
1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3 1 4 28560 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ มุทาพร I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 4 28560 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ มุทาพร ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 4 28560 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ มุทาพร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 5 28561 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ป้องกัน ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 5 28561 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ป้องกัน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ท21101 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ท21102 ภาษาไทย ร 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ท22101 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ว21104 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ส20232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา พ22201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา อ21101 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 7 28564 เด็กชาย ทักษิณ สืบสิมมา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 8 28565 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปักป่ิน พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 11 28568 เด็กชาย ภูชิกาญจน์ เมืองพิล ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 13 28571 เด็กชาย วิทูรย์ ศรีหาบุตร ค23101 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 13 28571 เด็กชาย วิทูรย์ ศรีหาบุตร ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ท21101 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ท21102 ภาษาไทย ร 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ท23101 ภาษาไทย 0 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ว21104 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส20232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ส23102 ประวัติศาสตร์ 0 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา พ22201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ง23271 ช่างเกล้าผม 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา อ21101 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 14 28572 เด็กชาย วิเศษสิทธ์ิ นันทา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ท21101 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ท21102 ภาษาไทย ร 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ว21104 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ส20232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ง21261 ช่างไฟฟ้าเบ้ืองต้น 0 707 นาย สน่ัน ศิริกุล การงานอาชีพ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 15 28573 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ณะดี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ท21101 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ท21102 ภาษาไทย ร 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย
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3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ค22101 คณิตศาสตร์ 0 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ว21104 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 16 28574 เด็กชาย สราวุฒิ หล่อดี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 17 28575 เด็กชาย อานนท์ เพ่ิมพูน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 17 28575 เด็กชาย อานนท์ เพ่ิมพูน พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 17 28575 เด็กชาย อานนท์ เพ่ิมพูน ง22224 ขนมเค้ก 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 17 28575 เด็กชาย อานนท์ เพ่ิมพูน ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 18 28576 เด็กหญิง กมลวรรณ อินทพันธ์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 18 28576 เด็กหญิง กมลวรรณ อินทพันธ์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 19 28577 เด็กหญิง จิตรลัดดา ใจแจ้ง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 19 28577 เด็กหญิง จิตรลัดดา ใจแจ้ง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 19 28577 เด็กหญิง จิตรลัดดา ใจแจ้ง ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 20 28579 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีบุญ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 20 28579 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีบุญ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 20 28579 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีบุญ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565
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แนวปฏิบัติ

3 1 20 28579 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีบุญ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 20 28579 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีบุญ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ส22104 ประวัติศาสตร์ ร 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร พ22205 ฟุตซอล 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 23 28582 เด็กหญิง ณัชชา สูงโคตร ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 24 28583 เด็กหญิง ทิพย์นารี จ าปา I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 24 28583 เด็กหญิง ทิพย์นารี จ าปา I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 24 28583 เด็กหญิง ทิพย์นารี จ าปา ว22104 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 24 28583 เด็กหญิง ทิพย์นารี จ าปา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 26 28585 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แอมรัมย์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 28 28588 เด็กหญิง บัณฑิตา ชารัมย์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 28 28588 เด็กหญิง บัณฑิตา ชารัมย์ ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 28 28588 เด็กหญิง บัณฑิตา ชารัมย์ ส22104 ประวัติศาสตร์ ร 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 1 28 28588 เด็กหญิง บัณฑิตา ชารัมย์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 28 28588 เด็กหญิง บัณฑิตา ชารัมย์ อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ
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3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 31 28591 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สืบวงศ์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 32 28592 เด็กหญิง เมทะนี พรมมา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 32 28592 เด็กหญิง เมทะนี พรมมา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 35 28595 เด็กหญิง สุกัณญา ปัดชา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 35 28595 เด็กหญิง สุกัณญา ปัดชา พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ท21102 ภาษาไทย ร 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ท22101 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ค22101 คณิตศาสตร์ 0 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ค22102 คณิตศาสตร์ 0 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ค22201 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ค23101 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 339 นาง ศิริวรรณ สาธุพันธ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 339 นาง ศิริวรรณ สาธุพันธ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ว21104 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ว22103 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส22103 สังคมศึกษา 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส20233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส22101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ
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2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด
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3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ22102 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 511 นาย ส าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ22201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ศ22101 ศิลปะ 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ง22101 การงานอาชีพ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 836 Miss  Charlyn ภาษาต่างประเทศ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0 836 Miss  Charlyn ภาษาต่างประเทศ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 1 36 28597 เด็กหญิง อาภัสรา ฝังนิล ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 37 29016 เด็กชาย มนัสวิน ศรีแสวง ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 1 39 29117 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญศรี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 1 41 29849 เด็กชาย สิทธิโชค

สุวรรณ

บุตร ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 1 41 29849 เด็กชาย สิทธิโชค

สุวรรณ

บุตร ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 41 29849 เด็กชาย สิทธิโชค

สุวรรณ

บุตร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 1 41 29849 เด็กชาย สิทธิโชค

สุวรรณ

บุตร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 1 41 29849 เด็กชาย สิทธิโชค

สุวรรณ

บุตร ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 1 28598 เด็กชาย ก้องหล้า ศรีหล้า ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 3 28600 เด็กชาย จีรวัฒน์ ศรีสด ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 5 28603 เด็กชาย ธเนศ ศรีเพชร ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 6 28604 เด็กชาย ธีรศักด์ิ จันทร์สีชา ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 6 28604 เด็กชาย ธีรศักด์ิ จันทร์สีชา I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 6 28604 เด็กชาย ธีรศักด์ิ จันทร์สีชา ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 2 6 28604 เด็กชาย ธีรศักด์ิ จันทร์สีชา ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 6 28604 เด็กชาย ธีรศักด์ิ จันทร์สีชา พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 705 นาง สมใจ ค าศรี การงานอาชีพ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 7 28605 เด็กชาย นนธวัฒน์

สมัคร

ราษฎร์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ท22201 การอ่านคิดวิเคราะห์ 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 9 28608 เด็กชาย พีรภัทร ก่ิงคูณ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 332 นาง นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก พ21202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 705 นาง สมใจ ค าศรี การงานอาชีพ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ง22224 ขนมเค้ก 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ง22262 ช่างเดินสายไฟฟ้า ร 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 10 28609 เด็กชาย ภัทรนนท์ แย้มมาก ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ค23101 คณิตศาสตร์ ร 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ศ22203 ลายไทยเบ้ืองต้น 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 2 12 28611 เด็กชาย ภูมิชัย โสฬส ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 19 28620 เด็กหญิง จันจิรา อุระดา ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 24 28625 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุญตวง พ22205 ฟุตซอล 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ค23101 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 2 26 28627 เด็กหญิง ปพิชญา ค าสด ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 2 31 28632 เด็กหญิง รัชตวรรณ รัตรีพันธ์ ค23201 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 3 1 28639 เด็กชาย กิตต์ิปกรณ์ ศรีสุข ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 1 28639 เด็กชาย กิตต์ิปกรณ์ ศรีสุข ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 2 28640 เด็กชาย ชนกันต์ พละศักด์ิ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 2 28640 เด็กชาย ชนกันต์ พละศักด์ิ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 5 28643 เด็กชาย ณัฐชัย เทพวงค์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 6 28644 เด็กชาย ธนโชติ เขียวอ่อน ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 6 28644 เด็กชาย ธนโชติ เขียวอ่อน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 6 28644 เด็กชาย ธนโชติ เขียวอ่อน พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 6 28644 เด็กชาย ธนโชติ เขียวอ่อน ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง พ21202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 7 28646 เด็กชาย ธนวินท์

ปิดตา

ทะนัง ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 8 28647 เด็กชาย ธิภากรณ์ จันใด ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ว20286 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 9 28648 เด็กชาย นวดี หอมกลาง ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 10 28649 เด็กชาย บุญพิทักษ์ ตีเมืองซ้าย ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 11 28650 เด็กชาย บุญวรุตม์ อรรถสิงห์ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 11 28650 เด็กชาย บุญวรุตม์ อรรถสิงห์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 11 28650 เด็กชาย บุญวรุตม์ อรรถสิงห์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 11 28650 เด็กชาย บุญวรุตม์ อรรถสิงห์ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 11 28650 เด็กชาย บุญวรุตม์ อรรถสิงห์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 14 28654 เด็กชาย วัชรพงศ์ สีจันดี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 23 28668 เด็กหญิง ปริยฉัตร อัมภรัตน์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 3 23 28668 เด็กหญิง ปริยฉัตร อัมภรัตน์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 23 28668 เด็กหญิง ปริยฉัตร อัมภรัตน์ อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 827 นางสาว อรศิริ ผิวจันทร์ ภาษาต่างประเทศ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 24 28669 เด็กหญิง พนิตสา กองโขน ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ท21102 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 827 นางสาว อรศิริ ผิวจันทร์ ภาษาต่างประเทศ

3 3 33 28678 เด็กหญิง อภญญา สัมโย ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ท21102 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ส21101 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 827 นางสาว อรศิริ ผิวจันทร์ ภาษาต่างประเทศ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 3 35 29104 เด็กหญิง ดารินทร์ ป้ันบุญชู ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 3 37 29858 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิลาทิพย์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 38 29871 เด็กชาย ธีระพงษ์ นามวงษา ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 38 29871 เด็กชาย ธีระพงษ์ นามวงษา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 38 29871 เด็กชาย ธีระพงษ์ นามวงษา ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 38 29871 เด็กชาย ธีระพงษ์ นามวงษา ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 3 38 29871 เด็กชาย ธีระพงษ์ นามวงษา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ท23101 ภาษาไทย 0 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ค22102 คณิตศาสตร์ 0 224 นาง ณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตศาสตร์

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ก22910 แนะแนว มผ 334 นาง ธนาภา ค าผุย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 334 นาง ธนาภา ค าผุย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 0 334 นาง ธนาภา ค าผุย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ส22103 สังคมศึกษา 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ส22104 ประวัติศาสตร์ ร 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ร 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ง22262 ช่างเดินสายไฟฟ้า ร 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 3 39 29887 เด็กชาย ดนุสรณ์ ก่ิมเกล้ียง ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 4 28681 เด็กชาย จักรี โคตะสา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ
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3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล พ22209 เทเบิลเทนนิส 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 5 28682 เด็กชาย เฉลิมชัย โสมูล ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 6 28683 เด็กชาย ณัฐพล วิเศษ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 6 28683 เด็กชาย ณัฐพล วิเศษ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 6 28683 เด็กชาย ณัฐพล วิเศษ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 6 28683 เด็กชาย ณัฐพล วิเศษ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 6 28683 เด็กชาย ณัฐพล วิเศษ ข22201 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 4 7 28684 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ พินธุรักษ์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 7 28684 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ พินธุรักษ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ข22201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 4 8 28685 เด็กชาย ธนทัต สนิท ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ค22101 คณิตศาสตร์ ร 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ค22102 คณิตศาสตร์ 0 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ
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2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด
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3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส22103 สังคมศึกษา 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ส23102 ประวัติศาสตร์ 0 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา พ22208 เทเบิลเทนนิส 0 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ก22910 แนะแนว มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 10 28688 เด็กชาย ธัญเทพ คูหา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 12 28690 เด็กชาย บุรุษพอพล บ ารุงภักดี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 13 28691 เด็กชาย พีรพัฒน์ สายสุนา ข22201 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 14 28692 เด็กชาย ภูชิกัณฑ์ เมืองพิล ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 4 15 28693 เด็กชาย มังกร อุทธิโท ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 16 28695 เด็กชาย ศิรศาสตร์ อุดชาชน ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

3 4 17 28696 เด็กชาย ศุภโชค ศรเพชร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 18 28698 เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยรัตน์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 21 28701 เด็กหญิง จิติญา ทัดเทียม ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 21 28701 เด็กหญิง จิติญา ทัดเทียม ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 21 28701 เด็กหญิง จิติญา ทัดเทียม พ22212 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 4 21 28701 เด็กหญิง จิติญา ทัดเทียม ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 4 21 28701 เด็กหญิง จิติญา ทัดเทียม อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา
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แนวปฏิบัติ

3 4 24 28704 เด็กหญิง ณิชากานต์ ผ่านทอง ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 32 28716 เด็กหญิง สิรินภา สังขพงศ์ พ22212 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 4 32 28716 เด็กหญิง สิรินภา สังขพงศ์ ง22224 ขนมเค้ก 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 32 28716 เด็กหญิง สิรินภา สังขพงศ์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ค22101 คณิตศาสตร์ 0 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ว22104 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า พ23201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ง22272 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ง22271 ช่างถักเปีย 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 4 35 28719 เด็กหญิง อาภัสสร ห่อค า ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 37 29103 เด็กหญิง จันทัปปภา ชวดรัมย์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565
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3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ21103 สุขศึกษา 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 710 นาย พัฒนา พานจ านงค์ การงานอาชีพ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ อ21205 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 39 29134 เด็กชาย ดุลยวัต มุขขุนธ์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 4 41 29827 เด็กชาย ชยพร อัมพร ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ข22201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 4 42 29848 เด็กชาย บัณทัต ครองยุทธ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 5 3 28724 เด็กชาย ฌานิทธี

พรหม

เสนา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 3 28724 เด็กชาย ฌานิทธี

พรหม

เสนา พ22203 ฟุตบอล 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

3 5 3 28724 เด็กชาย ฌานิทธี

พรหม

เสนา พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 5 3 28724 เด็กชาย ฌานิทธี

พรหม

เสนา ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 4 28725 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มุ่งหมาย ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 4 28725 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มุ่งหมาย พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 5 4 28725 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มุ่งหมาย ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 5 4 28725 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มุ่งหมาย อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 806 นาง สมสุข ลาสุนนท์ ภาษาต่างประเทศ

3 5 4 28725 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มุ่งหมาย ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 5 28726 เด็กชาย ณัฐภูมิ

ประจง

กลาง ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 5 28726 เด็กชาย ณัฐภูมิ

ประจง

กลาง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 5 28726 เด็กชาย ณัฐภูมิ

ประจง

กลาง พ22203 ฟุตบอล 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

3 5 5 28726 เด็กชาย ณัฐภูมิ

ประจง

กลาง ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 710 นาย พัฒนา พานจ านงค์ การงานอาชีพ

3 5 5 28726 เด็กชาย ณัฐภูมิ

ประจง

กลาง ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 8 28729 เด็กชาย ธนะชัย อุ่นอ่อน ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 710 นาย พัฒนา พานจ านงค์ การงานอาชีพ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ท21102 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 710 นาย พัฒนา พานจ านงค์ การงานอาชีพ

3 5 9 28730 เด็กชาย ธีรภัทร คณะรัตน์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 12 28734 เด็กชาย ศุภณัฐ มุ่งหมาย ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 12 28734 เด็กชาย ศุภณัฐ มุ่งหมาย พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 5 12 28734 เด็กชาย ศุภณัฐ มุ่งหมาย ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 14 28736 เด็กชาย สันติภาพ จีนารัตน์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 322 นางสาว ชิดชนก พวงคุต วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 19 28742 เด็กหญิง คฑาทิพย์ จารย์หม่ืน ง23224 ช่างปักด้วยมือ ร 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 5 21 28744 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แสวงพันธ์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 21 28744 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แสวงพันธ์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 5 24 28747 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จองกลาง ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 24 28747 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จองกลาง ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 322 นางสาว ชิดชนก พวงคุต วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 24 28747 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จองกลาง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 27 28751 เด็กหญิง ปานระพี สืบสิมมา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 27 28751 เด็กหญิง ปานระพี สืบสิมมา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 322 นางสาว ชิดชนก พวงคุต วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 29 28753 เด็กหญิง ภัทรธิดา

แก้วหา

นาท ง23224 ช่างปักด้วยมือ ร 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 5 33 28757 เด็กหญิง ศิรปรพภา บุญจริง ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 5 33 28757 เด็กหญิง ศิรปรพภา บุญจริง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 5 33 28757 เด็กหญิง ศิรปรพภา บุญจริง ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 33 28757 เด็กหญิง ศิรปรพภา บุญจริง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 33 28757 เด็กหญิง ศิรปรพภา บุญจริง ง23224 ช่างปักด้วยมือ ร 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 5 35 28759 เด็กหญิง สุภาพร เสนาะศัพย์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 39 29112 เด็กชาย ชัยวัฒน์ วงศ์ใหญ่ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 39 29112 เด็กชาย ชัยวัฒน์ วงศ์ใหญ่ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 5 39 29112 เด็กชาย ชัยวัฒน์ วงศ์ใหญ่ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 5 39 29112 เด็กชาย ชัยวัฒน์ วงศ์ใหญ่ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 5 41 30553 เด็กหญิง เกวลิน บรรยง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 5 41 30553 เด็กหญิง เกวลิน บรรยง ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 5 41 30553 เด็กหญิง เกวลิน บรรยง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 5 41 30553 เด็กหญิง เกวลิน บรรยง อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 824 นาย Ryan Lalisan ภาษาต่างประเทศ

3 6 1 28762 เด็กชาย จิรัฏฐ์

บุญ

จินดาพันธ์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 1 28762 เด็กชาย จิรัฏฐ์

บุญ

จินดาพันธ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 1 28762 เด็กชาย จิรัฏฐ์

บุญ

จินดาพันธ์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 6 2 28764 เด็กชาย ชินดนัย ตังสุข ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 5 28768 เด็กชาย ธนภัทร พิมพา ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 5 28768 เด็กชาย ธนภัทร พิมพา ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 5 28768 เด็กชาย ธนภัทร พิมพา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 6 5 28768 เด็กชาย ธนภัทร พิมพา ข22202 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 6 5 28768 เด็กชาย ธนภัทร พิมพา ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 6 6 28769 เด็กชาย ธนภัทร เสาร์ม่ัง ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 6 28769 เด็กชาย ธนภัทร เสาร์ม่ัง พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 6 9 28775 เด็กชาย ภาคิน พรมฤทธ์ิ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 6 10 28776 เด็กชาย ภานุรักษ์ บัวลา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ท22101 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22902 แนะแนว มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22908 เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22910 แนะแนว มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย
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3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ค22101 คณิตศาสตร์ ร 237 นางสาว จารุพร แก้วลา คณิตศาสตร์

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ค22102 คณิตศาสตร์ 0 237 นางสาว จารุพร แก้วลา คณิตศาสตร์

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ค22201 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 313 นางสาว รัตนธร ชุปวา วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว22103 วิทยาการค านวณ 0 355 นาย วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักด์ิ วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว22104 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส22101 สังคมศึกษา 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส22103 สังคมศึกษา 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 444 นาย ไกรสร แสนเมืองชิน สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 444 นาย ไกรสร แสนเมืองชิน สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 444 นาย ไกรสร แสนเมืองชิน สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม พ22102 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ศ22101 ศิลปะ 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด
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3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ง22101 การงานอาชีพ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 6 11 28777 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์งาม ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 6 22 28791 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีส่ง ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 6 26 28795 เด็กหญิง วิตพร วงศ์ชนะ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 26 28795 เด็กหญิง วิตพร วงศ์ชนะ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 6 37 29823 เด็กชาย ปรเมษฐ์ วรรณรัตน์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 6 37 29823 เด็กชาย ปรเมษฐ์ วรรณรัตน์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ท22101 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ท22102 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร พ22212 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 7 6 28811 เด็กชาย ทัศน์พล พะยามาตร ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 7 8 28813 เด็กชาย นฤเทพ แก้วพวง I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 8 28813 เด็กชาย นฤเทพ แก้วพวง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 7 13 28819 เด็กชาย วรพจน์ เกษแก้ว ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 7 14 28820 เด็กชาย วัชสัณห์

สุวรรณ

พงศ์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 14 28820 เด็กชาย วัชสัณห์

สุวรรณ

พงศ์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 16 28822 เด็กชาย วีระภาพ ชิณวงษ์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 16 28822 เด็กชาย วีระภาพ ชิณวงษ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 16 28822 เด็กชาย วีระภาพ ชิณวงษ์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 7 16 28822 เด็กชาย วีระภาพ ชิณวงษ์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 7 16 28822 เด็กชาย วีระภาพ ชิณวงษ์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 7 17 28823 เด็กชาย ศุภชัย พัสติ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 17 28823 เด็กชาย ศุภชัย พัสติ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 17 28823 เด็กชาย ศุภชัย พัสติ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 7 17 28823 เด็กชาย ศุภชัย พัสติ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 7 17 28823 เด็กชาย ศุภชัย พัสติ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ท22101 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ท22102 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 7 24 28830 เด็กหญิง ปานไพลิน แสงทอง พ21103 สุขศึกษา 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 7 27 28833 เด็กหญิง พันวรรษา นรดิษฐ์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 27 28833 เด็กหญิง พันวรรษา นรดิษฐ์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 34 28840 เด็กหญิง สุภาวี สืบสิมมา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 34 28840 เด็กหญิง สุภาวี สืบสิมมา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 34 28840 เด็กหญิง สุภาวี สืบสิมมา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 7 35 28842 เด็กหญิง อนงค์นาฎ เหล็กเพชร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 7 35 28842 เด็กหญิง อนงค์นาฎ เหล็กเพชร ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 7 36 28843 เด็กหญิง อรัญญา บุราเกษ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ ท22101 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ ท22102 ภาษาไทย 0 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 7 40 29163 เด็กชาย เชศฐวุฒิ

เปร่ียม

หม่ืนไวย์ ข23201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

3 7 43 29813 เด็กชาย สุกุลวัตร วิลัย ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 7 43 29813 เด็กชาย สุกุลวัตร วิลัย พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ท22102 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ค22102 คณิตศาสตร์ 0 237 นางสาว จารุพร แก้วลา คณิตศาสตร์

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 313 นางสาว รัตนธร ชุปวา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ว22104 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส22103 สังคมศึกษา 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส21103 สังคมศึกษา 0 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ศ21102 ศิลปะ 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ศ23101 ศิลปะ 0 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 809 นาง อุดมพร ศรีส าอางค์ ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 837 นางสาว Rean sanNicolas ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ

3 8 4 28850 เด็กชาย จิรกร สีหะนาม ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 5 28851 เด็กชาย จีระประวัติ โพธ์ิชัย ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 5 28851 เด็กชาย จีระประวัติ โพธ์ิชัย พ22209 เทเบิลเทนนิส 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 8 5 28851 เด็กชาย จีระประวัติ โพธ์ิชัย ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 8 6 28852 เด็กชาย ชยานันท์ สมภาวะ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ท22101 ภาษาไทย 0 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ว21102 วิทยาศาสตร์ ร 313 นางสาว รัตนธร ชุปวา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ศ22101 ศิลปะ 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 10 28857 เด็กชาย นิติกร สาระ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา จ22202 ภาษาจีน 0 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

3 8 11 28858 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเสนา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 12 28860 เด็กชาย พุทธชาติ เขาอิน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 13 28861 เด็กชาย ยศกร อ่ิมอ้วน พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 14 28862 เด็กชาย วีรวัฒน์ กาลเมฆ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน พ22209 เทเบิลเทนนิส 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 8 15 28863 เด็กชาย ศิริพงษ์ ชมภูพ้ืน พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 20 28870 เด็กหญิง ญาดา สมใจ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ ร 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 20 28870 เด็กหญิง ญาดา สมใจ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 20 28870 เด็กหญิง ญาดา สมใจ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 8 20 28870 เด็กหญิง ญาดา สมใจ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 20 28870 เด็กหญิง ญาดา สมใจ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 738 นางสาว ศรีไพร ยอดสาย การงานอาชีพ

3 8 22 28872 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แจ่มแจ้ง ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 23 28873 เด็กหญิง ฑิฆมพร ทุมวงศ์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 33 28884 เด็กหญิง ลักษิกา วรรณโย I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ ร 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 36 28888 เด็กหญิง อรอนงค์ นามวงค์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 36 28888 เด็กหญิง อรอนงค์ นามวงค์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ ร 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 8 37 29236 เด็กชาย ธนกิจ เม่ากรูด ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ท22101 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ท23101 ภาษาไทย 0 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ค22102 คณิตศาสตร์ 0 224 นาง ณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตศาสตร์

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส22103 สังคมศึกษา 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ก22910 แนะแนว มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส21103 สังคมศึกษา 0 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค าเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง พ22101 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ศ21102 ศิลปะ 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ศ23101 ศิลปะ 0 613 นางสาว พีรดา บุษบงศ์ ศิลปะ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 827 นางสาว อรศิริ ผิวจันทร์ ภาษาต่างประเทศ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

3 9 1 28889 เด็กชาย กชกร หงษ์ทอง ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ท21102 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ส21104 ประวัติศาสตร์ 0 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ศ21102 ศิลปะ 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 9 4 28893 เด็กชาย ณัฐนันท์ บัวต้น ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 9 5 28894 เด็กชาย ณัฐภัทร โมรินทร์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 7 28898 เด็กชาย ธนกฤต ค าหอม ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 8 28900 เด็กชาย นันทวัฒน์ แก้วสิงห์ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 8 28900 เด็กชาย นันทวัฒน์ แก้วสิงห์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 8 28900 เด็กชาย นันทวัฒน์ แก้วสิงห์ ง22225 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 8 28900 เด็กชาย นันทวัฒน์ แก้วสิงห์ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 8 28900 เด็กชาย นันทวัฒน์ แก้วสิงห์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 9 28901 เด็กชาย พัชรพล วันชนะ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 10 28902 เด็กชาย มนัญชยา สุภาวงษ์ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 10 28902 เด็กชาย มนัญชยา สุภาวงษ์ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ท21102 ภาษาไทย 0 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร พ21104 พลศึกษา ร 515 นางสาว วาสนา บวกไธสง สุขศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

3 9 19 28913 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศรีชาเนตร ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 20 28914 เด็กหญิง นฤนาถ วงศ์ใหญ่ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ส22104 ประวัติศาสตร์ ร 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ศ23101 ศิลปะ 0 613 นางสาว พีรดา บุษบงศ์ ศิลปะ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ง22223 ช่างร้อยมาลัย 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ง23223 ประดิษฐ์ดอกไม้ ร 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร อ22102 ภาษาอังกฤษ ร 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

3 9 22 28916 เด็กหญิง พัชราภา บัวพร ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 29 28924 เด็กหญิง สุภาวิตา จุหลัน ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 29 28924 เด็กหญิง สุภาวิตา จุหลัน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 29 28924 เด็กหญิง สุภาวิตา จุหลัน ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 29 28924 เด็กหญิง สุภาวิตา จุหลัน ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 29 28924 เด็กหญิง สุภาวิตา จุหลัน ง22222 อาหารอบ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ศ22204 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ง23224 ช่างปักด้วยมือ ร 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 9 32 28927 เด็กหญิง อภิญญาณ บุญศักด์ิ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 33 28928 เด็กหญิง อรณิชา พิมพ์ทอง พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 33 28928 เด็กหญิง อรณิชา พิมพ์ทอง พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ศ22204 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

3 9 34 28929 เด็กหญิง อรอมล บุญเจริญ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 9 37 29245 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญตาโลก ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 37 29245 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญตาโลก ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 37 29245 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญตาโลก ง23223 ประดิษฐ์ดอกไม้ ร 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ท22102 ภาษาไทย 0 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ท23101 ภาษาไทย 0 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ค22102 คณิตศาสตร์ 0 224 นาง ณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตศาสตร์

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ว22104 วิทยาการค านวณ 0 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 0 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ส23101 สังคมศึกษา 0 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ส22103 สังคมศึกษา 0 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ส22104 ประวัติศาสตร์ 0 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก22910 แนะแนว มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก23908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 436 นางสาว อ าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก22909 วิชาการและนันทนาการ มผ 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล พ22104 พลศึกษา 0 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ศ23101 ศิลปะ 0 613 นางสาว พีรดา บุษบงศ์ ศิลปะ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ง22221 ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร 0 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0 836 Miss  Charlyn ภาษาต่างประเทศ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

3 9 38 29248 เด็กชาย อดิเทพ พันธ์วิไล ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 10 2 28932 เด็กชาย ธนกฤต ชัยศรี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ท23101 ภาษาไทย 0 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ก22911 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ค22205 คณิตศาสตร์ ร 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ว21104 0 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี พ22202 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี พ22209 เทเบิลเทนนิส 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี พ23101 สุขศึกษา ร 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ศ21205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ศ22102 ศิลปะกับชีวิต 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 10 6 28937 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ วรรณทวี ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 10 11 28942 เด็กชาย ศัตชิต ค าตา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 10 11 28942 เด็กชาย ศัตชิต ค าตา ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 12 28943 เด็กชาย สถาพร สิงห์สวัสด์ิ ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 10 12 28943 เด็กชาย สถาพร สิงห์สวัสด์ิ ศ21205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 0 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 10 12 28943 เด็กชาย สถาพร สิงห์สวัสด์ิ ง23101 การงานอาชีพ ร 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 10 23 28954 เด็กหญิง ปราณปริยา ฮวดชัย ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ส23101 สังคมศึกษา 0 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ พ22103 สุขศึกษา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 10 31 28962 เด็กหญิง วรดา กันธรัตน์ ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ค22205 คณิตศาสตร์ ร 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ว22102 วิทยาศาสตร์ ร 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ก22916 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ว23103 เทคโนโลยี 0 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ส23102 ประวัติศาสตร์ 0 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง พ22201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ง22222 อาหารอบ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

3 10 34 28965 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตรง ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล ท22205 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น 0 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล ว22102 วิทยาศาสตร์ 0 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล ก22910 แนะแนว มผ 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล พ22201 กรีฑา 0 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ

3 10 41 29101 เด็กหญิง เปรมสินี

โชคสีห์

วิมล ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา

2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด

3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2565

ช้ัน ห้องเลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ญ22202 ภาษาญ่ีปุ่น 0 878 นางสาว ลลิตา ศรีค า ภาษาต่างประเทศ

3 11 3 28974 เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วรักษา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 11 6 28977 เด็กชาย ธนากร สืบสิมมา ก22903 ส่งเสริมระเบียบวินัย มผ 130 นาย ชัยพร เวียงค า ภาษาไทย

3 11 6 28977 เด็กชาย ธนากร สืบสิมมา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 6 28977 เด็กชาย ธนากร สืบสิมมา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 11 9 28980 เด็กชาย พงศ์นริศร์ แสงเขียว ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส พ22212 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 11 10 28981 เด็กชาย ยศพร จันทะเส อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ท23101 ภาษาไทย ร 128 นาย สุพัฒน์ บุญน า ภาษาไทย

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ร 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 837 นางสาว Rean sanNicolas ภาษาต่างประเทศ

3 11 14 28985 เด็กชาย สิริราช โทนัน ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว

3 11 22 28993 เด็กหญิง ชนัญธิดา โสดา ค23101 คณิตศาสตร์ 0 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์

3 11 22 28993 เด็กหญิง ชนัญธิดา โสดา ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 0 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ

3 11 22 28993 เด็กหญิง ชนัญธิดา โสดา ส23102 ประวัติศาสตร์ ร 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

3 11 22 28993 เด็กหญิง ชนัญธิดา โสดา ง23101 การงานอาชีพ 0 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ

3 11 22 28993 เด็กหญิง ชนัญธิดา โสดา ก23902 แนะแนว มผ 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว


