
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

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 1 1 26784 นาย ชนะชัย คณะรัตน์ จ33201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

6 1 2 26791 นาย สกุลศักด์ิ บุญศักด์ิ I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

6 1 2 26791 นาย สกุลศักด์ิ บุญศักด์ิ ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 2 26791 นาย สกุลศักด์ิ บุญศักด์ิ พ33207 ฟุตบอล 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 1 2 26791 นาย สกุลศักด์ิ บุญศักด์ิ อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 1 2 26791 นาย สกุลศักด์ิ บุญศักด์ิ จ33201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

6 1 3 26815 นาย ณภัทร ค าชมภู ท31101 ภาษาไทย ร 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 1 3 26815 นาย ณภัทร ค าชมภู ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง ท32102 ภาษาไทย ร 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 1 5 26846 นางสาว โศภิต หงษ์ทอง ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 1 6 26851 นาย กฤษดา บัวงาม ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 6 26851 นาย กฤษดา บัวงาม ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 6 26851 นาย กฤษดา บัวงาม ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 7 26859 นาย ภาสกร ค าเพราะ ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 7 26859 นาย ภาสกร ค าเพราะ ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 8 26917 นางสาว ทักษพร กุลาราช ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 8 26917 นางสาว ทักษพร กุลาราช ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 13 26986 นางสาว ณัฐธิดา ทาวงค์ ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ท31102 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ท32102 ภาษาไทย ร 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ค31102 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ
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6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ง33224 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ ร 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ จ31202 ภาษาจีน 0 889 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ภาษาต่างประเทศ

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 1 21 27028 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์ ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ท31102 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ค31101 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ค31202 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ค31102 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ก31910 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ส30232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข จ33201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข จ31202 ภาษาจีน 0 889 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ภาษาต่างประเทศ

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 23 27073 นางสาว วิยดา ตะนะสุข ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ท31102 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ท32102 ภาษาไทย ร 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ท33101 ภาษาไทย 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ค32202 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ว31221 เคมี ร 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ว31201 ฟิสิกส์ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ
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6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ พ33207 ฟุตบอล 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ พ31206 วอลเลย์บอล 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ จ33201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ จ31202 ภาษาจีน 0 889 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ภาษาต่างประเทศ

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 1 26 27318 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์เจริญ ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 28 29014 นาย โดมชัย บัวลา ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 35 29137 นาย ธนากร ปัดทุมมา ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 36 29138 นาย ชินดนัย ชอุ่มพันธ์ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ท31102 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ท32102 ภาษาไทย ร 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ค31102 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ก31910 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง จ33201 ภาษาจีน ร 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง จ31202 ภาษาจีน 0 889 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ภาษาต่างประเทศ

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 38 29174 นางสาว อุบลวรรณ จันทร์ทอง ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 1 40 29253 นางสาว ปราณปรียา ทาธิสา ท32102 ภาษาไทย ร 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย

6 1 40 29253 นางสาว ปราณปรียา ทาธิสา ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 1 26247 นาย ทศพร กงแก้ว พ32207 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 2 1 26247 นาย ทศพร กงแก้ว ศ32101 ศิลปะ ร 611 นางสาว ธัญลักณ์ วิทา ศิลปะ

6 2 2 26831 นางสาว ชญานี พิมพ์สา ท33201 หลักภาษา 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 2 2 26831 นางสาว ชญานี พิมพ์สา I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน 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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แนวปฏิบัติ

6 2 2 26831 นางสาว ชญานี พิมพ์สา ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 2 26831 นางสาว ชญานี พิมพ์สา ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 2 3 26836 นางสาว ปฐมาวดี สารบุญ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี ก32905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี พ32207 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี อ32101 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 4 26866 นาย เอกศักด์ิ แย้มสาลี อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 6 26960 นางสาว สุตาภัทร ไชยดารา ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 6 26960 นางสาว สุตาภัทร ไชยดารา ส30212 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม ร 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 2 9 27009 นางสาว นันทกร ผ่านพรม ค31207 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 2 9 27009 นางสาว นันทกร ผ่านพรม ว32285 ยูทูบเบอร์ ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 9 27009 นางสาว นันทกร ผ่านพรม พ32208 ฟุตบอล 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 2 9 27009 นางสาว นันทกร ผ่านพรม ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 2 9 27009 นางสาว นันทกร ผ่านพรม ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 2 10 27016 นาย อภิรักษ์ สุระเสน ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 10 27016 นาย อภิรักษ์ สุระเสน อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 14 27046 นาย ณัฐวุฒิ เห็มภูมิ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท ก32905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท ค32202 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท พ32207 0 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ

6 2 15 27053 นาย ภูมิพัฒน์ สนิท อ32101 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 17 27077 นางสาว อรวรรณ สายลุน อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มส 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

6 2 20 27829 นาย กิตติภณ พวงจ าปา ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 20 27829 นาย กิตติภณ พวงจ าปา อ32101 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ



1.นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน  ประชุมรับฟังค าช้ีแจงและรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัว วันพฤหัสบดี ท่ี  23 ธ.ค.  64 เวลา 14.40  ห้องโสตทัศนศึกษา
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6 2 20 27829 นาย กิตติภณ พวงจ าปา อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 20 27829 นาย กิตติภณ พวงจ าปา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 21 29025 นาย เอกพล บัวแย้ม อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 2 21 29025 นาย เอกพล บัวแย้ม อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 21 29025 นาย เอกพล บัวแย้ม ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ท32101 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ท32102 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ก32910

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ก32905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ส30212 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม ร 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ศ32101 ศิลปะ ร 611 นางสาว ธัญลักณ์ วิทา ศิลปะ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 25 29047 นาย ณัฐพล จะกะโทก ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 2 28 29160 นาย ธีรวัฒน์ อนุยันต์ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 30 29851 นาย บัณฑิต สุริโย ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 30 29851 นาย บัณฑิต สุริโย ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 30 29851 นาย บัณฑิต สุริโย อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 30 29851 นาย บัณฑิต สุริโย อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม ท33201 หลักภาษา 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ
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6 2 31 29859 นาย พลวรชัจ ทัดเทียม อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา ส32101 สังคมศึกษา 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา ง33222 ร 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 3 4 26853 นาย คณิติน ไชยมา อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

6 3 5 26901 นาย อาคเณย์ บุรีรัตน์ ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ท31101 ภาษาไทย ร 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ท31102 ภาษาไทย 0 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ค31206 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ก32905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ก31910 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ส31101 สังคมศึกษา 0 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ส31103 สังคมศึกษา 0 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ส30232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 438 นางสาว อ าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ป31202 ภาษาสเปน 0 891 นางสาว เกวลี ป่าสนธ์ ภาษาต่างประเทศ

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ก31903 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 3 6 26902 นาย เอกชัย จ าปาเรือง ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 3 8 26936 นาย ภานุวัฒน์ พละชาติ ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 8 26936 นาย ภานุวัฒน์ พละชาติ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 3 15 27040 นาย ไกรฤทธ์ิ สุภเกษ ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 309 นาง จงกล บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 3 15 27040 นาย ไกรฤทธ์ิ สุภเกษ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 3 17 27082 นาย ชัชนันท์ บุตราช อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ท32101 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ท32102 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย
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6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ค32206 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ก31910 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ว32111 วิทยาการค านวณ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู อ32101 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ข31202 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 4 6 26888 นาย กฤษณพงศ์ ก่ิงบู ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 4 7 26918 นางสาว ธีรดา ภาดี พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 516 นาย อุดมศักด์ิ สีแสด สุขศึกษาฯ

6 4 7 26918 นางสาว ธีรดา ภาดี พ31206 วอลเลย์บอล 0 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ

6 4 7 26918 นางสาว ธีรดา ภาดี ข31202 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

6 4 7 26918 นางสาว ธีรดา ภาดี ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 4 8 26930 นาย เด่นชัย สินสว่าง อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ท32102 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ง32246 การท าไม้ดัด 0 741 นาย สัตยา ต้นวงษ์ การงานอาชีพ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ท33101 ภาษาไทย 0 115 นาย เทอด เลิศล้ า ภาษาไทย

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ท33201 หลักภาษา 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ค32206 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 332 นาง นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ว32113 เทคโนโลยี มส 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ
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2.นักเรียนติดต่อครูผู้สอนและเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50-14.40  ตามห้องคุณครูประจ าวิชาท่ีก าหนด
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ช้ัน ห้อง เลขท่ี ID prefix firstname lastname Code Title Grade TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายช่ือนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน

แนวปฏิบัติ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ส32103 สังคมศึกษา 0 414 นาง ณภัค สิมณี สังคมศึกษาฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม มส 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ก33905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 443 นาย กิตติพงษ์ ชาญชิตร สังคมศึกษาฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ส33101 สังคมศึกษา 0 443 นาย กิตติพงษ์ ชาญชิตร สังคมศึกษาฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 516 นาย อุดมศักด์ิ สีแสด สุขศึกษาฯ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ศ32102 ศิลปะ 0 611 นางสาว ธัญลักณ์ วิทา ศิลปะ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 737 นาง วราพร แก่นค า การงานอาชีพ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 4 9 26966 นาย ณัฐชัย สินลับ ข32202 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ท32101 ภาษาไทย 0 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ท33101 ภาษาไทย 0 115 นาย เทอด เลิศล้ า ภาษาไทย

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ท33201 หลักภาษา 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ค33201 คณิตศาสตร์ ร 239 นางสาว จิราพร โพธิวัฒน์ คณิตศาสตร์

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ค31206 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ว32113 เทคโนโลยี ร 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ว32285 ยูทูบเบอร์ 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ก32906 วิชาการและนันทนาการ มผ 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ก33905

เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ มผ 443 นาย กิตติพงษ์ ชาญชิตร สังคมศึกษาฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ส33101 สังคมศึกษา 0 443 นาย กิตติพงษ์ ชาญชิตร สังคมศึกษาฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 516 นาย อุดมศักด์ิ สีแสด สุขศึกษาฯ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ศ33101 ศิลปะ 0 605 นาง เด่นดวง ยศวิจิตร ศิลปะ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ศ33205 0 605 นาง เด่นดวง ยศวิจิตร ศิลปะ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 805 นาง นุชรี เช้ือทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 4 10 26970 นาย ปรมี ชูเลิศ ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว
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6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ท33101 ภาษาไทย 0 115 นาย เทอด เลิศล้ า ภาษาไทย

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ท31101 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ท31102 ภาษาไทย 0 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ค31206 คณิตศาสตร์ 0 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก พ30210 เปตอง 0 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ข31201 ภาษาเขมร ร 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

6 4 23 29105 นาย เทพวารินทร์ โสดก ข31202 ภาษาเขมร 0 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ

6 5 2 26798 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ ว32110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 2 26798 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 2 26798 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ ว32224 เคมี 0 333 นางสาว ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 2 26798 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ ก31910 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 2 26798 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ ส32103 สังคมศึกษา 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 5 19 27138 นางสาว พัชราวดี วงศ์เจริญ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 24 27344 นางสาว หทัยทิพย์ ศรีโนนม่วง ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ค33101 คณิตศาสตร์ 0 207 นาง ปรียานุช สงสาร คณิตศาสตร์

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว32224 เคมี 0 333 นางสาว ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว33225 เคมี 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว32244 ชีวิทยา 0 361 นาย ไพโรจน์ เทียบคุณ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ว33245 ชีวิทยา 0 361 นาย ไพโรจน์ เทียบคุณ วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา ส32103 สังคมศึกษา 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 5 25 27814 นาย ทนงศักด์ิ ก่ิงผา อ33101 ภาษาอังกฤษ 0 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ

6 5 28 29049 นาย ถิรวุฒิ มุ่งเข่ือนกลาง ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 28 29049 นาย ถิรวุฒิ มุ่งเข่ือนกลาง ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 5 28 29049 นาย ถิรวุฒิ มุ่งเข่ือนกลาง ส32103 สังคมศึกษา 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 5 29 29050 นาย อัครพล ลุนศรี ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 5 30 29052 นางสาว สุทธิดา ท ามา ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ
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6 5 34 29863 นางสาว บุษราภรณ์ พรมดี ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน ว32224 เคมี 0 336 นาง ปวีณา สุร าไพ วิทยาศาสตร์ฯ

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน ว33245 ชีวิทยา 0 361 นาย ไพโรจน์ เทียบคุณ วิทยาศาสตร์ฯ

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 6 7 26897 นาย วุฒิพงศ์ หินอ่อน อ32102 ภาษาอังกฤษ 0 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ

6 6 9 26934 นาย นนทกานต์ อัมพร ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 6 9 26934 นาย นนทกานต์ อัมพร ว33245 ชีวิทยา 0 361 นาย ไพโรจน์ เทียบคุณ วิทยาศาสตร์ฯ

6 6 15 27051 นาย ปิยะวัฒน์ วรรณประภา ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 7 7 26968 นาย ธงชัย ชิณวงค์ ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 7 7 26968 นาย ธงชัย ชิณวงค์ ว33205 ฟิสิกส์ ร 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

6 7 36 29878 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ใหญ่ ว33205 ฟิสิกส์ ร 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

6 8 36 29214 นางสาว ศิรินภา แสงสัน ค31102 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 8 36 29214 นางสาว ศิรินภา แสงสัน ว33225 เคมี 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

6 8 36 29214 นางสาว ศิรินภา แสงสัน ว31242 ชีวิทยา 0 352 นาย ทิว พจนา วิทยาศาสตร์ฯ

6 8 36 29214 นางสาว ศิรินภา แสงสัน ก31908 แนะแนว มผ 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว

6 9 17 27119 นาย เทวฤทธ์ิ กรีฑา ค32201 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 9 17 27119 นาย เทวฤทธ์ิ กรีฑา ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 9 21 29080 นาย สิทธิโชค ศิรินัย ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 21 29080 นาย สิทธิโชค ศิรินัย ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 26 29087 นางสาว สุพิชชา ศรีแก้ว ท33101 ภาษาไทย 0 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย

6 9 26 29087 นางสาว สุพิชชา ศรีแก้ว ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 26 29087 นางสาว สุพิชชา ศรีแก้ว ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 26 29087 นางสาว สุพิชชา ศรีแก้ว ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 9 26 29087 นางสาว สุพิชชา ศรีแก้ว ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ค32201 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ค32206 คณิตศาสตร์ 0 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ว32224 เคมี 0 333 นางสาว ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ว32243 ชีววิทยา 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ
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6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ว32113 เทคโนโลยี 0 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ส32101 สังคมศึกษา 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี ศ32101 ศิลปะ 0 611 นางสาว ธัญลักณ์ วิทา ศิลปะ

6 9 29 29115 นางสาว รสสุคนธ์ โยธี อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ก32901 วิชาการและนันทนาการ มผ 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ว30262 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 0 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ว33245 ชีวิทยา 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ว33225 เคมี 0 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ก32909 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ว33115 เทคโนโลยี 0 362 นาย ไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ส33101 สังคมศึกษา ร 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ

6 9 30 29850 นาย วรวิช ศรีสุวรรณ์ ก33903 แนะแนว มผ 901 นาย รัตนดิลก ค าเพราะ แนะแนว

6 10 4 26927 นาย ชญานนท์ แก้วมณี ว32204 ฟิสิกส์ 0 314 นาง สุพัตรา ดาวหน วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 4 26927 นาย ชญานนท์ แก้วมณี ว33245 ชีวิทยา 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 7 27121 นาย พัฒนวัฒน์ สาประวัติ ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 10 7 27121 นาย พัฒนวัฒน์ สาประวัติ ว33205 ฟิสิกส์ ร 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 7 27121 นาย พัฒนวัฒน์ สาประวัติ ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 10 20 27163 นาย ปณิธาน ชราศรี ค32206 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 10 20 27163 นาย ปณิธาน ชราศรี ว32204 ฟิสิกส์ 0 314 นาง สุพัตรา ดาวหน วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 20 27163 นาย ปณิธาน ชราศรี ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ ร 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 20 27163 นาย ปณิธาน ชราศรี ว33205 ฟิสิกส์ ร 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 20 27163 นาย ปณิธาน ชราศรี ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 0 442 นางสาว ไพริน ค าศรี สังคมศึกษาฯ

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ค32201 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ค32206 คณิตศาสตร์ 0 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ค33201 คณิตศาสตร์ 0 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ค31206 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ว33114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0 309 นาง จงกล บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ว32110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ว32204 ฟิสิกส์ 0 314 นาง สุพัตรา ดาวหน วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ว32112 วิทยาศาสตร์กายภาพ ร 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ว33245 ชีวิทยา 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง 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

6 10 26 27194 นาย กิตติพร ประสานพันธ์ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 32 29094 นางสาว วิยะดา ศรีวงค์ ค31206 คณิตศาสตร์ 0 246 นาย ก่อโชค ต่อนค าสนธ์ิ คณิตศาสตร์

6 10 32 29094 นางสาว วิยะดา ศรีวงค์ ว33205 ฟิสิกส์ ร 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 32 29094 นางสาว วิยะดา ศรีวงค์ ว33245 ชีวิทยา 0 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ

6 10 32 29094 นางสาว วิยะดา ศรีวงค์ อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร 813 นาง เรณู ค าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ


