
ท่ี TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง
1 109 นาง จันทร์ทิวา อบทอง ภาษาไทย 126
2 110 นาย วิชา ก่ิงทอง ภาษาไทย ห้องสมุด
3 114 นาง เมตตา พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย 127
4 115 นาย เทอด เลิศล ้า ภาษาไทย 215
5 116 นาย ณฤภง ศรีละพล ภาษาไทย 128
6 117 นาง ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ภาษาไทย 123
7 118 นาง กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ภาษาไทย 123
8 119 นาง ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาไทย 126
9 120 นาง วรกมล เรืองฝาง ภาษาไทย 122
10 121 นาง นิลบล เงินดี ภาษาไทย 124
11 123 นาง จรูญศรี ศรีสุธรรม ภาษาไทย 128
12 125 นางสาว อุทัย สิงหาภู ภาษาไทย 125
13 126 นาง สกุลรัตน์ ทองแสน ภาษาไทย ห้องสมุด
14 128 นาย สุพัฒน์ บุญน้า ภาษาไทย 126
15 129 นางสาว สุภาพร พวงพ่ัว ภาษาไทย 125
16 130 นาย ชัยพร เวียงค้า ภาษาไทย 122
17 206 นาง ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี คณิตศาสตร์ ห้องพักครูอาคาร2
18 207 นาง ปรียานุช สงสาร คณิตศาสตร์ 118
19 211 นาง สุภาวดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์ 118
20 219 นาง สุรจรรยา ละช่ัว คณิตศาสตร์ 116
21 223 นาง พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร คณิตศาสตร์ 115
22 224 นาง ณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตศาสตร์ 224
23 226 นาง วรรณภา ศรีใสย์ คณิตศาสตร์ 118
24 227 นาย สมพงษ์ ละช่ัว คณิตศาสตร์ 116
25 237 นางสาว จารุพร แก้วลา คณิตศาสตร์ บริหารงานท่ัวไป
26 238 นางสาว กิตติยาภรณ์ แน่นดี คณิตศาสตร์ 222
27 239 นางสาว จิราพร โพธิวัฒน์ คณิตศาสตร์ พัสดุ
28 240 นางสาว สิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คณิตศาสตร์ 118
29 242 นางสาว ลิขิต ศิริบูรณ์ คณิตศาสตร์ 118
30 243 นางสาว  ทิพย์ชริน โพธ์ิทิพย์ คณิตศาสตร์ 118
31 245 นาย วัลลภ สุรวิทย์ คณิตศาสตร์ ปกครอง
32 246 นาย ก่อโชค ต่อนค้าสนธ์ิ คณิตศาสตร์ 118
33 247 นางสาว อัจฉริยา อุทธิโท คณิตศาสตร์ 118
34 248 นางสาว สมจิตร เพชรผา คณิตศาสตร์ ใต้ถุนอาคาร3 ข้างห้องพละ

35 249 นางสาว นันทนัช สุขเหลือง คณิตศาสตร์ ห้องพักครูอาคาร2
36 309 นาง จงกล บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ 412
37 310 นาย ศักดนัย สืบเสน วิทยาศาสตร์ฯ 416
38 311 นาง ยุภาภรณ์ เสาโกมุท วิทยาศาสตร์ฯ 414
39 312 นาง นฤมล สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรม
40 313 นางสาว รัตนธร ชุปวา วิทยาศาสตร์ฯ 426
41 314 นาง สุพัตรา ดาวหน วิทยาศาสตร์ฯ 411
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42 322 นางสาว ชิดชนก พวงคุต วิทยาศาสตร์ฯ 411
43 326 นางสาว วรรณสา แก้วพวง วิทยาศาสตร์ฯ 326
44 327 นาย นุชิต ศุภพินิจ วิทยาศาสตร์ฯ 323
45 332 นาง นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล วิทยาศาสตร์ฯ 325
46 333 นางสาว ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ พัสดุ
47 334 นาง ธนาภา ค้าผุย วิทยาศาสตร์ฯ 327
48 335 นาย เฉลิม บัวสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ 412
49 336 นาง ปวีณา สุร้าไพ วิทยาศาสตร์ฯ 322
50 339 นาง ศิริวรรณ สาธุพันธ์ วิทยาศาสตร์ฯ 312
51 341 นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ วิทยาศาสตร์ฯ 322
52 343 นางสาว นิออนด์ ศิรินัย วิทยาศาสตร์ฯ 322
53 344 นาย อาวิรุทธ์ สีดา วิทยาศาสตร์ฯ 323
54 345 นางสาว วิมลมาศ มุ่งสิน วิทยาศาสตร์ฯ 426
55 346 นางสาว สุธาทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์ฯ 416
56 348 นางสาว ไอยเรศ โดดชัย วิทยาศาสตร์ฯ การเงิน
57 350 นาง วิรยา แก่นค้า วิทยาศาสตร์ฯ 415
58 352 นาย ทิว พจนา วิทยาศาสตร์ฯ 325
59 353 นางสาว กรณัฐ สถานพงษ์ วิทยาศาสตร์ฯ 418
60 354 นางสาว กนกวรรณ ก้อนค้า วิทยาศาสตร์ฯ 316
61 355 นาย วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักด์ิ วิทยาศาสตร์ฯ 314
62 356 นาย ชัยชนะ ศรีโวหะ วิทยาศาสตร์ฯ 315
63 358 นาง ระวีวรรณ สุขสาร วิทยาศาสตร์ฯ พัสดุ
64 359 นาง พัชรสุดา อ่างมณี วิทยาศาสตร์ฯ 311
65 360 ว่าท่ีร้อยตรี ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ วิทยาศาสตร์ฯ 311
66 361 นาย ไพโรจน์ เทียบคุณ วิทยาศาสตร์ฯ 415
67 362 นาย ไตรรัตน์ เชื อทองพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ฯ 314
68 363 นาย ดุริยางค์ ก้อนค้า วิทยาศาสตร์ฯ 316
69 364 นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย วิทยาศาสตร์ฯ 318
70 410 นาง สวลี บุญมูล สังคมศึกษาฯ 232
71 411 นางสาว เรืองรัตน์ เผ่าภูรี สังคมศึกษาฯ 235
72 414 นาง ณภัค สิมณี สังคมศึกษาฯ 238
73 416 นาย ไมตรี ศรีแก้ว สังคมศึกษาฯ 328
74 424 นางสาว ทศพร คูณทวี สังคมศึกษาฯ 227
75 425 นาง ชิสามาตา กัณหา สังคมศึกษาฯ 232
76 428 นาย อัครพงศ์ ณรงค์ชัย สังคมศึกษาฯ 235
77 436 นางสาว อ้าไพรวรรณ บุญย่ิง สังคมศึกษาฯ 236
78 438 นางสาว อ้าภา จันทร์ผาย สังคมศึกษาฯ 211
79 439 นางสาว ขวัญจิต ตรงเท่ียง สังคมศึกษาฯ 237
80 440 นาย ทศพล ศรีนวล สังคมศึกษาฯ 237
81 441 นางสาว รัชชาภรณ์ ค้าเนตร สังคมศึกษาฯ 234
82 442 นางสาว ไพริน ค้าศรี สังคมศึกษาฯ 228



ท่ี TC PREFIX1 FIRSTNAME1 LASTNAME1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง

ห้องเรียนซ่อมเสริมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

83 443 นาย กิตติพงษ์ ชาญชิตร สังคมศึกษาฯ 231
84 444 นาย ไกรสร แสนเมืองชิน สังคมศึกษาฯ 214
85 445 นาง ชุติมา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ 233
86 446 นาย ปรัชญา ทีปีเนตร สังคมศึกษาฯ 238
87 503 นางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร3
88 509 นาย สมศักด์ิ นาเรือง สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร1
89 511 นาย ส้าราญ เจริญชัย สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร1
90 514 นางสาว พนิตนันท์ กุลบุตร สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร3
91 515 นางสาว วาสนา บวกไธสง สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร3
92 516 นาย อุดมศักด์ิ สีแสด สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร3
93 518 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล สุริยโชติ สุขศึกษาฯ ใต้ถุนอาคาร5
94 519 นาย ธนโชติ ปัญญาสูง สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร3
95 520 นาย วัชระชัย สุรวิทย์ สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร1
96 521 นาย พีระพัฒน์ บัวแก้ว สุขศึกษาฯ ห้องพักครูอาคาร1
97 604 นาย กงจักร บัวลา ศิลปะ ดนตรีสากล
98 605 นาง เด่นดวง ยศวิจิตร ศิลปะ 213
99 608 นาย ก้าพล บัวแก้ว ศิลปะ ดนตรีสากล
100 609 นาย แสงทอง บริสาร ศิลปะ ใต้ถุนอาคาร4
101 611 นางสาว ธัญลักณ์ วิทา ศิลปะ ใต้ถุนอาคาร4
102 612 นางสาว พิศมัย พันดา ศิลปะ ใต้ถุนอาคาร3
103 613 นางสาว พีรดา บุษบงศ์ ศิลปะ 212
104 614 นาย สุธิศักด์ิ สมศรี ศิลปะ ดนตรีพื นเมือง
105 615 นาย ธนาวัชร โสรเนตร ศิลปะ ดนตรีสากล
106 705 นาง สมใจ ค้าศรี การงานอาชีพ ห้องเกษตร
107 707 นาย สน่ัน ศิริกุล การงานอาชีพ ห้องเกษตร
108 710 นาย พัฒนา พานจ้านงค์ การงานอาชีพ อุตสาหกรรม
109 711 นาง สุดใจ วงศ์คูณ การงานอาชีพ อาหารอบ
110 720 นาง ดารุณี อัมภรัตน์ การงานอาชีพ เสริมสวย
111 722 นาง จรรยา เลิศล้่า การงานอาชีพ 217
112 725 นาย สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ การงานอาชีพ ห้องเกษตร
113 729 นางสาว สุภาพร อ้อมชมภู การงานอาชีพ ขนมไทย
114 737 นาง วราพร แก่นค้า การงานอาชีพ อาหารอบ
115 738 นางสาว ศรีไพร ยอดสาย การงานอาชีพ การเงิน
116 740 นาย ชาญชัย สุขสาร การงานอาชีพ อุตสาหกรรม
117 741 นาย สัตยา ต้นวงษ์ การงานอาชีพ ห้องเกษตร
118 805 นาง นุชรี เชื อทองพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ 528
119 806 นาง สมสุข ลาสุนนท์ ภาษาต่างประเทศ 517
120 809 นาง อุดมพร ศรีส้าอางค์ ภาษาต่างประเทศ 513
121 811 นาย สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ภาษาต่างประเทศ 526
122 813 นาง เรณู ค้าวงศ์ ภาษาต่างประเทศ 511
123 814 นาย ภรภัทร เจริญธง ภาษาต่างประเทศ 521
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124 815 นางสาว ตองตา โชครัตน์ประภา ภาษาต่างประเทศ 532
125 816 นางสาว รัตติญากรณ์ ทุมแถว ภาษาต่างประเทศ 522
126 822 นางสาว พิลาศลักษณ์ คงสิม ภาษาต่างประเทศ 515
127 824 นาย Ryan Lalisan ภาษาต่างประเทศ Epoffice
128 827 นางสาว อรศิริ ผิวจันทร์ ภาษาต่างประเทศ 524
129 832 นางสาว ปิยศิริ หินลาด ภาษาต่างประเทศ 523
130 836 Miss  Charlyn ภาษาต่างประเทศ 513
131 837 นางสาว Rean sanNicolas ภาษาต่างประเทศ 518
132 838 นางสาว Chloe    Acosta ภาษาต่างประเทศ 513
133 848 นางสาว สมหมาย พูนทา ภาษาต่างประเทศ 512
134 849 นาย Rixon Rixon ภาษาต่างประเทศ 518
135 858 นางสาว นัชชา วรรณโคตร ภาษาต่างประเทศ 532
136 859 นางสาว วาทินี ชินบุตร ภาษาต่างประเทศ 531
137 860 นางสาว ญาณิศา โตมร ภาษาต่างประเทศ 523
138 878 นางสาว ลลิตา ศรีค้า ภาษาต่างประเทศ 532
139 880 นางสาว กุสุมา คชแพทย์ ภาษาต่างประเทศ 516
140 888 นางสาว วิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ภาษาต่างประเทศ 527
141 889 นางสาว ศุภัสสร รายระยับ ภาษาต่างประเทศ 523
142 890 นางสาว มุกชมพู เพชรไกร ภาษาต่างประเทศ 525
143 891 นางสาว เกวลี ป่าสนธ์ ภาษาต่างประเทศ 514
144 901 นาย รัตนดิลก ค้าเพราะ แนะแนว แนะแนว
145 902 นาง พรทิพย์ นาเรือง แนะแนว แนะแนว
146 903 นาง ภัณฑิลา สะอาด แนะแนว แนะแนว


