
ม.5/1

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

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

1 18255 นาย ณัฏฐกติติ ์พันธช์ยั

2 18262 นาย นันทกรณ์ ขนัตี

3 18271 นาย ศภุกติติ ์แจม่จ ารัส 4/2 เปลีย่น

4 18272 นาย ศภุคชยั ลดีอกไม ้

5 18274 นาย สหภพ กิง่ค า
6 18275 นาย อรรถพล ใจแกว้

7 18304 นาย พเิชฐ พนูศรไีทย 4/3 เปลีย่น
8 18312 นาย ศภุเสก มว่งศกัดิ์

9 18341 นาย ทัพฟ้า เพิม่ทรัพย์ 4/2 เปลีย่น

10 18465 นาย ธนัชชา บัวพันธ์ 4/2 เปลีย่น

11 18619 นาย ขตัตยิะ ลบัแล 4/2 เปลีย่น

12 18276 นางสาว กานตพ์ชิชา ปุ่ นยิม้
13 18277 นางสาว แกว้กานศ ์นพรัตน์

14 18280 นางสาว ชตุมิณฑน ์ป้อมใย

15 18281 นางสาว ญาณสิา พรหมอยู่

16 18283 นางสาว ดวงใจ ดษิสละ

17 18285 นางสาว นติยิารัตน ์ดว้งค า

18 18292 นางสาว ศริภิร กอ้งธรรมกลุ

19 18293 นางสาว อภญิญา อนิทรอ์รา่ม 4/2 เปลีย่น
20 18314 นางสาว กัญชพร หา่นเทศ

21 18317 นางสาว ฐาปน ีจันสี

22 18318 นางสาว ณัฐธดิา แกว้โต

23 18322 นางสาว ปรยีาภรณ์ ทวชีาติ

24 18327 นางสาว ลออรัตน ์ศรสีงัวรณ์

25 18328 นางสาว วรรณษา ยาสทุธิ 4/3 เปลีย่น

26 18330 นางสาว ศศมิาภรณ์ พยานเขตกาล

27 18331 นางสาว สริรัิตน ์เถาชารี

28 18334 นางสาว อรสิรา แจม่เรอืน 4/3 เปลีย่น

29 18353 นางสาว ณัฐพร เงนิบ ารงุ

30 18359 นางสาว พชิญา แซพ่า่น 4/2 เปลีย่น

31 18361 นางสาว เพ็ญผกาวรรณ บญุเขยีว 4/3 เปลีย่น

32 18366 นางสาว มณฑติา ศรเีพ็ญ

33 18369 นางสาว เมธาว ีด ามนิเศก

34 18399 นางสาว ชลทชิา พรัีตน์

35 18403 นางสาว ธดิารัตน ์ไผบ่ง

36 20123 นางสาว จดิาภา แสงสวา่ง

37 20141 นางสาว มณีวรรณ์ ผาตพิลสทิธิ์

38 20651 นางสาว กาญจนา อดุเรอืน 4/2 เปลีย่น

39 20668 นางสาว หทัยทพิย ์วงษ์จันทร์ 4/2 เปลีย่น

40 20682 นางสาว มธรุส ชมุเสน 4/3 เปลีย่น

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 29 คน 

หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 1302 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายพรีวชิญ ์เสอืเผอืก

เลขที่ เลขประจ าตัว



ม.5/2

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

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

1 18263 นาย เปรมภพ บญุสนอง 4/1 เปลีย่น

2 18273 นาย เศรษฐพ์ล นันทนพบิลู 4/1 เปลีย่น

3 18309 นาย ภมูพัิฒน ์ยิม้แพร

4 18379 นาย จริภัทร ศกัดิเ์พ็ชร

5 18388 นาย พงศกร สวุรรณไตร

6 18471 นาย สริเิชษฐ ์สภุาผล 4/1 เปลีย่น

7 18550 นาย ลทัธพล บา่งศรวีงษ์

8 18600 นาย สภุกฤษฎิ ์น าจันทกึ

9 20642 นาย ธนภัสสร ์ฉลาด 4/1 เปลีย่น

10 20649 นาย สมพร เล็งเนตร์

11 21445 นาย ณัฐภัทร ค าชุม่ เขา้

12 21446 นาย ธรีภัทร สวสัดี เขา้

13 21447 นาย ภตูะวนั ใจแสน เขา้

14 18282 นางสาว ณัฐณชิา แฝงชมพู

15 18325 นางสาว มลิตา จนีพัด 4/1 เปลีย่น

16 18355 นางสาว ทักษิณี แวมประชา

17 18411 นางสาว วณิารัตน ์สมบัตพิสิทุธิ์

18 18477 นางสาว ชลุพีร โมราสขุ

19 18724 นางสาว แกม้ขวญั สาหรา่ย

20 18734 นางสาว พมิพรรณ แหลมเฉียบ

21 20643 นางสาว ชตุดิาภา กลิน่สงัข์ 4/1 เปลีย่น

22 20650 นางสาว กันยาวรี ์ไกรวริยิะ

23 20652 นางสาว ชนภิรณ์ เกษรเกดิ

24 20653 นางสาว ชลธชิา วงษ์จันทร์

25 20654 นางสาว ธมลวรรณ วอ่งวกิารณ์

26 20655 นางสาว ปองทพิย ์ชืน่ชู

27 20656 นางสาว ผกามาศ ปุ่ นนิม่

28 20658 นางสาว พรรณพษา ชมชาติ

29 20659 นางสาว พรลิษิา พวงบบุผา

30 20660 นางสาว พยิดา ดอนเพยีงไพร

31 20661 นางสาว พทุธนัินท ์สวุรรณภมูิ

32 20662 นางสาว เพชรลดา คลา้ยจุย้

33 20663 นางสาว ลศติา ฟักนาค

34 20665 นางสาว ศศมิา สอนเข็ม

35 20666 นางสาว ศริภัสสร สระทองแร่

36 20667 นางสาว ศริลิกัษณ์ คณุโสภา

37 21448 นางสาว สาธมิาศ แสนสอาด เขา้

38 21449 นางสาว อนันตญา มมีขุ เขา้

39 21450 นางสาว ปัณฑารยี ์กาสวุนั เขา้

40 21451 นางสาว ภัทรธดิา ผางจันทะ เขา้

41 21452 นางสาว สพัุชรา สสีมทุร เขา้

42 21453 นางสาว ประภาสริ ิรัตนบัวพา เขา้

43 21454 นางสาว ทอไหมทอง พลูสวสัดิ์ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 43 คน จ าแนก เพศชาย 13 คน และเพศหญงิ 30 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางชาลสิา เอมอิม่ และ นางดจุเดอืน หมอีิม่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 7302 , 1415 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว



ม.5/3

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

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

1 18270 นาย ศวิกร วงษ์รักษ์

2 18305 นาย พรีพัฒน ์ทองเกลีย้ง

3 18310 นาย ศลิา วงษ์จันทร์

4 18313 นาย อาทติย ์ตรงตอ่มติร

5 18418 นาย กติตพิชิญ ์สขุเปรม

6 18424 นาย นตินัิย สภุาภพ

7 18517 นาย สรุดษิ ธนารัตนประดษิฐ์

8 19461 นาย รพภัีทร เปรมทอง

9 20669 นาย ณัฎฐกติต ์ขวญัพลอย

10 20670 นาย ณัฐวฒุ ิเทยีนบญุนาค

11 20671 นาย รัชวนิทภั์สค ์ปินใจ

12 20672 นาย สรวศิ ประดษิฐเถระ

13 20673 นาย สริวชิญ ์กรวยทอง

14 21455 นาย อธปิ พชิยั เขา้

15 18315 นางสาว กัณลยา ทนวรัิกษ์ 4/1 เปลีย่น

16 18320 นางสาว บตุรชยา ประทมุเทพ 4/1 เปลีย่น

17 18333 นางสาว สพัุตรา ใจอนิทร์

18 18350 นางสาว ขวญัขา้ว หนูทองแดง

19 18360 นางสาว เพชรชมพ ูธรรมมา

20 18371 นางสาว วาสนา กันทรัพย์

21 18396 นางสาว จริาภา สวุรรณประดษิฐ์

22 18405 นางสาว นษิฐา ใจกลา้

23 18407 นางสาว ปภาดา ดปีระเสรฐิ

24 18475 นางสาว จดิาภา ปันอนุ

25 18490 นางสาว สลลิทพิย ์สมทา่

26 18732 นางสาว ปฏพิร แยม้เอีย่ม

27 20644 นางสาว ณัฎฐกิา โมงการ 4/1 เปลีย่น

28 20645 นางสาว ธนวรรณ แพงมะจรนิทร์ 4/1 เปลีย่น

29 20646 นางสาว ปานไพลนิ แกว้การไถ 4/1 เปลีย่น

30 20647 นางสาว โสรยา นุสโต 4/1 เปลีย่น

31 20674 นางสาว กมลวรรณ ข าประไพ

32 20675 นางสาว จรัิชญา วงษ์จันทร์

33 20676 นางสาว ชลติา พับพุ

34 20677 นางสาว ณัฐชยา แสนโสภา

35 20678 นางสาว ปวณีา ไพบลูย์

36 20679 นางสาว พัชราภา บญุยะ

37 20680 นางสาว พัดชาพร พศิสวาสดิ์

38 20681 นางสาว พมิพว์ลญัช ์อนิทรชติ

39 20683 นางสาว สจุริา ยศสมบัติ

40 20684 นางสาว อวสัฎา หาพร

41 21456 นางสาว ลกัขณาวรรณ สขุสงัขาร เขา้

42 21457 นางสาว ชลธชิา มาลยัมาตร์ เขา้

43 21458 นางสาว ชมพนุูท ทองอรา่ม เขา้

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 43 คน จ าแนก เพศชาย 14 คน และเพศหญงิ 29 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3

คณะ จติรลดา หอ้งโฮมรมู 1312 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสรุเดช วงศก์ระจา่ง และ นางสาวนพวรรณ วงศว์าร

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ



ม.5/4

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

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

1 18261 นาย ธรีภัทร ์บญุเกดิกลู

2 18265 นาย ภัทรกร พทุธจันทร์

3 18303 นาย นัทธพงศ ์ฉายลกัษณ์

4 18311 นาย ศวิกร เทยีนวชิยั

5 18382 นาย ณัฐวฒุ ิโยธโิน

6 18423 นาย นวนิธร รอดจันทร์

7 18503 นาย ชวลติ เพ็งหยวก

8 20685 นาย ทัศนัย ข าเส็ง

9 20686 นาย ประณัย พลูภมูิ

10 20687 นาย รพพัีชร ์ไลท้องค า

11 18326 นางสาว ยพุาพร แสงแตง

12 18372 นางสาว ศรัิณญา ใจนิม่

13 18376 นางสาว อัจฉรา สขุมาก

14 18398 นางสาว ชลดา ชศูรทีอง

15 18413 นางสาว ศรันยา เจกวงษ์

16 18415 นางสาว สพุชิญา บัวสวุรรณ์

17 18450 นางสาว วาสนา อ า่สกลุ

18 18455 นางสาว สริลิกัษณ์ ยิม้หมวก

19 18480 นางสาว นุชจร ีจันทวงค์

20 18491 นางสาว สาธติา พันธน่วม

21 18520 นางสาว กัญธนษิฐา พงษ์ปราโมทย์

22 18563 นางสาว ตรดีาว ตระกลูบัวคลี่

23 18564 นางสาว นันทชิา แกว้ธิ

24 18567 นางสาว พรภมิล พานพรม

25 18568 นางสาว พลอยชมพ ูกลา้ประสทิธิ์

26 18569 นางสาว พลอยไพลนิ มะลซิอ้น

27 18570 นางสาว พมิลรัตน ์ใยฉวี

28 18575 นางสาว สพุติา ค าวนัศรี

29 18576 นางสาว สภุาภรณ์ บตุรนอ้ย

30 18577 นางสาว โสภาวด ีหมอแจม่

31 18604 นางสาว กรรณกิาร ์ฤทธิศ์ริ ิ

32 18610 นางสาว มนิตรา ซอ่นกลิน่

33 20688 นางสาว ขนษิฐา กรมทอง

34 20689 นางสาว ขวญัดารารายน ์เกดินวน

35 20690 นางสาว ณัฐกมล ทัศนัย

36 20691 นางสาว ภัทรธดิา มนิทยัก

37 20693 นางสาว ศศวิมิล นัคราจารย์

38 20694 นางสาว ศริกิัญญา บญุวฒัน์

39 20695 นางสาว อาทติยา สาสขุ

40 20765 นางสาว ณัฐณพณิ ส าราญพันธ์

41 21466 นางสาว ธัญพชิชา ฉายาประเสรฐิ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 10 คน และเพศหญงิ 31 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4

หมายเหตุชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว

คณะ ทักษิณ หอ้งโฮมรมู 1305 แผนการเรยีน ศลิป์-ค านวณ (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายชยัมงคล เทพวงษ์ และ นายฉลอง เกษรบัว



ม.5/5

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

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

1 18380 นาย จริวฒัน ์เลศิวสธุากลุ

2 18422 นาย นพวชัร ์ชืน่อารมณ์

3 18505 นาย ณัฐพล บตุรศรี

4 18711 นาย พงษ์ศธร เพ็ญแจง้

5 18719 นาย สถาพร เปรมานนท์

6 18720 นาย สหรัฐ บรภิารัตน์

7 20696 นาย ชลติ เพ็งกระจาด

8 20697 นาย ธนวชิญ ์บญุนอ้ย

9 20698 นาย ปัญจพล พกิลุทอง

10 20699 นาย วชัรพงศ ์เกษสาคร

11 21459 นาย ปิยวฒัน์ ประมาคะเต เขา้

12 17690 นางสาว ปทติตา อนิริว้

13 18290 นางสาว ภัทราพร แสงเพ็ชร

14 18354 นางสาว ณัฐพร ฉะฉ ่า

15 18367 นางสาว มณฑริา แสงสวุรรณ์

16 18373 นางสาว ศริกิันยา นุ่มฉ ่า

17 18374 นางสาว สภุมาศ โภคยัวณชิ

18 18443 นางสาว ฑฆิัมพร ทรัพยแ์กว้

19 18444 นางสาว ณฐพร รักษ์สรุวงศา

20 18474 นางสาว ขวญัขา้ว เมน่เขยีว เขา้

21 18496 นางสาว อนัญญา ศรสีวสัดิโ์ชคชยั

22 18522 นางสาว ณรสิา สทัีด

23 18533 นางสาว อรปรญีา ปลวิมา

24 18613 นางสาว ศริประภา เจ็กจันทกึ

25 18614 นางสาว ศริพิร ชมพู

26 18617 นางสาว อภชิญา พันผา

27 18688 นางสาว นันทติา แกว้ธิ

28 18693 นางสาว วรีอ์ัฎฐพร บญุแจด

29 20700 นางสาว กรกมล นามอาญา

30 20701 นางสาว ณัฐธติา กอ้นสวุรรณ์

31 20703 นางสาว ปภาวรนิทร์ พนมเวช

32 20704 นางสาว พัชราภรณ์ ค าวาท

33 20705 นางสาว ภัททยิา เหนอือ านาจ

34 20706 นางสาว รัตนา พวงผกา

35 20707 นางสาว รุง่นภา ฤทธิเ์มอืง

36 20708 นางสาว สายน ้า ศรทีอง

37 20709 นางสาว หทัยชนก ขาวเอีย่ม

38 20710 นางสาว อภญิญา แผนสงิห์

39 20711 นางสาว อัญชษิา โรจนศริิ

40 20760 นางสาว ปัณฑติา กลิน่สคุนธ์

41 21418 นางสาว ดวงพร โชตพิรหม เขา้

42 21465 นางสาว ไออุน่ ธนนาถ เขา้

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 31 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอาทติยา พลิกึ และ นางสาววมิล จันทวงค์

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5

คณะ ไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 1115 แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)



ม.5/6

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

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

1 18253 นาย ชนกันต ์ขนุณรงค์

2 18343 นาย พรเทพ ปั้นกอ้น

3 18421 นาย ธรีะศกัดิ ์คนเทีย่ง

4 18429 นาย ภรูพัิฒน ์สายสงิห์

5 18457 นาย กติตศิกัดิ ์บาทบ ารงุ

6 18538 นาย การัณยภาส เตยีงงา

7 18543 นาย ณัฐภัทร กล า่วลิยั

8 18553 นาย ศภุโชค แสงงามซึง้

9 18557 นาย อัษฎาวธุ นาคสขุ

10 18631 นาย นภัิทร ์บญุใจรัก

11 18715 นาย รัฐภมู ิฉัตรทอง

12 18721 นาย สหรัฐ ศรมีาก

13 20712 นาย เกรยีงไกร ศรพีลู

14 20713 นาย ชาครติ อรณุ

15 20714 นาย นริมัย โดดหนู

16 20762 นาย สเุมธ วงษ์นิม่

17 20764 นาย พงศธร เดชพงค์

18 18401 นางสาว ณชิา พจนพ์นาลยั

19 18448 นางสาว รุง่ทวิา ฤทธิเ์ต็ม

20 18453 นางสาว ศริประภา พทุธเษม

21 18473 นางสาว กรพณิธุ ์ยิม้ละมัย

22 18478 นางสาว ณชิากร เหมาะเจาะ

23 18485 นางสาว รุง้ตะวนั กาญจนากร

24 18645 นางสาว จารวุรรณ บญุสงัข์

25 18654 นางสาว วรัญญา แกว้เพ็ชร

26 18656 นางสาว อทัุยวรรณ ดว้งหนองบัว

27 18685 นางสาว ณัฐณชิา บญุเกษม

28 18691 นางสาว พรพนิติ ศรวีงคน์าค

29 18692 นางสาว วสัมน เกตสุาคร

30 18726 นางสาว นาราภัทร ศกัดิเ์พชร

31 18727 นางสาว นชิาภัทร สรวงเทพ

32 18729 นางสาว บัญฑติา แยม้แสน

33 20715 นางสาว กนกวรรณ อปุนันท์

34 20716 นางสาว นันทกิานต ์แสงเพ็ชร์

35 20717 นางสาว มกุมณี ลมือนิทร์

36 20720 นางสาว สนุศิา จบดี

37 20763 นางสาว ธัญชนติ มว่งศรเีมอืงดี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 37 คน จ าแนก เพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 20 คน 

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6

คณะ ภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 7304 , 1319 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)
ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา สบิเอกสชุาต ิสรอ้ยสวงิ และ นายจรนิทร ์สทิธวิะ

ชือ่ สกลุ หมายเหตุเลขที่ เลขประจ าตัว



ม.5/7

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

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

1 18295 นาย กันตนัินท ์สขุถวลิ

2 18338 นาย ชชัพงศ ์บตุรเสน่ห์

3 18377 นาย กฤตนัน อังกาบ

4 18378 นาย คมัภรีภพณ์ ธงแสง

5 18463 นาย ธนวฒัน ์น่วมโต

6 18511 นาย พชร ศรคีงทน

7 18537 นาย กาญจนศกัดิ ์จันทะโย

8 18545 นาย ธนกร พรมวะราภรณ์

9 18546 นาย นนทกานต ์กลิน่นิม่นวล

10 18603 นาย อภวิฒัย ์สดุประเสรฐิ

11 18623 นาย ชนสิร เมฆสวา่ง

12 18660 นาย จริภัทร เผือ่นนุช

13 18705 นาย เจษฎาภรณ์ พงษ์ดี

14 20721 นาย ธนโชต ิกลุเพชรโกมล

15 20722 นาย นทร ีศรสีวสัดิ์

16 20723 นาย นพรัตน ์ทองออ่น

17 20724 นาย พงษ์ดนัย พรายระหาญ

18 20725 นาย ยศพณ ค าเขยีว

19 20726 นาย อนุภัทร ศรสีขุ

20 21419 นาย ภชูติ อชะเมตรา เขา้

21 21420 นาย กรชิภณ อชะเมตรา เขา้

22 18446 นางสาว บัณฑติา วฒันะรุง่

23 18521 นางสาว จันทราภา วฉัิยกลุ

24 18535 นางสาว อัญชล ีพันธรัุตน์

25 18653 นางสาว ภัทรอัปสร กันทรัพย์

26 18655 นางสาว โสวชิญา หุน่ทอง

27 18689 นางสาว นศิารัตน ์อยูส่มพงษ์

28 18730 นางสาว บษุกร พลูฤทธิ์

29 18736 นางสาว รจุริา ฟักเสวก

30 18737 นางสาว วนดิา บญุวเิทยีน

31 18738 นางสาว ศศวิมิล คุม้ภัยเพือ่น

32 19498 นางสาว อารญีา มอีปุถัมภ์

33 19500 นางสาว กัญญาพร เหมะ

34 20727 นางสาว กฤตพร เขตขาม

35 20729 นางสาว ภัทรวด ีพรมออ่น

36 20730 นางสาว รุง่ทวิา ชหูนู

37 20767 นางสาว ปรมาภรณ์ อนิเพชร

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 37 คน จ าแนก เพศชาย 21 คน และเพศหญงิ 16 คน 

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายเกรยีงศักดิ ์ฤทธิค์ง และ นางก าไร โสภาพ

ชือ่ สกลุเลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/7

คณะ ภพูาน หอ้งโฮมรมู 1113 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)



ม.5/8

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

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

1 18296 นาย เกษมศกัดิ ์เอมประดษิฐ์

2 18347 นาย อชริะ ประมาณ

3 18384 นาย ทนิภัทร กฤษดี

4 18434 นาย สรยทุธ พรามนุช

5 18459 นาย ณัฐพงศ ์บญุโสม

6 18580 นาย ไกรวนิ เกดิปาน

7 18584 นาย ณัฐวฒัน ์ญานปัญญา

8 18595 นาย ภัทรพล จ่ันรัตน์

9 18621 นาย จรีะศกัดิ ์พยัคมาก

10 18628 นาย ธรีภัทร ์นามบญุ

11 18630 นาย นรบด ีเกดิค า

12 18699 นาย กมลภพ สอนสบื

13 18709 นาย ณัฐพงษ์ ชาช านาญ

14 18710 นาย เบญจมนิทร ์ใจดี

15 18712 นาย พัชรพล บตุรโคตร

16 18714 นาย ภวูฤทธิ ์ทองไธสง

17 18718 นาย วนัชยั พันธุเ์พลงิพฤกษ์

18 20731 นาย กลวชัร ขนัเกษตร

19 20732 นาย ธรีศกัดิ ์ซามาตย์

20 20733 นาย นนทวฒัน ์รักสะโปะ

21 21421 นาย พสิฐิ จอูี้ เขา้

22 18394 นางสาว จันทรากานต ์สมัฤทธิ์

23 18400 นางสาว ณัฐกานต ์พทัิกษ์ทมิ

24 18406 นางสาว เบญจศริ ิซมิทมิ

25 18481 นางสาว ประพันท ์เดชทอง

26 18611 นางสาว รัสมา แสงสน

27 18697 นางสาว อชริญา เสอืเจรญิ

28 19478 นางสาว กัลญากร วรอนิทร์

29 20734 นางสาว จนิจจ์ฑุา อสนุ ีณ อยธุยา

30 20736 นางสาว พชิามญชุ ์นารอด

31 20738 นางสาว สาวกิา ประดษิฐเ์ถระ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมระบบน าเขา้ขอ้มลูนักเรยีน เวอรช์ัน่ 4.0@ชยัมงคล เทพวงษ์ [12/07/2564] จ านวน 31 คน จ าแนก เพศชาย 21 คน และเพศหญงิ 10 คน 

หมายเหตุ

ครผููส้อน………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายสรรเสรญิ วรีะพจนานันท ์และ นางสาวอจัฉรา ป้อมรักษา

เลขที่ เลขประจ าตัว

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/8

คณะ จักร ีหอ้งโฮมรมู 7303 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2564)

ชือ่ สกลุ


