
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อนักเรียน ชั้น วิชาที่ตอ้งตดิตอ่กับครูประจ าวิชา 
1 เดก็หญิงเปมนีย์  ฤกษ์โอรส ม.1/1 คณิตพฐ./ภาษาไทย/แนะแนว 
2 เดก็ชายชนาทิป  ไชยเชษฐ ม.1/2 ประวัติศาสตร ์
3 เดก็หญิงสุชัญญา  วาสนารุ่งเรือง ม.1/2 ประวัติศาสตร ์
4 เดก็ชายทินภัทร  ประชาชู ม.1/2 ประวัติศาสตร ์
5 เดก็ชายกรีติ  ปยิะศิลป์ ม.1/3 ประวัติศาสตร์/คณติพต. 
6 เดก็ชายทองพิทักษ์  มูลหลา้ ม.1/4 ประวัติศาสตร ์
7 เดก็ชายปรัชญา  ปาปะแพ ม.1/4 ภาษาไทย 
8 เดก็ชายณัฐพงษ์  นนทสิน ม.1/4 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต./ภาษาไทย/คณติพฐ. 
9 เดก็ชายภัทรภูมิ  กมลเมือง ม.1/4 ประวัติศาสตร์  
10 เดก็ชายวรฤทธิ์  แข็งแรง ม.1/4 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต. 
11 เดก็ชายพงศกร  ถิตย์กิจ ม.1/4 วิทย์พต./คณิตพต. 
12 เดก็ชายนนธวัช  จันทะคัต ม.1/4 วิทย์พต./คณิตพต. 
13 เดก็ชายจิรวัฒน์  บุญพิมมล ม.1/4 วิทย์พต. 
14 เดก็ชายสรยุทธ  พลมณี ม.1/5 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต./คณิตพฐ. 
15 เดก็ชายพชร  ยิ่งยืน ม.1/5 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต. 
16 เดก็ชายปัญญา  อัศวเรืองชัย ม.1/5 ประวัติศาสตร์/นาฏศิลป/์คณติพฐ./คณิตพต. 
17 เดก็ชายกวิน  ชาตไิทย ม.1/5 ประวัติศาสตร์/ภาษาไทย/คณิตพฐ. 
18 เดก็ชายมิณฑฎา  ปฐัรตัน์ ม.1/5 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต./คณิตพต. 
19 เดก็ชายทรงบุญ ล้ าเลิศ ม.1/5 วิทย์พต./คณิตพฐ./คณติพต. 
20 เดก็ชายศิลป์ศรตุ  ศรสีุระ ม.1/5 คณิตพฐ. 
21 เดก็ชายปริวัฒน์  สรุะนิน ม.1/5 คณิตพต. 
22 เดก็ชายวัชรากร  ลลี้อม ม.2/2 ประวัติศาสตร ์
23 เดก็ชายฤทธิชัย  ปะกริิโย ม.2/2 ประวัติศาสตร ์
24 เดก็ชายกฤติการ  ตลอดกลาง ม.2/2 ประวัติศาสตร ์
25 เดก็ชายรัฐพงษ์  สุ่มมาตย์ ม.2/2 ประวัติศาสตร์/การงานฯ 
26 เดก็ชายนราธร  เขยีวสระคู ม.2/2 ประวัติศาสตร์/การงานฯ 
27 เดก็ชายวัชรพล  สมทรัพย ์ ม.2/3 ประวัติศาสตร ์

รายชื่อนักเรียน 

ที่มีรายวิชาติด  ร 



ล าดับ ชื่อนักเรียน ชั้น วิชาที่ตอ้งตดิตอ่กับครูประจ าวิชา 
28 เดก็ชายธัชพล  กมลเลิศ ม.2/3 ประวัติศาสตร ์
29 เดก็ชายธนเดช  สมควรการ ม.2/3 ประวัติศาสตร์/สุขศกึษา 
30 เดก็ชายพงษ์อนันต์  จุลเต ม.2/3 ประวัติศาสตร์/นาฏศิลป์/สขุศึกษา 
31 เดก็ชายภูรินท์ุ  อารี ม.2/3 ประวัติศาสตร ์
32 เดก็หญิงมัทยา  ศรสีายันต ์ ม.2/3 การงานฯ 
33 เดก็ชายพงศ์วิชญ์  แพงโพนทอง ม.2/3 การงานฯ 
34 เดก็ชายวีระชยั  แต้มทา ม.2/3 การงานฯ 
35 เดก็ชายพิสิฐพงศ์  สมภักดี ม.2/3 การงานฯ 
36 เดก็ชายธนเดช  สมควรการ ม.2/3 การงานฯ 
37 เดก็ชายเป็นโชค  ทดัมาลา ม.2/3 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
38 เดก็ชายวชริวิทย์  ภูฮง ม.2/4 นาฏศิลป ์
39 เดก็ชายณัฐนันท์  อันทะชัย ม.2/4 นาฏศิลป์/สุขศึกษา/อังกฤษพฐ.อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
40 เดก็ชายกวีพัฒน์  เพ็งอารยี์ ม.2/5 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต./สุขศึกษา/วิทย์พฐ./สุขศึกษา/ประวัติศาสตร์ 
41 เดก็ชายภูตะวัน  สุ่มมาตย ์ ม.2/5 ประวัติศาสตร์/วิทย์พต./ภาษาไทย/งานบ้าน/วิทย์พฐ./สุขศึกษา

ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษาฯ 
42 เดก็ชายพุฒิพงศ์  วิจิตขะจี ม.2/5 สุขศึกษา 
43 เดก็ชายพงศกร  สิมมะลา ม.2/5 สังคมศึกษา/ประวตัิศาสตร ์
44 เดก็ชายนวภัทร์  โนริรตัน์ ม.3/1 ประวัติศาสตร ์
45 เดก็ชายศุภกร  ชุมพล ม.3/2 ประวัติศาสตร์/สุขศกึษา 
46 เดก็ชายภูริณฐั  บังใบ ม.3/2 ประวัติศาสตร์/วิทย์พฐ./การงานฯคณติพฐ. 
47 เดก็ชายวรากร  เรืองสุจรติ ม.3/2 สุขศึกษา 
48 นายพัทธพล  ข าสุทัศน์ ม.3/2 การงานฯ/คณิตพฐ. 
49 เดก็ชายชนะภัย  เพียรไลย์ ม.3/2 คณิตพฐ. 
50 เดก็ชายภูรินทร์  วินทะไชย ม.3/3 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
51 เดก็ชายเนติภูมิ  พรมเกตุ ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
52 เดก็ชายศุภนิมิต  บวรรัตนกุล ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
53 เดก็ชายณภัทร  จันทร์แรม ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
54 เดก็ชายสุวชัชัย ค าพันธ์ยิ้ม ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
55 เดก็ชายนัฐดนัย บัวผัน ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
56 เดก็ชายอัครพล  แสงสะเดาะ ม.3/3 คอมพิวเตอร ์
57 นายยศกร  เวยีงค า ม.4/2 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษาฯ 
58 นายชาติชาย  ชิณภา ม.4/2 ประวัติศาสตร ์
59 นายติณณภพ  ป้องโส ม.4/2 สังคมศึกษาฯ 
60 นายสจิพัฒน์  พรมเกต ุ ม.4/2 สังคมศึกษาฯ 
61 นายพีรพัฒน์  วิชัย ม.4/2 สังคมศึกษาฯ 

 



ล าดับ ชื่อนักเรียน ชั้น วิชาที่ตอ้งตดิตอ่กับครูประจ าวิชา 
62 นางสาวเบญจมาศ  ธนวศนิกุล ม.4/3 ประวัติศาสตร์/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง 

อังกฤษฟัง-พูด/อังกฤษพฐ./สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 
63 นางสาวเจษฎาพร  วินทะไชย ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
64 นางสาวณัฐวดี  ผาน้ าค า ม.4/3 ประวัติศาสตร์/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง 

อังกฤษฟัง-พูด/อังกฤษพฐ./สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 
65 นางสาวศศิชา แสงใส ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
66 นายณัฐดนัย  แผนค า ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
67 นายวรพล  ต.หิรัญญากร ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
68 นายอชิตะ  ผลาชิต ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
69 นายธัชกฤต  พนมเสรฐิ ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
70 นายอธิป  อาษานอก ม.4/3 ประวัติศาสตร์/สุขศึกษา/หน้าท่ีพลเมือง/อังกฤษฟัง-พูด/อังกฤษพฐ.

สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 
71 นายธนพล  ผาพรม ม.4/3 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษาฯ 
72 นายธัญวรตัน์  โพธิ์เปีย้ศร ี ม.4/3 ประวัติศาสตร ์
73 นายศตวรรษ  วงศ์มณ ี ม.4/3 สุขศึกษา 
74 นางสาวฐนิชา  วาริญาต ม.4/3 อังกฤษฟัง-พูด 
75 นายอิทธิพล  ค าผา ม.4/3 สังคมศึกษาฯ 
76 นางสาวชัญญาวีร์ ขันโสดา ม.4/3 คอมพิวเตอร ์
77 นายปรินทร  ศิรินามมนตร ี ม.5/2 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
78 นายจักรกฤษ  แมนสถิตย์ ม.5/2 เวลาเรียนไม่สมบรูณ์/ ยกเว้นภาษาอังกฤษพฐ. 
79 นายจิตติพล  ผาลา ม.5/2 อังกฤษ ฟัง-พูด/ฟิสิกส์/อังกฤษพฐ. 
80 นางสาวพัชรดิา  สืบกิจ ม.5/2 การงานฯ 
81 นายไกรวิชญ์  สุวรรณ ม.5/2 อังกฤษพฐ. 
82 นายธีระภัทร  ศิรเิวช ม.5/2 อังกฤษพฐ. 
83 นายรังสิมันต์  ปริปุณณะ ม.5/2 คอมพิวเตอร ์
84 นายพิชญ์ปรีชา  รักษาชาต ิ ม.5/2 อังกฤษพฐ. 
85 นายพัฒนพงษ์  ปากช านิ ม.5/2 อังกฤษพฐ. 
86 นายสหรัฐ  บวัพิมพ์ ม.5/2 อังกฤษพฐ./สังคมศึกษาฯ 
87 นายพลวัต  จันทราช ม.5/2 คอมพิวเตอร ์
88 นายเอกวิทย์  ขา่ขันมะล ี ม.5/2 คอมพิวเตอร ์
89 นายไชยราช  หนูแสน ม.5/3 เวลาเรียนไม่สมบรูณ์/ยกเวน้ภาษาอังกฤษพฐ. 
90 นางสาวทิพวรรณ์  กันหาจนัทร์ ม.5/3 งานบ้าน/คอมพิวเตอร ์
91 นางสาวพิมพ์ประภัทร เมาะราษี ม.5/3 สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร ์
92 นายกีรติ  อลุมาน ม.5/3 อังกฤษพฐ. 
93 นายศักดิ์ปกรณ์  ขจรอนันต ์ ม.5/3 สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร ์
94 นายนิรัตน์  ปิ่นสันเทียะ ม.5/3 อังกฤษพฐ./สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 



ล าดับ ชื่อนักเรียน ชั้น วิชาที่ตอ้งตดิตอ่กับครูประจ าวิชา 
95 นายเอกอนันต์  พิมาน ม.5/3 คอมพิวเตอร ์
96 นางสาวกวินทรา  นาเวยีง ม.5/3 งานบ้าน 
97 นางสาวอนงนาง  ศรเีนตร ม.5/3 งานบ้าน 
98 นายแจลี่  คริสนาซามี ่ ม.5/3 งานบ้าน/สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 
99 นายกีรติ  อลุมาน ม.5/3 งานบ้าน/สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร์ 
100 นายสหฤทธิ์  มหาจันทวงศ์ ม.5/3 งานบ้าน 
101 นายนิรัตน์  ปิ่นสันเทียะ ม.5/3 งานบ้าน 
102 นายศุภกร  คลังบุญวาสน ์ ม.5/3 สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร ์
103 นายปรุฬห์  ศรีมณ ี ม.5/3 สังคมศึกษาฯ/คอมพิวเตอร ์
104 นายสุทธิพงษ์  ศรีภิรมณ ์ ม.5/3 คอมพิวเตอร ์
105 นายอภิเดช  ค าชาล ี ม.5/3 คอมพิวเตอร ์
106 นายศุภวิชญ์  โพธิ์หลา้ ม.6/1 อังกฤษพฐ. 
107 นายโรเบิร์ท  โซเรนสัน ม.6/1 อังกฤษพฐ.เทอม1และเทอม2 
108 นายณัฐวตัร  พินทุเมฆินทร์ ม.6/2 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
109 นายพุทธิพงศ์  สุรีย์ท านา ม.6/2 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
110 นางสาวทัชฌา อาษานอก ม.6/3 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์
111 นายขจิตพัฒน์ พันทองค า ม.6/3 เวลาเรียนไม่สมบรูณ ์

 

 

ล าดับ ชื่อนักเรียน ชั้น หมายเหต ุ
1 เดก็ชายกวิน ชาตไิทย ม.1/5 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
2 เดก็ชายเป็นโชค ทดัมาลา ม.2/3 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
3 เดก็ชายปัตพงษ์ ประทุมรุ่ง ม.2/4 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
4 เดก็ชายภูรินทร์  วินทะไชย ม.3/3 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
5 นางสาวณัฐวดี  ผาน้ าค า ม.4/3 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
6 นายจิตติพล ผาลา ม.5/2 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
7 นายนิรัตน์ ปิ่นสันเทียะ ม.5/3 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
8 นายอิทธิพล  รตันัง ม.4/1 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
9 เดก็ชายทินภัทร  ประชาช ู ม.1/2 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 
10 เดก็ชายพัทธพล  ข าสุทัศน์ ม.3/2 กรุณาตดิต่อส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) 

 

        นางสาวหยาดฝน อินทะเสน  
       ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา  
                วันที ่17 มีนาคม พ.ศ.2561 


