
เลขประจ ำตัว เลขประจ ำตัวบัตร รวม ระดบั

นักเรียน ประชำชน 100 เกรด 100 ระดบั 100 ระดบั ลส/นนแนะแนว ชมุนุม

1 นำย ก้องชำติ สมำนทอง 07254 1329901248022
2 นำย ณัฐวฒิุ ผมน้อย 07260 1329000020722
3 นำย ธรรมรัตน์ เจริญสวสัด์ิ 07262 1329901296868
4 นำย ศิริมงคล ศรีแก้ว 07271 1329000020561
5 นำย ชยุต กรวยทอง 07296 1103200064860
6 นำย ชัยวฒัน์ เจือจันทร์ 07297 1329901261444
7 นำย ธนธร บญุมีมำก 07299 1329901297651
8 นำย ศุภกร บตุรตำงำม 07309 1329901294148
9 น.ส. กลิกำ สุขวงษศ์ำ 07274 1100201748336
10 น.ส. กวนิทพิย์ สระแก้ว 07275 1100703678636
11 น.ส. กัญญำณัฐ รักใคร่กลำง 07276 1329000022539
12 น.ส. ทศันีย์ บรรลือทรัพย์ 07278 1329000026348
13 น.ส. บงกช ดวงใจดี 07283 1329901291033
14 น.ส. พชัรินทร์ เสนำะเสียง 07287 1329000026372
15 น.ส. ศศิกำญจน์ รำศรี 07289 1329000027972
16 น.ส. สิริยำกร ทวิำพฒัน์ 07291 1329000019872
17 น.ส. อทติตำ เสนำะเสียง 07293 1329901285971
18 น.ส. กุลทลี ศรีเเก้ว 07315 1329901284592
19 น.ส. ชนินำถ บรรลือทรัพย์ 07317 1329901264231
20 น.ส. เมธติำ เจือจันทร์ 07327 1329000020951
21 น.ส. สุภสัสรำ มุมทอง 07331 1329000021036
22 น.ส. อรอุมำ มุมมอง 07332 1103703872907
23 น.ส. มณฑกำนต์ สหนุิล 07362 1329901237675
24 น.ส. ธวลัรัตน์ ดีนำน 07726 1329901303635

ลงชื่อ …………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรม          ประเภทกิจกรรม………......…………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ          ….............…………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร          …............…………………………………………………….

                   …………/………./………..

โรงเรยีนแตลศิรวิิทยา   จังหวัดสุรนิทร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/1         ประจ าปกีารศึกษา   25623

รหสัวิชา………………รายวิชา…………………………………… (     ) พ้ืนฐาน   (    ) เพ่ิมเติม   จ านวน……… หน่วยการเรยีน
ครทูี่ปรกึษา   นางสุภาพร  เจือจันทร ์/Mr.Victor  Oyimadu

คุณลกัษณะ อ่าน คิด เขยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พมิพค์ร้ังที่  1  วันที่  1  มถิุนำยน  2563

เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่ำ
งภำค

ปลาย
ภาค



เลขประจ ำตัว เลขประจ ำตัวบัตร รวม ระดบั

นักเรียน ประชำชน 100 เกรด 100 ระดบั 100 ระดบั ลส/นนแนะแนว ชมุนุม

1 นำย ภวูนัย พมิพจ์ันทร์ 07269 1329901273639
2 นำย สุเทพ ผมน้อย 07272 1101100273147
3 นำย กิตติพงษ์ ติรำวรัมย์ 07295 1329000019023
4 นำย ณัฐวฒิุ เจือจันทร์ 07298 1329000022776
5 นำย ศุภกิจ บญุยงค์ 07310 1329000022334
6 นำย อรรณพ กองกำญจน์ 07313 1139600307935
7 นำย ปรวชิญ์ ศรีแก้ว 07341 1329901284886
8 นำย อภเิชษฐ์ ศรีแก้ว 07351 1329901302477
9 น.ส. ปนัดดำ เพชรเเหน 07285 1329000026411
10 น.ส. ป วณีำ  รัก ษำ ภกัดี  07286 1329000018761
11 น.ส. ศิริพร พมิพจ์ันทร์ 07290 1329901264532
12 น.ส. โสภติำ เจือจันทร์ 07292 1329000027131
13 น.ส. กนกวรรณ เจือจันทร์ 07314 1329000023110
14 น.ส. จีรวรรณ สมัครสมำน 07316 1329000026674
15 น.ส. ชุติกำญจน์ บรรลือทรัพย์ 07320 1329901258273
16 น.ส. ดวงกมล มหำวงศ์ 07322 1209000176146
17 น.ส. มลฤดี สิมมำ 07326 1329901274414
18 น.ส. ยุพำรัตน์ ส ำรวมจิต 07328 1329901238396
19 น.ส. รัตนำ ศรีแก้ว 07329 1104000113566
20 น.ส. วรัญญำ อินทร์งำม 07330 1329901265148
21 น.ส. จันทรำทพิย์ จันทร์พรม 07354 1739902146866
22 น.ส. ลลิตำ ย่องไธสง 07364 1100703648711
23 น.ส. ศิรินภำ ปญัญำเอก 07368 1329901293117
24 น.ส. จริญญำ ขอสืบ 07643 1329000023357
25 น.ส. ศิริลักษณ์ สุภตัรำภรรณ์ 07727 1349901322192

ลงชื่อ …………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรม          ประเภทกิจกรรม………......…………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ          ….............…………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………. กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร          …............…………………………………………………….

โรงเรยีนแตลศิรวิิทยา   จังหวัดสุรนิทร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/2         ประจ าปกีารศึกษา   2563

                   …………/………./……….. พมิพค์ร้ังที่  1  วันที่  1  มถิุนำยน  2563

รหสัวิชา………………รายวิชา…………………………………… (     ) พ้ืนฐาน   (    ) เพ่ิมเติม   จ านวน……… หน่วยการเรยีน
ครทูี่ปรกึษา  นางส ารวย   กองกาญจน์/นายเกียรติพงศ์   สมศรี

เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่ำ
งภำค

ปลาย
ภาค

คุณลกัษณะ อ่าน คิด เขยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


