
ม.4/1

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

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

1 18916 นาย ธนกร เมณฑก์ลู

2 18922 นาย ภรูณัิฐ บัวรอด

3 18954 นาย กติตพิงศ ์บญุเกษม

4 18960 นาย พงศภ์รีะ สนิสวุรรณ์

5 18961 นาย พรีณัฐ เอีย่มวรรณ
6 18964 นาย ศตคณุ อดุมวงษ์

7 19003 นาย วทิวสั โชคทวพีาณชิย์
8 19155 นาย กฤต สดุตะกู

9 19320 นาย ธนากร ตัง้ตรงเกยีรติ

10 21291 นาย ทัตเทพถริ ลีถ้ริพัศ

11 21292 นาย มงคล พนิผอ่ง

12 21293 นาย เมอืงทอง วงสวงิ
13 18886 นางสาว กชพร ปราบปัญจา

14 18894 นางสาว ณัฐกานต ์ทว้มนิม่

15 18896 นางสาว ปาลติา ไผชู่

16 18897 นางสาว ไผห่ลวิ เกดิปาน

17 18899 นางสาว พสดุา ฉัตรโชตกิมาก

18 18900 นางสาว ภัสสร ผายภักดี

19 18902 นางสาว เย็นฤด ียอดหงษ์
20 18903 นางสาว รุง่ทวิา เรอืงโพธิ์

21 18904 นางสาว ลลติา สรุะดม

22 18906 นางสาว วลัยา แสงบญุสง่

23 18908 นางสาว ศศกิานต ์ตา่งเกตุ

24 18932 นางสาว กชกร ยะปะมัย

25 18966 นางสาว กิง่กาญจน ์นาคกะเสน

26 18968 นางสาว จริภญิญา ทัดนุ่ม

27 18971 นางสาว ชนกิานต ์วเิก็ง

28 18977 นางสาว ธมกร มหาโพธิ์

29 18980 นางสาว นพิาดา สงัขดษิฐ์

30 18982 นางสาว ปรยีานุช ขนุอาจ

31 18989 นางสาว สายธาร ยิม้ยอ่ง

32 19007 นางสาว กรกมล สงิหล์อ

33 19015 นางสาว นรากรณ์ อยูพุ่ม่

34 19019 นางสาว พลอยนภา นลิวจิติร

35 19021 นางสาว พมิพล์ภัส กอ้นทอง

36 19027 นางสาว วศนิ ีค าสมัย

37 19029 นางสาว สดุา เสอือดุม

38 19057 นางสาว ปรชิญา ใจหลกั

39 19097 นางสาว จารว ีออ่นเขตร์

40 19150 นางสาว สขุพชิญาย ์ชาตสิทุธิ์

41 19179 นางสาว นันทชิา ปานกรด

42 19260 นางสาว นพภัสสร กาแกว้

43 21294 นางสาว จรินันท ์มว่งนอ้ยเจรญิ

44 21295 นางสาว ลวณัรัตน ์อนิทส์วุรรณ์

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 44 คน (ชาย 12 คน และหญงิ 32 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1110 แผนการเรยีน วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ี(ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางเกวล ีชนะชยั



ม.4/2

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

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

1 18880 นาย พลกฤต นิม่พงษ์

2 19040 นาย ธนัช พุม่เกดิ

3 19084 นาย เนรมติ ค าพร

4 19157 นาย เกยีรตศิกัดิ ์แสงดษิฐ

5 19160 นาย ณัฐวฒุ ิกระแสโสม

6 19167 นาย ปัญจพล คลา้ยสมมตุิ

7 19196 นาย จตรุวชิญ ์กล า่เจรญิ

8 19204 นาย ปรนิทร ปั้นนาค

9 19293 นาย ศภุณัฐ จันทรจ์อ่ง

10 21296 นาย ณัฐสทิธิ ์แสงแกว้

11 21297 นาย ธนายตุ มาฤาษี

12 21298 นาย ธรีภัทร แซล่ี้

13 21299 นาย วรวฒุ ิอนิทัศน์

14 21300 นาย อดเิดช บญุเชย

15 21474 นาย กรรณ จันทรศ์รี เขา้

16 18937 นางสาว ทัศนฐ์วรรณ นนิจันทร์

17 18969 นางสาว จรัิญญา จมุพล

18 18974 นางสาว ณัฐธดิา บญุบ ารงุ

19 18983 นางสาว เปมกิา บ าเพ็ญ

20 19018 นางสาว นุจรนิทร ์สะทองแดง

21 19023 นางสาว เมธาว ีกติตปิระสพสขุ

22 19152 นางสาว อฑติญา โพธิท์องค า

23 19177 นางสาว ฐติมิา เกตมุณีชยัรัตน์

24 19178 นางสาว ณัฐฐพร นมิสวุรรณ์

25 19218 นางสาว กัญญารัตน ์ครีวีรรณ

26 19227 นางสาว มลฤด ีพุม่เกดิ

27 19255 นางสาว กนกพร โมกขศ์กัดิ์

28 19298 นางสาว กติตวิรา ธนากติตเิมธากลุ

29 19305 นางสาว นพรัตน ์แกว้เกตุ

30 19312 นางสาว อาภาภัทร สารี่

31 19313 นางสาว อษุา สรีะวตัร

32 21301 นางสาว กลุณัฐ ใยคง

33 21302 นางสาว จริาภรณ์ ขนุหมืน่

34 21303 นางสาว จฑุามาศ ป่ินโต

35 21304 นางสาว ญาโณบล เย็นสขุ

36 21305 นางสาว ดวงชญาพร พันทะวงษ์

37 21306 นางสาว นฤมล เฟ่ืองนอ้ย

38 21307 นางสาว นันทชิา เกตเุรอืง

39 21308 นางสาว นติฐาพร อนิทรอ์น้

40 21309 นางสาว เนตรนภา เฟ่ืองนอ้ย

41 21310 นางสาว เบญจมาศ เกลยีวกลม

42 21311 นางสาว รุง้ตะวนั บญุเอีย่ม

43 21312 นางสาว วนดิา ทองฤทธิ์

44 21313 นางสาว ศรสวรรค ์สมบญุโภชน์

45 21314 นางสาว สภุาวรรณ แสงสม

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 45 คน (ชาย 15 คน และหญงิ 30 คน)  

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสเุมธ สระทองแป้น

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2

คณะ ไกลกงัวล หอ้งโฮมรมู 1315 แผนการเรยีน วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ี(ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)



ม.4/3

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

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

1 18965 นาย สทิธกิร ไพรสงิห์

2 19090 นาย รัชชานนท ์ออ่นศรี

3 19205 นาย พสิฐิชยั สขุขวญั

4 19214 นาย สทิธพิงษ์ โพธิม์งคล

5 19321 นาย ธรรมกานต ์กันเกษ

6 21315 นาย ธรรณ์ธร อูช่มภทูอง

7 21316 นาย ธรีพงษ์ นพัิฒน์

8 21317 นาย ธรัีตม ์พันธรุพงศ์

9 21318 นาย ภัทรดนัย สมเพยีร

10 21319 นาย วชัรศกัดิ ์ยงไธสง

11 21473 นาย ณัฐชนนท ์สทิธสิมาน เขา้

12 18910 นางสาว สภุาวด ีเงนิบ ารงุ

13 18950 นางสาว วภิาวณีิ อนุยรู

14 18970 นางสาว จริาภรณ์ วงศร์อด

15 18984 นางสาว แพรวา เนตรปรชีา

16 18986 นางสาว มนัชญา วา่งเวน้

17 19024 นางสาว ยวษิฐา ผาสขุขี

18 19026 นางสาว วรดา วงคเ์ปียง

19 19102 นางสาว นันทยิา วงษ์จันทร์

20 19106 นางสาว เปรมฤด ีจ าปาศรี

21 19109 นางสาว วรรณวภิา ทพิยก์ระโทก

22 19136 นางสาว คตีภัทร ฉัตรโพธิ์

23 19137 นางสาว จนิดารัตน ์จันทรแ์สง

24 19151 นางสาว สพัุตรา บตุรศรี

25 19176 นางสาว กมลรัตน ์แกว้ออ่น

26 19223 นางสาว ฐติยิาภรณ์ เดชแสนศรี

27 19226 นางสาว นันทชิา แตงนวลจันทร์

28 19229 นางสาว วรศิรา ศานตธิารา

29 19231 นางสาว สวุดิา ใจเสงีย่ม

30 19233 นางสาว อารสิา เหลา่ลมุพกุ

31 19271 นางสาว ศศกิานต ์ฉวไีทย

32 20133 นางสาว พรนภา จันทราภรณ์

33 20146 นางสาว กนกพัชร สจุรติอมรา

34 20154 นางสาว ณัฐญาดา เข็มทอง

35 21320 นางสาว ชญานนิ มาสอน

36 21321 นางสาว ชฎารัฐ สวุรรณบาง

37 21322 นางสาว ฐติญิาพร เดชเทศ

38 21323 นางสาว ธดิาพรรณ์ คลอ่งแคลว่

39 21324 นางสาว บญุยาพร ป้อมนอ้ย

40 21325 นางสาว เบญญาภา ลมัยศ

41 21326 นางสาว สาธติากร แกน่โต

42 21327 นางสาว สภุาวรรณ บญุยัง

43 21328 นางสาว โสรยา สงิหล์ี

44 21329 นางสาว อธติา สขุเกษม

45 21470 นางสาว ปพชิญา พรมเดือ่ เขา้

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 45 คน (ชาย 11 คน และหญงิ 34 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/3

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1402 แผนการเรยีน วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ี(ขอ้มลูวันที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางศศลิักษณ์ ปานเลศิ และ นางกนกพร จนีมหันต์

ชือ่ สกลุ



ม.4/4

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

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

1 19001 นาย ภากรพงศ ์เบีย้จรัส

2 19041 นาย นพไพสษิฐ ์ทพิยช์าคร

3 19126 นาย ปัณณวชิญ ์เนยีมนาช

4 19130 นาย ศริภัทร บญุเรอืง

5 19156 นาย เกยีรตศิกัดิ ์ฉัตรโพธิ์

6 19172 นาย วรีภัทร ทับทมิเล็ก

7 19240 นาย จารพุงศ ์ใจใจ

8 20784 นาย ปราชยานนท ์สกิาร

9 21330 นาย กติชิยัต ์มะณี

10 21331 นาย ชยพล คงคาวทิรู

11 21332 นาย ณัฐวตัร ปรากฏวงศ์

12 21333 นาย รณกฤต พวงสมบัติ

13 18943 นางสาว ปรญีา ภักดกีลาง

14 18985 นางสาว ภษูณศิา คงกลัน่ดี

15 19012 นางสาว ณัฐธดิา เกตสุ าโรง

16 19017 นางสาว นสิากร เชยจันทร์

17 19070 นางสาว สริาวรรณ ศรบีรรเทา

18 19103 นางสาว บษุกร เครอืพนิธุ์

19 19141 นางสาว ธนดิา หมูอ่ าพันธ์

20 19190 นางสาว สพัุตรา พรมานะ

21 19219 นางสาว จฬุาลกัษณ์ พวงปรกึ

22 19220 นางสาว ชญาภา ผูว้เิศษ

23 19225 นางสาว นพรัตน ์วเิศษเสอื

24 19228 นางสาว เยาวลกัษณ์ พวงปรกึ

25 19232 นางสาว โสภตินภา นาคออ่น

26 19263 นางสาว ปณชิา เขยีวอบุล

27 19344 นางสาว กลอ่งบณุ พุม่สละ

28 19345 นางสาว กัญญาณัฐ เรง่สงูเนนิ

29 21334 นางสาว กฤตมณ ศรกีลุสดุา

30 21335 นางสาว กัญญากร ยันยง

31 21336 นางสาว ชญาดา พลูทัพ

32 21337 นางสาว นันธดิา พึง่สวสัดิ์

33 21338 นางสาว นรัิชพร สมบรูณ์พันธ์

34 21339 นางสาว ปฏมิา พลิกึ

35 21340 นางสาว ฟ้าหยก สขุขมุ

36 21341 นางสาว ภวรัญชน ์เลศิอนิทร์

37 21342 นางสาว ภัคภริมย ์เเกว้ศริิ

38 21343 นางสาว ภัทรวด ีขยันกจิ

39 21344 นางสาว ภญิญาดา จักรปาน

40 21345 นางสาว มณสิชญา พงษ์คลุกีาร

41 21346 นางสาว เมธาว ีประสาทเขตการ

42 21347 นางสาว วรรณษา บานเพยีร

43 21348 นางสาว สติะวนั ชมพู่

44 21349 นางสาว อัจฉรา บัวบญุ

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 44 คน (ชาย 12 คน และหญงิ 32 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1416 แผนการเรยีน วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ี(ขอ้มลูวันที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายณพลพงศ ์ดว้งกลดั และ นางสาวนภสวรรณ การสมพศิ

หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4



ม.4/5

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

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

1 18877 นาย ไชยภัทร กันภัย

2 18878 นาย ปภังกร ออ่นนอ้ย

3 18883 นาย สริภพ แกว้วเิชยีร

4 18955 นาย คฑาวธุ เพ็ชรรืน่

5 18959 นาย พงศกร ชชูพี

6 19039 นาย ตรัยคณุ เฉวยีงวาท

7 19082 นาย นนทวฒัน ์เหลาแตว

8 19119 นาย ธนากรณ์ กล า่ทอง

9 19132 นาย สทิธนินท ์พึง่เครอื

10 19133 นาย สกุจิจณัฐ ชมุชยัภมูิ

11 19199 นาย ฐติพัินธ ์ศรอียูร่อด

12 19208 นาย ภมูนิทร ์กอ้นสวุรรณ์

13 19244 นาย ทัตพร กองแกว้

14 19275 นาย กษิเดช สขุกระจา่ง

15 19289 นาย ผาภมู ิบญุพันธ์

16 19295 นาย สกุฤษ วาสนาปัญญาภากลุ

17 19296 นาย อลงกรณ์ เอีย่มวจิารณ์

18 19335 นาย เรวตั ไผชู่

19 20751 นาย ณัฐวตัร ฉัตรสทุธกิลุชยั

20 20778 นาย อชติะ ราชพรม

21 21350 นาย ณัชพล บัวขวญั

22 21351 นาย รัฐภมู ิทัศนัย

23 21352 นาย วนัเฉลมิ รอดทรัพย์

24 18892 นางสาว ชรุพีร สขุชาติ

25 18946 นางสาว เมทน ีหริโิอ

26 18952 นางสาว อลษิา อยูส่ขุ

27 19066 นางสาว วารณีุ ทันนธิิ

28 19111 นางสาว วาสนา แดงควิ

29 19144 นางสาว เบญจพร สขุประสงค์

30 19145 นางสาว พฤกษา ดษิสาคร

31 19149 นางสาว ศศกิานต ์ดษิสาคร

32 21353 นางสาว กนกวรรณ พันธก์สกิรรม

33 21354 นางสาว กมลศร ีพุม่พวง

34 21355 นางสาว กาญจนา บตุรศรี

35 21356 นางสาว ณัฐธดิา แดงแยม้

36 21357 นางสาว ธัญนภัสชนม ์สามเพชรเจรญิ

37 21358 นางสาว นรศิรา นาคพงษ์

38 21359 นางสาว พณิญาดา หัวดง

39 21360 นางสาว วรรณพร มลูรัตน์

40 21361 นางสาว ศริลิกัษณ์ เรอืนจรัสศรี

41 21362 นางสาว สาวนิ ีคงพลปาน

42 21363 นางสาว อลศิา อาจสารกิร

43 21364 นางสาว อัปสร เปรมกมล

44 21365 นางสาว อมุากร โพพนิ

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 44 คน (ชาย 23 คน และหญงิ 21 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1414 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)
ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นางสาวจารุวรรณ เสง็สขุ และ นางกนกวล ีปานตา

ชือ่ สกลุ



ม.4/6

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

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

1 18919 นาย ปรนิยวฒัน ์ปั้นนาค

2 18962 นาย ภัทรพล ออ่นนอ้ย

3 19046 นาย มนัญชยั มังกร

4 19216 นาย อนุวชั ทวชิาตสิกลุ

5 19249 นาย พรเทพ พรมโชติ

6 19276 นาย กรีต ิป่ันพดุ

7 20139 นาย นติกิร ปาทาน

8 20159 นาย รชต เพ็ชรชะนะ

9 21366 นาย พรหมมนิทร์ ค าตนั

10 21367 นาย ภรัณย ูจันททอง

11 21368 นาย ภาณุ ผกานนท์

12 21369 นาย รัชชานนท ์โพธิศ์ริ ิ

13 18912 นางสาว อภวิภิาวด ีเพ็ง

14 18913 นางสาว อมุาพร สายสวา่ง

15 18935 นางสาว จรีภา พรีดาสขุเจรญิ

16 18936 นางสาว ชนสิรา โมราสขุ

17 18939 นางสาว นรศิรา อณุหันต์

18 18942 นางสาว ปภาดา พนมเวสน์

19 18944 นางสาว ภัคจริา พว่งบรรทัย

20 18945 นางสาว มัลลกิา ไกรศรี

21 18973 นางสาว ณัฐณชิา ไกรสยั

22 18981 นางสาว บัณฑติา จฑุาเทพ

23 18987 นางสาว มนัสนันท ์จ าปาจันทร์

24 18988 นางสาว รังสมิันต ์ศรรัีตนะ

25 18990 นางสาว สริวิรรณ บญุเหนยี

26 19009 นางสาว ชลธชิา ทับทมิเทศ

27 19051 นางสาว กรนันท ์การเร็ว

28 19056 นางสาว ณัฐภัทร อมรพศิาล

29 19061 นางสาว พฤกษา วงษ์วนิจิสร

30 19064 นางสาว ฟ้าใส วชัชวงษ์

31 19100 นางสาว ฐติกิานต ์รอดสม

32 19269 นางสาว วนัวสิา พทุธา

33 19300 นางสาว ชลติา สรรสพุรรณ์

34 19301 นางสาว ณัฐตพิร กลว้ยค า

35 19481 นางสาว แปลกบญุ ศริพิานชิ

36 21370 นางสาว ชตุนัินท ์สชีน

37 21371 นางสาว นลนิ เหมอืนสงัดี

38 21372 นางสาว ประภัสสร มเีสอืทอง

39 21373 นางสาว เปตาห ์วรรณพงษ์

40 21374 นางสาว เมธาวด ีอยูเ่หยา้

41 21375 นางสาว สริริาชยก์านดา ธนาคณุ

42 21376 นางสาว โสภติตา วงษ์กันหา

43 21377 นางสาว อรัญญา สวา่งแสง

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 43 คน (ชาย 12 คน และหญงิ 31 คน)  

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางมณีกาญจน ์เจมิขนุทด และ นางสาวกติติช์ญาห ์เมธาวรารักษ์

ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/6

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 1404 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษาอังกฤษ (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)



ม.4/7

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

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

1 18516 นาย สณัหณัฐ เกดิผล

2 18874 นาย กันตณชิ เหรยีญทอง

3 18875 นาย กติตกิร ไทรทอง

4 18881 นาย ภมูภัิทร เกตสุวสัดิ์

5 18882 นาย ศริเทพ ประสทิธิเ์ขตกจิ

6 18930 นาย อนุวตั ิพรมคลา้ย

7 19036 นาย คมกรชิ สงัขะหะ

8 19044 นาย พลวตั เข็มทอง

9 19173 นาย ศภุกร สารพีฒุ

10 19336 นาย วรเทพ พฒุจรญู

11 19338 นาย ศราวฒุ ิฉายพวง

12 21378 นาย กฤษกร มกุดากรรณ์

13 18888 นางสาว กาญจนณัฐ สุน่นิม่

14 18891 นางสาว จันทพร เจรญิข า

15 18893 นางสาว ญาณศิา สงิหค์า

16 18895 นางสาว ดากานดา สถาพร

17 18978 นางสาว นภสร กองแพง

18 18991 นางสาว สดุาทพิย ์ค าสทิธิ์

19 18992 นางสาว สรุภา รุง่เรอืงเกษตร

20 19008 นางสาว กัญญารัตน ์ฉวทีอง

21 19022 นางสาว เพชรลดา ป้องป้อม

22 19054 นางสาว กันธชิา มังกร

23 19072 นางสาว อรทัย สุม่ประดษิฐ์

24 19094 นางสาว กัญญารัตน ์พันธหุงษ์

25 19099 นางสาว โชตกิา บัวชืน่

26 19104 นางสาว ปรญีารัตน ์สธุรรม

27 19107 นางสาว ภัทรธดิา ปานหวา่ง

28 19153 นางสาว อาณชิญา มหารส

29 19184 นางสาว พรีดา แมน้พว่ง

30 19347 นางสาว ธัญนุช อยูเ่หยา้

31 19352 นางสาว สรณ์สริ ิเมอืงจันทร์

32 21379 นางสาว กติมิา ดว้งชื่น่

33 21381 นางสาว ญาณศิา ฉัตรทมิ

34 21382 นางสาว ณัฐทชิา ศรภีธูร

35 21383 นางสาว นภาวรรณ เกดิลอย

36 21384 นางสาว พมิพช์นก แสนภมูิ

37 21385 นางสาว ราตร ีทพิยป์ระไพ

38 21386 นางสาว ลภัสรา เทยีนทอง

39 21387 นางสาว วนัวสิา ปิยะภาณี

40 21388 นางสาว วภิาดา สรไกร

41 21389 นางสาว ศศปิระภา เทศเสนาะ

42 21390 นางสาว สริยิกร ไกรเนตร

43 21391 นางสาว อรัญญา แยม้พันธ์

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 43 คน (ชาย 12 คน และหญงิ 31 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/7

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1217 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษาจนี (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางธนวรรณ มขุขนัธ ์และ นางทพิวรรณ ชวนะรานนท์

ชือ่ สกลุ



ม.4/8

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

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

1 17954 นาย ชาครติส ์พุม่เถือ่น

2 19037 นาย คณุานนต ์มงคลอทิธเิวช

3 19045 นาย ภาณุพงค ์คุม้มว่ง

4 19092 นาย วรรธนะ บบุผา

5 19115 นาย จตพุร ไหมน่วม

6 19120 นาย ธรีนันท ์สาสนะ

7 19123 นาย นราธปิ ชมประเสรฐิ

8 19171 นาย วรัิตน ์ไรนุ่่น

9 19213 นาย วฒุพิร ก าเหนดิ

10 19239 นาย ขวญัชยั ช านาญเวช

11 19279 นาย จติรดลิก ดวงเดอืน

12 19292 นาย วชัร ยังเหลีย่ม

13 19316 นาย ชนพล อน้ชยัยะ

14 19317 นาย ณัฐวฒัน ์ศรวีรรณ์

15 19318 นาย ธนพล แสนวนัดี

16 19324 นาย นราวชิญ ์เคลอืมว่ง

17 19326 นาย ปภังกร ปรติตว์รภัทร

18 19328 นาย พงษ์ชยัวฒัน์ สวนมณี

19 19329 นาย พลงักลู ขนุทพิยท์อง

20 19330 นาย พัชรพล เกษเกลา้

21 19331 นาย พริภพ ทองละมลุ

22 19337 นาย วรีชน โชตทิองหลาง

23 19340 นาย สนัตสิขุ จันทะเมนชยั

24 19343 นาย อภชิาต ดวงจันทร์

25 20156 นาย กติตพิงษ์ โสนะชยั

26 20775 นาย องิเกอมาร ์โยฮันเซน่

27 21392 นาย กรณ์ดนัย สหิงิษ์

28 21393 นาย กติตภิพ สะอาดละออ

29 21394 นาย ฐปนนท ์จนิดาสทุธิ์

30 21395 นาย ณัฐพงศ ์เพ็งไทร

31 21396 นาย นพิพชิฌน ์มาลา

32 21397 นาย พัฒนาพรรดิ ์พลูพนิจิ

33 21398 นาย พัสกร วงษ์ทองดี

34 21399 นาย ภาณุพงศ ์พันธจ์นี

35 21400 นาย เมธ ีแกน่จ าปา

36 21401 นาย รพภัีทร อว่มศรภีริมย์

37 19180 นางสาว นศิาชล เชยจันทร์

38 19307 นางสาว วศนิ ีสขุศริิ

39 19309 นางสาว สริขิวญั เมณฑก์ลู

40 21403 นางสาว ธัญณัฐ ขยุรอด

41 21404 นางสาว ปราณปรยีา สบี ารงุสาสน์

42 21405 นางสาว อรัุสยา วงศร์อด

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.21@ชยัมงคล เทพวงษ์ [21/11/2564] จ านวน 42 คน (ชาย 36 คน และหญงิ 6 คน)  

เลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/8

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1307 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางกติตนิภา เขตวทิย ์และ นายปรารถนา บวัตมู

หมายเหตุ



ม.4/9

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

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

1 18498 นาย กติตศิกัดิ ์โกนติย์

2 19034 นาย กัณฑอ์เนก กองแกว้

3 19038 นาย ณัฏฐ ์ปิยโชติ

4 19075 นาย โชตกิลู โพธิส์อาด

5 19089 นาย รพภัีทร ปัทมาลี

6 19135 นาย อัศวนิ บวรเจรญิ

7 19159 นาย ณัฏฐกติติ ์เถือ่นยัง

8 19168 นาย พงศกร มากคณุ

9 19200 นาย ณัฐวฒุ ิศรวีรรณ์

10 19212 นาย ระพภัีทร เขม้จัด

11 19237 นาย กตินิภัตร ์สม้มสีี

12 19238 นาย กรีต ิแสนใจ

13 19242 นาย ฐติพิงค ์บญุมา

14 19278 นาย จักรกฤษ กลุไว

15 19283 นาย ธรีพล ทองชม

16 19332 นาย ภัทรดนัย เเจง้กระจา่ง

17 19333 นาย ภวูนาท มว่งทมิ

18 19334 นาย รัฐภมู ิพลูอน้

19 19496 นาย กฤษณะพงศ ์วนัที

20 20132 นาย เกษม ภัทรปตุรานนท์

21 20750 นาย อณัฐพล ไกรสงัข์

22 21406 นาย คาเรช นาคชุม่

23 21407 นาย ธรีะพัฒน์ วนัรัก

24 21408 นาย ปิยวฒัน์ โพธิก์ลาง

25 21409 นาย ภาณุวฒัน ์กมลรัตน์

26 21410 นาย ศราวฒุ ิเปรมแจม่

27 21411 นาย สรวชิญ ์ยอดสทุธิ

28 21412 นาย สรัลบรูณ์ เกตภุูพ่งษ์

29 18934 นางสาว จนิตวรรณ ไกรนติย์

30 19031 นางสาว สพุรรษา พันธจุบสงิห์

31 19052 นางสาว กัญญารัตน ์ปั้นบญุ

32 19065 นางสาว เมีย่ตงั -

33 19067 นางสาว วาสนา ทันนธิิ

34 19068 นางสาว ศริเิบญจพร แสงสรุยี์

35 19112 นางสาว สริธีร แยม้ประเสรฐิ

36 19140 นางสาว ณัฐวรรณ ดอีดุม

37 19191 นางสาว อภชิญา สกลุวงค์

38 19257 นางสาว จฑุามณี ครฑุฉ ่า

39 19261 นางสาว นารรัีตน ์สรุภาพ

40 21413 นางสาว เกวลนิ แสนสี

41 21414 นางสาว ชญัญาณัฏฐ ์บรรดาศกัดิ์

42 21415 นางสาว น ้าฝน -

43 21416 นางสาว ภัครมัย เกศเกษร

44 21417 นางสาว สวุมิล วดัสนัเทยีะ

  

  

  

  

  

  

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

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/9

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 7305 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลูวนัที ่21 พฤศจกิายน 2564)

ครูผูส้อน………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายวราวัฒน ์กลั่นหุน่ และ นางสาวณัฐกานต ์อารรัีตนเวช

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ


