 นางสาว กนกนภิา บญุยัง

17 17323 นางสาว ณัฐนันท ์ไฝเสน

18 17331 นางสาว วรรณนสิา จันทรก์ระจา่ง

19 17337 นางสาว สติตานันท ์โสดา

20 17358 นางสาว ธัญญลกัษณ์ คงสบิ

21 17362 นางสาว เมธาว ีประค า

22 17392 นางสาว ธรีดา พันวนั

23 17394 นางสาว นลนิญา สขุดี

24 17398 นางสาว พรพรรณ เทพพทัิกษ์

25 17400 นางสาว สกุญัชนาพร เลศิวสธุากลุ

26 17426 นางสาว ชลธฌิา อยูค่ง

27 17492 นางสาว วรัญญา สงา่ชาติ

28 17495 นางสาว สกลุทพิย ์จ าปาอนิทร์

29 18846 นางสาว พรนัชชา แกว้ประพันธ์

30 19380 นางสาว ชลดา อุย่สนัตศิกัดิ์

31 19381 นางสาว ชลธชิา ศรโีสภา

32 19382 นางสาว ดารารัตน์ โคชขงึ

33 19383 นางสาว ทชิากร มาอา

34 19384 นางสาว ปารชิาต คลงัสนิ

35 19385 นางสาว ศกุรฤ์ทัย เครอืวลัย์

36 19386 นางสาว สธุามาสต ์ประสารสอย

37 19387 นางสาว สปุรยีา บตุรศรี

38 20137 นางสาว รัญชนา ปานทอง

39 20140 นางสาว ศริลิกัษณ์ แสงทมิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 9 คน และเพศหญงิ 30 คน

ม.6/3B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางวชัร ีจันทนามล และ นางสาวรุง้กานต ์เอมบัว

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1409 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3  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 17077 นาย ศลิษกฤษณ์ เพชรรัตน์

2 17113 นาย ชานนท ์ศรลีาจันทร์

3 17203 นาย ธนทฤษ์ ศรรุง่

4 17209 นาย พฒุพิงศ ์เทศเพ็ญ

5 17241 นาย กฤษณะ หนองบวั

6 17278 นาย ธนัท ทรงครุฑ

7 17378 นาย ภมุรนิทร ์ถนอม

8 17420 นาย ภาณุพงศ ์ตามเพิม่

9 17451 นาย ศภุกจิ ทองสขุ

10 19364 นาย พเิชษฐ ์มว่งค า

11 19367 นาย ศกัดา สสุดี

12 19390 นาย ณัชพล ชยัศาสตรศลิป

13 19391 นาย พลกฤต เพ็ชรพนิจิ

14 19501 นาย ณัฏฐช์าณนิท ์กะระกล

15 17088 นางสาว จรัิชญา เทยีนขาว

16 17175 นางสาว ชลธชิา เนตรวงษ์

17 17180 นางสาว ปรางทพิย ์อิม่นอ้ย

18 17188 นางสาว รักตกิารณ์ สขุจันทร์

19 17189 นางสาว รนิรดา ชฎามล

20 17194 นางสาว ศริวิรรณ ภูจ่ฬุา

21 17233 นางสาว สวติตา พันผา

22 17237 นางสาว อรพรรณ เพ็ญเสวี

23 17268 นางสาว มารษิา พทัิกษ์ทมิ

24 17297 นางสาว ปาลลดา ศรวีริาช

25 17321 นางสาว กลุสิรา บญุอ า่

26 17325 นางสาว นฤทัย หนูสะอาด

27 17393 นางสาว นนทกานต ์อัน๋ดอนกลอย

28 17432 นางสาว วรรณสิา ราศรี

29 17456 นางสาว ชลุติา ศรเีถือ่น

30 17457 นางสาว นันทกานต ์ซอสวุรรณ์

31 17496 นางสาว สดิาพร โพธิย์อด

32 19394 นางสาว ธัชพรรณ สอนสวรรค์

33 19396 นางสาว ปิยภรณ์ เรอืนเย็น

34 19398 นางสาว สพัุตรา ชาลรัีกษ์

35 19400 นางสาว อาภัสรา มหาสงิห์

36 19413 นางสาว สรินิภา พลูเขตกจิ

37 19424 นางสาว นัฐพร ใจชืน่

38 19425 นางสาว ปานตะวนั เกษมสนิธุ์

39 19427 นางสาว พลอยไพลนิ พว่งพันธุ์

40 19428 นางสาว ภัทราวด ีวเิศษสกลุวงษ์

41 19430 นางสาว วรรณา ค าสทีา

42 19431 นางสาว อนิธริา สมุาธิ

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 14 คน และเพศหญงิ 28 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอ าพร เขมะปัญญา และ นายณัฏฐวฒัน ์อนันตะสขุ

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1301 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/4A



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 17077 นาย ศลิษกฤษณ์ เพชรรัตน์

2 17113 นาย ชานนท ์ศรลีาจันทร์

3 17203 นาย ธนทฤษ์ ศรรุง่

4 17209 นาย พฒุพิงศ ์เทศเพ็ญ

5 17241 นาย กฤษณะ หนองบวั

6 17278 นาย ธนัท ทรงครุฑ

7 17378 นาย ภมุรนิทร ์ถนอม

8 17420 นาย ภาณุพงศ ์ตามเพิม่

9 17451 นาย ศภุกจิ ทองสขุ

10 19364 นาย พเิชษฐ ์มว่งค า

11 19367 นาย ศกัดา สสุดี

12 19390 นาย ณัชพล ชยัศาสตรศลิป

13 19391 นาย พลกฤต เพ็ชรพนิจิ

14 19501 นาย ณัฏฐช์าณนิท ์กะระกล

15 17088 นางสาว จรัิชญา เทยีนขาว

16 17175 นางสาว ชลธชิา เนตรวงษ์

17 17180 นางสาว ปรางทพิย ์อิม่นอ้ย

18 17188 นางสาว รักตกิารณ์ สขุจันทร์

19 17189 นางสาว รนิรดา ชฎามล

20 17194 นางสาว ศริวิรรณ ภูจ่ฬุา

21 17233 นางสาว สวติตา พันผา

22 17237 นางสาว อรพรรณ เพ็ญเสวี

23 17268 นางสาว มารษิา พทัิกษ์ทมิ

24 17297 นางสาว ปาลลดา ศรวีริาช

25 17321 นางสาว กลุสิรา บญุอ า่

26 17325 นางสาว นฤทัย หนูสะอาด

27 17393 นางสาว นนทกานต ์อัน๋ดอนกลอย

28 17432 นางสาว วรรณสิา ราศรี

29 17456 นางสาว ชลุติา ศรเีถือ่น

30 17457 นางสาว นันทกานต ์ซอสวุรรณ์

31 17496 นางสาว สดิาพร โพธิย์อด

32 19394 นางสาว ธัชพรรณ สอนสวรรค์

33 19396 นางสาว ปิยภรณ์ เรอืนเย็น

34 19398 นางสาว สพัุตรา ชาลรัีกษ์

35 19400 นางสาว อาภัสรา มหาสงิห์

36 19413 นางสาว สรินิภา พลูเขตกจิ

37 19424 นางสาว นัฐพร ใจชืน่

38 19425 นางสาว ปานตะวนั เกษมสนิธุ์

39 19427 นางสาว พลอยไพลนิ พว่งพันธุ์

40 19428 นางสาว ภัทราวด ีวเิศษสกลุวงษ์

41 19430 นางสาว วรรณา ค าสทีา

42 19431 นางสาว อนิธริา สมุาธิ

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 14 คน และเพศหญงิ 28 คน

ม.6/4B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอ าพร เขมะปัญญา และ นายณัฏฐวฒัน ์อนันตะสขุ

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1301 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4  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 17319 นาย สพล ทองสกุ

2 17342 นาย ไชยวฒัน ์ศรคีงทน

3 17406 นาย จรีศกัดิ ์สดีา

4 19401 นาย จักรกฤษ ทองประดบั

5 19404 นาย รัตนกติตภัิทร สงิหเ์ถือ่น

6 20758 นาย นภนต ์มุง่หมายผล

7 16706 นางสาว ปัณทติา พวงมาลา

8 17086 นางสาว กลุนษิฐ ์วงัหอม

9 17102 นางสาว ศศธิร น่วมโต

10 17149 นางสาว เสาวลกัษณ์ มว้นหนู

11 17182 นางสาว พนัดดา มลูรอด

12 17192 นางสาว วาสนา หร่ังอทุก

13 17222 นางสาว ณัฏฐธดิา นาคเณร

14 17231 นางสาว วนัวสิา ปัน้หุน่

15 17273 นางสาว สภุาวด ีเกยีรตสิทุธจติร

16 17291 นางสาว กสุาวด ีเข็มนอ้ย

17 17294 นางสาว ฉัตรชนก ชัง่เป่ียม

18 17328 นางสาว นุชนาถ ประดาพล

19 17336 นางสาว สาวติร ีทักษี

20 17357 นางสาว ชลลดา บวัอไุร

21 17361 นางสาว พลอยไพลนิ นพรัตน์

22 17401 นางสาว อภญิญา แคลว้โยธา

23 17429 นางสาว ธนดิา กะระกล

24 17499 นางสาว องิลดา เจอืนาค

25 19395 นางสาว นภาภัทร คลา้ยเกตุ

26 19399 นางสาว สวุมิล บญุตัง้

27 19421 นางสาว แกว้นภา ศรทัีบทมิ

28 19454 นางสาว ทพิยว์ารยี ์นิม่สวสัดิ์

29 19458 นางสาว ณัฐณชิา พรีพัฒนพร

30 19459 นางสาว ปวติรา รอดเภา

31 20129 นางสาว บญุรัตน์ เพยีรกสวิทิย์

32 20157 นางสาว สนุษิา สวสัดี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 32 คน จ าแนก เพศชาย 6 คน และเพศหญงิ 26 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายอดศิร ชนะโลก และ นายศาสตรา คณุโทถม

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 5101 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

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



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 17319 นาย สพล ทองสกุ

2 17342 นาย ไชยวฒัน ์ศรคีงทน

3 17406 นาย จรีศกัดิ ์สดีา

4 19401 นาย จักรกฤษ ทองประดบั

5 19404 นาย รัตนกติตภัิทร สงิหเ์ถือ่น

6 20758 นาย นภนต ์มุง่หมายผล

7 16706 นางสาว ปัณทติา พวงมาลา

8 17086 นางสาว กลุนษิฐ ์วงัหอม

9 17102 นางสาว ศศธิร น่วมโต

10 17149 นางสาว เสาวลกัษณ์ มว้นหนู

11 17182 นางสาว พนัดดา มลูรอด

12 17192 นางสาว วาสนา หร่ังอทุก

13 17222 นางสาว ณัฏฐธดิา นาคเณร

14 17231 นางสาว วนัวสิา ปัน้หุน่

15 17273 นางสาว สภุาวด ีเกยีรตสิทุธจติร

16 17291 นางสาว กสุาวด ีเข็มนอ้ย

17 17294 นางสาว ฉัตรชนก ชัง่เป่ียม

18 17328 นางสาว นุชนาถ ประดาพล

19 17336 นางสาว สาวติร ีทักษี

20 17357 นางสาว ชลลดา บวัอไุร

21 17361 นางสาว พลอยไพลนิ นพรัตน์

22 17401 นางสาว อภญิญา แคลว้โยธา

23 17429 นางสาว ธนดิา กะระกล

24 17499 นางสาว องิลดา เจอืนาค

25 19395 นางสาว นภาภัทร คลา้ยเกตุ

26 19399 นางสาว สวุมิล บญุตัง้

27 19421 นางสาว แกว้นภา ศรทัีบทมิ

28 19454 นางสาว ทพิยว์ารยี ์นิม่สวสัดิ์

29 19458 นางสาว ณัฐณชิา พรีพัฒนพร

30 19459 นางสาว ปวติรา รอดเภา

31 20129 นางสาว บญุรัตน์ เพยีรกสวิทิย์

32 20157 นางสาว สนุษิา สวสัดี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 32 คน จ าแนก เพศชาย 6 คน และเพศหญงิ 26 คน

ม.6/5B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายอดศิร ชนะโลก และ นายศาสตรา คณุโทถม

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 5101 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/5  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 17065 นาย จักรพันธ ์สมบญุโภชน์

2 17078 นาย ศภุกร สลติ

3 17128 นาย เอกพงษ์ พงษ์ภักดี

4 17154 นาย ณัฐวฒุ ิพลูสมบตัิ

5 17163 นาย วชัรพล ไกรสร

6 17204 นาย ธนพัฒน์ วดัเกีย้พงษ์

7 17280 นาย ธรีชยั กองแกว้

8 17285 นาย มรุเดช นลิสพุรรณ

9 17311 นาย ณัฐวฒุ ิศรทีอง

10 17375 นาย ธรีภัทร ์แจม่จ ารุณ

11 17381 นาย วศนิ ชัง่ศกัดิ์

12 17439 นาย ธัชพล สทิธิ

13 17442 นาย เนตพิงษ์ สทิธวิงษา

14 17445 นาย พชิติพงษ์ พทุธจันทร์

15 17471 นาย ธนภัทร กล า่โพธิ์

16 17473 นาย ธรีภัทร สงิหอ์ดุร

17 17476 นาย ผดงุเกยีรต ิปรางทับทมิ

18 17477 นาย พรีพล คงปีพัน

19 19403 นาย ปรญิญา จัดกสกิาร

20 19405 นาย ศราวธุ วงษ์สวุรรณ

21 19406 นาย เอกราช สอ่งแสง

22 19417 นาย นติ ิแสงสง่

23 19418 นาย ศภุชยั จันทรเ์นตร

24 19419 นาย ศภุวทัน์ นักระนาด

25 17144 นางสาว ศรญิญา วงศร์อด

26 17301 นางสาว เมษา ปัน้กอ้น

27 17334 นางสาว สมาพร รัตนวราห

28 17391 นางสาว ชาลนิ ีศรเีถือ่น

29 17489 นางสาว ณัชชา ทับยา

30 19407 นางสาว ณัฐณชิา หาญใจไทย

31 19408 นางสาว ธารกิา พรหมพานณชิย์

32 19409 นางสาว ปนัดดา วงษ์แยม้

33 19410 นางสาว พัชราภรณ์ สพุรรณภวูงศ์

34 19411 นางสาว วภิาว ีบญุยรัตน์

35 19412 นางสาว ศริพิร บวังาม

36 19420 นางสาว กนกวรรณ มณีวรรณ

37 19422 นางสาว ธัชพรรณ ไชยมงคล

38 19503 นางสาว ธนัชชา เขยีนประเสรฐิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 24 คน และเพศหญงิ 14 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายอภสิทิธิ ์วงศส์ทุธิ ์และ นางสาวลาภสิรา วงคห์ลา้

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1414 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

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



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 17065 นาย จักรพันธ ์สมบญุโภชน์

2 17078 นาย ศภุกร สลติ

3 17128 นาย เอกพงษ์ พงษ์ภักดี

4 17154 นาย ณัฐวฒุ ิพลูสมบตัิ

5 17163 นาย วชัรพล ไกรสร

6 17204 นาย ธนพัฒน์ วดัเกีย้พงษ์

7 17280 นาย ธรีชยั กองแกว้

8 17285 นาย มรุเดช นลิสพุรรณ

9 17311 นาย ณัฐวฒุ ิศรทีอง

10 17375 นาย ธรีภัทร ์แจม่จ ารุณ

11 17381 นาย วศนิ ชัง่ศกัดิ์

12 17439 นาย ธัชพล สทิธิ

13 17442 นาย เนตพิงษ์ สทิธวิงษา

14 17445 นาย พชิติพงษ์ พทุธจันทร์

15 17471 นาย ธนภัทร กล า่โพธิ์

16 17473 นาย ธรีภัทร สงิหอ์ดุร

17 17476 นาย ผดงุเกยีรต ิปรางทับทมิ

18 17477 นาย พรีพล คงปีพัน

19 19403 นาย ปรญิญา จัดกสกิาร

20 19405 นาย ศราวธุ วงษ์สวุรรณ

21 19406 นาย เอกราช สอ่งแสง

22 19417 นาย นติ ิแสงสง่

23 19418 นาย ศภุชยั จันทรเ์นตร

24 19419 นาย ศภุวทัน์ นักระนาด

25 17144 นางสาว ศรญิญา วงศร์อด

26 17301 นางสาว เมษา ปัน้กอ้น

27 17334 นางสาว สมาพร รัตนวราห

28 17391 นางสาว ชาลนิ ีศรเีถือ่น

29 17489 นางสาว ณัชชา ทับยา

30 19407 นางสาว ณัฐณชิา หาญใจไทย

31 19408 นางสาว ธารกิา พรหมพานณชิย์

32 19409 นางสาว ปนัดดา วงษ์แยม้

33 19410 นางสาว พัชราภรณ์ สพุรรณภวูงศ์

34 19411 นางสาว วภิาว ีบญุยรัตน์

35 19412 นางสาว ศริพิร บวังาม

36 19420 นางสาว กนกวรรณ มณีวรรณ

37 19422 นางสาว ธัชพรรณ ไชยมงคล

38 19503 นางสาว ธนัชชา เขยีนประเสรฐิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 24 คน และเพศหญงิ 14 คน

ม.6/6B

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายอภสิทิธิ ์วงศส์ทุธิ ์และ นางสาวลาภสิรา วงคห์ลา้

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1414 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/6  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 17067 นาย ตนุภัทร สขุสชุพี

2 17074 นาย วรดร อภัยเผือ่น

3 17119 นาย พธุพงศ ์บญุเกษม

4 17164 นาย วรีภัทธ ์อบุลไพร

5 17201 นาย ณฐนันท ์จ่ันถาวร

6 17202 นาย ณัฐพนธ ์เถลงิศรี

7 17207 นาย นพินธ ์มนุนิทร

8 17212 นาย วกิรัย มาหมืน่

9 17281 นาย นครนิทร ์กจิตยิะพงศ์

10 17377 นาย พรีพัฒน์ ฉวจัีนทร์

11 17419 นาย พลวฒุ ิเจนตยิานุรักษ์

12 19388 นาย กชธนณัฏฐ ์สวุบิวั

13 19389 นาย ชาครติ ศรนีาค

14 19392 นาย อนุสทิธิ ์จันทรา

15 19433 นาย ญาณวทิย ์เภาอว้น

16 19434 นาย ธนาตลุ เกษาพร

17 19436 นาย ภรูนิทร ์สมัครธัญญกรณ์

18 17148 นางสาว สวุารนิทร ์ส ารวมใจ

19 17183 นางสาว พรพมิล เนยีมสอาด

20 17190 นางสาว รุง่ฤด ีดษิเจรญิ

21 17228 นางสาว พชิชาทร เป้าเพชร

22 17272 นางสาว สภุาพร ไทรงาม

23 17338 นางสาว สรุยีรั์ตน ์คงถาวร

24 17399 นางสาว ภัทลดา อิม่นรัญ

25 17465 นางสาว สริาวรรณ วงษ์ส ารสิ

26 19437 นางสาว กรกนก แสงสธีปู

27 19439 นางสาว ชตุมิา ฉ ่าเสนาะ

28 19440 นางสาว นภาพรรณ ปัญญาประสทิธิ์

29 19441 นางสาว นวพร สนีอก

30 19443 นางสาว พรนภา คลา้ยจุย้

31 19444 นางสาว พรรัตน ์ข าดษิฐ

32 19446 นางสาว อตกิานต ์รวบรวม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 32 คน จ าแนก เพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 15 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายทว ีไวยมติรา และ นายสถาพร บญุจติร

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

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/7  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/7A



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 17067 นาย ตนุภัทร สขุสชุพี

2 17074 นาย วรดร อภัยเผือ่น

3 17119 นาย พธุพงศ ์บญุเกษม

4 17164 นาย วรีภัทธ ์อบุลไพร

5 17201 นาย ณฐนันท ์จ่ันถาวร

6 17202 นาย ณัฐพนธ ์เถลงิศรี

7 17207 นาย นพินธ ์มนุนิทร

8 17212 นาย วกิรัย มาหมืน่

9 17281 นาย นครนิทร ์กจิตยิะพงศ์

10 17377 นาย พรีพัฒน์ ฉวจัีนทร์

11 17419 นาย พลวฒุ ิเจนตยิานุรักษ์

12 19388 นาย กชธนณัฏฐ ์สวุบิวั

13 19389 นาย ชาครติ ศรนีาค

14 19392 นาย อนุสทิธิ ์จันทรา

15 19433 นาย ญาณวทิย ์เภาอว้น

16 19434 นาย ธนาตลุ เกษาพร

17 19436 นาย ภรูนิทร ์สมัครธัญญกรณ์

18 17148 นางสาว สวุารนิทร ์ส ารวมใจ

19 17183 นางสาว พรพมิล เนยีมสอาด

20 17190 นางสาว รุง่ฤด ีดษิเจรญิ

21 17228 นางสาว พชิชาทร เป้าเพชร

22 17272 นางสาว สภุาพร ไทรงาม

23 17338 นางสาว สรุยีรั์ตน ์คงถาวร

24 17399 นางสาว ภัทลดา อิม่นรัญ

25 17465 นางสาว สริาวรรณ วงษ์ส ารสิ

26 19437 นางสาว กรกนก แสงสธีปู

27 19439 นางสาว ชตุมิา ฉ ่าเสนาะ

28 19440 นางสาว นภาพรรณ ปัญญาประสทิธิ์

29 19441 นางสาว นวพร สนีอก

30 19443 นางสาว พรนภา คลา้ยจุย้

31 19444 นางสาว พรรัตน ์ข าดษิฐ

32 19446 นางสาว อตกิานต ์รวบรวม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 32 คน จ าแนก เพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 15 คน

ม.6/7B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายทว ีไวยมติรา และ นายสถาพร บญุจติร

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

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/7  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 17106 นาย กติตพัิทธ ์ขวญันอ้ย

2 17151 นาย จริพงศ ์เนตรอนงค์

3 17169 นาย อาทติย ์ทาซา้ย

4 17211 นาย ภเิชษฐ ์ศรชีมภู

5 17243 นาย คมศกัดิ ์สงิหล์อ

6 17244 นาย เจษฎากร มัน่ทรัพย์

7 17253 นาย พงศธร กลิน่เฟ่ือง

8 17259 นาย วชริวชิญ ์กล า่ทอง

9 17288 นาย อธภัิทร ศรสีวสัดิโ์ชคชยั

10 17351 นาย ยศพัทธ ์มาสภุาพ

11 17373 นาย ธนภัทร กติธิันยพงศ์

12 17415 นาย ปรวิรรต ถิน่นอ้ย

13 17454 นาย สทุธพิงศ ์แซเ่ฮง้

14 18210 นาย สรายทุธ เหมะ

15 18850 นาย วงศกร อาจพันธุ์

16 19447 นาย เจนณรงค ์สมิตะมะ

17 19449 นาย พัสสน บวัเงนิ

18 19451 นาย สเุมธ โพธิเ์กตุ

19 20130 นาย ธนรัตน์ บญุเริม่

20 20158 นาย นพดล สขุภวูงค์

21 17136 นางสาว พรนภา เหมลกัษะ

22 17226 นางสาว ปานศลิา แตงกวานอ้ย

23 17230 นางสาว วรศิรา ศกัดิเ์พ็ชร

24 17235 นางสาว สมุติา แป้นพยอม

25 17292 นางสาว ธดิารัตน ์บา้นมอญ

26 17293 นางสาว จรีวรรณ เคทอง

27 17320 นางสาว กลัยกร มังกร

28 17332 นางสาว ศริวิรรณ ค าเอีย่ม

29 17367 นางสาว ศริรัิตน ์โนรี

30 17431 นางสาว เยาวเรศ เขยีวด า

31 17436 นางสาว อบุลวรรณ อนุสรณ์

32 17464 นางสาว สมฤทัย เอีย่มทพิย์

33 17485 นางสาว จริาพร โมราสขุ

34 19453 นางสาว จารุวรรณ นาด า

35 19457 นางสาว สนุริมล โพแดน

36 19495 นางสาว พมิลวรรณ พมิพห์นู

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 16 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายวรัิช ญาณปัญญา และ นางสาวนพวรรณ วงศว์าร

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1319 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.6/8A



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 17106 นาย กติตพัิทธ ์ขวญันอ้ย

2 17151 นาย จริพงศ ์เนตรอนงค์

3 17169 นาย อาทติย ์ทาซา้ย

4 17211 นาย ภเิชษฐ ์ศรชีมภู

5 17243 นาย คมศกัดิ ์สงิหล์อ

6 17244 นาย เจษฎากร มัน่ทรัพย์

7 17253 นาย พงศธร กลิน่เฟ่ือง

8 17259 นาย วชริวชิญ ์กล า่ทอง

9 17288 นาย อธภัิทร ศรสีวสัดิโ์ชคชยั

10 17351 นาย ยศพัทธ ์มาสภุาพ

11 17373 นาย ธนภัทร กติธิันยพงศ์

12 17415 นาย ปรวิรรต ถิน่นอ้ย

13 17454 นาย สทุธพิงศ ์แซเ่ฮง้

14 18210 นาย สรายทุธ เหมะ

15 18850 นาย วงศกร อาจพันธุ์

16 19447 นาย เจนณรงค ์สมิตะมะ

17 19449 นาย พัสสน บวัเงนิ

18 19451 นาย สเุมธ โพธิเ์กตุ

19 20130 นาย ธนรัตน์ บญุเริม่

20 20158 นาย นพดล สขุภวูงค์

21 17136 นางสาว พรนภา เหมลกัษะ

22 17226 นางสาว ปานศลิา แตงกวานอ้ย

23 17230 นางสาว วรศิรา ศกัดิเ์พ็ชร

24 17235 นางสาว สมุติา แป้นพยอม

25 17292 นางสาว ธดิารัตน ์บา้นมอญ

26 17293 นางสาว จรีวรรณ เคทอง

27 17320 นางสาว กลัยกร มังกร

28 17332 นางสาว ศริวิรรณ ค าเอีย่ม

29 17367 นางสาว ศริรัิตน ์โนรี

30 17431 นางสาว เยาวเรศ เขยีวด า

31 17436 นางสาว อบุลวรรณ อนุสรณ์

32 17464 นางสาว สมฤทัย เอีย่มทพิย์

33 17485 นางสาว จริาพร โมราสขุ

34 19453 นางสาว จารุวรรณ นาด า

35 19457 นางสาว สนุริมล โพแดน

36 19495 นางสาว พมิลวรรณ พมิพห์นู

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 36 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 16 คน

ม.6/8B

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายวรัิช ญาณปัญญา และ นางสาวนพวรรณ วงศว์าร

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 1319 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)


