
ม.1/1

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20790 เด็กชาย กฤษสณันท ์เผอืกหอม

2 20791 เด็กชาย เกือ้รัฐ แกว้ภาพ

3 20792 เด็กชาย คมกฤษณ์ ดสีารพันธ์

4 20793 เด็กชาย ชยพล รม่โพธิ์

5 20794 เด็กชาย ชชัชยันรากรณ์ ทมิพลู
6 20795 เด็กชาย ธนกฤต เมณฑก์ลู

7 20796 เด็กชาย ธนกฤต สงิหค์า
8 20797 เด็กชาย ธนากร บ ารงุสรณ์ยิง่

9 20798 เด็กชาย ปฏพิล กล า่โพธิ์

10 20799 เด็กชาย ปฏภิาณ นันทนพบิลู

11 20800 เด็กชาย ปัญญาจารย ์บัวทอง

12 20801 เด็กชาย พศนิ พรมศกัดิ์
13 20802 เด็กชาย ภาณุวชิญ ์โฉมยา

14 20803 เด็กชาย ภรูณัิฐ เสนา

15 20804 เด็กชาย ราชกว ีคงตี่

16 20805 เด็กชาย วรภัฏ สาธวุรรณ์

17 20806 เด็กชาย ศภุกฤต เพชรสวุรรณ

18 20807 เด็กชาย สมบรูณ์ บรณูพันธ์

19 20808 เด็กชาย อภรัิกษ์ ทาเครอื
20 20809 เด็กหญงิ กมลวรรณ เทศเสนาะ

21 20810 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน ์สสีวา่ง

22 20811 เด็กหญงิ ณภัทร นาคเกีย้ว

23 20812 เด็กหญงิ ณัฐชยา รัทชนี

24 20813 เด็กหญงิ ณัฐพรวด ีออ่นอทัุย

25 20814 เด็กหญงิ ณชิกานต ์แพงไธสง

26 20815 เด็กหญงิ ณชิากานต ์กลัน่แยม้

27 20816 เด็กหญงิ ธัญญาภา พลเูกลีย้ง

28 20817 เด็กหญงิ ปภัสธนันท ์ศริรัิตนธ์นากลู

29 20818 เด็กหญงิ ปิยะพร ขะบรูณ์

30 20819 เด็กหญงิ พรนภัส เทยีนวชิยั

31 20820 เด็กหญงิ พรนภัส แสงสงิห์

32 20821 เด็กหญงิ พลอยชมพู ธรรมมา

33 20822 เด็กหญงิ พมิพพ์ศิา วดัพว่งแกว้

34 20823 เด็กหญงิ ภาณุมาศ วงษ์แยม้

35 20824 เด็กหญงิ รุง่รว ีทองค า

36 20825 เด็กหญงิ ศรัณยพ์ร โนรี

37 20826 เด็กหญงิ ศริขิวญั ผวิเผอืด

38 20827 เด็กหญงิ สริมิาศ พาณชิยอ์ธคิม

39 20828 เด็กหญงิ สพัุชชา ขมุทอง

40 20829 เด็กหญงิ อลษิา ทองหาญ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 40 คน (ชาย 19 คน และหญงิ 21 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1111 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนุชจร ีจันทรเ์กดิ



ม.1/2

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20830 เด็กชาย กฤษดา ไทยวงศ์

2 20831 เด็กชาย กันตภน สขุเกษม

3 20832 เด็กชาย จงรัก พลศรี

4 20833 เด็กชาย จรรยวรรธ โพธิพ์มิล

5 20834 เด็กชาย ณัฐพัฒน ์พทัิกษ์ทมิ

6 20835 เด็กชาย ธนกฤต กรณุา

7 20836 เด็กชาย ธนวฒัน ์วาทพันธุ์

8 20837 เด็กชาย ธรีะพัทธ ์รปูสม

9 20838 เด็กชาย ปฏภิาณ แตงสวน

10 20839 เด็กชาย ปภนิวชิ แสงสาคร

11 20840 เด็กชาย พชร แซล่อ

12 20841 เด็กชาย พันษทร ซอ้นทรัพย์

13 20842 เด็กชาย ภมูนิทร ์ยะปะมัย

14 20843 เด็กชาย วชัรวศิว ์สทิธิ

15 20844 เด็กชาย ศรันยพงค ์ค าอา้ย

16 20845 เด็กชาย สทิธพิล อุน่เวยีง

17 20846 เด็กหญงิ กชกร อนิหนุน

18 20847 เด็กหญงิ กัญญาวรี ์เพ็ญเสวี

19 20848 เด็กหญงิ กิง่กมล คนัธชติ

20 20849 เด็กหญงิ จริาพัชร จันทรม์าก

21 20850 เด็กหญงิ ชาดา วราพันธ์

22 20851 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ชมบัวแกว้

23 20852 เด็กหญงิ ณัฐธนาพร วาศรี

24 20853 เด็กหญงิ ณัฐวด ีจติพลูทน

25 20854 เด็กหญงิ บัณฑติา ค านุ

26 20855 เด็กหญงิ ปาลดิา พมิเสน

27 20856 เด็กหญงิ ปิยาพัชร สขุเเสน

28 20857 เด็กหญงิ พัชราภรณ์ ไชยบญุธรรศ

29 20858 เด็กหญงิ พมิลดา เนตรวงษ์

30 20859 เด็กหญงิ มยรุ ีอาชาวฒันกลุ

31 20860 เด็กหญงิ รมติา ชฎามล

32 20861 เด็กหญงิ วรกมล บัวเอม

33 20862 เด็กหญงิ วรณัน แกว้กัลยา

34 20863 เด็กหญงิ วรางคณา เอีย่มอาจ

35 20864 เด็กหญงิ ศริประภา ภูจ่ฬุา

36 20865 เด็กหญงิ ศรินิทพิย ์เมฆวมิานลอย

37 20866 เด็กหญงิ สภัุสสร บญุเกตุ

38 20867 เด็กหญงิ อาทติยา กลบีเข็มพก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 16 คน และหญงิ 22 คน)  

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางวภิา จันทรแ์จม่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1117 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)



ม.1/3

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20868 เด็กชาย กติตเิดช ฉวจัีนทร์

2 20869 เด็กชาย ฉัตรชยั มบีญุ

3 20870 เด็กชาย ณัฐวตัร จนิดาวงศ์

4 20871 เด็กชาย ธนบลูย ์เกง่ถนอมศกัดิ์

5 20872 เด็กชาย ธนากร สรอ้ยคร

6 20873 เด็กชาย บญุเขต ฉลาดแยม้

7 20874 เด็กชาย ปิตคิณุ ประเสรฐิสขุ

8 20875 เด็กชาย พงศกร เทพรักษ์

9 20876 เด็กชาย พชิญนั์นต ์ดวดไธสง

10 20877 เด็กชาย วรชาต ิสหุรา่ยมาตร์

11 20878 เด็กชาย วศิรตุ เพ็ญจันทร์

12 20879 เด็กชาย ศภุวชิญ ์ปรกึษา

13 20880 เด็กชาย ศภุวชิญ ์พนูส ารี

14 20881 เด็กชาย อธคิม ค ามี

15 20882 เด็กชาย อรรถพล ศรสีงูเนนิ

16 21468 เด็กชาย จริวฒัน ์ครอบครอง เขา้

17 20883 เด็กหญงิ กชนภิา พันธแ์จม่

18 20884 เด็กหญงิ กัญจณัฐ พันธุส์มทุร

19 20885 เด็กหญงิ ชนัญญา มเีดช

20 20887 เด็กหญงิ ชดิมาดา นอ้ยเอีย่ม

21 20888 เด็กหญงิ ญาณศิา ตุม่มะโรง

22 20889 เด็กหญงิ ญาณศิา บญุคง

23 20890 เด็กหญงิ ณัฐธยาน ์จันทนา

24 20891 เด็กหญงิ ณัฐธดิา ปั้นหุน่

25 20892 เด็กหญงิ ณชิกานต ์หลเีกษม

26 20893 เด็กหญงิ นฤมล กรัดเกริน่เกรกิ

27 20894 เด็กหญงิ เบญญาภา วงษี

28 20895 เด็กหญงิ ปาณสิรา วฒันพันธ์

29 20896 เด็กหญงิ ปาลนิ ีปรกึษา

30 20897 เด็กหญงิ พรกว ีนมิสวุรรณ์

31 20898 เด็กหญงิ พัฒนยีา เรอืงศรี

32 20899 เด็กหญงิ รัศม ีชหูมืน่ไวย์

33 20900 เด็กหญงิ วรรณภร รัมมะเพยีร

34 20901 เด็กหญงิ ศริลิกัษณ์ นิม่โฉม

35 20902 เด็กหญงิ สชุาดา สขุรวย

36 20903 เด็กหญงิ อภญิญา ไมส้นธิ์

37 20904 เด็กหญงิ อัมภกิา ชหูมืน่ไวย์

38 20905 เด็กหญงิ อทติยา ทองออ่น

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 16 คน และหญงิ 22 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/3

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1306 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวคทัธรยีา โคตรสกีลุ

ชือ่ สกลุ



ม.1/4

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20906 เด็กชาย กติตพิงษ์ มคิะวาส

2 20907 เด็กชาย เกือ้ชาต ิแกว้ภาพ

3 20908 เด็กชาย ชยพล อนิทรสีขุ

4 20909 เด็กชาย ณัทพงศ ์นภัิทรเ์ดชาสทิธิ์

5 20910 เด็กชาย ทวศีกัดิ ์วเิวกวรรณ์

6 20911 เด็กชาย ธนากร แจง้ชาติ

7 20912 เด็กชาย ธรีโชต ิเข็มวนั

8 20913 เด็กชาย ธรีเดช ทองยอ้ย

9 20914 เด็กชาย ปัญญาวชิย ์พลิกึ

10 20915 เด็กชาย พงษ์เดช โพพมิล

11 20916 เด็กชาย พงสกร มโีชค

12 20917 เด็กชาย พรีวชิญ ์พกุกลิน่

13 20918 เด็กชาย ราชย ์สาธวุรรณ์

14 20919 เด็กชาย สพล สภุาพงษ์

15 20920 เด็กชาย สทิธโิชค นาคกะเสน

16 20921 เด็กชาย อภนัินท ์บญุเอีย่ม

17 20922 เด็กชาย อัครวนิท ์เหมอืนเหลอื

18 20923 เด็กหญงิ กมลลกัษณ์ จรุม่เครอื

19 20924 เด็กหญงิ จริสภุา ออ่นละมลู

20 20925 เด็กหญงิ ชญัญา ศรมีว่ง

21 20926 เด็กหญงิ ณัฐธดิา มาลยัทอง

22 20927 เด็กหญงิ ธนพร พวงทอง

23 20928 เด็กหญงิ นลนินภิา มัง่คัง่

24 20929 เด็กหญงิ บณุยานุช กลุชาตโิยธนิ

25 20930 เด็กหญงิ ปนัดดา เวยีงจันทร์

26 20931 เด็กหญงิ ป่ินทกานต ์คงแจม่

27 20932 เด็กหญงิ ปญุญวรี ์แกว้ไพรชฎั

28 20933 เด็กหญงิ พรชนก สแีตง

29 20934 เด็กหญงิ พมิพชนก ธงศรี

30 20935 เด็กหญงิ ภัทรนันท ์พงษ์ไกรรุง่เรอืง

31 20936 เด็กหญงิ มลูต ิเดชพงษ์

32 20937 เด็กหญงิ วรัญญา แกว้สอาด

33 20938 เด็กหญงิ ศรัิญญา จันทรไ์ตรรัตน์

34 20939 เด็กหญงิ ศภัุกษร บัวโรย

35 20940 เด็กหญงิ สตุาภัทร รางทอง

36 20941 เด็กหญงิ สพุรรณพมิพ ์วนัเพ็ญ

37 20942 เด็กหญงิ อภษิฏา เยีย่งยงค์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 37 คน (ชาย 17 คน และหญงิ 20 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1316 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายองอาจ เมณฑก์ลู

หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4



ม.1/5

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20366 เด็กชาย ณัชชศ์ร แคลว้เชงิคา้ เขา้

2 20943 เด็กชาย กลา้กว ีเรอืงโพธิ์

3 20944 เด็กชาย จติรภาณุ เชือ้สกลุ

4 20945 เด็กชาย จริโชต ิอยูถ่มยา

5 20946 เด็กชาย จริพัทธ ์เพ็ญเขตรก์ร

6 20947 เด็กชาย จริเมธ ทมิรอด

7 20948 เด็กชาย ชญานนท ์เรือ่งลอื

8 20949 เด็กชาย ชยากร ด ารงเกยีรตศิกัดิ์

9 20950 เด็กชาย ณรงคศ์กัดิ ์พวงกลิน่

10 20951 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิทับอาสา

11 20952 เด็กชาย ณัฐศร แคลว้เชงิคา้

12 20953 เด็กชาย นพพล พานแกว้

13 20954 เด็กชาย นันทพันธ ์อทิธวิบิลูย์

14 20955 เด็กชาย พงศกร วนิจิสร

15 20956 เด็กชาย พัชรพล โพธิค์ า

16 20957 เด็กชาย ภควฒัน ์ศรเีดอืน

17 20958 เด็กชาย เมธาสทิธิ ์บตุาศรี

18 20959 เด็กชาย รชต เจรญิสขุ

19 20960 เด็กชาย รัตนากร ขวญัมัน่

20 20961 เด็กชาย ศรันย ์พวงนาค

21 20962 เด็กชาย สทุธภัิทร ปั้นกอ้น

22 20963 เด็กชาย อชยิทุธ เหลอืงเจรญิรัศมี

23 20964 เด็กหญงิ กชกร ศรพีล

24 20965 เด็กหญงิ กนกพชิญ ์จันทรช์ลุี

25 20966 เด็กหญงิ เจรญิรัตน ์จันทร

26 20967 เด็กหญงิ ชลธชิา พกุทอง

27 20968 เด็กหญงิ ณัฐชตุา ครฑุฉ ่า

28 20969 เด็กหญงิ ธัญญภัทร จันทะมี

29 20970 เด็กหญงิ น ้าทพิย ์เมณฑก์ลู

30 20971 เด็กหญงิ ปณดิา ค าภเูวยีง

31 20973 เด็กหญงิ มนิตรา วชัรนาถ

32 20974 เด็กหญงิ วรรณภิา เกตอุอ่น

33 20975 เด็กหญงิ วชิดิา แยม้ประเสรฐิ

34 20976 เด็กหญงิ ศริกิาญ อบสนิ

35 20977 เด็กหญงิ สายรุง้ พุม่ทอง

36 20978 เด็กหญงิ สพุรรษา พาณชิย์

37 20979 เด็กหญงิ อนัดดา นวลผอ่ง

38 20980 เด็กหญงิ อมรรัตน ์คลงันาค

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 22 คน และหญงิ 16 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/5

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 1112 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนวลศร ีสตัยวงศท์พิย ์และ นางวรัญญา เถือ่นชา้ง

ชือ่ สกลุ



ม.1/6

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 20981 เด็กชาย กวนิ เมธาวทิยากรณ์

2 20982 เด็กชาย จริสนิ บญุน าพา

3 20983 เด็กชาย ชนะพล พลหาญ

4 20984 เด็กชาย ณัชพล คงคะดี

5 20985 เด็กชาย เดชาวตั จรุม่เครอื

6 20986 เด็กชาย ตรัยรัตน ์ทมุาภา

7 20987 เด็กชาย ธนภวูสพัุศ สายทอง

8 20988 เด็กชาย นันทพัิฒน ์ศรวีงัราช

9 20989 เด็กชาย นฐิกิรณ์ สารกิา

10 20990 เด็กชาย พงษ์สคณ ฉมิมัน่

11 20991 เด็กชาย ภัทรภมู ิคงถาวร

12 20992 เด็กชาย ภาณุวฒัน ์ศรพีงษ์

13 20993 เด็กชาย เมธพัิฒน ์ภชูาบตุร

14 20994 เด็กชาย ราย ุอว่มภักดี

15 20995 เด็กชาย ศวิฒัน ์เทพณรงค์

16 20996 เด็กชาย ศภุณัฐ พุม่ทอง

17 20997 เด็กชาย สธุนัินท ์โพธิจั์นทร์

18 20998 เด็กชาย อดสิร ทับทมิ

19 20999 เด็กหญงิ กนกวรรณ สมบญุโภชน์

20 21000 เด็กหญงิ กันฤทัย เกตสุ ารี

21 21001 เด็กหญงิ ฉัตชญานัน สกิาร

22 21002 เด็กหญงิ ชาธวิรรณ อนุสรณ์

23 21003 เด็กหญงิ ณัฐนชิา พันธวุงศ์

24 21004 เด็กหญงิ ณัฐวรรณ แกว้สาหรา่ย

25 21005 เด็กหญงิ ธัญวรัตม ์บญุค า

26 21006 เด็กหญงิ น ้าเพชร นาคจรงุ

27 21007 เด็กหญงิ ปภาว ีไกรนติย์

28 21008 เด็กหญงิ พาขวญั หงษ์ทอง

29 21009 เด็กหญงิ พชิญธดิา มณีนลิ

30 21010 เด็กหญงิ พมิพภั์ททรา มัน่โพธิ์

31 21011 เด็กหญงิ เมษยา ศรภีธูร

32 21012 เด็กหญงิ รสรนิ บศุดี

33 21013 เด็กหญงิ วรรัตน ์วฒันพันธ์

34 21014 เด็กหญงิ วลิาวลัย ์สรีะวตัร

35 21015 เด็กหญงิ ศภัุชญา กลอ่มแกว้

36 21016 เด็กหญงิ อพชิญา เชดิสพุรรณ์

37 21017 เด็กหญงิ อรอนงค ์มแีสง

38 21018 เด็กหญงิ อาทติยิา แสงทอง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 18 คน และหญงิ 20 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นางสาวสชุาดา แซอ่ึง้ และ นายชพูงศ ์จันทรอ์รุณ

ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/6

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1411 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)



ม.1/7

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21019 เด็กชาย กติตกิร ทองสา

2 21020 เด็กชาย กติตภิมู ิออ่นดอกไม ้

3 21021 เด็กชาย ชนาธบิ ทพิยฤกษ์

4 21022 เด็กชาย ชนนิทร ์เจรญิสขุ

5 21023 เด็กชาย ณัฐกมล อนิทรเ์พ็ญ

6 21024 เด็กชาย เตชนิน ์ค าแสด

7 21025 เด็กชาย ทศพล บญุยิม้

8 21026 เด็กชาย ธนพัต เรอืงศรี

9 21027 เด็กชาย ธนวฒัน ์สขุศริิ

10 21028 เด็กชาย ธันวา กอ้นสวุรรณ์

11 21029 เด็กชาย ธันวา ศมิานนท์

12 21030 เด็กชาย นธิพัิฒน์ วริยิะสขุเจรญิ

13 21031 เด็กชาย นตินัิย นารอด

14 21032 เด็กชาย พทุธกิวนิ อยูเ่หยา้

15 21033 เด็กชาย ภาณุวฒัน ์เกษส าโรง

16 21034 เด็กชาย ภวูศิ วชริวงค์

17 21035 เด็กชาย เมอืงเเมน วงสวงิ

18 21036 เด็กชาย วรรณมงคล บัวบาน

19 21037 เด็กชาย ศภุกร ดอนไพวตัิ

20 21038 เด็กชาย ศภุณัฐ สระทองขาว

21 21039 เด็กชาย สธุพิงค ์สนนอ้ย

22 21040 เด็กชาย อธปิ อน้อารี

23 21041 เด็กชาย พรหมกรณ์ ชาตทินงศักดิย์ ิง่

24 21042 เด็กหญงิ กนกพร รวมทรัพย์

25 21043 เด็กหญงิ กรนันท ์พวงทับทมิ

26 21044 เด็กหญงิ กานตมิา เฉลยไฉ

27 21045 เด็กหญงิ ชญาดา แซฮ่ว่น

28 21046 เด็กหญงิ ณัฐรกิา ชสูวสัดิ์

29 21047 เด็กหญงิ ณชิฐานันตร ์เพ็ญวจิติร

30 21048 เด็กหญงิ ชนัญชดิา มาลยัวงษ์

31 21049 เด็กหญงิ นฤภร จันทรก์ระจา่ง

32 21050 เด็กหญงิ นภิาวรรณ แสงบัวแกว้

33 21051 เด็กหญงิ ปัณฑติา สารบีตุร

34 21052 เด็กหญงิ พชิญาพร พรมสอน

35 21053 เด็กหญงิ ฟ้าใส พรมนวลละออง

36 21054 เด็กหญงิ รวนิทว์ภิา ชุม่นอ้ย

37 21055 เด็กหญงิ รังสมิา รอดแสวง

38 21056 เด็กหญงิ สชุาดา โพธิท์องค า

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 23 คน และหญงิ 15 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/7

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1410 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวณัฐนพนิ จันทรวรชาต และ นางอลสิา วรีะนอ้ย

ชือ่ สกลุ



ม.1/8

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21057 เด็กชาย กลุธวชั มกุดา

2 21058 เด็กชาย เกยีรตยิศ ใจเด็ด

3 21059 เด็กชาย ชนาธบิ กระตา่ยทอง

4 21060 เด็กชาย ชณิวฒุ ิชมภนูอ้ย

5 21061 เด็กชาย ณปภัช โลห่ว์รีะเดช

6 21062 เด็กชาย ณัฐโชค พัฒนจั์นทร์

7 21063 เด็กชาย ถนสิร เพยีรชยัภมู ิ

8 21064 เด็กชาย ธณภัทร อว่มมเีพยีร

9 21065 เด็กชาย ธนสิจรัลชัย ตรรัีตนาวทิยา

10 21066 เด็กชาย ธรีเดช สาครธนรัตน์

11 21067 เด็กชาย บญุญะเชษฐ ์กมิกลู

12 21068 เด็กชาย ปรมนิทร ์จันทร์ชุม่

13 21069 เด็กชาย ปรพัิฒน ์จันทรห์อม

14 21070 เด็กชาย พลช นลิพบิลูย์

15 21071 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปิยะสขุ

16 21072 เด็กชาย ภานุพงศ ์มสีอน

17 21073 เด็กชาย ภาสกร รักษ์ตระกลูภธูร

18 21074 เด็กชาย วงศกร โพธิส์วุรรณ์

19 21075 เด็กชาย วรสรณ์ รอดส าอางค์

20 21076 เด็กชาย ศภุชยั แสนศรมีลู

21 21077 เด็กชาย ศภุวชิญ ์อ า่แกว้

22 21078 เด็กชาย สรุเดช เบีย้จ่ัน

23 21079 เด็กหญงิ กนษิฐา จับสงัข์

24 21080 เด็กหญงิ กองกาญจน ์มพีร

25 21081 เด็กหญงิ กลุนษิฐ ์ค าเอีย่ม

26 21082 เด็กหญงิ ชยดุา หมอแจม่

27 21083 เด็กหญงิ โญธญา สอนร าแนง

28 21084 เด็กหญงิ ณัฐดิา เสอืกลา้

29 21085 เด็กหญงิ ณชิกานต ์เชีย่วชาญ

30 21086 เด็กหญงิ ดวงกมล วงคค์ า

31 21087 เด็กหญงิ ธัญลกัษณ์ เปียทอง

32 21088 เด็กหญงิ นพวรรณ พารตีา

33 21089 เด็กหญงิ ปรยิา วลิยัคณุ

34 21090 เด็กหญงิ ปัณฑติา โกสนิ

35 21091 เด็กหญงิ พมิพช์นก แสงดารา

36 21092 เด็กหญงิ ภรณ์ปภัสร ์เพ็งพทัิกษ์

37 21093 เด็กหญงิ รวพิร สดุจติต์

38 21094 เด็กหญงิ รัตตยิาพร ส าเรงิ

39 21095 เด็กหญงิ ศรัณยพ์ร มศีลิป์

40 21096 เด็กหญงิ สชุานันท ์พรรณสทุธิ์

41 21097 เด็กหญงิ อรวรรณ เล็กเลอสวรรค์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 41 คน (ชาย 22 คน และหญงิ 19 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/8

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 7205 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางพรรณภา ออ่นอทัุย และ นางสมจติร เพ็ญวจิติร

หมายเหตุ



ม.1/9

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21098 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์ศรเีดช

2 21099 เด็กชาย คณุวฒุ ิบญุศรี

3 21100 เด็กชาย ชลกร กมุภา

4 21101 เด็กชาย ชนิภัทร มสี าราญ

5 21102 เด็กชาย ณัฐนันท ์คลา้ยนุย้

6 21103 เด็กชาย ทววีฒัน ์คงขนัธ์

7 21104 เด็กชาย ธนกฤต ผาพงิ

8 21105 เด็กชาย ธนภณ จันทวลิยั

9 21106 เด็กชาย ธันวา บญุยะวฒัน์

10 21107 เด็กชาย ธรีภัทร ์อัน๋งาม

11 21108 เด็กชาย ปฏพัิทธ ์โพธิเ์พยีร

12 21109 เด็กชาย ประภกูฤต พึง่รถ

13 21110 เด็กชาย พัชรพล แสงซือ่

14 21111 เด็กชาย ภาณุภัทร เรยีนภาร

15 21112 เด็กชาย ภธูเนศ เนกข า

16 21113 เด็กชาย วรัญญู ออ่วเิชยีร

17 21114 เด็กชาย วชัรพล คลา้ยเกตุ

18 21115 เด็กชาย วฒุวิรนิทร ์วรรณแกว้

19 21116 เด็กชาย สนธยา ผลปราชญ์

20 21117 เด็กชาย สมชาย มฮูาเหม็ด

21 21118 เด็กชาย อชติพล ดวงปัญญาสวา่ง

22 21119 เด็กชาย อภเิมธนิทร ์สนิวสิษิฐ์

23 21120 เด็กหญงิ กอบกาญจน ์มพีร

24 21121 เด็กหญงิ ขวญัจริา มลูสติ ิ

25 21122 เด็กหญงิ ชลดา มัณทัศน์

26 21123 เด็กหญงิ ณชิาธาร ปานศลิา

27 21124 เด็กหญงิ ดารนิทรพ์ร จันทรอ์รา่ม

28 21125 เด็กหญงิ นพรัตน ์บัญดษิฐ์

29 21126 เด็กหญงิ นันทยิา จันทรด์ า

30 21127 เด็กหญงิ ปวนัยาณ์ เเกว้วชิติร์

31 21128 เด็กหญงิ ภัสณ์ศกิาญน ์หงษ์ทอง

32 21129 เด็กหญงิ รัชนวีรรณ ทองประเทอืง

33 21130 เด็กหญงิ วราภรณ์ สตัชาพงษ์

34 21131 เด็กหญงิ ศรัณรัตน ์เดชเทศ

35 21132 เด็กหญงิ สชุาดา สมบรูณ์ทรัพย์

36 21133 เด็กหญงิ สชุานันท ์สระทองออ่น

37 21134 เด็กหญงิ อัยยาดา เกษมณี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 37 คน (ชาย 22 คน และหญงิ 15 คน)  

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู คหกรรม 1 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสวุมิล อนิอา้ย และ นางสาวณชิกานต ์เวชกรณ์

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ



ม.1/10

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21135 เด็กชาย คณุานนท ์เหรยีญวงศกร

2 21137 เด็กชาย ชวนิโรจน ์ใชปั้ญญาธนานันท์

3 21138 เด็กชาย ชยัภัทร กุก๊มสิโตรฟ

4 21139 เด็กชาย ณัฐธัญพงศ ์เขตตก์ารณ์

5 21140 เด็กชาย ณัฐพงศ ์ศรโีสภา

6 21141 เด็กชาย ธนโชต ิใยหวงั

7 21142 เด็กชาย ธาวนิ วงษ์กยีู ้

8 21143 เด็กชาย ปณุญาพัฒน์ กลุบตุร

9 21144 เด็กชาย พสิฏิฐพ์ล สงิห์เรอืง

10 21145 เด็กชาย ภมูนิทร ์คมข า

11 21146 เด็กชาย ภรูนิทร ์ชมุพล

12 21147 เด็กชาย วสพุล มงคล

13 21148 เด็กชาย วนัชนะ พลูคุม้

14 21149 เด็กชาย สรวศิ พมิพพั์นธ์

15 21150 เด็กชาย สราวฒุ ิกันหา

16 21151 เด็กชาย อรรคพงษ์ นยิมลกัษณ์

17 21152 เด็กหญงิ กมลวรรณ ฟักศรี

18 21153 เด็กหญงิ กัญญาพัชร แสนสม

19 21154 เด็กหญงิ ขวญัทักษอร พลิกึ

20 21155 เด็กหญงิ จฬุาลกัษณ์ คงข า

21 21157 เด็กหญงิ ณภัทรดา คชคง

22 21158 เด็กหญงิ ทรรศกิา ทองสตาร์

23 21159 เด็กหญงิ ทพิากร โภคทรัพย์

24 21160 เด็กหญงิ นารากร งามดเีจรญิ

25 21161 เด็กหญงิ ปาณสิรา ออ่นอาสญั

26 21162 เด็กหญงิ เปมกิา เสอืเหลอืง

27 21163 เด็กหญงิ พรชนก ปัญญาไว

28 21164 เด็กหญงิ ภัสราภรณ์ สขุโต

29 21165 เด็กหญงิ ภญิญดา แจม่อว่ม

30 21166 เด็กหญงิ รัตนกร ภสิกัไพสฐิ

31 21167 เด็กหญงิ วรรณนษิา เอีย่มนอ้ย

32 21168 เด็กหญงิ วนัวสิา วงษ์จันทร์

33 21169 เด็กหญงิ ศศลิกัษณ์ เบีย้จรัส

34 21170 เด็กหญงิ สธุาสนิ ีอิม่อว่ม

35 21171 เด็กหญงิ สนุษิา สนีลิ

36 21172 เด็กหญงิ อารรัีตน ์แกว้คงดล

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 36 คน (ชาย 16 คน และหญงิ 20 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/10

ชือ่ สกลุ

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1403 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา สบิเอกสมพร เล็กข า และ นางฉัตรศรณ์ หาแกว้



ม.1/11

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21173 เด็กชาย จักรพันธ ์ศรสีวสัดิ์

2 21174 เด็กชาย จักรรนิทร ์ชว่ยราชการ

3 21175 เด็กชาย ชาครติ ผูม้สีตัย์

4 21176 เด็กชาย ณัฐนนท ์วเิชยีรโชติ

5 21177 เด็กชาย ณัฐพล พลอยเกดิ

6 21178 เด็กชาย ธณานัต ินวนผอ่ง

7 21179 เด็กชาย ธนพงษ์ วงษ์ส ารสิ

8 21180 เด็กชาย ธรีะชยั รัตนส์หีา

9 21181 เด็กชาย ปรัตถกร สม้ฉุน

10 21182 เด็กชาย ปรุมิ ขนุศรรีอด

11 21183 เด็กชาย พรีพัฒน ์ยอดบษุดี

12 21184 เด็กชาย ภรูวิฒัน ์แสงฟ้า

13 21185 เด็กชาย ภวูดลย ์เอีย่มอนันต์

14 21186 เด็กชาย วชัรชยั แสงอว่ม

15 21187 เด็กชาย วชิยา คุม้สขุ

16 21188 เด็กชาย สทิธโิชค แตงทรัพย์

17 21189 เด็กชาย สทิธศิกัดิ ์โพธิส์อาด

18 21190 เด็กชาย สธุรีภัทร เวฬวุนารักษ์

19 21191 เด็กชาย อนุวฒัน ์แกว้บญุฤทธิ์

20 21192 เด็กชาย อัครวนิท ์กลบีบัวขาว

21 21193 เด็กชาย อศิราชยั อรัญทมิา

22 21194 เด็กหญงิ กมลวรรณ ไกรนติย์

23 21195 เด็กหญงิ กันยากร สขุวงค์

24 21196 เด็กหญงิ เขมนจิ โยธารักษ์

25 21197 เด็กหญงิ ฐานนิทรา เมธาวทิยากรณ์

26 21198 เด็กหญงิ ณัฏฐณชิา กล า่โต

27 21199 เด็กหญงิ ธนวรรณ ค าเหลอื

28 21200 เด็กหญงิ เนตรนภา นักระนาด

29 21201 เด็กหญงิ ปภาว ีชืน่ชู

30 21202 เด็กหญงิ ปิยนุช สขุศริิ

31 21203 เด็กหญงิ ปณุยนุช ตวังาม

32 21204 เด็กหญงิ พรชนก พมินต์

33 21205 เด็กหญงิ ภาวกิา ลออลกัษณ์

34 21206 เด็กหญงิ มารณีิ ศรผีง

35 21207 เด็กหญงิ ลฎาภา วรรณสทุธิ์

36 21208 เด็กหญงิ วรัญญา ศกัดิย์ ิง่ตระกลู

37 21209 เด็กหญงิ วลิาวลัย ์ไทรงาม

38 21210 เด็กหญงิ ศธิาภรณ์ พมิพว์งศ์

39 21211 เด็กหญงิ สนุสิา อิม่อว่ม

40 21212 เด็กหญงิ สภุาวด ีไทรงาม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 40 คน (ชาย 21 คน และหญงิ 19 คน)  

หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/11

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 7206 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

เลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวมณนิทร อปูแกว้ และ นายพรีดนย ์จัตรัุส



ม.1/12

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21213 เด็กชาย กฤตภัค แสงอไุร

2 21214 เด็กชาย จักรภพ พงษ์ทองดี

3 21215 เด็กชาย จารวุัฒน ์แกวน่เขตกรรม

4 21216 เด็กชาย ฐติภัิทร กล า่ทวี

5 21217 เด็กชาย ณัฐพร ศรเีดช

6 21218 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิบตุรดาวงศ์

7 21219 เด็กชาย ธนพล พุม่กลอ่ม

8 21221 เด็กชาย ธรีวฒัน ์ใหมเขยีว

9 21222 เด็กชาย นันทน์ภัส อทิธวิบิลูย์

10 21223 เด็กชาย ปรพัิตร จันทรค์รธุ

11 21224 เด็กชาย พงคศ์ริ ิพันธวุงษ์

12 21225 เด็กชาย พงศกร เพ็งเจรญิรัตน์

13 21226 เด็กชาย พรีภัทร มทีรัพย์

14 21227 เด็กชาย ภวูดล พลูคุม้

15 21228 เด็กชาย รพภัีทร สบุนิมติ

16 21229 เด็กชาย วนัชยั สรีะวตัร

17 21230 เด็กชาย วรัีช สมบญุโภชน์

18 21231 เด็กชาย สกุฤษฎิ ์ดษิฐเจรญิ

19 21232 เด็กชาย สทุธพิงศ ์ยนืยงคฺ์

20 21233 เด็กชาย อชติพล ขวญัมา

21 21234 เด็กชาย อัครวฒัน ์ตัง้มัน่

22 21235 เด็กชาย อัมรนิทร ์วเิชยีรรัมย์

23 21236 เด็กหญงิ กัญญณัท สนทิจันทร์

24 21237 เด็กหญงิ กัลยกร แซล่ิม้

25 21238 เด็กหญงิ จันจริา เดชแสนศรี

26 21239 เด็กหญงิ ฐวิรรญภ์รณ์ วสิทิธิเ์ขต

27 21240 เด็กหญงิ ธมนวรรณ สขุเกษม

28 21241 เด็กหญงิ ธัญธร ชืน่เอกรัฐ

29 21242 เด็กหญงิ ปณุยาพร โภคะ

30 21243 เด็กหญงิ พรปวณ์ี ถิน่พังงา

31 21244 เด็กหญงิ พรสวรรค ์ประทมุมา

32 21245 เด็กหญงิ ภลินิตา แสงเดช

33 21246 เด็กหญงิ มนิตรา สรวงเทพ

34 21247 เด็กหญงิ วกิาณ์ดา บวบทอง

35 21248 เด็กหญงิ ศรสวรรค ์กลิน่นิม่นวล

36 21249 เด็กหญงิ ศริกิานต ์ไกรรักษ์

37 21250 เด็กหญงิ สพัุตรา สงัขะหะ

38 21251 เด็กหญงิ อภสิรา ปรชีาเดช

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 22 คน และหญงิ 16 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/12

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1320 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นางวรรณทนาภร ลขิติสภุณิ และ นางสาวญาณาภรณ์ จันทรห์อม



ม.1/13

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564

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

1 21252 เด็กชาย กฤธานนท ์มากมี

2 21253 เด็กชาย กฤษณะ ชมชาติ

3 21254 เด็กชาย จักรสริ ิเจรญิศลิป์

4 21256 เด็กชาย ฐติศิกัดิ ์แสงโสภา

5 21257 เด็กชาย ณัฐพล บัวมาก

6 21258 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิตา่ยหัวดง

7 21259 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิคงทน

8 21260 เด็กชาย ธนภัทร ยอดบอ่พลบั

9 21261 เด็กชาย ธนภัทร สอนแพร

10 21262 เด็กชาย นนทกร ศรพัีฒน์

11 21263 เด็กชาย นันทพงศ ์อทิธวิบิลูย์

12 21264 เด็กชาย ผดงุรัชตะ เมณฑก์ลู

13 21265 เด็กชาย พศนิ โคสา

14 21266 เด็กชาย เพชรวรากรณ์ ศรรีอด

15 21267 เด็กชาย เมธาวฒัน ์เจรญิทา้ว

16 21268 เด็กชาย รัชธพงษ์ วงษ์หมอ

17 21269 เด็กชาย วชริาวธุ เอกพันธ์

18 21270 เด็กชาย วชิยตุม ์ทองกล า่

19 21271 เด็กชาย ศรานุภัทร คงสมบัติ

20 21272 เด็กชาย สรวชิญ ์จันทมิา

21 21273 เด็กชาย สดุยอด อยูส่นทิ

22 21274 เด็กชาย สทุธสิทิธ ์เงนิบ ารงุ

23 21275 เด็กชาย อัลดา พารกิ

24 21276 เด็กชาย เอกภพ บญุนาค

25 21277 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ โคกโต

26 21278 เด็กหญงิ จารมุนต ์นลิเกษม

27 21279 เด็กหญงิ ชญาดา อนิทรเขตการ

28 21280 เด็กหญงิ ธมลวรรณ รืน่เรงิ

29 21281 เด็กหญงิ ธัญพชิชา คณุแดง

30 21282 เด็กหญงิ นันทภัทร ์จันทรด์าทอง

31 21283 เด็กหญงิ เบญญาภา มสีะอาด

32 21284 เด็กหญงิ พรสวรรค ์เบีย้จ่ัน

33 21285 เด็กหญงิ พจิติาภร เเพรงาม

34 21286 เด็กหญงิ มลธมิา ผกูโพธิ์

35 21287 เด็กหญงิ ลกัษณ์นารา บญุมาสขุ

36 21288 เด็กหญงิ ศริาโรส สวุรรณชะนะ

37 21289 เด็กหญงิ ศริพิร โสวะณากลู

38 21290 เด็กหญงิ อมรทพิย ์คลงันาค

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 38 คน (ชาย 24 คน และหญงิ 14 คน)  

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/13

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 8101 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา วา่ที ่ร.ต.หญงิ บญุญาพร นอ้ยธรรมราช และ นายศภุชยั ชอ่มะลิ

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว


