
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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4 1 18 30368 นาย พีรพงษ์ มีศรี ค31201 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 1 18 30368 นาย พีรพงษ์ มีศรี ว31108 วิทยาการค านวณ 0 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 1 18 30368 นาย พีรพงษ์ มีศรี ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ พ30205 เซปักตะกร้อ 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 1 27413 นาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ พ30205 เซปักตะกร้อ 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 2 27414 นาย ปัณณธร มาพงษ์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 4 28019 นาย วรชัย ศรีแก้ว อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 5 28051 นาย ถิวายุ สุขอ้วน ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 5 28051 นาย ถิวายุ สุขอ้วน ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 5 28051 นาย ถิวายุ สุขอ้วน ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 5 28051 นาย ถิวายุ สุขอ้วน ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ง31223 ประดิษฐ์จากธรรมชาติ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 2 6 28059 นาย ศุภารมย์ บุญเฟ่ือง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 7 28062 นางสาว กรกนก จินโจ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 8 28073 นางสาว วรานุช สูงสุข ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 8 28073 นางสาว วรานุช สูงสุข ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 2 8 28073 นางสาว วรานุช สูงสุข ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 9 28074 นางสาว วลัญช์ดา พลเสนา ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 9 28074 นางสาว วลัญช์ดา พลเสนา ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 9 28074 นางสาว วลัญช์ดา พลเสนา ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 10 28078 นางสาว สุภาพร พละศักด์ิ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 11 28089 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

4 2 13 28103 นางสาว ณัฐฑริกา บุค า ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ง31223 ประดิษฐ์จากธรรมชาติ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 15 28136 นาย อนุชา ทาอาสา ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 18 28153 นางสาว วริศรา พนารักษ์ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 18 28153 นางสาว วริศรา พนารักษ์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 21 28204 นาย ทัยธนา ภาคะ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 21 28204 นาย ทัยธนา ภาคะ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 21 28204 นาย ทัยธนา ภาคะ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 2 21 28204 นาย ทัยธนา ภาคะ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 23 28236 นางสาว อาทิตยา สืบสิมมา ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

4 2 27 28275 นาย กฤติพงศ์ ทองมาก ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 27 28275 นาย กฤติพงศ์ ทองมาก ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 27 28275 นาย กฤติพงศ์ ทองมาก อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 27 28275 นาย กฤติพงศ์ ทองมาก อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 27 28275 นาย กฤติพงศ์ ทองมาก ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 29 28304 นางสาว เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 29 28304 นางสาว เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 29 28304 นางสาว เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 29 28304 นางสาว เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

4 2 29 28304 นางสาว เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 31 28345 นางสาว สุฐิตา จ าปาเรือง ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

4 2 33 30377 นาย กฤตเมธ พันธ์สาลี ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 33 30377 นาย กฤตเมธ พันธ์สาลี ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 2 33 30377 นาย กฤตเมธ พันธ์สาลี อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 33 30377 นาย กฤตเมธ พันธ์สาลี อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 33 30377 นาย กฤตเมธ พันธ์สาลี ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 40 30385 นางสาว ชลดา สิงห์ซอม ว31108 วิทยาการค านวณ 0 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 40 30385 นางสาว ชลดา สิงห์ซอม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 2 41 30386 นางสาว ปนัดดา หอมหวล ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 1 27627 นางสาว เบญจรัตน์ บุญสาร ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 3 2 27970 นาย ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ข31201 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

4 3 15 28172 นาย ภูศณะ อินพูลโสม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 3 16 28174 นาย วัชรากรณ์ นามวงศ์ที ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 3 17 28175 นาย อรรถพล แก้วสว่าง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 21 28218 นางสาว กัญญาภัค เขียวอ่อน ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 22 28220 นางสาว จิรัชยา ศิริบ? ูรณ์ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 3 22 28220 นางสาว จิรัชยา ศิริบ? ูรณ์ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 22 28220 นางสาว จิรัชยา ศิริบ? ูรณ์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ง31223 ประดิษฐ์จากธรรมชาติ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 24 28238 นาย กีรภัทร บุญใหญ่ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ศ31205 จิตรกรรมสีน้ า 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 3 31 28555 นาย จักรภัทร ค าภีระเกษ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง ข31201 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

4 3 32 30390 นาย ณัฐวัฒน์ เช้ือทอง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 33 30391 นาย ธนภัทร สังวาลย์ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 33 30391 นาย ธนภัทร สังวาลย์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 3 34 30392 นางสาว น้ าฝน ศรีลาพร ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 43 30401 นางสาว อภิญญา เช้ือสา ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 3 43 30401 นางสาว อภิญญา เช้ือสา อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

4 4 2 27988 นางสาว จินตพร บุญเอนก ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง 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
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รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 4 4 28024 นางสาว เกวลิน เเย้มพุฒ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 4 28024 นางสาว เกวลิน เเย้มพุฒ ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 4 4 28024 นางสาว เกวลิน เเย้มพุฒ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 4 28024 นางสาว เกวลิน เเย้มพุฒ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 6 28038 นางสาว วิจิตรา อ่อนจันทร์ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 6 28038 นางสาว วิจิตรา อ่อนจันทร์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 6 28038 นางสาว วิจิตรา อ่อนจันทร์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 9 28071 นางสาว ยุพารัตน์ พงษ์อ่อน ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 9 28071 นางสาว ยุพารัตน์ พงษ์อ่อน ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 9 28071 นางสาว ยุพารัตน์ พงษ์อ่อน อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 9 28071 นางสาว ยุพารัตน์ พงษ์อ่อน ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 10 28083 นาย คณากร พละศักด์ิ ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 4 10 28083 นาย คณากร พละศักด์ิ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 4 10 28083 นาย คณากร พละศักด์ิ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 10 28083 นาย คณากร พละศักด์ิ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 10 28083 นาย คณากร พละศักด์ิ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 13 28112 นางสาว ศุพิชชา เขียวเขว้า อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 16 28124 นาย ณัฐวุฒิ สร้อยศรี ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 16 28124 นาย ณัฐวุฒิ สร้อยศรี ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 18 28158 นาย กฤษฎากรณ์ วงษาชัย อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 19 28159 นาย กิตติพัฒน์ ค าอุดม อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 20 28178 นางสาว จันทร์จิรา แสงอรุณ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 23 28214 นาย อภิเดช ดวงปัญญา ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 24 28241 นาย ณรงค์เดช ชาวบ้านเกาะ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 25 28246 นาย พิชญุตม์ บัวจูม ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 4 25 28246 นาย พิชญุตม์ บัวจูม อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 25 28246 นาย พิชญุตม์ บัวจูม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 30 28311 นางสาว อตีตา ศรีหาวงศ์ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 30 28311 นางสาว อตีตา ศรีหาวงศ์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ข31201 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

4 4 31 28324 นาย ศิรวิทย์ ศรีอักษร ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 33 28378 นางสาว ภัสตราภรณ์ โพธิ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ศ30201 วาดภาพลายเส้น 0 609 นาย แสงทอง บริสาร ศิลปะ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ศ31205 จิตรกรรมสีน้ า 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 34 28504 นางสาว ศิรภัสสร พันธ์วิไล ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 4 35 30404 นาย ณพบสรณ์ ชูช่ืน ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 35 30404 นาย ณพบสรณ์ ชูช่ืน ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 4 35 30404 นาย ณพบสรณ์ ชูช่ืน ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 4 44 30413 นางสาว สรัญญา จันทร์สิงห์ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 4 44 30413 นางสาว สรัญญา จันทร์สิงห์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 4 44 30413 นางสาว สรัญญา จันทร์สิงห์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 6 10 28308 นางสาว สายธาร นามมุงคุณ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 6 10 28308 นางสาว สายธาร นามมุงคุณ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 6 10 28308 นางสาว สายธาร นามมุงคุณ ว31221 เคมี 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

4 6 10 28308 นางสาว สายธาร นามมุงคุณ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 310 นาย ศักดนัย สืบเสน วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 7 1 27399 นางสาว สุพิชชา วงศ์ใหญ่ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 7 3 27973 นาย ธนวันต์ พืชศรี ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 7 3 27973 นาย ธนวันต์ พืชศรี ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 7 4 27978 นาย วชิรวิทญ์ บัวงาม ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 7 6 27990 นางสาว ธีราภรณ์ แก้วพร้อม ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 9 28052 นาย ธนากร สายเสน ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 9 28052 นาย ธนากร สายเสน ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 7 9 28052 นาย ธนากร สายเสน ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 7 13 28111 นางสาว วริศรา สักกุณี ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 13 28111 นางสาว วริศรา สักกุณี ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 14 28132 นาย พลภัทร ทองลือ ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 7 24 28338 นางสาว ธัญชนก ศรีเจริญ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 7 24 28338 นางสาว ธัญชนก ศรีเจริญ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 24 28338 นางสาว ธัญชนก ศรีเจริญ ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 24 28338 นางสาว ธัญชนก ศรีเจริญ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 7 24 28338 นางสาว ธัญชนก ศรีเจริญ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ว31201 ฟิสิกส์ 0 309 นาง จงกล บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 7 30 30455 นาย โกมินทร์ สุวรรณสิทธ์ิ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 7 32 30457 นาย พีระพล ประวิง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 7 41 30466 นางสาว สุฑาวรรณ ศรีรักษา ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 7 41 30466 นางสาว สุฑาวรรณ ศรีรักษา ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 1 27960 นางสาว วริศรา สุตาวงศ์ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 8 1 27960 นางสาว วริศรา สุตาวงศ์ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 1 27960 นางสาว วริศรา สุตาวงศ์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 2 27996 นางสาว ไพลิน ภูดวงจิตร ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา 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 ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 8 2 27996 นางสาว ไพลิน ภูดวงจิตร อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 2 27996 นางสาว ไพลิน ภูดวงจิตร ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 8 4 28009 นาย จาตุรนต์ นามสุวรรณ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 4 28009 นาย จาตุรนต์ นามสุวรรณ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ค31101 คณิตศาสตร์ 0 243 นางสาว ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 5 28011 นาย ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 8 14 28086 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุขกันตะ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 14 28086 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุขกันตะ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 15 28091 นาย นิรวิทธ์ พันธ์ขาว ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 18 28167 นาย นวพล พรมสิทธ์ิ ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 8 18 28167 นาย นวพล พรมสิทธ์ิ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

4 8 18 28167 นาย นวพล พรมสิทธ์ิ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 8 18 28167 นาย นวพล พรมสิทธ์ิ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 27 28331 นางสาว ขอขวัญ อัมภรัตน์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 28 28353 นาย ผลิตโชค ไชยราช ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 8 29 28368 นางสาว ณัฐยาวรรณ ทองสุข อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 40 30475 นางสาว อัยยาวีร์ ศรีสุธรรม อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 8 40 30475 นางสาว อัยยาวีร์ ศรีสุธรรม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 310 นาย ศักดนัย สืบเสน วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ว31201 ฟิสิกส์ ร 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ว31221 เคมี 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ว31241 ชีววิทยา 0 350 นาง วิรยา แก่นค า วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ว31108 วิทยาการค านวณ 0 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ส31101 สังคมศึกษา 0 410 นาง สวลี บุญมูล 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
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แนวปฏิบัติ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ก31905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ง31101 การงานอาชีพ 0 722 นาง จรรยา เลิศล่ า การงานอาชีพ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

4 9 6 28129 นาย ธีรภัทร สายพินิจ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 9 18 28319 นาย นฤเบศ จันละออ ว31201 ฟิสิกส์ ร 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 18 28319 นาย นฤเบศ จันละออ ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 9 18 28319 นาย นฤเบศ จันละออ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ท31101 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ว31201 ฟิสิกส์ ร 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ว31221 เคมี 0 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ส31101 สังคมศึกษา ร 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

4 9 19 28342 นางสาว ภัทราภา เดชสายบัว ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 10 3 28005 นางสาว อริสา แดงเกล้ียง อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 4 28012 นาย ดนุเดช แก้วทชาติ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 4 28012 นาย ดนุเดช แก้วทชาติ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 10 28212 นาย สุธรรม สายโสม อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 310 นาย ศักดนัย สืบเสน วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 20 28363 นางสาว จารีรัตน์ เครือไชย อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 31 29099 นาย ธนกร บัวแก้ว อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 33 30500 นาย ภูริทัต โสวรรณี ค31101 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

4 10 33 30500 นาย ภูริทัต โสวรรณี ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 33 30500 นาย ภูริทัต โสวรรณี ว31108 วิทยาการค านวณ 0 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 33 30500 นาย ภูริทัต โสวรรณี อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 10 33 30500 นาย ภูริทัต โสวรรณี ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 10 36 30503 นางสาว ชนากานต์ มุงคุณ ว31221 เคมี 0 312 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
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รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

4 10 36 30503 นางสาว ชนากานต์ มุงคุณ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 36 30503 นางสาว ชนากานต์ มุงคุณ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 10 42 30509 นางสาว หฤทัย ค าอุดม ว31221 เคมี 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 42 30509 นางสาว หฤทัย ค าอุดม ว31108 วิทยาการค านวณ 0 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 10 42 30509 นางสาว หฤทัย ค าอุดม อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

4 12 1 27949 นาย อิทธิกร รันทม ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 12 1 27949 นาย อิทธิกร รันทม ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 12 1 27949 นาย อิทธิกร รันทม ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 12 1 27949 นาย อิทธิกร รันทม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 0 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ ค31201 คณิตศาสตร์ 0 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ ว31108 วิทยาการค านวณ ร 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ จ31201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

4 12 3 27959 นาย อรณัญช์ภัสร์ ดาวประสงค์ ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

4 12 6 28169 นาย ภัทรพล พิมพ์สมาน ส31102 ประวัติศาสตร์ ร 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ

4 12 13 28320 นางสาว นันท์นภัส บัวลา ศ31205 จิตรกรรมสีน้ า 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ

4 12 25 30529 นาย วุฒิพร ประชาสุ ศ31205 จิตรกรรมสีน้ า 0 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ


