
 
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “0  ร  มผ ” ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
********************************************************************************** 
 ด้วยงานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยางศึกษา ได้ให้ครูประจำวิชา ส่ง
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “0 , ร, มผ” ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีผลการเรียน “0 , 
ร, มผ” รอบ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการ

เรียน 
1 เด็กชายชินดนัย  ณรงศักดิ์ ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

2 เด็กชายณัฐพงษ์  ธงศรี ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
สังคมศึกษา 2 ส21103 1.5 0 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค21202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

3 เด็กชายธนกร  มิ่งส่วน ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

4 เด็กชายพิขิตชัย  สนิท ม.1/1 สังคมศึกษา 2 ส21103 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

5 เด็กหญิงณิชา  วงศ์คช ม.1/1 ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

6 เด็กหญิงพรญาณี  ทองปลิว ม.1/1 การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
7 เด็กหญิงสฐิตา  ผลดี ม.1/1 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

8 เด็กหญิงพิมพกานต์  วรรจารุ ม1/1 เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

10 เด็กหญิงรพีดา  ศรีสว่าง ม.1/1 เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี 1 ว21104 0.5 0 

 



11 เด็กชายกิตติภพ  รักชาติ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

12 เด็กชายขวัญชัย  มะลิวัลย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 

13 เด็กชายณัฐพล  เหลืองอ่อน ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

14 เด็กชายบุญตา  จันทร์ชู ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 2 ง20211 1.0 ร 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี 1 ว21104 0.5 0 

15 เด็กชายประวีร์  แข่งขัน ม.1/2 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์ 2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา 2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี 1 ว21104 0.5 0 

16 เด็กชายยศพล  จันสมดี ม.1/2 ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
17 เด็กชายพีระ  เรืองฤทธิ์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

คณิตศาสตร์ 2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา 2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี 1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 



18 เด็กชายณัฐศักดิ์  หอมเกษร ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 2 ง20211 1.0 ร 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ทัศนศิลป์ 1 ศ21102 1.0 0 
ภาษาจีน จ21202 0.5 0 
คณิตศาสตร์ 2 ค21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ ว21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี 1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

19 เด็กชายสมยศ  วรรณวงษ์ ม.1/2 งานช่างไม้ 2 ง20211 1.0 ร 
20 เด็กหญิงกมลชนก  นาจูมจัง ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

งานช่างไม้ 2 ง20211 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

21 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญหอม ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 

ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
22 เด็กหญิงปัณณพร  อัครชาติ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
23 เด็กหญิงปัทมาพร  สีน้ำเงิน ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
24 เด็กหญิงปาลิตา  คลังสุวรรณ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

25 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กมลเวช ม.1/2 การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
26 เด็กหญิงพิมพ์วิภา   แทนทด ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

27 เด็กหญิงภคพร   เจียมรัมย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
28 เด็กหญิงภัทรชราพร  ถือแก้ว ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 



29 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงสัตย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

30 เด็กหญิงสุนันธา  สว่างศรี ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 

31 เด็กหญิงอาทิตยา  มุจรินทร์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

32 เด็กหญิงกมลวรรณ  มะลิวัลย์ ม.1/2 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

33 เด็กหญิงจิราพร  พรหมรินทร์ ม.1/2 คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

34 เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ ม.1/2 ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

35 
 

เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพ์แก้ว ม.1/2 ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

36 เด็กชายคิมหันต์  รื่นรมย์ ม.1/3 สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
 
 



37 เด็กชายจักริน  ศรีจันทร์ ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

38 เด็กชายจารุกิตติ์  พูลสวัสดิ์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ทัศนศิลป์1 ศ21102 1.0 0 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
ภาษาจีน จ21202 0.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ชุมนุม  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
ประวัติศาสตร์2 ส21102 0.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 ร 
วิทยาศาสตร์ ว21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
การงานอาชีพ ง21102 0.5 0 

39 เด็กชายชัยธวัช  สำนักวิชา ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

40 เด็กชายฐิติศักดิ์  ออมชนะ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ประวัติศาสตร์2 ส21102 0.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

41 เด็กชายรัฐพล  มักสิก ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 



42 เด็กชายธีรภัทร  วิทยานุกรณ์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

43 เด็กชายวงศธร  เครือวัลย์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 

ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

44 เด็กชายสรัลชน          ดีหมัน่ ม.1/3 คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
45 เด็กชายเทพทัต          หวังด ี ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

ชุมนุม  0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 มส 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ประวัติศาสตร์2 ส21102 0.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ1 อ21101 1.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
46 เด็กชายพงษ์ศักดิ์        น้อยเนาลา ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 

คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

47 เด็กชายนิติธร             เมตตา ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 

48 เด็กชายธนกฤต          วงศ์มาก ม.1/3 คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
 



49 เด็กชายรณชัย           ยวดยิง่ ม.1/3 ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
50 เด็กชายจิตติพัฒน์       รัตน์เพชร ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

51 เด็กหญิงญาดา           พาปา ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

52 เด็กหญิงนงนภัส         นนทะชัย ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

53 เด็กหญิงปราณี          เจิมขนุทด ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 
54 เด็กหญิงพรกนก        พลภักตร์ ม.1/3 กิจกรรมจิตอาสา ก21908 0.0 มผ 

ชุมนุม  0.0 มผ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 



55 เด็กหญิงสุทัตตา        ไชยปญัญา ม.1/3 คณิตศาสตร์2 ค21102 1.5 0 
สังคมศึกษา2 ส21103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษ2 อ21102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว21104 0.5 0 
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ว20212 0.5 0 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการ
เรียน 

1 
 

เด็กชายกล้าณรงค์    รินทา ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 ร 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

2 
 

เด็กชายก้องเกียรติ    กลัวผิด ม.2/1 การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

3 เด็กชายธันวา    พละเดช ม.2/1 การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
4 เด็กชายพงศธร    ประมวล ม.2/1 การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
5 เด็กชายรัชพล     เพ่ิมทรัพย์ ม.2/1 การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
6 เด็กชายธนกร          ดวงมาลา ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 

ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5 0 
คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 มส 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

7 เด็กชายศุภวิชญ์       ปรุงแตง่กิจ ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

8 เด็กชายปัณณธร       พูนพิทักษ์ ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22102 1.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

9 เด็กหญิงพุทธรักษา    นพเวช ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 



10 เด็กชายสุภคม     กันตะบุตร ม.2/1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22102 1.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

11 เด็กหญิงพิชญาภา    กล่อมแก้ว ม.2/1 คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 ร 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 

12 เด็กชายเมษา        บุญส่ง ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 

ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22102 1.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

13 
 

เด็กชายวัทธิกร เปียน้วม ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

14 เด็กหญิงไพลิน   รื่นรมย์ ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
15 เด็กหญิงจันทิมา       ปิ่นแก้ว ม.2/1 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 

สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22202 1.0 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

16 เด็กชายพีรพัฒน์       สิทธิเดช ม.2/2 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ20202 1.0 0 

 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ20201 1.0 เรียนซ้ำ 

 
ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 

17 เด็กชายปฏิวัฒน์    นิตยสกุล ม.2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
19 เด็กชายคณิศร          ไหวพรบิ ม.2/2 ชุมนุม  0.0 มผ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22102  ร 
20 เด็กหญิงฑิฆัมพร       ทรัพย์อร่าม ม.2/2 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 

การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 



21 เด็กชายศตวรรษ       หมายเจริญ ม.2/2 
 
 
 
 

ชุมนุม  0.0 มผ 
ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5 0 
คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 มส 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
อาเซียนศึกษา1 ส20201 1.0 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 0 
ภาษาไทย ท22102 1.5 ร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ20201 1.5 0 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ20201 1.5 เรียนซ้ำ 

วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 ร 

22 เด็กชายธีระเดช   เจตุนา ม.2/3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

23  นายนาค  วันนาท ม.2/3 การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
24 เด็กชายสรวิชญ์        คำมี ม.2/3 งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 ร 
25 เด็กชายพวง     ออน ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 

วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

26 เด็กชายสุกฤต          อ่ิมหาร ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 0 
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.5 เรียนซ้ำ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 มส 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 ร 

ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

 
 
 



27 เด็กชายสุดสาคร       ชัยวงศษ์า ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.5 เรียนซ้ำ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

28 เด็กชายกิตติ          เหล็กเพชร ม.2/3 ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

29 เด็กชายพฤษภา   บุญประเสริฐ ม.2/3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

30 เด็กชายกิตติศักดิ์    เกตุอ่ำ ม.2/3 งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 ร 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
ภาษาไทย ท22102 1.5 0 

31 เด็กชายธนภัทร      กิจแสวง ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 0 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.5 เรียนซ้ำ 
วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 1 0 

32 เด็กหญิงจันจิรา      กึ่งกลางดอน ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
ภาษาอังกฤษ อ22102 1.5 ร 
ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

33 เด็กหญิงชมพูนุช  ขอบไชยแสง ม.2/3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

34 เด็กหญิงธัญชนก    มะลิวัลย์   ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

 
 



35 เด็กหญิงทัศนียา     เลียง ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 ร 
ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5 0 
คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 มส 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 0 
ภาษาไทย ท22102 1.5 ร 
การงานอาชีพ ง22102 0.5 ร 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

36 เด็กหญิงนภาพร     ลูกอินทร์ ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 ร 
ภาษาไทย ท22102 1.5 0 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

37 เด็กหญิงจรรยาพร  เสาวคนธ์ ม.2/3 กิจกรรมจิตอาสา ก22907 0.0 มผ 
งานช่างไม้ 4 ง20213 1.0 ร 
ชุมนุม  0.0 มผ 
ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5 0 
คณิตศาสตร์ ค22102 1.5 มส 
สังคมศึกษา ส22103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5 0 
ภาษาไทย ท22102 1.5 ร 
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.5 เรียนซ้ำ 
การงานอาชีพ ง22102 0.5 ร 
วิทยาการคำนวณ ว22103 0.5 เรียนซ้ำ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ว20214 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว22104 0.5 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการ
เรียน 

1 เด็กชายอนวัช       เสน่ห ์ ม.3/1 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
คณิตศาสตร์6 ค23102 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 0 
2 เด็กชายพชรพล    จำนง ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 

ชุมนุม  0.0 มผ 
แนะแนว ก23906 0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5 0 
ภาษาไทย ท23102 1.5 ร 
แฟลชกับสื่อมัลติมิดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
ดนตรี ศ23101 0.5 ร 
คณิตศาสตร์ ๖ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๐ 

3 เด็กชายวิโรจน์     ที่ตั้ง ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ23202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิดีย ว20216 0.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
4 
 

เด็กชายรัฐภูมิ      เนียมมูล ม.3/2 ชุมนุม  0.0 มผ 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

5 เด็กชายณัฐวุฒิ   ชอบชื่น ม.3/2 แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

 
 
 
 
 



6 นายนันทิพัฒน์     ดียม ม.3/2 ชุมนุม  0.0 มผ 
แนะแนว ก23906 0.0 มผ 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ23202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

7 เด็กชายนภัส       มิ่งอรุณ ม.3/2 สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ23202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

8 เด็กชายนันทวัฒน์   สุวรรณโต ม.3/2 การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 0 
9 เด็กหญิงกัณฐิกา   บุญเดิม ม.3/2 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 

10 เด็กหญิงจันทรรัตน์    สุขลาภ ม.3/2 คณิตศาสตร์6 ค23102 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ23202 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

11 นายชัยวัฒน์        บูชาบุญ ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
12 นายนวันธร        ทองปลิว ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 

ศิลปสร้างสรรค์ ศ20210 0.5 0 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
13 เด็กชายจักรพงษ์     เจริญยิ่ง ม.3/3 สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 

ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 

ภาษาไทย ท23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

 
 



14 นายวรทัต         ภาคจิตร ม.3/3 คณิตศาสตร์6 ค23102 1.5 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร(0) 

15 เด็กชายสิทธิชัย    โพยนอก ม.3/3 ชุมนุม  0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5 0 
ภาษาไทย ท23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
คณิตศาสตร์ ๖ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๐ 

16 นายอนุวัฒน์    พูลเมือง ม.3/3 การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร(0) 
17 เด็กชายวีรพล     ดวงโสม ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 

แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

18 เด็กชายธนพัฒน์      อุปจันโท ม.3/3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

19 เด็กธีรโชติ           มนเทียร ม.3/3 สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 

ภาษาไทย ท23102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

20 เด็กชายนราธร    แหวนวงศ์ ม.3/3 สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 

21 เด็กชายอภิรัตน์   ลาพร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
ชุมนุม  0.0 มผ 
แนะแนว ก23906 0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5 เรียนซ้ำ 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 
คณิตศาสตร์6 ค23102 1.5 0 



22 เด็กชายธรีภัทร   วงศ์ละคร ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
แนะแนว ก23906 0.0 มผ 
สังคมศึกษา6 ส23103 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5 เรียนซ้ำ 
คณิตศาสตร์6 ค23102 1.5 0 
ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาไทย ท23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

23 เด็กชายต้นวงศ์    ปทุมสิทธิ์ ม.3/3 ดนตรี ศ23101 1.0 ร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 1.5 0 
แฟลชกับสื่อมัลติมิเดีย ว20216 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี3 ว23104 0.5 ร 

24 เด็กหญิงกมลรส  ภู่ทอง ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 
25 เด็กหญิงอริสรา   เจริญสุข ม.3/3 กิจกรรมจิตอาสา ก23907 0.0 มผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1 นายธนากร            หนูวงศ ์ ม.4/1 ชุมนุม  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 ค31202 1.5 ร 
ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 ว31242 1.5 0 
เคมี 2  ว31222 1.5 0 

2 นายบัญญพนธ์        แสนรัก ม.4/1 ทัศนศิลป์4 ศ31102 0.5 0 
ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 0 
ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 ว31242 1.5 0 
ฟิสิกส์2 ว31202 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 
สังคมศึกษา ส31103 1.0 0 

3 นายทรงพล           สิงหา ม.4/2 ทัศนศิลป์4 ศ31102 0.5 0 
ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 0 
อาเซียนศึกษา ส30207 1.0 0 

4 นายจิรัฏฐ์      ห่วงด ี ม.4/1 ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 ว31242 1.5 0 
ฟิสิกส์2 ว31202 1.5 0 

5 นายวรินทร      สวุงษ์ ม.4/1 ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 ว31242 1.5 0 
ฟิสิกส์2 ว31202 1.5 0 
คณิตศาสตร์2 ค31102 1.0 0 
เคมี 2  ว31222 1.5 0 

6 นายทรัพย์อนันท์  พันธุนาค ม.4/1 การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 
7 นายฟิลิฟฟ์    เวเดไมเออร์ ม.4/1 สังคมศึกษา ส31103 1.0 0 

คณิตศาสตร์2 ค31102 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 

เคมี 2  ว31222 1.5 0 
8 นางสาวสุชาวดี   ประทุมหวล ม.4/1 ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 ว31242 1.5 0 

ฟิสิกส์2 ว31202 1.5 0 
9 นายบูรพา             อถานา ม.4/2 กิจกรรมจิตอาสา ก31906 0.0 มผ 

การพัฒนาเว็บเพจ ว30282 1.5 0 

ชุมนุม  0.0 มผ 
คณิตศาสตร์2 ค31102 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 

 
 
 
 



10 นายสุทิวัส     บุญเดิม ม.4/2 สังคมศึกษา ส31103 1.0 0 
การพัฒนาเว็บเพจ ว30282 1.5 0 
ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 0 
วิทยาศาสตร์2 ว31102 1.0 มส 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 

11 นายอติวิชญ์           ตรึกหากิจ ม.4/2 
 

การพัฒนาเว็บเพจ ว30282 1.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 

12 
 

นายพลพล      ใจดี ม.4/2 
 

สังคมศึกษา ส31103 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี1 ว31104 0.5 0 

13 นางสาวลลิดา      กล้าหาญ ม.4/2 ทฤษฎีดนตรีสากล ศ30210 1 0 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 
1 นายณัฐนันท์           มะลิวัลย์ ม.5/1 แนะแนว ก32905 0.0 ร 
2 นายคุนากร             สังวร ม.5/1 แนะแนว ก32905 0.0 ร 
3 นายณัฐพงศ์            ดีชั่วกัลป์ ม.5/1 กิจกรรมจิตอาสา ก32906 0.0 มผ 
4 
 

นายคุณากร         สังวร ม.5/1 วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว32104 0.5 0 

5 นายสหรัถ           เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม.5/1 ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 

การออกแบบเทคโนโลยี2 ว32104 0.5 0 
6 นายสาวพรไพริน       ทรัพย์อร่าม ม.5/1 แนะแนว ก32905 0.0 ร 

กิจกรรมจิตอาสา ก32906 0.0 มผ 
ฟิสิกส์ 4 ว32204 1.5 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 0 

7 นางสาวพนิดา    จันทรมาก ม.5/1 ฟิสิกส์ 4 ว32204 1.5 0 
แนะแนว ก32905 0.0 ร 
กิจกรรมจิตอาสา ก32906 0.0 มผ 

8 นายอภิชิต             อัดโดดดอน ม.5/2 ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 
ขับร้องประสานเสียง ศ30208 1 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 เรียนซ้ำ 
สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 
ภาษาไทย ท32102 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี 2 ว32104 0.5 0 

 
 
 



9 นายรัชชานนท์         สุขเอิบ ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 ร 
ขับร้องประสานเสียง ศ30208 1 0 
ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 เรียนซ้ำ 
สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 0.5 0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32102 0.5 0 
ภาษาไทย ท32102 1.0 0 

10 นายกิตติพันธ์          ฉันทะโส ม.5/2 โปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ ว30289 1.5 0 
สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32102 0.5 0 
การออกแบบเทคโนโลยี2 ว32104 0.5 0 

11 นายอนุชิต              คุ้มหอม ม.5/2 โปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ ว30289 1.5 0 
สังคมศึกษา 4 ส32103 1.0 0 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 0.5 0 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32102 0.5 0 

12 นายปรเมธ              เผื่อนพงษ์ ม.5/2 ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 เรียนซ้ำ 
สังคมศึกษา4 ส32103 1.0 0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32102 0.5 0 
ภาษาไทย ท32102 1.0 0 
การออกแบบเทคโนโลยี 2 ว32104 0.5 0 

13 นายปวเรศ              แถลงสัตย์ ม.5/2 โปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ ว30289 1.5 0 
14 นายชยากร             ตามประวัติ ม.5/2 แนะแนว ก32905 0.0 ร 

ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 เรียนซ้ำ 

15 นางสาวธัญชนก       นชุาญรัมย์ ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32906 0.0 มผ 
16 นายกฤตพล            วุฒชิัย ม.5/2 กิจกรรมจิตอาสา ก32906 0.0 มผ 

แนะแนว ก32905 0.0 ร 
ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 0.5 0 
วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 1.0 0 
สังคมศึกษา4 ส32103 1.0 0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 0.5 0 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ32102 0.5 0 
ภาษาไทย ท32102 1.0 0 
คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1 0 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1 นายอายุทัย     เจริญวงศ์ ม.6/2 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.0 ร 
2 นายจิราภัทร     ทองมาเครือ ม.6/2 สังคมศึกษา ส33102 1.0 0 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ33102 0.5 ร 
ภาษาอังกฤษอ่านรอบรู้ อ33202 1.5 ร 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อ33204 1.0 ร 

3 นายธนพนธ์    ผ่อนร้อน ม.6/2 สังคมศึกษา ส33102 1.0 0 
 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการแก้ “0 , ร, มผ ” ครั้งที่ 2  
กับครูประจำวิชาภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 และนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ที่มีรายชื่อ
ดังกล่าวดำเนินการแก้ “0 , ร, มผ ” ครั้งที่ 2 กับครูประจำวิชาอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
 
       ประกาศ  ณ วันที่  2 เมษายน  2564 
 
 
                 ( นายวีระ  คงกระจ่าง ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 


