
ม.3/1

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19505 เด็กชาย กอ้งภพ ภศูรเีทศ

2 19506 เด็กชาย เจษฎา โตทับ

3 19507 เด็กชาย ณรัญชน ์ศรสีขุ

4 19508 เด็กชาย ตะวนั นักธรรม

5 19510 เด็กชาย ธนวฒัณ์ สายสบืญาติ
6 19511 เด็กชาย นท ีรม่ล าดวน

7 19512 เด็กชาย ปภังกร กล า่เพ็ชร์
8 19513 เด็กชาย พงศกร นวมนาคะ

9 19514 เด็กชาย พงศพั์ทธ ์ข าชาติ

10 19515 เด็กชาย พชิญางกรู บญุปกครอง

11 19516 เด็กชาย พณิณภัทร ์ทองข า

12 19517 เด็กชาย วรรณพล ผลสทิธิ์
13 19518 เด็กชาย วรีศิ เหลา่ลดา

14 19519 เด็กชาย ศริวิฒัน ์สริปัิญญาธรัิตน์

15 19520 เด็กชาย ศวิกร กลิน่หอมอทุศิ

16 19521 เด็กชาย สมทิธิ ์เทีย่งตรง

17 19523 เด็กหญงิ ขวญัขา้ว คงพริยิะไพจติร

18 19524 เด็กหญงิ ชนนกิานต ์ทองสกล

19 19525 เด็กหญงิ ชรัญญา ฤกษ์ส าเร็จ
20 19526 เด็กหญงิ ชญัญาณศิา แสงแกว้

21 19527 เด็กหญงิ ฐติกิาญจน ์ท่ังทอง

22 19528 เด็กหญงิ ณรญา ศโิรทศ

23 19529 เด็กหญงิ ณัฏฐณชิา รูค้ณุ

24 19530 เด็กหญงิ ธนัตตยิา วจสีจัจะ

25 19531 เด็กหญงิ ธติพิร ปั้นวชิยั

26 19532 เด็กหญงิ นภัส กันทะวงั

27 19533 เด็กหญงิ บษุญารัตน ์พว่งชงั

28 19534 เด็กหญงิ เบญจพร รัตนเจยีมรังษี

29 19535 เด็กหญงิ ปวนัพัสตร ์อักษรวศิษิฏ์

30 19536 เด็กหญงิ ปารต ีบญุมาก

31 19537 เด็กหญงิ พชิชาภา กระตา่ยเทศ

32 19538 เด็กหญงิ พมิลวรรณ มิง่เมอืง

33 19539 เด็กหญงิ วมิพว์ภิา ยังฉมิ

34 19540 เด็กหญงิ สริภัทร คะระนันท์

35 19541 เด็กหญงิ หทัยชนก สายทิง้

36 19542 เด็กหญงิ อพชิญา เผอืกหอม

37 19543 เด็กหญงิ อลสิา บัวงาม

38 19544 เด็กหญงิ อารยา บญุเกตุ

39 20774 เด็กหญงิ ขวญัจริา คงสบืชาติ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 23 คน 

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1317 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายณัฐพล ภูต่ระกลู

เลขที่ เลขประจ าตัว



ม.3/2

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19546 เด็กชาย จริวฒัน ์รักไทย

2 19547 เด็กชาย ชยากร เพ็ชรไทย

3 19548 เด็กชาย ชาครติ ชมุพลพันธ์

4 19549 เด็กชาย ฐติกิร สงัขเ์ขยีว

5 19550 เด็กชาย ณัฐพงศ ์หมทีอง

6 19551 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิพนิจิ

7 19552 เด็กชาย ธนากร เกตทุนงค์

8 19553 เด็กชาย ธนาธปิ ตรทีศ

9 19554 เด็กชาย นาวาชยั รวยสงูเนนิ

10 19555 เด็กชาย ปรเมศวร ์ป่ินปก

11 19556 เด็กชาย ประชา ค าสตัว์

12 19557 เด็กชาย วรานนท ์คุม้เหม

13 19558 เด็กชาย ศวิกร ไกรนติย์

14 19559 เด็กชาย ศภุวชิญ ์เจรญิศลิป์

15 19560 เด็กชาย อดศิร โพธิเ์นยีม

16 19561 เด็กชาย อัฐชริวฒัน ์สขุกัญญา

17 19562 เด็กหญงิ กสุาวด ีจันทรอ์ปุลี

18 19563 เด็กหญงิ จรินันท ์วงษ์ละมัย

19 19564 เด็กหญงิ ชนาภา ปานกรด

20 19565 เด็กหญงิ ชตินัินท ์เพ็ชรสมภาพ

21 19566 เด็กหญงิ ณัชชา อนิทรม์ี

22 19567 เด็กหญงิ ณัฏฐกานต ์สขุกลุ

23 19568 เด็กหญงิ ณัฐรนิยี ์พรมมงคล

24 19569 เด็กหญงิ นภัสสร ศรมีหรรณ์

25 19570 เด็กหญงิ นภาพร ศรคีงทน

26 19571 เด็กหญงิ พรนภัส ขนุพทัิกษ์

27 19572 เด็กหญงิ พรรษา พยัคมาก

28 19573 เด็กหญงิ พรมิรตา นิม่ฟัก

29 19574 เด็กหญงิ พฤกษา ปั้นวชิยั

30 19575 เด็กหญงิ พัชร ีบังแสงออ่น

31 19576 เด็กหญงิ ภัทราพร อนิทรพงษ์

32 19577 เด็กหญงิ วนัสนันท ์ชาญการ

33 19578 เด็กหญงิ วรรณวณชิย ์ทองดอนเปรยีง

34 19579 เด็กหญงิ สจุติรา พลูคุม้

35 19580 เด็กหญงิ สธุาทพิย ์กรวยทอง

36 19581 เด็กหญงิ หทัยกาญณ์ จ่ันถาวร

37 19582 เด็กหญงิ อรณชิา พันวนั

38 19583 เด็กหญงิ อารติา รูย้ ิง่

39 19584 เด็กหญงิ ไอรณิ ปรากฎวงค์

40 21440 เด็กหญงิ พรสวรรค ์มดืขนุทด เขา้

41 21462 เด็กหญงิ ปฏมิากร สอนสขุ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 25 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา วา่ที ่ร.ต.นพดล โอชา

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1116 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว



ม.3/3

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19585 เด็กชาย จริภัทร โอแจม่

2 19586 เด็กชาย เจษฎา แกว้ประเสรฐิ

3 19587 เด็กชาย ชาญชยั ชหูนู

4 19588 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิอิม่สมบัติ

5 19589 เด็กชาย ทักษ์ดนัย กลดัปรี

6 19590 เด็กชาย ธนดนย ์บญุมา

7 19591 เด็กชาย ธรีธร ลสีมทิธิ์

8 19592 เด็กชาย ธรีภาพ ไผแ่กว้

9 19593 เด็กชาย ปภังกร เก็งพัน

10 19594 เด็กชาย ปณุณวชิ ชา่งตทีอง

11 19595 เด็กชาย พภิ ูศรประสทิธิ์

12 19596 เด็กชาย ภรากร วงศย์า

13 19597 เด็กชาย ภาณุวตัร ดว้งพลิา

14 19598 เด็กชาย สถติคณุ อทัุยมงคล

15 19599 เด็กชาย สริวชิญ ์พาสทุธิ์

16 19600 เด็กชาย สรุกรานต ์เรอืงเดช

17 19602 เด็กชาย อโนชา มสี าราญ

18 20740 เด็กชาย เอกฉัท ทองอรา่ม

19 21467 เด็กชาย กติตภิมู ินาคแกมแกว้ เขา้

20 19603 เด็กหญงิ กัฏฑลกิา ไกรวริยิะ

21 19604 เด็กหญงิ จันทรจ์ริา ลาดภาลี

22 19605 เด็กหญงิ ฐรนิดา ครีเีขตต์

23 19606 เด็กหญงิ ณัฐธชิา เดน่ศริพิงษ์

24 19607 เด็กหญงิ ธัญญาเรศ ทองปน

25 19608 เด็กหญงิ ธัญยช์นก สนิชะวา

26 19609 เด็กหญงิ นภสร วรผล

27 19610 เด็กหญงิ นภาพร นิม่นวล

28 19612 เด็กหญงิ ปาณนพ ีกันทะเกตุ

29 19613 เด็กหญงิ พมิตะวนั แป้นออ่ง

30 19614 เด็กหญงิ พมิพช์นก นกทอง

31 19615 เด็กหญงิ ระพรัีตน ์สดสะอาด

32 19616 เด็กหญงิ รุง่ทวิา เหมอืนเผา่

33 19617 เด็กหญงิ ลกัษิตา สนธสิพุรรณ์

34 19618 เด็กหญงิ ศริพิร วนัเพ็ญ

35 19619 เด็กหญงิ สติรา ฤทธเิรอืงศกัดิ์

36 19620 เด็กหญงิ สริวิรรณ บญุลบั

37 19621 เด็กหญงิ สธุาศณีิ จานประดบั

38 19622 เด็กหญงิ หทัยทัต พรมอทัุย

39 19623 เด็กหญงิ อรมณียา ช านาญนา

40 19624 เด็กหญงิ อษิฎาอร ไชยนุประภา

41 20741 เด็กหญงิ พลิาศลกัษณ์ เงนิอนิตะ๊

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 19 คน และเพศหญงิ 22 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 5202 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาววรนิทรัตน์ เงนิสขุ และ นางเจรญิด ีสาดจนีพงษ์

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ



ม.3/4

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19625 เด็กชาย ชชัพรี ์ฤดเีจรญิสกลุ

2 19626 เด็กชาย ณธวรรษ ยิม้สดุใจ

3 19627 เด็กชาย ธนภัทร จันทร

4 19628 เด็กชาย ธรีภัทร พัทวี

5 19629 เด็กชาย นราวชิญ ์วนัมา

6 19630 เด็กชาย ปฏภิาณ เสอืถา่ย

7 19631 เด็กชาย ปวรปรัชญ ์คุม้ทอง

8 19632 เด็กชาย พษิณุ อยูสุ่ม่

9 19633 เด็กชาย ภควตั มสี าราญ

10 19634 เด็กชาย ภาณุวชิญ ์จ ารัสทอง

11 19635 เด็กชาย ภรูณัิฐ สนทิจันทร์

12 19636 เด็กชาย รวฐิ คงไทย

13 19637 เด็กชาย สทิธนินท ์สมบญุโภชน์

14 19638 เด็กชาย อธวิฒัน ์พุม่สละ

15 19639 เด็กชาย อธษิฐ ์หลวงพนัง

16 19640 เด็กชาย อนุภัทร โสเพ็ง

17 19641 เด็กหญงิ กชนันท ์พงษ์สวสัดิ์

18 19642 เด็กหญงิ กลุธมิา เส็งดี

19 19643 เด็กหญงิ ขวญัฤด ีนามอาญา

20 19644 เด็กหญงิ จริาวรรณ กันทรัพย์

21 19645 เด็กหญงิ นภสร หมสีนิ

22 19646 เด็กหญงิ บัณฑติา เทพบตุร

23 19647 เด็กหญงิ บญุสติา พว่งพลบั

24 19648 เด็กหญงิ ปัทมา เนยีมนาค

25 19649 เด็กหญงิ ปิยนัดดา ทองจันทร์

26 19650 เด็กหญงิ เปมกิา เหมอืนสงัดี

27 19651 เด็กหญงิ เป่ียมสริ ิวรีะวงศ์

28 19652 เด็กหญงิ พรรณภิา นลิเกษม

29 19653 เด็กหญงิ พลอยชนก หมูพ่ยัคฆ์

30 19654 เด็กหญงิ พัชรพร กลุไวย

31 19655 เด็กหญงิ พชิชาภา ทาจิว๋

32 19656 เด็กหญงิ ภรูชิญา เข็มวนั

33 19657 เด็กหญงิ วรรณภรณ์ บญุประเสรฐิ

34 19658 เด็กหญงิ วราภรณ์ โพธิช์ยั

35 19659 เด็กหญงิ วสกุัญญา จันทรก์ล า่

36 19660 เด็กหญงิ สธุดิา ฉายวเิชยีร

37 19661 เด็กหญงิ สพุชิฌา ทองมาก

38 19662 เด็กหญงิ อนันตาฌา สงัขดษิฐ์

39 19663 เด็กหญงิ อรพนิ อบุลไพร

40 19664 เด็กหญงิ อรัญญา มเีสมอ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 24 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 1109 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสนธยา รอดแสวง และ นางวารณีุ ชยัรัตนศักดา



ม.3/5

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19665 เด็กชาย กฤตนิ ถาวรกลุ

2 19666 เด็กชาย กฤชก าภ ูหุน่อนิทร์

3 19667 เด็กชาย ณัฐชนนท ์ทอ่นแกว้

4 19668 เด็กชาย ณัฐภมู ิฤทธิเ์ทพ

5 19669 เด็กชาย ตณิภพ นามบตุร

6 19670 เด็กชาย ทนุธรรม สมศรี

7 19671 เด็กชาย ธนวฒัน ์บญุยะพาส

8 19672 เด็กชาย ธรีพงศ ์ทองดี

9 19673 เด็กชาย ธรียทุธ เอีย่มสงวน

10 19674 เด็กชาย ปรัชญากร นาคศาลา

11 19675 เด็กชาย ปิยพัชร เอีย่มฉ ่า

12 19676 เด็กชาย พลากร ทาฟู

13 19677 เด็กชาย พรีพัฒน ์ผลสทุธ์

14 19678 เด็กชาย พรีพัฒน ์ภูบ่ัว

15 19679 เด็กชาย ภัทรภณ พลายเอม

16 19680 เด็กชาย ภมูบิดนิท ์สวา่งศรี

17 19681 เด็กชาย มนศธร โพธิศ์กัดิศ์รี

18 19682 เด็กชาย ศริวิฒัน ์เจรญิทอง

19 19683 เด็กชาย ศภุวชิญ ์ยิม้เจรญิ

20 19684 เด็กชาย สทิธชิยั เกณสาคู

21 19685 เด็กชาย เอกลกัษณ์ เทพณรงค์

22 19686 เด็กหญงิ กศณิา พฒุจันทร์

23 19687 เด็กหญงิ อัญญารัตน ์ทองงาม

24 19688 เด็กหญงิ กันธมิา ใจตรง

25 19689 เด็กหญงิ กาญจนา ทองแกว้

26 19691 เด็กหญงิ ชมพนุูช ทักษี

27 19692 เด็กหญงิ ชมพนุูท เงนิบ ารงุ

28 19693 เด็กหญงิ ฐติพิร ถิน่พังงา

29 19694 เด็กหญงิ ธนพร เลีย้งสขุ

30 19695 เด็กหญงิ ธษิณามด ีพฤฒธิาราชยั

31 19696 เด็กหญงิ เนตรดาว บญุประเสรฐิ

32 19697 เด็กหญงิ ปวรศิา ปุ่ นยิม้

33 19698 เด็กหญงิ ปวรศิา แซฮ่ว่น

34 19699 เด็กหญงิ ปานเนตร ภมุภา

35 19700 เด็กหญงิ ปญุญศิา สแีพง

36 19701 เด็กหญงิ ปณุญศิา โคกฆะจันทร์

37 19702 เด็กหญงิ พมิพช์นก รกุขวฒัน์

38 19704 เด็กหญงิ ภัทรานษิฐ ์สาหรา่ย

39 19705 เด็กหญงิ วไิลลกัษณ์ โตทัย

40 19706 เด็กหญงิ สทุธกิา จัดเกตกุรณ์

41 19707 เด็กหญงิ สธุนิ ีทมิศลิป์

42 19708 เด็กหญงิ สนุสิา ศรเีทยีนชยั

43 19709 เด็กหญงิ อภชิญา วารี

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 43 คน จ าแนก เพศชาย 21 คน และเพศหญงิ 22 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายโกเมศ ทังสพุานชิ และ วา่ที ่ร.ต.หญงิ วารณีุ บญุชู

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/5

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 5201 , 1216 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)



ม.3/6

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19710 เด็กชาย กรวชิญ ์เหล็กศริิ

2 19711 เด็กชาย กติตศิกัดิ ์คงหอม

3 19712 เด็กชาย เกรยีงไกร แสงเพ็ชร์

4 19713 เด็กชาย คณุานนต ์พนมเวสน์

5 19714 เด็กชาย จักรนิทร ์วเิชยีรรัมย์

6 19715 เด็กชาย จรินันท ์สนิธสุงิห์

7 19716 เด็กชาย ณัฐนันท ์ทองออ่น

8 19717 เด็กชาย ณัฐพงศ ์คตชยั

9 19718 เด็กชาย ธาวนิทร ์มงคล

10 19719 เด็กชาย นันทพงศ ์สมุาลยุ์

11 19721 เด็กชาย นธิพิล นธิวิงษ์

12 19722 เด็กชาย พงษ์สวุรรณ์ ปัญจะวงษ์

13 19723 เด็กชาย พรพริณุ ธปูหอม

14 19724 เด็กชาย พัฒนา ฤทธมิหันต์

15 19725 เด็กชาย พรีพัฒน ์เพยีรชยัภมู ิ

16 19726 เด็กชาย ภริวฒุ ิวงษ์เวช

17 19727 เด็กชาย ยทุธนา สขุรัตน์

18 19728 เด็กชาย วศิรตุ แยม้กลิน่

19 19729 เด็กชาย ศรัณยภั์ทร กวางแกว้

20 19730 เด็กชาย ศราวธุ ชสูวสัดิ์

21 19732 เด็กชาย อตชิาต ิสาระอมู

22 19733 เด็กชาย อัครเดช ข าคม

23 19734 เด็กหญงิ กนกกรณ์ ออ่นนุ่ม

24 19736 เด็กหญงิ จนิตนา เย็นประโคน

25 19737 เด็กหญงิ ณัฐรกิาร ์ลกูอนิทร์

26 19738 เด็กหญงิ ธนสิร ช านาญ

27 19739 เด็กหญงิ นฤมล พรมเพยีร

28 19740 เด็กหญงิ ปราราณี สอีอ่น

29 19741 เด็กหญงิ พรหมพร พันอน้

30 19742 เด็กหญงิ รววิรรณ เรอืงข า

31 19743 เด็กหญงิ เรอืงรฎา ออ่งเล็ก

32 19744 เด็กหญงิ ลลติาพร กลิน่สคุนธ์

33 19745 เด็กหญงิ วรรณษิา ชาดี

34 19746 เด็กหญงิ วราพร เคนออ่น

35 19747 เด็กหญงิ วรษิฐา รุง่รัตน์

36 19748 เด็กหญงิ ศรตุยา อบสนิ

37 19749 เด็กหญงิ ศศปิระภา ดว้งพลิา

38 19750 เด็กหญงิ สรินิธร ไกรนติย์

39 19751 เด็กหญงิ สกุัญญา อ าพันทอง

40 19752 เด็กหญงิ สชุานร ีขาวปลอด

41 19753 เด็กหญงิ อรนภา อนิทรเจรญิ

42 20759 เด็กหญงิ วรัทธยา ทองแพ

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 22 คน และเพศหญงิ 20 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/6

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู จติรกรรม แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายอสิระ วรีะนอ้ย และ นายณัฐวชิญ ์โลหะเวช

ชือ่ สกลุ หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว



ม.3/7

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19757 เด็กชาย จงชนะ แสงหนิ

2 19758 เด็กชาย จรายทุธ คณุละ

3 19759 เด็กชาย ชนะชล ออ่นอนิทร์

4 19760 เด็กชาย ชลพฤกษ์ โตเทศ

5 19761 เด็กชาย ณรงคศ์กัดิ ์การะภักดี

6 19763 เด็กชาย ตรภีพ บตุรสะ

7 19764 เด็กชาย ธนากร สภุากลุ

8 19765 เด็กชาย นพรจุ ลกูศร

9 19766 เด็กชาย นราวชิญ ์แพงเพชร

10 19767 เด็กชาย ปฐมพร วงษ์วกิยก์รณ์

11 19768 เด็กชาย ปัณณวชิญ ์พนมวาศ

12 19769 เด็กชาย ปณุณภพ คลา้ยปาน

13 19770 เด็กชาย ภธูร ศรภีธูร

14 19771 เด็กชาย ภรู ิชเูฉลมิ

15 19772 เด็กชาย วชัรพล จ่ันเพชร

16 19773 เด็กชาย วชัระ นลินามะ

17 19774 เด็กชาย วฒันเกยีรต ิบญุชว่ย

18 19775 เด็กชาย ศภุกร มเีหมอืน

19 19776 เด็กชาย สทิธโิชต ิศรรีอด

20 19777 เด็กชาย อชติะ ตาชัง่

21 18967 เด็กหญงิ จารภัุทร เลศิศริสิวสัดิ์

22 19778 เด็กหญงิ กชกร พชืเพ็ง

23 19779 เด็กหญงิ กัลยรัตน ์ศรวีงัราช

24 19780 เด็กหญงิ เกวล ีพุม่เกดิ

25 19781 เด็กหญงิ จารวุรรณ กันทรัพย์

26 19782 เด็กหญงิ ชนันตญา ศรคีงทน

27 19783 เด็กหญงิ ณัฐรนิยี ์พศิวงค์

28 19784 เด็กหญงิ ดนติา สานสรอ้ย

29 19785 เด็กหญงิ ถานดิา มลูปัญญา

30 19786 เด็กหญงิ ทัศนยีวรรณ สนัุนท์

31 19787 เด็กหญงิ นฤมล ทยุตระกลู

32 19788 เด็กหญงิ พรรณปพร คนซือ่

33 19789 เด็กหญงิ พลอยชมพู ภูร่ะหงษ์

34 19790 เด็กหญงิ พัชร ีเกดิปาน

35 19791 เด็กหญงิ พาทนิธดิา ปาทา

36 19792 เด็กหญงิ พมิพช์นก เลีย้งสขุ

37 19793 เด็กหญงิ แพรแกว้ อิม่ทะเล

38 19794 เด็กหญงิ ภรทพิา พมิพว์งศ์

39 19795 เด็กหญงิ ภัทราภา แสงเพ็ชร

40 19796 เด็กหญงิ สวุรรณา สขุอิม่

41 19797 เด็กหญงิ อรสิรา ปรชีาเดช

42 19798 เด็กหญงิ อาภาศริ ิเรอืงอนิทร์

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 22 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนภาวรรณ กลางนภา และ นางสาววรรณวภิา หอ้ยกอน

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 7203 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)



ม.3/8

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19799 เด็กชาย กฤตตกิา กศุลธรรม

2 19802 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สดุออ้ม

3 19804 เด็กชาย ธนพล ศรสีรุาษฎร์

4 19805 เด็กชาย ธรีะพัฒน์ อภเิดช

5 19806 เด็กชาย นธิภิมู ิไทยเจรญิ

6 19807 เด็กชาย ปฐมชยั ขนุอนิทร์

7 19808 เด็กชาย ปัญญา รัตนหรัิญ

8 19809 เด็กชาย ปิยพัชร ์วรลกัษณ์สทิธิ์

9 19810 เด็กชาย พชิญะ จันทรเ์พ็ญ

10 19811 เด็กชาย พเิชฐ ยาโตปมา

11 19812 เด็กชาย พรีพัฒน ์เชีย่วชาญ

12 19813 เด็กชาย ภานุวฒัน ์ทมิสนิ

13 19814 เด็กชาย รัชชานนท ์นลินะบดี

14 19815 เด็กชาย รัฐภมู ิตาวงั

15 19816 เด็กชาย วชัระ ภูบ่ัว

16 19818 เด็กชาย ศวิกร มาฤาษี

17 19819 เด็กชาย อดศิร ศรวีเิชยีร

18 19820 เด็กชาย อัฏพล มว่งยาน

19 19821 เด็กชาย อกุฤษฎ ์กมทุชาติ

20 20742 เด็กชาย นันทวฒัน ์ฉัตรสทุธกิลุชัย

21 19822 เด็กหญงิ กัลญาณี พรัีตน์

22 19823 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน ์แสงเงนิ

23 19826 เด็กหญงิ ณัฐรกิานต ์ลกูอนิทร์

24 19827 เด็กหญงิ ธมีาพร เพ็งพทัิกษ์

25 19828 เด็กหญงิ นพวรรณ ฟองสนิธุ์

26 19829 เด็กหญงิ นภัสสร อนิข า

27 19830 เด็กหญงิ นันทณี พรหมชาติ

28 19831 เด็กหญงิ เนตรนภา บญุไทย

29 19833 เด็กหญงิ ปรฉัิตร กวางแกว้

30 19835 เด็กหญงิ พัชราภรณ์ มะลี

31 19836 เด็กหญงิ เพ็ญพร หลวงเวยีงค า

32 19837 เด็กหญงิ ภัทรศร ีพลูเอีย่ม

33 19838 เด็กหญงิ วรศิรา หนูโต

34 19839 เด็กหญงิ วชิดุา ฮัน้โตตุน้

35 19840 เด็กหญงิ โศภตินภา เพ็ญเขตกรณ์

36 19842 เด็กหญงิ อมรรัตน ์ทองทพิย์

37 20744 เด็กหญงิ พัชรพร ผวิอรา่ม

38 20771 เด็กหญงิ รุง่นภา จฬุลา

39 21425 เด็กหญงิ สณัุฐชา โพธิจั์นทร์ เขา้

40 21460 เด็กหญงิ ชนกชนม ์รุ่งเจรญิเกยีรติ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 20 คน 

หมายเหตุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางฟารดีา สงัขข์าว และ นางสาวเธยีรดา พระเทพ

เลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 7202 , 1419 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ชือ่ สกลุ



ม.3/9

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19843 เด็กชาย การันตร ีเดชพงษ์

2 19844 เด็กชาย กติตศิกัดิ ์หมัน่เขตกจิ

3 19845 เด็กชาย คณพศ ขอนทอง

4 19846 เด็กชาย จติรบณุย ์นาวกิา

5 19847 เด็กชาย ชนสรณ์ ป้อมจันทร์

6 19848 เด็กชาย เตชติดนัย วรชนิา

7 19849 เด็กชาย ธฤษณัช ประเสรฐิดี

8 19850 เด็กชาย ธรีพงษ์ พันธุธ์รรม

9 19851 เด็กชาย ธรีพงษ์ มัน่เกษวทิย์

10 19852 เด็กชาย นฤดม ชาระวนั

11 19853 เด็กชาย ปรญิญา กลัน่กสกิรรม

12 19854 เด็กชาย ปิยเวศน ์ลิม้เฮงสนิธุ์

13 19855 เด็กชาย พงศธร อ า่สกลุ

14 19856 เด็กชาย ภคพล ตาเวยีง

15 19857 เด็กชาย ภัทรพล เพิม่ศลิป์

16 19858 เด็กชาย เมธา วงศก์ันหา

17 19859 เด็กชาย วสนัต ์กลบีบัวขาว

18 19860 เด็กชาย ศวิพล อนิลา

19 19861 เด็กชาย ศภุกานต ์วนิจิสร

20 19863 เด็กชาย สราวฒุ ิตอ้งแตม้

21 19864 เด็กชาย สนัต ิมจีอ

22 19865 เด็กชาย สทิธโิชค อิม่อารัญ

23 19866 เด็กชาย อรรถกฤต พทุธซอ้น

24 19867 เด็กหญงิ กัลยวรรธณ์ กลุไวย

25 19868 เด็กหญงิ จันทรัตร ์พึง่รถ

26 19869 เด็กหญงิ ชนติรนั์น ชมมณี

27 19870 เด็กหญงิ ณัชชา ออ่นภมูี

28 19871 เด็กหญงิ ณัฐกมล บญุเหนยี

29 19872 เด็กหญงิ ณัฐธดิา ข าขนุ

30 19873 เด็กหญงิ ธัญญารัตน ์เดชแสนศรี

31 19874 เด็กหญงิ นพรดา เลกิเวรี

32 19875 เด็กหญงิ พร ป่ินทอง

33 19877 เด็กหญงิ พชิญส์นิ ีพจิติรครุกุาร

34 19878 เด็กหญงิ ฟารติา โพธิเ์งนิ

35 19879 เด็กหญงิ ภคพร ปางคณุ

36 19880 เด็กหญงิ ภัทรธดิา น ้าใจดี

37 19881 เด็กหญงิ ภาวดิา เทวรักษ์ษากลู

38 19882 เด็กหญงิ ศริดา จันพดุ

39 19883 เด็กหญงิ ศริประภา เกษศรี

40 19884 เด็กหญงิ ศรินิญา พลโดด

41 19885 เด็กหญงิ อทติยิากร กรังพานชิ

42 19886 เด็กหญงิ อมราพร บญุกระทุม่

43 20745 เด็กหญงิ จรีะนันท ์หงษ์สนทิ

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 43 คน จ าแนก เพศชาย 23 คน และเพศหญงิ 20 คน 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1313 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวศรนีวล วงษาพันธ ์และ นายแสวง สารวิงษ์



ม.3/10

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19074 เด็กชาย จรีศกัดิ ์มจีอ เขา้

2 19887 เด็กชาย กติตธิัช โหน้า

3 19888 เด็กชาย กติชิยั หาญเสอืเหลอืง

4 19889 เด็กชาย เขษมศักดิ ์มาเวยีงจันทร์

5 19890 เด็กชาย คณุาวธุ แกว้วเิชยีร

6 19891 เด็กชาย จักรกติ สงิหแ์กว้

7 19892 เด็กชาย จณิณพัต ทองฟู

8 19893 เด็กชาย จริาย ุพันธรุพงศ์

9 19894 เด็กชาย ชษิณุพงษ์ คมัภรีะยศ

10 19895 เด็กชาย ณัฐพล ยอดวงษ์

11 19896 เด็กชาย ณัฐพันธ ์ตนภู

12 19897 เด็กชาย ศภุกฤต ผันเนตร์

13 19898 เด็กชาย ธนทัต นากรัตน์

14 19899 เด็กชาย ธนภัทร เอกวตัร์

15 19901 เด็กชาย ปรัชญา ป้อมเสมา

16 19902 เด็กชาย ปัณณวชิญ ์ทองนอ้ย

17 19903 เด็กชาย รัตพงษ์ พมิเสดาะ

18 19904 เด็กชาย ราชนั พรมเพยีร

19 19906 เด็กหญงิ กรพนิธุ ์ข าบญุรอด

20 19907 เด็กหญงิ กัญญา สงา่ชาติ

21 19908 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ พึง่สกุ

22 19909 เด็กหญงิ กัญญารัตน ์สดุจติต์

23 19910 เด็กหญงิ กัลยรัตน ์เทศเสนาะ

24 19911 เด็กหญงิ กานตพ์ชิชา แกว้ทอง

25 19912 เด็กหญงิ ขวญักมล ยังกรตุ

26 19913 เด็กหญงิ จันทรเ์พ็ญ ชาววงัเย็น

27 19914 เด็กหญงิ จริาพัชร ฤทธมิหันต์

28 19916 เด็กหญงิ ฐติมิา พันสดุ

29 19917 เด็กหญงิ ปนัดดา พศิเพ็ง

30 19918 เด็กหญงิ พรชนติว ์ยอดสงค์

31 19919 เด็กหญงิ พลอยชมภ ูเกดินวน

32 19920 เด็กหญงิ พัชรธดิา จาบทอง

33 19921 เด็กหญงิ มนทกาญจน ์มิง่ขวญั

34 19922 เด็กหญงิ มกุดาวรรณ กาญจนากร

35 19923 เด็กหญงิ วรัดชภรณ์ ป้อมป้อง

36 19924 เด็กหญงิ วริยิะพร ชยัชะนะ

37 19925 เด็กหญงิ ศภุาพชิญ ์ดลุยม์า

38 19926 เด็กหญงิ สกุัญญา ภมูสิตัย์

39 19927 เด็กหญงิ สจุติตรา พลูสารกิจิ

40 19928 เด็กหญงิ สชุาดา ปกเกษ

41 19929 เด็กหญงิ สนัุนทา พลโสดา

42 19930 เด็กหญงิ อนันตญา แกว้การไถ

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 24 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอรนุช จันทรเ์พ็ญศร ีและ นางสาวปรางฝัน แสงโพธิ์

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู นาฏศลิป์ แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/10

ชือ่ สกลุ



ม.3/11

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19931 เด็กชาย กรวทิ ดษิเจรญิ

2 19932 เด็กชาย กรัณ ลิม้สวสัดิ์

3 19933 เด็กชาย กฤษดา แกว้โพธิพ์ระ

4 19934 เด็กชาย กอ้งกลา้ ศรเีพชร

5 19936 เด็กชาย จริายทุธ ไกรนติย์

6 19937 เด็กชาย เจษฎา สวุรรณศรี

7 19938 เด็กชาย ณฐกฤษ ขวญัพลอย

8 19940 เด็กชาย ณัฐวฒัน ์ธัญเจรญิ

9 19941 เด็กชาย ธนภมู ิบญุเกดิ

10 19943 เด็กชาย ธนานพ โชคบันดษิฐ์

11 19944 เด็กชาย นพรัตน ์เทีย่งผดงุ

12 19945 เด็กชาย ปลายฟ้า พันธุเ์พยีร

13 19946 เด็กชาย ปวชิญ ์ดนิฟ้า

14 19948 เด็กชาย ภาณุกร หมืน่ราษฏร์

15 19949 เด็กชาย รพภัีทร เทพณรงค์

16 19950 เด็กชาย วรภพ พกิลุทอง

17 19951 เด็กชาย ศวิฒั จฑุามณี

18 19953 เด็กชาย ศภุณัฐ นอ้ยกลดั

19 19955 เด็กชาย สรศกัดิ ์ประพันธเ์ลศิ

20 19957 เด็กชาย อลงกรด เมณฑก์ลู

21 19958 เด็กชาย อัครชยั ข าคม

22 19959 เด็กชาย อาทติย ์บตุรศรี

23 19960 เด็กชาย อษิฎา ปลเีอีย่ม

24 20153 เด็กชาย อนุวตั วงศอ์ยู่

25 20160 เด็กชาย ธนวตั ขนัทอง

26 21441 เด็กชาย ขวญัชยั จันทรด์ า เขา้

27 21442 เด็กชาย ศริดนัย หรุน่สกลุ เขา้

28 21443 เด็กชาย ทัศพงษ์ สม้มศีรี เขา้

29 19961 เด็กหญงิ กมัยธร ตุย้ค า

30 19963 เด็กหญงิ ชนดิา ยิม้แพร

31 19964 เด็กหญงิ ณชิกานต ์บญุสงู

32 19965 เด็กหญงิ ดรณีุ ตะธรรมมา

33 19966 เด็กหญงิ ธนัญชนก เกง่ถนอมศักดิ์

34 19967 เด็กหญงิ นุชนาถ แสงดี

35 19968 เด็กหญงิ พจิติรา พมิพโ์กธา

36 19969 เด็กหญงิ พมิลพรรณ ครีวีรรณ์

37 19970 เด็กหญงิ เพ็ญพชิชา ศรนีวล

38 19971 เด็กหญงิ วลิาสนิ ีคุม้หมู่

39 19972 เด็กหญงิ สริญิญา ศรสีขุ

40 19974 เด็กหญงิ อารรัีตน ์เอีย่มปาน

41 21444 เด็กหญงิ ราชาวด ีอว่มมเีพยีร เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 28 คน และเพศหญงิ 13 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางจติธดิา จรบรุ ีและ นางอุน่เรอืน พรมบาง

เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/11

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1213 , 1218 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)



ม.3/12

        รายวชิา …………………………………...……….…. ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

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

1 19975 เด็กชาย กฤษณพงศ ์ชอบธรรม

2 19976 เด็กชาย กัมพล ศรบีญุนาค

3 19977 เด็กชาย กติษฎา พมิพา

4 19978 เด็กชาย จักรรนิทร ์ยตุธิรรม

5 19979 เด็กชาย ชาตร ีบัญชาเกยีรติ

6 19980 เด็กชาย ณัฐกติติ ์จาดจ ารญู

7 19981 เด็กชาย ณัฐวฒัน ์ยอดสนิ

8 19982 เด็กชาย ธนธรณ์ ชุม่อนิทร์

9 19983 เด็กชาย ธนากร จ านงค์

10 19984 เด็กชาย ธนาธปิ พุม่เถือ่น

11 19985 เด็กชาย บญุญฤทธิ ์ทว้มนิม่

12 19986 เด็กชาย ปฐมชยั แยม้อิม่

13 19987 เด็กชาย ปรญิญา ศริมิงคล

14 19988 เด็กชาย ปรวิตั ิแสงเพชร

15 19989 เด็กชาย ภาคภมู ิบรรเทา

16 19990 เด็กชาย ภาณุพงษ์ เจยีมจติร

17 19992 เด็กชาย วชิชากร สงัขดษิฐ์

18 19993 เด็กชาย วทิยา เสอืสงัข์

19 19994 เด็กชาย ศภุากรณ์ กลั่นเขตการณ์

20 19995 เด็กชาย สมัชญ ์ศรวีรรณ์

21 19996 เด็กชาย สริวชิญ ์คุม้เกษ

22 19997 เด็กชาย อภสิทิธิ ์วลยัสขุ

23 19998 เด็กชาย อลงกรณ์ ไชยศรษีะ

24 19999 เด็กชาย อนิทัช อทัุยรัตน์

25 20772 เด็กชาย ทนงศกัดิ ์หอมจติต์

26 20000 เด็กหญงิ กรองกาญจน ์สารผล

27 20001 เด็กหญงิ กสกิาญจน ์พวงทอง

28 20002 เด็กหญงิ กัญญว์รัชญ ์ดว้งทอง

29 20003 เด็กหญงิ กติตยิาพร บญุเสมา

30 20004 เด็กหญงิ จดิาภา ยอดสงา่

31 20005 เด็กหญงิ จรินันท ์เอีย่มสมบรูณ์

32 20006 เด็กหญงิ ณัชชา อุย้มาก

33 20007 เด็กหญงิ นภิาภรณ์ ธอินิทร์

34 20008 เด็กหญงิ พจนาวลัย ์มานพ

35 20009 เด็กหญงิ พชรธร เจมิจันทร์

36 20010 เด็กหญงิ พรรธษิา ชศูรี

37 20011 เด็กหญงิ พัชรดิา เกดิปาน

38 20012 เด็กหญงิ พชิญา บญุปกครอง

39 20013 เด็กหญงิ ภัทธร์ว ีอบุลไพร

40 20014 เด็กหญงิ มัลลกิา ดาวสขุ

41 20015 เด็กหญงิ ศศกิานต ์สนิทรัพย์

42 20016 เด็กหญงิ ศริประภา ออ่งเล็ก

43 20017 เด็กหญงิ ศภุพชิน์ ทองประดบั

44 20018 เด็กหญงิ อภญิญา เดชนาค

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 44 คน จ าแนก เพศชาย 25 คน และเพศหญงิ 19 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/12

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1409 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสวุรรณา ยุน่ชยั และ นางสาวองัศมุาลนิทร ์คชพงษ์

หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ


