
 
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียน “0  ร  มผ ” ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
********************************************************************************** 
 ด้วยงานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยางศึกษา ได้ให้ครูประจ าวิชาส่ง
รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0 , ร, มผ” เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0 , ร, มผ” 
ดังรายช่ือต่อไปนี ้
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1 เด็กชายณัฐพล  แม้นจิตร ม.1/1 ประวัติศาสตร์ ส21102 1.0 ร 
   อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 ร 
   ภาษาไทย ท22101 1.5 ร 
   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว21103 0.5 ร 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21201 1.0 ร 

2 เด็กชายกฤตพร  ศิลปะชัย ม.1/1 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 

3 เด็กชายธนาดล  ช่างเหล็ก ม.1/1 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 

4 เด็กชายชัยภัทร  บ ารุงกิจ ม.1/1 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
5 เด็กชายณัฐพล  สมคะเน ม.1/1 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 

6 เด็กชายณัฐพงษ ์ ธงศร ี ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
7 เด็กชายนวพล  บุญช่วย ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
8 เด็กชายเอ็มเจ  สอนมะลา ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
9 เด็กชายกิติตพงศ์  อุปมาอ่ า ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 

10 เด็กชายรัชพล  คมสัน ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
11 เด็กหญิงพรญานี  ทองปลิว ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
12 เด็กหญิงสฐิตา  ผลดี ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
13 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
14 เด็กชายขวญัชัย  มะลิวัลย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
15 เด็กชายณัฐพล  เหลืองอ่อน ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
16 เด็กชายธเนศ  ดีหม่ัน ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 



ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
17 เด็กชายบุญตา  จันทร์ชู ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
18 เด็กชายประวีร์   แข่งขัน ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
19 เดก็ชายปัณณธร  ใช้ลิ้ม ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
20 เด็กชายยศพล  จันสมดี ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 

   อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
21 เด็กชายสมยศ  วรรณวงษ์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
22 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธ์ิ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
23 เด็กหญิงกมลชนก  นาจูมจัง ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
24 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญหอม ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 

   ภาษาอังกฤษ อ21101 1.5 0 
25 เด็กหญิงปัณณพร  อัครชาติ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
26 เด็กหญิงปาลิตา  คลังสุวรรณ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
27 เด็กหญิงพรชนก  สุสุขโข ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
28 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย์ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
29 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธ์ิ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
30 เด็กหญิงภคพร  เจียมรมัย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
31 เด็กชายจารุกิตติ์  พูลสวัสดิ ์ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
32 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มาก ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
33 เด็กชายเทพทัต   หวังดี ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
34 เด็กชายนิติธร  เมตตา ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
35 เด็กชายศุภรัตน์  สุขชนะ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
36 เด็กชายสิรภพ  สุขคงพล ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
37 เด็กหญิงญาดา  พาปา ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
38 เด็กหญิงปราณี  เจิมขุนทด ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
39 เด็กหญิงสุทัตตา  ชัยปัญญา ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
40 เด็กชายคิมหันต ์ รื่นรมย์ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 



ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
41 เด็กชายจักริน  ศรีจันทร์ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
42 เด็กชายฐิติศักดิ์  ออมชนะ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
43 เด็กชายธีรภัทร  วิทยานุกรณ์ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
44 เด็กชายพงษ์  เนาลา ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
45 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
46 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 

   กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
47 เด็กชายสรัลชน  ดีหมั่น ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
48 เด็กชายอนุสรณ์  ส าราญรื่น ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 
49 เด็กชายวงศธร  เครือวัลย์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
50 เด็กชายจิตติพัฒน์  รัตน์เพชร ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 
51 เด็กหญิงพรกนก  พลภักตร์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0.0 มผ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 เด็กหญิงไหม ม.2/1 สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 1.0 ร 
   ภาษาไทย ท22101 1.5 ร 
   ทัศนศิลป์ 2 ศ22102 1.0 ร 
   วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 ร 
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22201 1.0 ร 

2 เด็กชายสิทธิพร  จันดา ม.2/1 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
3 เด็กชายพงศธร  ประมวล ม.2/1 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
4 เด็กหญิงชนิดา  เจริญมาก ม.2/1 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
5 เด็กหญิงไพลิน  รื่นรมย์ ม.2/1 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
6 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปกป้อง ม.2/1 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
7 เด็กชายธนกร  ดวงมาลา ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22904 0.0 มผ 
8 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรุงแต่งกิจ ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22904 0.0 มผ 
9 เด็กหญิงภิชญาภา  กล่อมแก้ว ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22904 0.0 มผ 

10 เด็กชายณัฐนนท์  ภูมิชัย ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 
11 เด็กชายปฏิวัฒน์  นิตยสกุล ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 

   วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 



ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
12 เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิเดช ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 
13 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 
   วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 

14 เด็กชายภาณุเดช  เชาว์ไว ม.2/2 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
15 เด็กชายพวง  ออน ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
16 เด็กชายรพีภัทร  ประสาน ม.2/3 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 0 

   วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
17 เด็กชายสรวิชญ์  ค ามี ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
18 เด็กชายสุกฤต   อิ่มหาร ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
19 เด็กชายสุดสาคร  ชัยวงศ์ษา ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
20 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุอ่ า ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
21 เด็กชายธนภัทร  กิจแสวง ม.2/3 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 0 

   วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
22 เด็กหญิงจรรยาพร  เสาวคนธ์ ม.2/3 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 0 
23 เด็กชายธีรยุทธ  หม่ืนระวัง ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
24 เด็กหญิงจันจิรา  กึ่งกลางดอน ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
25 เด็กหญิงชมพูนุช  ขอบไชยแสง ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 
26 เด็กหญิงจรรยาพร  เสาวคนธ์ ม.2/3 วิทยาการค านวณ ว22103 0.5 0 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 นายจิณวัตร  สว่างไพร ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
2 นายณัฐวุฒิ  ชอบช่ืน ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
3 นายนันทวัฒน์  สุวรรณโต ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 1.5 0 

4 นายนันทิพัฒน์  ดียม ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
5 นายอภิชล  ปลื้มชล ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
6 นายจีระพัฒน์  ประมวล ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
7 นายรัฐภูมิ  เนียมมูล ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 1.5 0 

8 นายปรัชญา  อุทธรส ม.3/2 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน อ32201 1.0 0 
9 นายธนกฤต  รัตนวิจิตร ม.3/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 1.5 0 

10 เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญเดิม ม.3/2 ทัศนศิลป ์ ศ32102 1.0 ร 
   กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 

11 เด็กชายพชรพล  จ านง ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 



ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
12 เด็กชายวีระศักดิ์  วงศ์มาก ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
13 นายชัยวัฒน์  บูชาบุญ ม.3/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 1.0 ร 

   ทัศนศิลป ์ ศ32102 1.0 ร 
   กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
   สังคมศึกษา ส23101 1.5 ร 

14 นายนวันธร  ทองปลิว ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
15 นายวรทัต  ภาคจิตร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
16 เด็กชายธรีภัทร  วงศ์ละคร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
17 นายธนดล  จิตรพัฒนากุล ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
18 เด็กหญิงกมลรส  ภู่ทอง ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 
19 เด็กหญิงอริสรา  เจริญสุข ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0.0 มผ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 นายวรินทร  สุวงษ์ ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
2 นายจิรวัฒน์  รื่นรมย์ ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
3 นายอนิรัตน์  มุง่ดี ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
4 นายบัญญพนธ์  แสงรัก ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
5 นายธนากร  หนูวงษ์ ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
6 นางสาวณิชานันท์  นิรันดร ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
7 นางสาวพรพรรณ  หอมเกสร ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
8 นายพลพล  ใจด ี ม.4/2 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 
9 นายภูริน  ปานขาว ม.4/2 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0.0 มผ 

10 นายจิรัฏฐ์  ห่วงดี ม.4/1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 1.0 ร 
   คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 ร 
   ประวัติศาสตร์ ส31102 0.5 ร 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 นายรัชชานนท์  สุขเอิบ ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 

2 นายอภิชิต  อัดโดดดอน ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 



ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

3 นายกิตติพันธ์  ฉันทะโส ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 

4 นายปรเมธ  เผื่อนพงษ์ ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 

5 นายอนุชิต  คุ้มหอม ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 

6 นายเลิศชัย  อายุยืน ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
7 นายนาวิน  เฉลยสมัย ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 

8 นายนราวิทย์  แก่นม่ัน ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 

9 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.5/2 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 0 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 
   ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 0 

10 นางสาวธัญชนก  นุชาญรัมย์ ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1.0 ร 
   กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
   วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 

11 นายปวเรศ  แถลงสัตย์ ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
12 นายกรวิชญ์  สิงหา ม.5/1 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
13 นายสิทธิพล  สนอง ม.5/1 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0.0 มผ 
14 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.5/2 ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 0 
15 นายชยากร  ตามประวัติ ม.5/2 วิทยาการค านวณ ว32103 0.5 0 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1 นายเนติธร  บุญภาศ ม.6/2 กิจกรรมจิตอาสา ก33904 0.0 มผ 
2 นายณัฐพล  ศรีเมือง ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
3 นายจิรภัทร  ทองเครือมา ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
4 นายธีรภัทร  เหลืองอร่าม ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
5 นายธรรมนูญ  สองส ี ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
6 นายวิศรุต  ไพโรจน์สรกิจ ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
7 นายสราวุธ  ประมาณู ม.6/2 วิทยาการค านวณ ว33103 0.5 0 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 เด็กชายจารุกิตต์ิ  พูลสวัสด์ิ ม.1/3 ชุมนุม ก21902 0.0 มผ 
2 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปุ้งข้อ  ม.3/2 ชุมนุม ก23902 0.0 มผ 
3 เด็กชายอภิรัตน์  ลาพร ม.3/3 ชุมนุม ก23902 0.0 มผ 
4 นายนวันธร  ทองปลิว ม.3/3 ชุมนุม ก23902 0.0 มผ 
5 นายธนากร  ศึกษา ม.4/1 ชุมนุม ก31901 0.0 มผ 
6 นายปรเมธ  เผ่ือนพงษ์ ม.5/2 ชุมนุม ก31901 0.0 มผ 
7 นายรัชชานนท์  สุขเอิบ ม.5/2 ชุมนุม ก32901 0.0 มผ 
8 นายจิรภัทร  ทองเครือมา ม.6/2 ชุมนุม ก33901 0.0 มผ 

 
วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  หลักสูตรระยะสั้น 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1 นายรัชชานนท์  สุขเอิบ ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
2 นายอภิชิต  อัดโดดดอน ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
3 นายกิตติทัช  ดีช่ัวกัลป์ ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
4 นายกิตติพันธ์  ฉันทะโส ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
5 นายปรเมธ  เผ่ือนพงษ์ ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
6 นายปวเรศ  แถลงสัตย์ ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
7 นายชยากร  ตามประวัติ ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
8 นายเลิศชัย  อายุยืน ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
9 นายนาวิน  เฉลยสมัย ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 

10 นายนราวิทย์  แก่นมั่น ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
11 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.5/2 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ฯ ว30284 2.0 ร 
12 นายสราวุธ  ประมาณู ม.6/2 โปรแกรมส าเร็จรูปฯ  ว30289 2.0 ร 
 




	ประกาศ 0 ร  มผ ปลายภาคเรียนที่ 1-63
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม
	ประกาศ 0 ร มผ 1-63 หน้าลายเซ็น

