
ม.2/1

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

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

1 20163 เด็กชาย คณุานนต ์กติตคิณุตระกลู

2 20165 เด็กชาย จริพัฒน ์โคกโต

3 20167 เด็กชาย ธนพัฒน ์ปั้นนาค

4 20168 เด็กชาย ธนรักษ์ อิม่ทรัพย์

5 20171 เด็กชาย ปณต พันธช์ยั
6 20172 เด็กชาย ปรมัตถ ์แน่นอดุร

7 20173 เด็กชาย ปรัชญา ทว้มนิม่
8 20213 เด็กชาย ศรนารายณ์ ศรอีทุศิ 1/2 เปลีย่น

9 20217 เด็กชาย อกุฤษฏ ์ประคองทรัพย์ 1/2 เปลีย่น

10 20243 เด็กชาย ทวนิ วระคนัทักษ์ 1/3 เปลีย่น

11 20253 เด็กชาย ศภุณัฐ ศรษีะเกตุ 1/3 เปลีย่น

12 20297 เด็กชาย พชรเวช พนิจิธรรม 1/4 เปลีย่น
13 20177 เด็กหญงิ กชพรรณ รูรั้ก

14 20178 เด็กหญงิ กฤตญกร พกุกลิน่

15 20179 เด็กหญงิ กญัญพัชร เพยีรเขตวทิย์

16 20181 เด็กหญงิ จันทรน์ภา ยงยทุธ์

17 20182 เด็กหญงิ จริญาภา ยีแ่มน่ยงิ

18 20184 เด็กหญงิ ชนากานต ์ปลวิมา

19 20187 เด็กหญงิ ณัชชา นวะพฒิ
20 20188 เด็กหญงิ ณัฐณชิา อยูก่รดุ

21 20189 เด็กหญงิ ณัฐรนิทร ์พทุธจันทร์

22 20190 เด็กหญงิ ธัญวรรณ สงิหล์อ

23 20191 เด็กหญงิ เนตรนภา สขุเนยีม

24 20193 เด็กหญงิ ปัณณพร พรมแจม่

25 20194 เด็กหญงิ ปานชวีา จันทะเสนา

26 20195 เด็กหญงิ ภัทราภรณ์ บัวมาก

27 20197 เด็กหญงิ ลภัสรดา นลิพันธุ์

28 20199 เด็กหญงิ สาวนิ ีดนิแดง

29 20222 เด็กหญงิ จริาภรณ์ ประทมุทอง 1/2 เปลีย่น

30 20225 เด็กหญงิ ณัฐธดิา สงิหช์ยั 1/2 เปลีย่น

31 20235 เด็กหญงิ พัฐสดุา ปลดัมา้ 1/2 เปลีย่น

32 20241 เด็กหญงิ สกุัญญาพร ชุม่แจม่ 1/2 เปลีย่น

33 20267 เด็กหญงิ ณัฐธดิา โพธิว์ฒันกจิ 1/3 เปลีย่น

34 20274 เด็กหญงิ ปฐมาวด ีอะวสิุ 1/3 เปลีย่น

35 20280 เด็กหญงิ อชริญา ประมาณ 1/3 เปลีย่น

36 20281 เด็กหญงิ อัจฉราภรณ์ ตอ้งวัน้ 1/3 เปลีย่น

37 20304 เด็กหญงิ ธญีานัญ คงใหญ่ 1/4 เปลีย่น

38 20306 เด็กหญงิ นุชนาฏ ชา้งสวุรรณ์ 1/4 เปลีย่น

39 20318 เด็กหญงิ สธุสิา พันธแ์จม่ 1/4 เปลีย่น

40 20321 เด็กหญงิ ไอยรดา วงษ์ประดษิฐ 1/4 เปลีย่น

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 40 คน (ชาย 12 คน และหญงิ 28 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 7204 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวอชุกุร ชยัประภา



ม.2/2

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

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

1 20170 เด็กชาย นเรศ โกมดุ 1/1 เปลีย่น

2 20202 เด็กชาย กติตก์วนิท ์สารสีขุ

3 20203 เด็กชาย กติตณัิฏฐ ์แกว้ตาวงศ์

4 20204 เด็กชาย กติตธิัช ฉ่ัวตระกลู

5 20205 เด็กชาย กติตภิพ เชงิเอีย่ม

6 20206 เด็กชาย ชตุพิงศ ์บญุเรอืน

7 20207 เด็กชาย ณภัทสกร มัง่คัง่

8 20208 เด็กชาย ทปีกร ชนิพันธุนุ์ช

9 20209 เด็กชาย ธันวา นอ้ยไธสง

10 20210 เด็กชาย ธติชิยั หอมชา

11 20211 เด็กชาย ภคพล ศรสีงูเนนิ

12 20212 เด็กชาย ภาณุวฒัน ์ปราณีตพลกรัง

13 20214 เด็กชาย สงิหา ดอนไพวตัิ

14 20215 เด็กชาย สทุธธินา เอีย่มสอาด

15 20216 เด็กชาย อธกิาร เรอืนเย็น

16 20185 เด็กหญงิ ชนสิรา ศรรัีตน์ 1/1 เปลีย่น

17 20198 เด็กหญงิ วนัวสิา สนธเิณร 1/1 เปลีย่น

18 20218 เด็กหญงิ กชกร ธารณะ

19 20219 เด็กหญงิ กชพร รอดนลิ

20 20220 เด็กหญงิ กนกวรรณ บญุสขุ

21 20221 เด็กหญงิ กรมาศ สระทอง

22 20223 เด็กหญงิ ไชนัส ปาทาน

23 20224 เด็กหญงิ ณัชกานต ์อมรพศิาล

24 20227 เด็กหญงิ ธสิณีุ อยูเ่ย็น

25 20228 เด็กหญงิ นรศิา กลุแจง

26 20229 เด็กหญงิ นัทธช์นัน ค าเตย่

27 20230 เด็กหญงิ นภิาพร ศรวีรรณะ

28 20231 เด็กหญงิ ประกายดาว เพ็ญวจิติร

29 20232 เด็กหญงิ ปวชิญา ศรวีรรณ

30 20233 เด็กหญงิ พลอยแหวน สาระกจิ

31 20234 เด็กหญงิ พัชชรพร ศรจัีนทร์

32 20236 เด็กหญงิ พมิลวรรณ มปัี้น

33 20237 เด็กหญงิ มลทชิา พุม่ทอง

34 20238 เด็กหญงิ วราภรณ์ ทับไทย

35 20239 เด็กหญงิ วริากร ปู่ ดี

36 20240 เด็กหญงิ สริวิมิล อนิทรส์ขุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 36 คน (ชาย 15 คน และหญงิ 21 คน)  

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายบรมพงศ ์สนิบญุมา

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2

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



ม.2/3

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

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

1 20162 เด็กชาย คมกรชิ บัวทอง 1/1 เปลีย่น

2 20166 เด็กชาย ณรงศรั์กษ์ ไกรศรี 1/1 เปลีย่น

3 20169 เด็กชาย นพดล ฤทธิบ์ ารงุ 1/1 เปลีย่น

4 20174 เด็กชาย ภาณุพันธ ์อังคะสวุรรณ์ 1/1 เปลีย่น

5 20175 เด็กชาย ภมูริพ ีจันทรเ์สรวีฒัน์ 1/1 เปลีย่น

6 20176 เด็กชาย ศวิกร คงสบิ 1/1 เปลีย่น

7 20242 เด็กชาย ชษิณุพงศ ์เหมิขนุทด

8 20244 เด็กชาย ธนกร งอกผล

9 20245 เด็กชาย ธนธรณ์ ใจมัน่

10 20246 เด็กชาย ธนาวฒุ ิภมูี

11 20247 เด็กชาย ปรัชญา ไกรนติย์

12 20248 เด็กชาย ปารม ีศรภีธูร

13 20249 เด็กชาย ปิยพงษ์ จันทรพ์รม

14 20250 เด็กชาย พชิชากร อารยี์

15 20251 เด็กชาย วรีภัทร แสงสวุรรณถาวร

16 20254 เด็กชาย ศภุฤกษ์ บญุราชแขวง

17 20255 เด็กชาย สรธร ผวิอรา่ม

18 20256 เด็กชาย สริภัทร หกูวาง

19 20258 เด็กชาย อชริวตัติ ์สงิหโ์ตทอง

20 20259 เด็กชาย อภวิชิญ ์คชวารี

21 21426 เด็กชาย ฐติพัิฒน ์สวุรรณ์ เขา้

22 20196 เด็กหญงิ มณฑาทพิย ์สงิหค์า 1/1 เปลีย่น

23 20200 เด็กหญงิ สพุรรษา กาฬะเทพ 1/1 เปลีย่น

24 20201 เด็กหญงิ อรษิา ทองมา 1/1 เปลีย่น

25 20260 เด็กหญงิ กชกร เกดิสวสัดิ์

26 20261 เด็กหญงิ กาญจนา แจง้สขุ

27 20262 เด็กหญงิ เขมจริา จนิตะนา

28 20263 เด็กหญงิ จันทรวรรณ ชมภผูล

29 20264 เด็กหญงิ ญารดา ธปูบชูา

30 20266 เด็กหญงิ ณัฐณชิา เผอืกหอม

31 20268 เด็กหญงิ ณัฐรนิยี ์ขลบิทอง

32 20269 เด็กหญงิ ทักษินา เจรญิสขุ

33 20270 เด็กหญงิ ธนัญญา ซนุพัง

34 20272 เด็กหญงิ นภิาพร ศรศริิ

35 20273 เด็กหญงิ เบญจพร ข าสขุ

36 20275 เด็กหญงิ ภัคจริา พรหมอยู่

37 20276 เด็กหญงิ รจุริา สงัขดษิฐ์

38 20277 เด็กหญงิ วรัญญา ศรวีรัิตน์

39 20278 เด็กหญงิ สรัุสวด ีพงษ์ประดษิฐ์

40 20279 เด็กหญงิ เสาวลกัษณ์ เถาเอีย่ม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/3

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1215 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางชลุกีร พมิลศรี

ชือ่ สกลุ



ม.2/4

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

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

1 20164 เด็กชาย จามกิร บญุเลศิ 1/1 เปลีย่น

2 20282 เด็กชาย จักรภัทร ทองดอนเปรยีง

3 20283 เด็กชาย ณภัทร เหลอืงศภุบลูย์

4 20284 เด็กชาย ณัฐนนท ์สนุานันท์

5 20285 เด็กชาย เตชสทิธิ ์เคลอืบแกว้

6 20286 เด็กชาย ทรงพล วรผล

7 20287 เด็กชาย ธนกฤต ิจติมะกล า่

8 20288 เด็กชาย ธนวฒัน ์สนุทรบญุรักษ์

9 20289 เด็กชาย ธรีภัทร แสนชุม่ชืน่

10 20290 เด็กชาย ธรีภัทร หกูวาง

11 20291 เด็กชาย นภดล เหมพจิติร

12 20292 เด็กชาย นภัสกร มะลลิอ

13 20293 เด็กชาย นราธเิบศร ์ขมุทอง

14 20294 เด็กชาย นันทชยั ค าสอน

15 20295 เด็กชาย พงศกร ผวิเผอืด

16 20296 เด็กชาย พงศธ์ารนิ สวนมณี

17 20298 เด็กชาย อภสิร ฮวบนลิ

18 20180 เด็กหญงิ กลุจริา พันลอ้ม 1/1 เปลีย่น

19 20192 เด็กหญงิ ประกายดาว อยูสุ่ม่ 1/1 เปลีย่น

20 20299 เด็กหญงิ กัลยกร ชวูงศ์

21 20300 เด็กหญงิ ชตุกิานต ์สรุเดช

22 20301 เด็กหญงิ ฑฆิัมพร อนิทรข์ า

23 20302 เด็กหญงิ ธนภรณ์ เทอืกลาด

24 20303 เด็กหญงิ ธัญญาพัฒน์ ไกรสยั

25 20305 เด็กหญงิ นภสวรรณ ผอ่งชุม่

26 20307 เด็กหญงิ ปณุณสา มาศริิ

27 20308 เด็กหญงิ ปณุยวรี ์นวลมใีย

28 20309 เด็กหญงิ พลอยแหวน สภาพโชติ

29 20310 เด็กหญงิ เพชรพริณุ ชหูนู

30 20311 เด็กหญงิ มัสญา นิม่นวล

31 20312 เด็กหญงิ มลิตรา ศรสีงคราม

32 20313 เด็กหญงิ รวสิรา โสภาพ

33 20314 เด็กหญงิ รัชฎาพร ศรวีงษา

34 20315 เด็กหญงิ ลลติา เคนชาติ

35 20316 เด็กหญงิ วรรณภา วงัหงษา

36 20317 เด็กหญงิ วรวลญัช ์ปัณยาชวีกลุ

37 20319 เด็กหญงิ อรวรรณ พวงสมบัติ

38 20320 เด็กหญงิ อัฐฐธ์พัิล เตะ๊อุย่

39 21464 เด็กหญงิ กณภัทร ธนนาถ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 39 คน (ชาย 17 คน และหญงิ 22 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 1308 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอาทวีร ใจการณุ และ นางนลนิ ีประทมุานนท์

หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4



ม.2/5

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

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

1 20322 เด็กชาย กษิดเิดช เหมอืนแกว้

2 20323 เด็กชาย กติตศิกัดิ ์สะอาดละออ

3 20324 เด็กชาย กติตศิกัดิ ์เกดิชา้ง

4 20325 เด็กชาย กติพัิฒน ์พว่งมี

5 20326 เด็กชาย กติภิพ ป่ินทอง

6 20327 เด็กชาย เกยีรตติณุ คงสบิ

7 20328 เด็กชาย จักษณ์จเร เชเดช

8 20329 เด็กชาย จริพงศ ์สมบรูณ์ทรัพย์

9 20330 เด็กชาย เจตนพัิทธ ์ด านลิ

10 20331 เด็กชาย ชยางกรู ภูสุ่ว่รรณ์

11 20332 เด็กชาย ณณัฐ ประเสรฐิดี

12 20333 เด็กชาย ณรงคศ์กัดิ ์ภาชนะ

13 20334 เด็กชาย ทรงพล จันทรเ์กดิ

14 20335 เด็กชาย ธนบด ีตัง้มัน่

15 20336 เด็กชาย ธนาภรูพัิศ ทองค า

16 20337 เด็กชาย นพิฐิพันธ ์ยอดบอ่พลบั

17 20338 เด็กชาย นวิ คงกระพันธ์

18 20339 เด็กชาย พรรษา เรอืงรัสมี

19 20340 เด็กชาย พพัิฒน ์เหมอืนหนู

20 20341 เด็กชาย พรีพล โพธิป์ระดษิฐ์

21 20342 เด็กชาย ภมูนิทร ์ชนิครุย่

22 20343 เด็กชาย วฒุพิงษ์ สอนร าแนง

23 20344 เด็กชาย ศตวรรษ ศลิสวสัดิ์

24 20345 เด็กชาย อนุวชัญ ์จอูี้

25 20346 เด็กหญงิ ขวญัเเกว้ กลา้ประสทิธิ์

26 20347 เด็กหญงิ ณัชชา แสงทอง

27 20348 เด็กหญงิ ทฆิัมพร ดอนจอมทอง

28 20349 เด็กหญงิ ธรวด ีพลูเอีย่ม

29 20350 เด็กหญงิ ธดิาภา วงคเ์ปียง

30 20351 เด็กหญงิ บัวตอง พัฒวี

31 20352 เด็กหญงิ ปณัดดา จันทรจ์าด

32 20353 เด็กหญงิ ปทติตา เสีย่งวงค์

33 20354 เด็กหญงิ ปณุยาพร นวมนาคะ

34 20355 เด็กหญงิ พัชร ีสดสะอาด

35 20356 เด็กหญงิ วรรัตน ์ศรภีธูร

36 20357 เด็กหญงิ วราภรณ์ จันทรห์อม

37 20358 เด็กหญงิ วราภรณ์ บญุสรรค์

38 20359 เด็กหญงิ สริพิมิล สสีกุ

39 20360 เด็กหญงิ สชุานาถ กลิน่นิม่นวล

40 20361 เด็กหญงิ อรชิา วงศส์มุา

41 21427 เด็กหญงิ ศริลิกัษณ์ ประกอบบญุ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 41 คน (ชาย 24 คน และหญงิ 17 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/5

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1118 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางจติตมิา สพัุฒน์ และ นางสาวศศภัิสสร พลูทอง

ชือ่ สกลุ



ม.2/6

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

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

1 20362 เด็กชาย กติตกิานต ์อาจผึง่

2 20363 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์เวนุธา

3 20364 เด็กชาย จริวฒัน ์ใจจรมิ

4 20365 เด็กชาย ซอรนันท ์ซอ

5 20367 เด็กชาย ณัฐพนธ ์ปั้นหุน่

6 20368 เด็กชาย ณัฐภมู ิคมเขยีว

7 20370 เด็กชาย ธรรมนูญ แสงมี

8 20371 เด็กชาย ธัญเทพ เจรญิจติร

9 20372 เด็กชาย ธรีวฒัน ์ทองเชือ้

10 20373 เด็กชาย นรัิตศิยั พนมพรรณ์

11 20374 เด็กชาย พงศกร ข าเหมอืน

12 20375 เด็กชาย พสิฐิ ออน่เกตุ

13 20376 เด็กชาย พรีพัฒน ์เดอืนทอง

14 20377 เด็กชาย ภัทรพล แชม่ชู

15 20378 เด็กชาย ภานุวฒัน ์เกดินวล

16 20379 เด็กชาย ภรูนิทร ์คลา้ยพงษ์

17 20380 เด็กชาย วรโชต ิศรขีวญั

18 20381 เด็กชาย วสนิ ภมูกิระจา่ง

19 20382 เด็กชาย ววิฒัน ์พกุเขม้

20 20383 เด็กชาย ศวิกร นลิวจิติร

21 20384 เด็กชาย ศภุวชิญ ์ขนุศรรีอด

22 20385 เด็กชาย อัฑฒกร ท าบญุยิง่

23 21428 เด็กชาย จักรวฒุ ิแกว้มา เขา้

24 21429 เด็กชาย ปัณณวชิญ ์ใหมทอง เขา้

25 21430 เด็กชาย กฤตนิ ด าจิ เขา้

26 21431 เด็กชาย พชิติพล งามการ เขา้

27 21432 เด็กชาย ณัฐชนน ตา่งใจ เขา้

28 21433 เด็กชาย ไชยวฒัน ์สขุทพิย์ เขา้

29 20386 เด็กหญงิ จันทัปปภา อนิยงค์

30 20387 เด็กหญงิ ญาฎา สขุอิม่

31 20388 เด็กหญงิ ณัชชา จนีพัด

32 20389 เด็กหญงิ ณัฐชยา ลาเทศ

33 20390 เด็กหญงิ ณชิาภัทร กสกิาร

34 20391 เด็กหญงิ ณริาวรรณ สนิเนยีม

35 20392 เด็กหญงิ นันทดิา กระจา่งศรี

36 20393 เด็กหญงิ ปาณติา วงษ์หอม

37 20394 เด็กหญงิ พลอยชมพู พลูเกลีย้ง

38 20395 เด็กหญงิ วรศิรา เงนิกลม

39 20396 เด็กหญงิ วสมุด ีมาหมืน่

40 20397 เด็กหญงิ ศศวิรรณ ธนะมัน่

41 20398 เด็กหญงิ ศริภัส แสงสรอ้ย

42 20399 เด็กหญงิ ศริลิกัษณ์ ขาวจันทร์

43 20400 เด็กหญงิ อธชิา เอีย่มนอ้ย

44 20401 เด็กหญงิ อรนภา นกใหญ่

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 44 คน (ชาย 28 คน และหญงิ 16 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นางสาวศริพิร ศรผีึง้ และ นางสาวพมิพน์ภา มาลัย

ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/6

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู คหกรรม 2 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)



ม.2/7

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

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

1 20402 เด็กชาย จักรรนิทร ์สรอ้ยทอง

2 20403 เด็กชาย จติตพัิฒน ์ฤทธิป์ระเสรฐิ

3 20404 เด็กชาย ชยามร ภูส่วุรรณ์

4 20405 เด็กชาย ชยัพร พรมไทยสงค์

5 20407 เด็กชาย ธนเดช แมน้พว่ง

6 20408 เด็กชาย ธวชัชยั ชืน้เเสง

7 20409 เด็กชาย ธรีภัทร พลูเกลีย้ง

8 20410 เด็กชาย ธรีภัทร ฉัตรโพธิ์

9 20411 เด็กชาย นนทกร จันทรก์ล า่

10 20412 เด็กชาย นัทธพงศ ์สงิสม

11 20413 เด็กชาย พัสกร กร่ันแยม้

12 20414 เด็กชาย พรีทัต จันทคดั

13 20415 เด็กชาย พฒุพิงศ ์ศรรีอด

14 20416 เด็กชาย ภรีพงษ์ วงษ์อ าภา

15 20417 เด็กชาย ภรู ิค ามา

16 20418 เด็กชาย มงคล เรือ่ศรจัีนทร์

17 20419 เด็กชาย วชริวทิย ์แกว้ไพฑรูย์

18 20420 เด็กชาย ศลิา เรอืงตาตะ

19 20421 เด็กชาย ศวิกร จันทรก์ระจา่ง

20 20423 เด็กชาย อธวิฒัน ์สงัขอ์อ่น

21 21434 เด็กชาย จักรกฤษ คงเพชรศกัดิ์ เขา้

22 20424 เด็กหญงิ กฤตยิาวด ีสดสะอาด

23 20425 เด็กหญงิ จฑุาทพิ แกว้โต

24 20426 เด็กหญงิ ทพิรดา เชือ่มเป็น

25 20427 เด็กหญงิ ธัญรดา เชือ้รอด

26 20428 เด็กหญงิ ธัญวรัตม ์มาสงา่

27 20429 เด็กหญงิ นันทพร วรรณา

28 20430 เด็กหญงิ นันธชิา แชม่ตา

29 20431 เด็กหญงิ ปารติา เทศถัน

30 20432 เด็กหญงิ พรศริ ิบางเหลอืง

31 20433 เด็กหญงิ มนัสนันท ์ศรนีารอด

32 20434 เด็กหญงิ ลกัษม ีเผา่ณมิมาน

33 20435 เด็กหญงิ ลกัษิกา กลอ่มยัง

34 20436 เด็กหญงิ สรินิทรา ชืน่บญุ

35 20437 เด็กหญงิ สพุชิญา มิง่เมอืง

36 20438 เด็กหญงิ สภัุสสร คณุประสาท

37 20439 เด็กหญงิ โสรญา เขาแกว้

38 20440 เด็กหญงิ อารรัีตน ์สดุเขยีน

39 20441 เด็กหญงิ อนิทรธ์ริา ไหมทอง

40 20779 เด็กหญงิ ณัฐวภิา มัน่คง

41 21463 เด็กหญงิ กนกพร ยิม้ละมัย เขา้

42 21472 เด็กหญงิ กัลยกร ลิม้สวุรรณ์ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 42 คน (ชาย 21 คน และหญงิ 21 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/7

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 8102 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวบงกชรัตน ์โลหะกรด และ นายปัญญา พรมพทัิกษ์

ชือ่ สกลุ



ม.2/8

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

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

1 20442 เด็กชาย กรกว ีเทพประสทิธิ์

2 20443 เด็กชาย กรรชยั ญาญศกัดิ์

3 20444 เด็กชาย กฤตพิงศ ์ค ามลูตรี

4 20445 เด็กชาย กติตธิัช สญัจร

5 20446 เด็กชาย กติตภิพ ชยัณรงค์

6 20447 เด็กชาย กติภิมู ิศรเีอีย่ม

7 20448 เด็กชาย ชยัณรัตน ์กวุะลยั

8 20449 เด็กชาย ชยัฤทธิ ์อิม่อารมย์

9 20450 เด็กชาย ณพล สวุรรณแยม้

10 20451 เด็กชาย ดารากร ตาเวยีง

11 20452 เด็กชาย เดชชาต ิเขยีวดี

12 20453 เด็กชาย เตชนิท ์โชตรัิตน์

13 20454 เด็กชาย ทศวรรษ พันธมติร

14 20455 เด็กชาย ธรีะเดช ดวงจติร

15 20456 เด็กชาย นันทพงศ ์แสนสง

16 20458 เด็กชาย บญุญฤทธิ ์มหาสงิห์

17 20459 เด็กชาย พรีภัทร ์บางเหลอืง

18 20460 เด็กชาย ภาณุวชิญ ์ประสงคส์รา้ง

19 20461 เด็กชาย รพภัีทร นัดดาพรหม

20 20462 เด็กชาย รัฐชยั พันอน้

21 20463 เด็กชาย วสิษิฐพ์ล ศริทัิย

22 20464 เด็กชาย ศลิา แตงนวลจันทร์

23 20466 เด็กหญงิ กชพรรณ บัวเพชร

24 20467 เด็กหญงิ ขวญัฤด ีศรสีวสัดิ์

25 20468 เด็กหญงิ ชนกิานต ์อพัุฒน์

26 20469 เด็กหญงิ ชลภชิา สวุบิัว

27 20470 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ใยส าลี

28 20471 เด็กหญงิ ณัฐภัสสร มากทอง

29 20472 เด็กหญงิ นภัสรา บรูณ์ชนะ

30 20473 เด็กหญงิ น ้าผึง้ พันธจั์นทร์

31 20474 เด็กหญงิ พัชราพร ไกรสงัข์

32 20475 เด็กหญงิ รัตตนัญา หมูพ่ยัคฆ์

33 20476 เด็กหญงิ รุง่รว ีนาคกะเสน

34 20477 เด็กหญงิ วรพร คลา้ยกรตุ

35 20478 เด็กหญงิ วนัวษิา ศลิอยู่

36 20479 เด็กหญงิ ศวิาพร จ านงค์

37 20480 เด็กหญงิ สกลุทพิย ์รังสขุ

38 20481 เด็กหญงิ สวุมิล สุม่ทรัพย์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

เลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/8

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1420 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายเสาวภาค เหล็กแจง้ และ นางสาวศริภัิทร มั่นเขตกจิ

หมายเหตุ



ม.2/9

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

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

1 20482 เด็กชาย กมุภา เหมอืนสงัขด์ี

2 20483 เด็กชาย จักรพงษ์ โมราสขุ

3 20484 เด็กชาย จริพงศ ์ประเสรฐิทอง

4 20485 เด็กชาย จริวฒัน ์จพูุม่

5 20486 เด็กชาย เจษฎากรณ์ ราชญา

6 20487 เด็กชาย ฐติกิร ทมิเเพร

7 20488 เด็กชาย ณัฐธวชั จันทร์ตะ๊

8 20489 เด็กชาย ดนัย อ า่สกลุ

9 20490 เด็กชาย เตชดิ เฮ็งทับทมิ

10 20491 เด็กชาย ธนัช จนิา

11 20492 เด็กชาย ธัญวฒุ ิสงัขโย

12 20493 เด็กชาย นนทกร เพ็ญภู่

13 20494 เด็กชาย นพกร กีห่รัิญ

14 20495 เด็กชาย บรุนิทร ์สขุเกษม

15 20496 เด็กชาย ปิต ิพุม่ทวี

16 20497 เด็กชาย ปิตกิร จันทนา

17 20498 เด็กชาย ภานุพงศ ์สนีลิ

18 20499 เด็กชาย รัฐศาสตร ์จบดี

19 20500 เด็กชาย เลศิฤทธิ ์กองชา้ง

20 20501 เด็กชาย ศษิฏศ์กร มว่งสวุรรณ์

21 20502 เด็กชาย สภัยา สทิธขิจรสกลุ

22 20503 เด็กชาย สทุวิสั ดว้งเกดิ

23 20504 เด็กชาย สพุจน ์สขุส าราญ

24 20506 เด็กหญงิ ณชิาภัทร ราชสมบัติ

25 20507 เด็กหญงิ ธมลวรรณ ยิม้หมวก

26 20508 เด็กหญงิ ธันยพร เรอืงค าศลิป

27 20509 เด็กหญงิ นฤมล อุน่ศรี

28 20510 เด็กหญงิ นันทน์ภัส เลศิโสภาภริมย์

29 20511 เด็กหญงิ ปณดิา ค าสทิธิ์

30 20512 เด็กหญงิ ไปรยา เพ็งหยวก

31 20513 เด็กหญงิ พรกมล มนุนิทร

32 20514 เด็กหญงิ พรนภัส จันทร์พรม

33 20515 เด็กหญงิ พรนภิา บา้นแกง่

34 20516 เด็กหญงิ รัฐนันท ์ทองแพ

35 20517 เด็กหญงิ วกิันดา กัณทะเกตุ

36 20518 เด็กหญงิ ศริภัสสร บญุมาก

37 20519 เด็กหญงิ สริาวรรณ สงิหรั์กษ์

38 20520 เด็กหญงิ สชุาดา เรอืงอยู่

39 20521 เด็กหญงิ สภัุสสรา เทยีนข า

40 21435 เด็กหญงิ พณิทอง คงศตัรา เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 40 คน (ชาย 23 คน และหญงิ 17 คน)  

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/9

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 7201 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายปิยะพงศ ์แสงเงนิ และ นางสาวสรุนิทรา แสงฤทธิ์

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ



ม.2/10

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

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

1 20522 เด็กชาย กฤตเมธ ขอนทอง

2 20523 เด็กชาย เกรยีงไกร ศรบีตุรตา

3 20524 เด็กชาย จติตพัิฒน ์สรอ้ยสวุรรณ

4 20525 เด็กชาย จริเดช ดาวลัย์

5 20526 เด็กชาย จริาย ุสมิตะมะ

6 20527 เด็กชาย ชยัณรงค ์ใจอนิทร์

7 20528 เด็กชาย ชยัมงคล นชิาจันทร์

8 20529 เด็กชาย ชยัวฒัน ์แวดเชย

9 20530 เด็กชาย ณัฐพัฒน ์ชืน่อารมณ์

10 20531 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิพรมเพยีร

11 20532 เด็กชาย ธนกฤต จันทะมี

12 20533 เด็กชาย ธนัชทัศน ์ธนัษพรวรสกลุ

13 20534 เด็กชาย ธาวนิ ฟ้าภญิโญ

14 20535 เด็กชาย ธติพัิฒน์ ไกกาศ

15 20536 เด็กชาย พงรวชิญ ์ธัญญเจรญิ

16 20537 เด็กชาย พรีเดช บญุโส

17 20538 เด็กชาย เพชรมงคล พว่งพันธุ์

18 20539 เด็กชาย ภาคนิ จันทะบรุี

19 20540 เด็กชาย ภตูะวนั ค าสนุา

20 20541 เด็กชาย ภปูระวัฒน ์พลอยประดับ

21 20542 เด็กชาย ยศพัฒน ์แสวงั

22 20543 เด็กชาย วลิเลีย่ม เสอืเจรญิ

23 20545 เด็กชาย วรีากร พลหนุ่ย

24 20546 เด็กชาย ศริภัทร ศรสีมเตรยีม

25 20547 เด็กชาย ศภุกร หัตถสารโสภณ

26 20548 เด็กชาย ศภุวชิญ ์นาคเปรม

27 20549 เด็กชาย อชวิรา แตงทอง

28 21436 เด็กชาย วรเมธ ราชวงั เขา้

29 20550 เด็กหญงิ โชตกิา โมราสขุ

30 20551 เด็กหญงิ ญาดา อิม่สมบรูณ์

31 20552 เด็กหญงิ ณัฐกานต ์อว่มทอง

32 20553 เด็กหญงิ ธนัญญา ทองสขุ

33 20554 เด็กหญงิ ธัญชนก ภรณ์มงคลเลศิ

34 20555 เด็กหญงิ นันทการ ป่ินอ านาจ

35 20556 เด็กหญงิ บญุศริ ิเกยีรตสิทุธจติ

36 20557 เด็กหญงิ พรนภัส สขุแชม่

37 20558 เด็กหญงิ พรมพร ฤทธมิหันต์

38 20559 เด็กหญงิ วรรณวนา บญุเพยีร

39 20560 เด็กหญงิ ศศกิานต ์มัน่เขตกจิ

40 20561 เด็กหญงิ ศริธิันวา แยม้โต

41 21437 เด็กหญงิ พลอยแสงเพชร ข านาค เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 41 คน (ชาย 28 คน และหญงิ 13 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/10

ชือ่ สกลุ

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1318 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอษุา ทองออ่น และ นายศภุชัย ชลาสนิธุ์



ม.2/11

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

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

1 20562 เด็กชาย กฤษฎา เเกว้พมิาย

2 20563 เด็กชาย กติตพัิศ ทับแคลน

3 20564 เด็กชาย จริาย ุจันทรน์อ้ย

4 20565 เด็กชาย ชชูพี สนิบญุมา

5 20566 เด็กชาย ณัฐนันท ์สวงวนศกัดิ์

6 20567 เด็กชาย ธนพงศ ์ชนิสงคราม

7 20569 เด็กชาย ธติกิร สระทองแร่

8 20570 เด็กชาย ธรีภัทร แจม่มณี

9 20571 เด็กชาย นราทร อ านวยชยั

10 20573 เด็กชาย พัชรพงษ์ ผกูโพธิ์

11 20574 เด็กชาย ภัทรธนันท ์ไหวสจิติร

12 20575 เด็กชาย ภาณุเดช พะนมวาส

13 20577 เด็กชาย วชิยั เรอืงฤทธิ์

14 20578 เด็กชาย วรีภัทร ธชิากรณ์

15 20579 เด็กชาย สราวฒุ ิศริจัินโท

16 20580 เด็กชาย สริภพ สงัขอ์อ่น

17 20582 เด็กชาย หัสชยั แสงอรณุ

18 20583 เด็กชาย อดศิกัดิ ์สาลี

19 20584 เด็กชาย อลงกรณ์ บัวเทศ

20 20787 เด็กชาย นติพัิฒน ์ศริสิมัพันธ์

21 20789 เด็กชาย ธนัตต ์ชนะแดง

22 20586 เด็กหญงิ จรยิา ชาตบิตุร

23 20587 เด็กหญงิ จันทรธ์ลิา รักบญุ

24 20588 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน ์ลอยมา

25 20589 เด็กหญงิ ธัญชนก กรณีย์

26 20590 เด็กหญงิ ปัณฑติา จันทฤก

27 20591 เด็กหญงิ พรณภิา สายทอง

28 20592 เด็กหญงิ พลอยชมพู กสกิาร

29 20593 เด็กหญงิ เพ็ญพชิชา พชิยัชม

30 20594 เด็กหญงิ ลกัษิกา บญุพันธ์

31 20595 เด็กหญงิ วรรณฤด ีอุน่คอย

32 20596 เด็กหญงิ วรรณวสิา สขุแชม่

33 20597 เด็กหญงิ วรศิรา ชยัสกุัญญาสนัต์

34 20598 เด็กหญงิ วสนัุนท ์วสัแสง

35 20599 เด็กหญงิ ศศปิระภา ไผป่ระเสรฐิ

36 20600 เด็กหญงิ ศวิปรยีา บอกวงค์

37 20601 เด็กหญงิ สพุชิฌาย ์โพดาราม

38 20785 เด็กหญงิ จันทรท์พิย ์จันทรห์อม

39 21438 เด็กหญงิ เครอืวลัย ์คงตี่

  เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 39 คน (ชาย 21 คน และหญงิ 18 คน)  

หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/11

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1412 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

เลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางพนดิา พ่อคา้ และ นางสาวพลอยชมพ ูมบีญุ



ม.2/12

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

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

1 20602 เด็กชาย คณาธปิ อนิทรย์ังดี

2 20604 เด็กชาย จริพัฒน ์สสีดใส

3 20605 เด็กชาย จมุพล ประเสรฐิทอง

4 20606 เด็กชาย ชยัยา สงิหบ์ญุ

5 20607 เด็กชาย ฐติามร สบืสงิห์

6 20608 เด็กชาย รัชพล ฤทธิฉ์ ่า

7 20609 เด็กชาย ธนพล เพชรถกึ

8 20610 เด็กชาย ธนาภวูภัสสร ์เต็งสกลุนาม

9 20611 เด็กชาย ธรีภัทร วรวาท

10 20612 เด็กชาย นรบด ีชนะโลก

11 20613 เด็กชาย ภมูริพ ีโพธชิยั

12 20614 เด็กชาย รัฐภมู ิปาสงูเนนิ

13 20615 เด็กชาย วงศกร อุน่สนทิ

14 20616 เด็กชาย วรีกร วงษ์วลิยัทอง

15 20617 เด็กชาย ศกัดิพ์ล จันดง

16 20618 เด็กชาย สทิธชิยั สงัขท์อง

17 20619 เด็กชาย อดศิกัดิ ์มัง่มี

18 20620 เด็กชาย อัฐคณาภมู ิรอดสวสัดิ์

19 20783 เด็กชาย สพุศนิ อิม่เขยีว

20 21461 เด็กชาย ชนาธปิ จนิตะนา เขา้

21 20621 เด็กหญงิ กัลยรัตน ์ดสีขุ

22 20622 เด็กหญงิ จริาภา เหมอืนสงัดี

23 20623 เด็กหญงิ เจนนศิา ก าเนดิผล

24 20624 เด็กหญงิ ณัฐกานต ์แหลมเขาทอง

25 20625 เด็กหญงิ ณัฐณสิา พรรณการ

26 20626 เด็กหญงิ ตรเีนตร เจตเกษกจิ

27 20627 เด็กหญงิ ธัญรดา รัตนสขุ

28 20628 เด็กหญงิ ธติมิา อึง่ทอง

29 20629 เด็กหญงิ น ้าฝน ฉาบเพชร

30 20630 เด็กหญงิ ป่ินมนัท กรานกลา้

31 20631 เด็กหญงิ พรนภัส บัวขม

32 20632 เด็กหญงิ พมิพม์าดา ใจรัก

33 20633 เด็กหญงิ แพรวนภา เรอืนเย็น

34 20634 เด็กหญงิ ภัทราภรณ์ ปั้นกอ้น

35 20635 เด็กหญงิ ยิง่ลกัษณ์ ไหมทอง

36 20636 เด็กหญงิ วรรณวสิา นลิคช

37 20637 เด็กหญงิ วราวรรณ ตา่ยหัวดง

38 20638 เด็กหญงิ วลิาสนิ ีวรรณนาค

39 20640 เด็กหญงิ อรวรรณ แจม่อว่ม

40 20641 เด็กหญงิ อรญิญา ค าของ

41 21439 เด็กหญงิ อยัรดารนิทร ์โชตภิชิานนท์ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 41 คน (ชาย 20 คน และหญงิ 21 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/12

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 1417 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางพมิลพรรณ ทาจวง และ นางสาวสมุติตรา ใจกล า่


