
ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 27257 ด.ช. ภูนิภัทร์ สุขสวัสดิ์ ม.1/2 ง21101 ครูกำญจนำ
2 27277 ด.ญ. ปรียำนุช เฉลยศิลป์ ม.1/2 ก21901 ครูเสกข์
3 27316 ด.ญ. ฐำณิสรณ์ บุญลือ ม.1/3 พ21101 ครูสุวิทวัส
4 27333 ด.ญ. สุกัญญำ ดำรำดำษ ม.1/3 ค21101 ครูนำถพร

จ20201 ครูธัญมน
ก21901 ครูชติุมำ
ศ20229 ครูปิยพฤฒิ
ส21101 ครูภัทรพงศ์
ส21102 ครูนิตติยำ
ง20224 ครูปรำณี
ส21231 ครูกิตติคุณ
ศ21103 ครูสุภวัชร
ง21103 ครูวันทนำ
อ21101 ครูวิชดุำ
ว21101 ครูจิดำภำ
ง21101 ครูกำญจนำ
ศ21104 ครูสมชำย
พ21103 ครูจำตุรนต์
ท21101 ครูอริสำ
พ21101 ครูสุวิทวัส

5 27359 ด.ช. วรำนนท์ แซ่ลี้ ม.1/4 ง21103 ครูสมพร
6 27394 ด.ช. ธณรพ ทรัพย์ศิริ ม.1/5 อ21101 ครูวิชดุำ
7 27398 ด.ช. ธิติภำส ขวัญชื่น ม.1/5 พ21101 ครูสุวิทวัส

ค21101 ครูอ ำไพ
8 27404 ด.ช. วรรณภพ บุญมีบุตร ม.1/5 พ21101 ครูสุวิทวัส

ค21101 ครูอ ำไพ
อ21101 ครูวิชดุำ

9 27412 ด.ช. อภรักษ์ กลิ่นก ำจรสุข ม.1/5 ค21101 ครูอ ำไพ
ศ21104 ครูสมชำย

10 27450 ด.ช. ปิติพงษ์ เนวชื่น ม.1/6 ค21101 ครูนำถพร
อ21101 ครูวิชดุำ
ท21101 ครูวิจิตรำ
พ21103 ครูจำตุรนต์

11 27453 ด.ช. ภัทรดนัย มั่นเอ่ียม ม.1/6 อ21101 ครูวิชดุำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
12 27457 ด.ช. ศรัณย์ ศิรประภำพร ม.1/6 ก21901 ครูเสกข์
13 27471 ด.ญ. ญำณินท์ อธิทวีลำภ ม.1/6 ก21901 ครูเสกข์
14 27478 ด.ญ. พรญำนี นำสมภักดิ์ ม.1/6 ก21901 ครูเสกข์
15 27482 ด.ญ. วรัญญำ ปั้นตระกูล ม.1/6 อ21101 ครูวิชดุำ
16 27483 ด.ญ. ศรัณย์พร เฉลิมบุตร ม.1/6 ก21901 ครูเสกข์
17 27523 ด.ญ. พรพรรณ แพทย์กระโทก ม.1/7 ค21101 ครูนำถพร
18 27666 ด.ญ. เมธิณี สกุลเสนำรถ ม.1/10 ก21901 ครูเสกข์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 2

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 26605 ด.ช. กิตติรัตน์ มุขวัฒน์ ม.2/1 ส22101 ครูขันทอง

ว22101 ครูกัลยำ
ก22901 ครูมิติ
ส22102 ครูลลิตำ
ค22101 ครูเจนภพ

2 26625 ด.ช. อนุรักษ์ แจ่มใส ม.2/1 ส22101 ครูขันทอง
3 26626 ด.ช. อัครเทพ พรปรัชญำกุล ม.2/1 ก22921 ครูศิริลักษณ์

ก22901 ครูมิติ
ค22101 ครูเจนภพ

4 26628 ด.ญ. เกศวดี จันทร์เขียว ม.2/1 ก22901 ครูมิติ
5 27687 ด.ญ. พิมพ์วิภำ เขมวงศ์ ม.2/1 ว22101 ครูกัลยำ
6 26708 ด.ช. เกียรติไกรกูล แซ่เค้ำ ม.2/3 ค22101 ครูเจนภพ
7 26720 ด.ช. รัชชำนนท์ บุญค ำมำ ม.2/3 ส22101 ครูอัครวัฒน์
8 26723 ด.ช. ศุภวัฒน์ ปฏิชยั ม.2/3 ค22101 ครูเจนภพ
9 26726 ด.ช. สุภวัชร พันธ์วิไล ม.2/3 ค22101 ครูเจนภพ

10 26754 ด.ญ. อิชยำ สวยสะอำด ม.2/3 ค22101 ครูเจนภพ
11 26791 ด.ญ. ปอฝ้ำย ทุมมันตำ ม.2/4 ญ22205 ครูกอปรคุณ
12 26807 ด.ช. กิตติศักดิ์ สุทธิมูล ม.2/5 ส22101 ครูขันทอง

ว22101 ครูกัลยำ
อ22101 ครูชเนตตี

13 26809 ด.ช. จักรกฤษณ์ มำวิชยั ม.2/5 ว22101 ครูกัลยำ
ส22101 ครูขันทอง
ส22102 ครูลลิตำ
ง22103 ครูสัญชยั
ท22101 ครูอนุสรำ
อ22101 ครูชเนตตี
ก22911 ครูประชำธิป,ครูพัชรินทร์

ก22901 ครูมิติ
พ22103 ครูพีรพงษ์
พ22101 ครูธนวิทย์

14 26810 ด.ช. ฉัตรชยั ผ่องแผ้ว ม.2/5 ก22901 ครูมิติ
ว22101 ครูกัลยำ

15 26817 ด.ช. ทัศนเทพ เวียงค ำ ม.2/5 ง22103 ครูสัญชยั
ว22101 ครูกัลยำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
15 26817 ด.ช. ทัศนเทพ เวียงค ำ ม.2/5 อ22101 ครูชเนตตี

(ต่อ) พ22103 ครูพีรพงษ์
16 26824 ด.ช. พีรวัฒน์ ยำมใส ม.2/5 ส22101 ครูขันทอง
17 26827 ด.ช. ภูมินทร์ ประสงค์ ม.2/5 ท22101 ครูอนุสรำ

ก22901 ครูมิติ
ก22911 ครูประชำธิป,ครูพัชรินทร์

พ22101 ครูธนวิทย์
18 26840 ด.ญ. ธนำวรรณ หำญมนต์ ม.2/5 ก22901 ครูมิติ
19 26851 ด.ญ. สรนันท์ เหลืองประเสริฐ ม.2/5 ง20288 ครูจีรพร

ส22102 ครูลลิตำ
พ22101 ครูธนวิทย์
ก22911 ครูประชำธิป,ครูพัชรินทร์

ก22901 ครูมิติ
ว22101 ครูกัลยำ
ส22101 ครูขันทอง
ท22101 ครูอนุสรำ

20 26925 ด.ญ. กมลชนก ตันมีสุข ม.2/5 ก22901 ครูมิติ
21 26861 ด.ช. นฤเบศ หำญชนะ ม.2/6 พ22101 ครูภูมินทร์
22 26976 ด.ญ. ณัฎฐณิชำ คงพ่วง ม.2/8 ก22911 ครูพีรพงษ์,ครูนันทิดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 2

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 26023 ด.ช. พงศพัศ เพ็ญเสง่ียม ม.3/1 ส23101 ครูจีรพงศ์
2 26058 ด.ช. จิณณวัตร บุญพร้อม ม.3/2 ญ20201 ครูกอปรคุณ

ศ23104 ครูสมชำย
ค23101 ครูเจนภพ
ส23101 ครูสุรพล
ท23101 ครูอัจฉรำ
อ23101 ครูเพียงยิหวำ
พ23101 ครูภูมินทร์

3 26060 ด.ช. ชำดำ คงศรีลงั ม.3/2 อ23101 ครูเพียงยิหวำ
ศ23104 ครูสมชำย
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนภพ
ส23102 ครูนิตติยำ
ว23101 ครูคมสัณห์

4 26066 ด.ช. ปริวิทธ์ ปำนทอง ม.3/2 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ท23101 ครูอัจฉรำ
ค23101 ครูเจนภพ

5 26078 ด.ช. สรณ์วิชญ์ นิธิศศักดิ์ภำนิช ม.3/2 ศ23104 ครูสมชำย
ท23101 ครูอัจฉรำ
ค23101 ครูเจนภพ
ก23901 ครูสิริยำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ

6 26079 ด.ช. สัชฌกร เมฆส่อน ม.3/2 ค23101 ครูเจนภพ
ท23101 ครูอัจฉรำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ศ20214 ครูสมชำย
ว23101 ครูคมสัณห์
ส23102 ครูนิตติยำ

7 26081 ด.ช. อริยบุตร ผุดกระจ่ำง ม.3/2 ท23101 ครูอัจฉรำ
ว23101 ครูคมสัณห์
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนภพ

8 26085 ด.ญ. จิณณพัต คุณวุฒิมโนธรรม ม.3/2 ค23101 ครูเจนภพ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
8 26085 ด.ญ. จิณณพัต คุณวุฒิมโนธรรม ม.3/2 ศ23104 ครูสมชำย

(ต่อ) ญ20201 ครูกอปรคุณ

9 26086 ด.ญ. ต่วนมัสตูรำ ต่วนมูดอ ม.3/2 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนภพ
ส23101 ครูสุรพล
ส23102 ครูนิตติยำ

10 26088 ด.ญ. ธนทิพย์ เล้ำสุทธิพงศ์ ม.3/2 ค23101 ครูเจนภพ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23901 ครูสิริยำ
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ศ20214 ครูสมชำย

11 26092 ด.ญ. ธำรำรัตน์ หมื่นบุญมี ม.3/2 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนภพ

12 26096 ด.ญ. ปิยนุช แสงสว่ำง ม.3/2 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนภพ

13 26107 ด.ญ. อำรียำ จันทร์ศิริ ม.3/2 ว23101 ครูคมสัณห์
ศ23104 ครูสมชำย
ก23901 ครูสิริยำ
ค23101 ครูเจนภพ
ญ20201 ครูกอปรคุณ

14 26309 ด.ช. จักรพงศ์ ศรีไทยแก้ว ม.3/2 อ23101 ครูเพียงยิหวำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
จ20207 ครูLi Shan
ท23101 ครูอัจฉรำ
ค23101 ครูเจนภพ
ว23101 ครูคมสัณห์
ศ23104 ครูสมชำย
ก23901 ครูสิริยำ
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ส23101 ครูสุรพล

15 26318 ด.ช. ภรภัทร ดอกกุหลำบ ม.3/2 ศ23104 ครูสมชำย
ค23101 ครูเจนภพ

16 26323 ด.ช. สหรัฐ วับสันเทียะ ม.3/2 ก23901 ครูสิริยำ
ค23101 ครูเจนภพ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 2

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
17 27095 ด.ช. ชษิณุพงศ์ เจตกิตติโชค ม.3/2 ก23901 ครูสิริยำ

ญ20201 ครูกอปรคุณ
อ23101 ครูเพียงยิหวำ
ส23101 ครูสุรพล
ก23921 ครูภูมินทร์
ท23101 ครูอัจฉรำ
ศ20214 ครูสมชำย
ศ23104 ครูสมชำย
ค23101 ครูเจนภพ

18 26108 นำย กฤษฎำ จุกแก้ว ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ

19 26109 ด.ช. ฐำปกรณ์ ชะรินทร์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
ส23101 ครูขันทอง
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23901 ครูสิริยำ

20 26110 ด.ช. ณัชพล ค่อมมุข ม.3/3 ก23911 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ก23941 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ค23101 ครูเจนจิรำ
ส23101 ครูขันทอง
อ23101 ครูสุภำลัย
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ศ23104 ครูสมชำย

21 26111 ด.ช. ณัฐวัฒน์ กุลวงค์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
22 26112 ด.ช. ณัฐวุฒิ มีเงิน ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
23 26113 ด.ช. ธนบรรณ ทรัพย์อุดม ม.3/3 ศ23104 ครูสมชำย

ท23101 ครูกนกนำถ
ค23101 ครูเจนจิรำ
พ23101 ครูภูมินทร์
ก23911 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ก23941 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ศ23103 ครูยุวดี
ส23102 ครูนิตติยำ
ง23101 ครูปรำณี
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ส23101 ครูขันทอง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 3

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
23 26113 ด.ช. ธนบรรณ ทรัพย์อุดม ม.3/3 ง23103 ครูเนำวรัตน์

(ต่อ) อ23101 ครูสุภำลัย
พ23103 ครูพัศพงศ์
ว23101 ครูสุภำวดี
ก23921 ครูอริสำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ว20242 ครูมินทร์ตรำ

24 26117 ด.ช. นันทภพ พันธนะบูรณ์ ม.3/3 ว23101 ครูสุภำวดี
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนจิรำ
ศ23104 ครูสมชำย

25 26119 ด.ช. นันทวัฒน์ หทัยโชติ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
ส23101 ครูขันทอง
อ23101 ครูสุภำลัย

26 26120 ด.ช. พันตรี อินทนุพัฒน์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
27 26122 ด.ช. ภูดิส จ ำปำโพธิ์ ม.3/3 ส23235 ครูอำภำภรณ์

ศ23104 ครูสมชำย
อ23101 ครูสุภำลัย
ส23102 ครูนิตติยำ

28 26123 ด.ช. มินทิดำ ล ำพุทธำ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
29 26129 ด.ญ. กรกมล พรมชำติ ม.3/3 ญ20201 ครูกอปรคุณ

ว23101 ครูสุภำวดี
ค23101 ครูเจนจิรำ

30 26131 ด.ญ. เกศกนก จันทร์กอโต ม.3/3 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ค23101 ครูเจนจิรำ

31 26132 ด.ญ. ชฎำพร นำชยัพลอย ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ง23103 ครูเนำวรัตน์

32 26138 ด.ญ. นรมน หวัดอน ม.3/3 ง23103 ครูเนำวรัตน์
ว23101 ครูสุภำวดี
ค23101 ครูเจนจิรำ

 ญ20201 ครูกอปรคุณ
อ23101 ครูสุภำลัย

33 26141 ด.ญ. เพชรชมพู น้ ำจันทร์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 4

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
34 26143 ด.ญ. ภัทรำวดี ลำภจิตต์ ม.3/3 ญ20201 ครูกอปรคุณ

ศ23104 ครูสมชำย
35 26144 ด.ญ. ภำคตะวัน สุขแก้ว ม.3/3 ส23101 ครูขันทอง

ศ23104 ครูสมชำย
ว23101 ครูสุภำวดี
ก23941 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ค23101 ครูเจนจิรำ
ก23911 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ญ20201 ครูกอปรคุณ
36 26149 ด.ญ. วรำภรณ์ กำรดี ม.3/3 ก23941 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ค23101 ครูเจนจิรำ
ท23101 ครูกนกนำถ
ศ23104 ครูสมชำย
ก23911 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

พ23101 ครูภูมินทร์
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ง23103 ครูเนำวรัตน์
ว23101 ครูสุภำวดี
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ส23101 ครูขันทอง
อ23101 ครูสุภำลัย

37 26152 ด.ญ. สิริ จิวะพันธุ์ชยั ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
38 26153 ด.ญ. อนุชติำ จันด ำ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ

ญ20201 ครูกอปรคุณ
ง23103 ครูเนำวรัตน์
ว23101 ครูสุภำวดี
ศ23104 ครูสมชำย

39 26154 ด.ญ. อรชร สุทำศรี ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
40 26155 ด.ญ. อรนรินทร์ มีขวด ม.3/3 ญ20201 ครูกอปรคุณ

ศ23104 ครูสมชำย
ค23101 ครูเจนจิรำ

41 26157 ด.ญ. ไอลดำ สุขบัติ ม.3/3 ก23941 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ค23101 ครูเจนจิรำ
ท23101 ครูกนกนำถ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 5

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
41 26157 ด.ญ. ไอลดำ สุขบัติ ม.3/3 พ23101 ครูภูมินทร์

(ต่อ) ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23911 ครูขันทอง,ครูสุภำลัย

ว23101 ครูสุภำวดี
ส23101 ครูขันทอง
ส23102 ครูนิตติยำ

ง23103 ครูเนำวรัตน์
อ23101 ครูสุภำลัย

ศ23103 ครูยุวดี
ศ23104 ครูสมชำย

42 26313 ด.ช. นพณัฐ แสงทวี ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
43 26322 ด.ช. ศิวัช บุตรโพธิ์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ

ศ23104 ครูสมชำย
44 26325 ด.ช. หนึ่งบุรุษ สงแย้ม ม.3/3 ญ20201 ครูกอปรคุณ

45 27096 ด.ช. เด่นดนัย ชอ่จันทร์ ม.3/3 ค23101 ครูเจนจิรำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ส23101 ครูขันทอง

46 26159 ด.ช. กฤษณะ ไตรวุฒิ ม.3/4 พ23103 ครูพัศพงศ์
พ23101 ครูภูมินทร์
อ23101 ครูเพียงยิหวำ
ว23101 ครูคมสัณห์
ก23941 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ว20242 ครูมินทร์ตรำ
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ง23101 ครูปรำณี
ก23911 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ส23101 ครูจีรพงศ์
ค23101 ครูนัดธิดำ
ท23101 ครูอัจฉรำ
ศ23104 ครูสมชำย

47 26160 ด.ช. กิตติศักดิ์ ศรีมำเมือง ม.3/4 ศ20214 ครูสมชำย
ญ20201 ครูกอปรคุณ

48 26167 ด.ช. ธีรภัทร ชแูสง ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ
49 26172 ด.ช. รัชพงศ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ ม.3/4 ว23101 ครูคมสัณห์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 6

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
49 26172 ด.ช. รัชพงศ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ

(ต่อ) ศ23104 ครูสมชำย
ค23101 ครูนัดธิดำ

ท23101 ครูอัจฉรำ
50 26176 ด.ช. วีรภัทร พุดตำลดง ม.3/4 อ23101 ครูเพียงยิหวำ

ว23101 ครูคมสัณห์
ก23941 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ศ23104 ครูสมชำย
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23911 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ง23101 ครูปรำณี
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ส23101 ครูจีรพงศ์
พ23101 ครูภูมินทร์
ก23901 ครูสิริยำ
ค23101 ครูนัดธิดำ
ท23101 ครูอัจฉรำ

51 26178 ด.ช. สิรภพ เผ่ำพันธุ์ชล ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23901 ครูสิริยำ

52 26180 ด.ช. อภิวัฒน์ คุณทรัพย์ ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ

53 26184 ด.ญ. จริญญำ แตงเส็ง ม.3/4 ว23101 ครูคมสัณห์
ก23941 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ศ20214 ครูสมชำย
ส23101 ครูจีรพงศ์
ญ20201 ครูกอปรคุณ
ก23911 ครูสมชำย,ครูอำภำภรณ์

ก23901 ครูสิริยำ
ส23235 ครูอำภำภรณ์
พ23101 ครูภูมินทร์
ค23101 ครูนัดธิดำ
ท23101 ครูอัจฉรำ

54 26187 ด.ช. ชลธิชำ สำยเสนีย์ ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ

55 26196 ด.ญ. พิชชำพร ธนัทพุฒินันท์ ม.3/4 ญ20201 ครูกอปรคุณ

56 26208 ด.ช. กรกฏ วงศ์วิญญูชน ม.3/5 ก23921 ครูธำรทิพย์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 7

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
57 26225 ด.ช. วรวิช วิเศษประสิทธิ์ ม.3/5 ส23101 ครูขันทอง

ค23101 ครูอำรีรัตน์
58 26226 ด.ช. วริษฐ์ นิลสุ ม.3/5 ส23102 ครูนิตติยำ

ศ20214 ครูสมชำย
ง23103 ครูเนำวรัตน์
ว23101 ครูพัชรำ

ญ20201 ครูตวงศรณ์

ก23901 ครูสิริยำ

ส23101 ครูขันทอง
ก23911 ครูสิริยำ,ครูมินทร์ตรำ

อ23101 ครูสุภำลัย
ค23101 ครูอำรีรัตน์
ก23941 ครูสิริยำ,ครูมินทร์ตรำ

ศ23104 ครูสมชำย

59 26230 ด.ช. สมพงษ์ อังคะเวย์ ม.3/5 อ23101 ครูสุภำลัย
ค23101 ครูอำรีรัตน์
ว23101 ครูพัชรำ

60 26233 ด.ช. อมรพงษ์ แสนฉิม ม.3/5 ค23101 ครูอำรีรัตน์
61 26262 ด.ช. เทียนชยั เลี่ยมแก้ว ม.3/6 ค23101 ครูเจนภพ

62 26265 ด.ช. ธวัชชยั ไชยริน ม.3/6 ค23101 ครูเจนภพ

63 26268 ด.ช. นรำกรณ์ แก่งกระโทก ม.3/6 อ23101 ครูสุภำลัย
ส23235 ครูอำภำภรณ์
ท23101 ครูอัจฉรำ
ค23101 ครูเจนภพ

64 26269 ด.ช. นันทกำนต์ ง้ิวงำม ม.3/6 ค23101 ครูเจนภพ

65 26271 ด.ช. ประวิทย์ เสียงเปรม ม.3/6 ศ22103 ครูสุภวัชร
ง23103 ครูเนำวรัตน์
อ23101 ครูสุภำลัย
ก23941 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

ส23235 ครูอำภำภรณ์
ก23911 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

ค23101 ครูเจนภพ
ว23101 ครูจิดำภำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 8

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
66 26273 ด.ช. พงศกร หวังเจริญ ม.3/6 อ23101 ครูสุภำลัย

ก23901 ครูสิริยำ
ส23102 ครูนิตติยำ

ท23101 ครูอัจฉรำ
ก23941 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

ก23911 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

ค23101 ครูเจนภพ

ว23101 ครูจิดำภำ

67 26276 ด.ช. ภีมเดช อภิญญำสกุล ม.3/6 ก23901 ครูสิริยำ
68 26307 ด.ญ. อมรรัตน์ สุขศรีโรจน์ ม.3/6 ค23101 ครูเจนภพ
69 26387 ด.ญ. ปลำยฟ้ำ กลำงโคตร ม.3/6 ก23911 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

ค23101 ครูเจนภพ
พ23101 ครูภูมินทร์
ก23941 ครูอัจฉรำ,ครูนฤมล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560     หน้ำ 9

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 25481 นำย ปำรเมฆ โพธิกุล ม.4/6 ค31101 ครูเจนจิรำ

2 25485 นำย ภูวนำท นำมวงศ์ไทย ม.4/6 ค31101 ครูเจนจิรำ

3 27140 นำย นรำธิป สำรบุตร ม.4/6 อ31203 ครูทำรินทร์
ค31101 ครูเจนจิรำ

4 27150 น.ส. เกศศิริ หรัิณย์นันทิชำ ม.4/7 ค31101 ครูเจนจิรำ

5 27158 ด.ญ. ปภำวรินท์ อู่มั่น ม.4/7 ค31101 ครูเจนจิรำ

6 25596 ด.ญ. ธนัญชนก ทองรัตน์ ม.4/8 อ31203 ครูทำรินทร์
ว31106 ครูอัจฉรำ

7 25502 น.ส. พรรณพษำ สุขสวัสดิ์ ม.4/9 ค31101 ครูเจนจิรำ

8 25763 ด.ญ. สนิษฐำ ขัดเกลำ ม.4/9 ค31101 ครูเจนจิรำ

9 27166 นำย อภิสิทธิ์ วิชญคุปต์ ม.4/9 ค31101 ครูเจนจิรำ

10 27168 ด.ญ. ณัชชำกัญญ์ อำชำสันติสุข ม.4/9 ค31101 ครูเจนจิรำ

11 25475 นำย ณัฐวุฒิ พิมศรี ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

12 25669 นำย เกียรติศักดิ์ วงเขน ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

13 25768 ด.ช. กันต์กวี จรูญกิตติคุณ ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

14 27172 นำย ณัฐวุฒิ เพ็ญผล ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

15 27174 นำย พิเชษ รัตนวิชยั ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

16 27176 น.ส. กำญจนำพร ดวงกระจำย ม.4/10 ค31101 ครูเจนจิรำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 26508 นำย ณัฐชกฤตย์ เนินกลำง ม.5/2 ค32201 ครูณัฐณิชำ

2 25283 นำย ไทมิน เยำ ม.5/6 ค32101 ครูอำรีรัตน์
ก32901 ครูมิติ

3 26560 น.ส. พิชชำนันท์ เรืองเมธำทิพย์ ม.5/6 ค32101 ครูอำรีรัตน์

4 26571 น.ส. อนันญำ แกล้วน้อย ม.5/7 ก32901 ครูมิติ

5 26577 น.ส. ธนิศำ อัศวมั่นคงกุล ม.5/8 ก32901 ครูมิติ

6 24918 น.ส. วริศรำ ทั่งเกษม ม.5/9 ค32101 ครูอำรีรัตน์
ญ30207 ครูกอปรคุณ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
1 25958 นำย พีรพล เกิดพุฒ ม.6/4 อ33203 ครูอรทัย
2 25959 นำย โพธิเศรษฐ์ พินทุพันธ์ ม.6/4 ศ32102 ครูปิยพฤฒิ

ว32102 ครูวันทนำ
พ30212 ครูธนวิทย์
อ33203 ครูอรทัย
พ30235 ครูสุวิทวัส
ส33101 ครูเกตุ
ท33101 ครูลักขณำ

3 27679 น.ส. เจตสุภำ พงศ์สัมพันธ์ ม.6/4 อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

พ30235 ครูสุวิทวัส
4 24463 น.ส. ญำนิศำ คอนเอม ม.6/8 จ33205 ครูChen

ว33101 ครูมินทร์ตรำ
ค33101 ครูนำถพร
ก30999 ครูธัญมน,ครูอรทัย

ก33911 ครูธัญมน,ครูอรทัย

ส33101 ครูเกตุ
ง33102 ครูประชำธิป
จ33201 ครูธัญมน

5 24291 นำย กันตวัฒน์ จงสวัสดิ์ ม.6/9 จ33205 ครูChen
จ33201 ครูธัญมน
อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

6 24338 น.ส. อำทิตยำ ทองวิจิตร ม.6/9 จ33205 ครูChen
จ33201 ครูธัญมน

7 24349 นำย ณัฐพนธ์ พิกุลแย้ม ม.6/9 ส33101 ครูเกตุ
ศ33102 ครูสุภวัชร
จ33205 ครูChen
จ33201 ครูธัญมน
อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

8 24361 นำย สุภำพ จันสุตะ ม.6/9 ท33101 ครูลักขณำ
อ33203 ครูวิชตุำ
ศ33102 ครูสุภวัชร
ส33101 ครูเกตุ
จ33205 ครูChen
จ33201 ครูธัญมน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 



ล ำดับ เลข ชั้น/ รหสัวิชำ / ผลกำร ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี
ที่ ประจ ำตัว หอ้ง กิจกรรม เรียนซ้ ำ ครูผู้สอน ที่ส่ง
8 24361 นำย สุภำพ จันสุตะ ม.6/9 จ33203 ครูLi Shan

(ต่อ) อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

ว33101 ครูมินทร์ตรำ

9 24279 น.ส. พรพิมล อินวงค์ ม.6/11 พ30235 ครูสุวิทวัส

10 24562 น.ส. นพรัตน์ หมอนทอง ม.6/11 ง33102 ครูประชำธิป
ส33101 ครูเกตุ
ค33101 ครูนัดธิดำ
ง30212 ครูสมพร
อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

ส30262 ครูอำภำภรณ์
ว33101 ครูกัลยำ

11 25353 น.ส. เจนจิรำ เคนวงษ์ ม.6/11 อ33205 ครูประภำกร
ก30299 ครูเกตุ,ครูอุไรรัตน์

พ30201 ครูจำตุรนต์
ก33901 ครูเสกข์
ส30242 ครูจีรพงศ์
อ33101 ครูธัญญำลักษณ์

ว33101 ครูกัลยำ
ท30239 ครูลักขณำ
ท31101 ครูอุไรรัตน์
ก33911 ครูเกตุ,ครูอุไรรัตน์

ท30237 ครูอุไรรัตน์
ส30233 ครูจีรพงศ์
พ30235 ครูสุวิทวัส

12 26008 นำย อิทธิพล ศรีนนท์ ม.6/11 ง30212 ครูสมพร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ  และผลกำรเรียนซ้ ำ   ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ   2560      หน้ำ 2

ชื่อ-สกุล ชื่อครูผู้สอน 


