
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ครูผู้สอน

1 เด็กชายณัฐพล  แม้นจิตร ม.1/1 ภาษาไทย ท22101 1.5 ร อ.สุกัลยา   ชลเสถียร

กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0 มผ อ.สุกัลยา   ชลเสถียร

2 เด็กชายธนาดล  ช่างเหล็ก ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0 มผ อ.สุกัลยา   ชลเสถียร

3 เด็กหญิงสฐิตา  ผลดี ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0 มผ อ.สุกัลยา   ชลเสถียร

4 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

5 เด็กชายณัฐพล  เหลืองอ่อน ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

6 เด็กชายประวีร์   แข่งขัน ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐธวรรณ  ชัยแป้น

7 เด็กชายยศพล  จันสมดี ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

8 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญหอม ม.1/2 ภาษาอังกฤษ อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

9 เด็กหญิงปาลิตา  คลังสุวรรณ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐธวรรณ  ชัยแป้น

10 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย์ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

11 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.1/2 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

12 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มาก ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

13 เด็กชายเทพทัต   หวังดี ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

14 เด็กชายจารุกิตติ์  พูลสวัสดิ์ ม.1/3 ชุมนุม ก21902 0 มผ อ.โมนา  สุราช

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ํา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ครูผู้สอน

15 เด็กชายจักริน  ศรีจันทร์ ม.1/3 อังกฤษพื้นฐาน อ21101 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

16 เด็กชายธีรภัทร  วิทยานุกรณ์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

17 เด็กชายจิตติพัฒน์  รัตน์เพชร ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

18 เด็กหญิงพรกนก  พลภักตร์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21904 0 มผ อ.ณัฐชนันท์  เฟื้องนิภากรณ์

19 เด็กชายธนกร  ดวงมาลา ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22904 0 มผ อ.ปัทมา  เพ็งจรูญ

20 เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิเดช ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

21 เด็กชายศตวรรษ  หมายเจริญ ม.2/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตฯ อ20201 1.5 0 อ.โมนา  สุราช

วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

22 เด็กชายพวง  ออน ม.2/3 วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

23 เด็กชายสุกฤต   อิ่มหาร ม.2/3 วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

24 เด็กชายสุดสาคร  ชัยวงศ์ษา ม.2/3 วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

การงานอาชีพ ง22101 0.5 มส อ.ณัฐธวรรณ  ชัยแป้น

25 เด็กชายธนภัทร  กิจแสวง ม.2/3 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 0 อ.นารีรัตน์  คงกะพันธ์

วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

26 เด็กหญิงจรรยาพร  เสาวคนธ์ ม.2/3 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 0 อ.นารีรัตน์  คงกะพันธ์

วิทยาการคํานวณ ว22103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

27 เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญเดิม ม.3/2 ทัศนศิลป์ ศ32102 1 ร อ.เพ็ญพักตร์  คําภา

กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.เพ็ญพักตร์  คําภา



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ครูผู้สอน

28 เด็กชายวีระศักดิ์  วงศ์มาก ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.เพ็ญพักตร์  คําภา

29 เด็กชายนันพิพัฒน์    ดียม ม.3/2 วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5 มส อ.ภัทรภร  พิศิลป์

30 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปุ้งข้อ  ม.3/2 ชุมนุม ก23902 0 มผ อ.โมนา  สุราช

31 นายชัยวัฒน์  บูชาบุญ ม.3/3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 1 ร อ.นิตยา  นิยมรัตน์

ทัศนศิลป์ ศ32102 1 ร อ.เพ็ญพักตร์  คําภา

กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

สังคมศึกษา ส23101 1.5 ร อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

32 นายนวันธร  ทองปลิว ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

33 นายวรทัต  ภาคจิตร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

34 เด็กชายธรีภัทร  วงศ์ละคร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

35 นายธนดล  จิตรพัฒนากุล ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

36 เด็กหญิงกมลรส  ภู่ทอง ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

37 เด็กหญิงอริสรา  เจริญสุข ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23904 0 มผ อ.สมชาติ  เครือวัลย์

38 เด็กหญิงกมลรส   ภู่ทอง ม.3/3 สังคมศึกษา ส23101 1.5 มส อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

การงานอาชีพ ง23101 0.5 มส อ.ณัฐธวรรณ  ชัยแป้น

วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5 มส อ.ภัทรภร  พิศิลป์

แนะแนว ก23902 0 มส อ.ปรียานุช  ทับทิมเมือง

39 เด็กหญิงอริสรา   เจริญสุข ม.3/3 สังคมศึกษา ส23101 1.5 มส อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5 มส อ.ภัทรภร  พิศิลป์



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ครูผู้สอน

40 เด็กหญิงวิภาวานี         ยั่งยืน ม.3/3 การงานอาชีพ ง23101 0.5 มส อ.ณัฐธวรรณ  ชัยแป้น

41 เด็กชายอภิรัตน์  ลาพร ม.3/3 ชุมนุม ก23902 0 มผ อ.โมนา  สุราช

42 นายนวันธร  ทองปลิว ม.3/3 ชุมนุม ก23902 0 มผ อ.สวลี  ร่วมวงศ์

43 นายจิรวัฒน์  รื่นรมย์ ม.4/1 กิจกรรมจิตอาสา ก31904 0 มผ อ.ภัทรภร  พิศิลป์

44 นายจิรัฏฐ์  ห่วงดี ม.4/1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 1 ร อ.พงษ์รัตน์  ตรึกตรอง

คณิตศาสตร์ ค31101 1 ร อ.พงษ์รัตน์  ตรึกตรอง

ประวัติศาสตร์ ส31102 0.5 ร อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

45 นายรัชชานนท์  สุขเอิบ ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

ชุมนุม ก32901 0 มผ อ.สวลี  ร่วมวงศ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 มส อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

46 นายอภิชิต  อัดโดดดอน ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

47 นายกิตติพันธ์  ฉันทะโส ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

48 นายปรเมธ  เผื่อนพงษ์ ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

ชุมนุม ก31901 0 มผ อ.สวลี  ร่วมวงศ์

49 นายอนุชิต  คุ้มหอม ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ
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50 นายกฤตพล  วุฒิชัย ม.5/2 ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 0 อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

51 นางสาวธัญชนก  นุชาญรัมย์ ม.5/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32201 1 ร อ.โมนา  สุราช

กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

วิทยาการคํานวณ ว32103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

52 นายปวเรศ  แถลงสัตย์ ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32904 0 มผ อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

53 นายกิตติทัช  ดีชั่วกัลป์ ม.5/2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

54 นายชยากร  ตามประวัติ ม.5/2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ว30284 2 ร อ.ถวิล  ภาสดา

ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 มส อ.สาวิตรี  สายวิเศษ

55 นายจิรภัทร  ทองเครือมา ม.6/2 วิทยาการคํานวณ ว33103 0.5 0 อ.ณิชากานต์  ศิริรัตน์

ชุมนุม ก33901 0 มผ อ.ภัทรภร  พิศิลป์


