
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลัย จังหวดัสุพรรณบุร ี
เรื่อง การขอแก้ไขผลการเรยีนและลงทะเบียนเรียนซำ้รายวิชา  

_________________________ 

ตามที่ประกาศอ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการเลื ่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่
นั่น เพื่อให้การดำเนินการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้
ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และดำเนินการจัดการเรียน              
การสอนแบบ On-line สำหรับนักเรียน 

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียนของนักเรียน ฝ่ายงานทะเบียนวัดผลจึงได้กำหนดแนวทางการ
ย ื ่นขอแก ้ ไขผลการเร ียนสำหร ับน ักเร ียนท ี ่ม ีผลการเร ียนไม ่ผ ่ านเกณฑ์  โดยแบ ่งออกเป ็น 2 กรณ ี  ด ั งนี้  
     กรณีที่ 1 การลงทะเบียนขอแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนที่แก้ ไขผลการ
เรียนครั้งที่ 1 ในรายวิชาของปีการศึกษา 2563/2 ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้นักเรียนดำเนินการยื่นลงทะเบียนผ่าน google form 
ที ่กำหนดให้ ติดต่อครูผู ้สอนตามประกาศเพื่อขอแก้ไขผลการเรียน และดำเนินการให้เสร็จสิ ้นภายในช่วงระยะเวลา                   
22 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564   

  กรณีที่ 2 การลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่               
ปีการศึกษา 2562 หรือ 2563 ในภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองลงทะเบียนผ่าน google form ที่กำหนดให้ และนักเรียน
ติดต่อครูผู้สอนตามประกาศเพื่อขอเรียนซ้ำรายวิชา และดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลา 22 มิถุนายน –               
31 สิงหาคม 2564   

หากนักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังมีรายชื่อประกาศว่าผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้นักเรียน
ยื ่นคำร้องพร้อมแนบหลักฐานประกอบทาง E-mail: academicksschool@kannasoot.ac.th และเมื ่อครบกำหนด
ระยะเวลาที่เปิดให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ทางฝ่ายงานทะเบียนวัดผลจะดำเนินการติดตาม และประกาศรายชื่อ
นักเรียนทีไ่ม่ผา่นเกณฑ์อีกครัง้ ในวันที ่2 สงิหาคม 2564 ทางหน้าเวบไซต์ของโรงเรียนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ประกาศ ณ วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
 

(นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

mailto:academicksschool@kannasoot.ac.th


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (เดิม) 
แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564) 

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

      ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2  

                        โดยสามารถคลิกได้ที่ปุม่นี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.1/2 40325 ด.ช.กอบสุข จันทร์มา 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.1/2 40326 ด.ช.ไกรวิชญ์ สมใจเตียบ 2563/2 ว21112 วิทยาศาสตร์ 2 0 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40330 ด.ช.ชิติพัทธ์ มณีโม่ง 2563/2 ว21112 วิทยาศาสตร์ 2 0 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40330 ด.ช.ชิติพัทธ์ มณีโม่ง 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40332 ด.ช.ณัฐพล โชคดุรงค์ 2563/2 อ21262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.1/2 40334 ด.ช.ถิรวัฒน์ พงษ์แสง 2563/2 อ21262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.1/2 40336 ด.ช.ธนโชติ ศรีสุวรรณ 2563/2 ว21112 วิทยาศาสตร์ 2 ร 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40336 ด.ช.ธนโชติ ศรีสุวรรณ 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40352 ด.ช.ศุภวุฒิ เทวเส 2563/2 อ21262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 
ม.1/2 40359 ด.ช.อธิชาติ ทัยชนะกุล 2563/2 ว21112 วิทยาศาสตร์ 2 0 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40359 ด.ช.อธิชาติ ทัยชนะกุล 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40359 ด.ช.อธิชาติ ทัยชนะกุล 2563/2 อ21262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.1/3 40381 ด.ช.ธนพล โพธิ์ไกรสวรรค์ 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/5 40472 ด.ช.ธนวัฒน์ เนียมสังข์ 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/6 40531 ด.ช.ฤชภณ สังข์ทอง 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/6 40532 ด.ช.วัชรพงศ์ กุ้งทอง 2563/2 ว21142 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/6 40532 ด.ช.วัชรพงศ์ กุ้งทอง 2563/2 ว21242 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/6 40532 ด.ช.วัชรพงศ์ กุ้งทอง 2563/2 ศ21102 ศิลปะ 2 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/7 40567 ด.ช.พงศธร นูมะหันต์ 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสาวปรียานุช บัวผัน 
ม.1/8 40609 ด.ช.ปัญณธร บัวเขียว 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 
ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ์ 2563/2 ว21142 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ์ 2563/2 ว21242 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ์ 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 
ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ์ 2563/2 ก21907 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 2 มผ 1.นางสาวพิจักษณานี ตุนา 

ม.1/10 40699 ด.ช.ณัฐพนธ์ ชาวสมุน 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/10 40700 ด.ช.ธนวัฒน์ สาภักดี 2563/2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/10 40700 ด.ช.ธนวัฒน์ สาภักดี 2563/2 อ21262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 ร 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 



ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (เดิม) 
แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564) 

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

      ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 

                        โดยสามารถคลิกได้ที่ปุม่นี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.2/1 40863 ด.ช.ปฐมพงษื อารีย์ 2563/2 ว22142 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0 1.นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 

ม.2/1 39684 ด.ญ.ณิชา พันธุ์จบสิงห์ 2563/2 ว22142 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0 1.นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 

ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/2 ศ22102 ศิลปะ 4 0 1.นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 
ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/2 39715 ด.ช.นราธิป นาคะนิวิษฐ์ 2563/2 ก22918 ชุมนุม มผ 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

ม.2/2 39717 ด.ช.ปัญจพล บุญมา 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39717 ด.ช.ปัญจพล บุญมา 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 
ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/2 ง22102 การงานอาชีพ 4 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 
ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/2 ก22905 แนะแนว 4 มผ 1.นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 

ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/2 อ22262 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/2 39735 ด.ญ.พวงชมพู อ่วมดีเจียม 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39736 ด.ญ.พิชชาพร ช้างพันธุ์ 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39729 น.ส.จตุพร แก้วเรือนทอง 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39729 น.ส.จตุพร แก้วเรือนทอง 2563/2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/4 39798 ด.ช.ถนัดชัย แสงจันทร์ 2563/2 ก22918 ชุมนุม มผ 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

ม.2/4 39803 ด.ช.นาวิน พรหมมาพันธุ์ 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 
ม.2/4 39803 ด.ช.นาวิน พรหมมาพันธุ์ 2563/2 ท22102 ภาษาไทย 4 0 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/4 39806 ด.ช.พัชรวัฒน์ โพธิจินดา 2563/2 ศ22102 ศิลปะ 4 0 1.นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 
ม.2/4 39806 ด.ช.พัชรวัฒน์ โพธิจินดา 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/4 39806 ด.ช.พัชรวัฒน์ โพธิจินดา 2563/2 ท22102 ภาษาไทย 4 0 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/4 39816 นายศิรา เสือสกุล 2563/2 ว22112 วิทยาศาสตร์ 4 0 1.นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ 

ม.2/5 39837 ด.ช.จิตติพัทธ์ สังข์สุวรรณ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 
ม.2/5 39844 ด.ช.ธีร์จุฑา หมอรอดครุฑ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 
ม.2/5 39850 ด.ช.พงศ์พัฒน์ แก้วมูลศิริ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

        



ม.2/5 39853 ด.ช.ภูริชัย จันทวงศ ์ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

ม.2/5 39854 ด.ช.วรัชญ์ สุดยอด 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

ม.2/5 39855 ด.ช.วรายุทธ ตรีวิชา 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

ม.2/5 39858 ด.ช.สิปปกร จันทร์เพ็ญ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39859 ด.ช.อคิรา ปานจันทร ์ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39860 ด.ช.อฐิกาญน์ เกตุคง 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39863 ด.ช.อัศวิน วงศ์สงัข์ทอง 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39864 ด.ช.อัษฎายุธ มีชาวนา 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39865 ด.ช.อาสนะอินทร์ รุ่งเรือง 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39868 ด.ญ.ณัฏฐยา โรจสันติชัยกุล 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39871 ด.ญ.ปาลิตา สีหมากสุก 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39873 ด.ญ.พลอยพิตา ฉิมพรัตน์ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39875 ด.ญ.พัทธวรรณ แก้วดี 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39879 ด.ญ.อารยา ศรีแพรศรี 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39851 นายพงศ์ศิริ มาศิริ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

ม.2/5 39861 นายอนุชา เกษมสวัสดิ์ 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/5 39862 นายอนุสรณ์ บัวแตง 2563/2 ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/2 ศ22102 ศิลปะ 4 0 1.นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/2 ท22102 ภาษาไทย 4 0 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/6 39882 ด.ช.เจษฎา พงษ์ทรัพย์ 2563/2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/2 ศ22102 ศิลปะ 4 0 1.นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 
ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 0 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/2 ท22102 ภาษาไทย 4 0 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 0 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/2 ท22102 ภาษาไทย 4 0 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/6 39909 ด.ช.เอกพงศ์ ดอกตาลยง 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39921 ด.ญ.พรวิมล นุ้ยหงษ์ 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39904 นายสุรธัช บริสุทธิ์ 2563/2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39909 ด.ช.เอกพงศ์ ดอกตาลยง 2563/2 ก22918 ชุมนุม มผ 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

ม.2/8 39985 ด.ช.พงศธร ศรีสมโภชน์ 2563/2 ส22222 หน้าที่พลเมือง 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/9 40035 นายเผด็จ ศูนย์ทัณฑ์ 2563/2 ว22112 วิทยาศาสตร์ 4 ร 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.2/11 40119 นายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช 2563/2 ส22112 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/11 40119 นายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช 2563/2 อ22274 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 0 1.นางชุติมา มณีเรืองเดช 

ม.2/11 40119 นายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช 2563/2 ว22112 วิทยาศาสตร์ 4 ร 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (เดิม) 
แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564) 

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

      ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 

                        โดยสามารถคลิกได้ที่ปุม่นี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.4/3 38765 นายวุฒิพงศ์ แช่มช้อย 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/7 38660 นายวรท วงษ์พันตรี 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/7 38660 นายวรท วงษ์พันตรี 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 

ม.4/7 38660 นายวรท วงษ์พันตรี 2563/2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.4/9 38309 นายกฤษฎา รักเพียร 2563/2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.4/9 38313 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำแหง 2563/2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.4/9 38313 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำแหง 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38313 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำแหง 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38331 นายปุณณวัฒน์ หมอยาดี 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 
ม.4/9 38331 นายปุณณวัฒน์ หมอยาดี 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38369 นายพรรธน์สพล เศรษฐ์สมพร 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38369 นายพรรธน์สพล เศรษฐ์สมพร 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38371 นายไพฑูรย์ เทียนจีน 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38371 นายไพฑูรย์ เทียนจีน 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38641 นายชินวัตร ศรีสวัสดิ์ 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38641 นายชินวัตร ศรีสวัสดิ์ 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/12 38664 นายวีรวิทย์ กิ่งพุทธพงษ์ 2563/2 ค31112 คณิตศาสตร์ 2 0 1.นางสาวกาลัญญา ใจชื่น 

ม.4/12 38664 นายวีรวิทย์ กิ่งพุทธพงษ์ 2563/2 จ31212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/12 38664 นายวีรวิทย์ กิ่งพุทธพงษ์ 2563/2 จ31202 ภาษาจีน 2 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 
ม.4/10 38357 นายฐิติกร พูลเรือน 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 

ม.4/10 38357 นายฐิติกร พูลเรือน 2563/2 ต31202 ภาษาเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38357 นายฐิติกร พูลเรือน 2563/2 ต31212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38520 นายอิศรา ฮวดหอม 2563/2 ต31202 ภาษาเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38520 นายอิศรา ฮวดหอม 2563/2 ต31212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38692 นายชัยวัฒน์ ศรีสุข 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 

ม.4/10 38692 นายชัยวัฒน์ ศรีสุข 2563/2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 0 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 



ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/2 ต31202 ภาษาเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/2 ต31212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38734 น.ส.สุพรรณิกา พลอยงาม 2563/2 ต31202 ภาษาเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/10 38734 น.ส.สุพรรณิกา พลอยงาม 2563/2 ต31212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นางสาวอภิญญา ปานชา 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/2 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/2 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 1.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม 

ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 
ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/2 ค31112 คณิตศาสตร์ 2 0 1.นางสาวกาลัญญา ใจชื่น 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 1.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นางสาวอภิญญา ปานชา 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ค31112 คณิตศาสตร์ 2 0 1.นางสาวกาลัญญา ใจชื่น 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/12 38547 นายธนาวุธ ตันประเสริฐ 2563/2 ญ31212 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38705 นายปฏิพัทธ จันทร์ผา 2563/2 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 1.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม 

ม.4/11 38705 นายปฏิพัทธ จันทร์ผา 2563/2 ท31102 ภาษาไทย 2 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/11 38705 นายปฏิพัทธ จันทร์ผา 2563/2 ท30221 วาทศิลป์ 1 ร 1.นางสาวอภิญญา ปานชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (เดิม) 
แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564) 

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

      ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 

                        โดยสามารถคลิกได้ที่ปุม่นี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/2 ท32102 ภาษาไทย 4 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/3 38144 นายเฉลิมพล ชื่นอารมณ์ 2563/2 ท32102 ภาษาไทย 4 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/4 38035 นายนัทบดี ทิมา 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/4 38035 นายนัทบดี ทิมา 2563/2 ว30234 เคมี 4 0 1.นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ 

ม.5/4 38035 นายนัทบดี ทิมา 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 0 1.นายอรรถพล มีชะนะ 

ม.5/6 37998 นายศุภกิตติ์ มณีอินทร์ 2563/2 ก32906 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 4 มผ 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 

ม.5/9 37761 น.ส.ขนิษฐา สาททอง 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/9 37761 น.ส.ขนิษฐา สาททอง 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 0 1.นายอรรถพล มีชะนะ 

ม.5/9 37761 น.ส.ขนิษฐา สาททอง 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/9 40232 นายกิตติกร ปรีชาวิทย์ 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/2 จ32202 ภาษาจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/2 จ32212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/9 37833 นายณัฐวีย์ ลาภานิกรณ์ 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/9 37833 นายณัฐวีย์ ลาภานิกรณ์ 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 0 1.นายอรรถพล มีชะนะ 
ม.5/9 37641 นายธนพล แก้วพร้อม 2563/2 จ32202 ภาษาจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 37641 นายธนพล แก้วพร้อม 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/9 37695 นายนภัทร อินทร์สุวรรณ 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 0 1.นายอรรถพล มีชะนะ 

ม.5/9 38039 นายพรหมพิริยะ รัตนาบุปผาชาติ 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/9 38039 นายพรหมพิริยะ รัตนาบุปผาชาติ 2563/2 จ32202 ภาษาจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38039 นายพรหมพิริยะ รัตนาบุปผาชาติ 2563/2 จ32212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38039 นายพรหมพิริยะ รัตนาบุปผาชาติ 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 



ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/2 จ32202 ภาษาจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/2 จ32212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/10 40250 น.ส.ลภัสรดา คณะวาปี 2563/2 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.5/10 40250 น.ส.ลภัสรดา คณะวาปี 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.5/10 40251 น.ส.วนิดา ยอดปราง 2563/2 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.5/10 40251 น.ส.วนิดา ยอดปราง 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 

ม.5/10 40251 น.ส.วนิดา ยอดปราง 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/10 38108 น.ส.อัญชิสา ผิวสุข 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/10 38108 น.ส.อัญชิสา ผิวสุข 2563/2 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 38108 น.ส.อัญชิสา ผิวสุข 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 38108 น.ส.อัญชิสา ผิวสุข 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/10 38029 นายณัฐพงษ์ ชาวโพธิ์เอน 2563/2 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 38029 นายณัฐพงษ์ ชาวโพธิ์เอน 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 38029 นายณัฐพงษ์ ชาวโพธิ์เอน 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/10 37798 นายเรือรบ สุนทรวิภาต 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 37799 นายวรรษิษฐ์ นาเมืองรักษ์ 2563/2 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 37799 นายวรรษิษฐ์ นาเมืองรักษ์ 2563/2 ต32212 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 0 1.นางสาวมนิษา  ยอดเกต ุ

ม.5/10 37799 นายวรรษิษฐ์ นาเมืองรักษ์ 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 
ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 ส30204 พระพุทธศาสนา 4 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 จ32202 ภาษาจีน 4 0 1.นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 จ32212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 0 1.นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางเครือวัลย์ ประสานชีพ 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 0 1.นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/11 40256 น.ส.ณัฏฐา นภจร 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 37720 น.ส.ณิชกานต์ แก้วกำเนิด 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 40257 น.ส.ภัทรวดี กังแฮ 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 37869 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ทรัพย์วัฒนชัย 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 40259 น.ส.อริยบุตรี คงธนชุติกุล 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 40259 น.ส.อริยบุตรี คงธนชุติกุล 2563/2 อ32252 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 ร 1.นางนิตยา ปริปุรณะ 

ม.5/11 37779 นายคณิน ตันทเนตนิต 2563/2 ญ32212 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37779 นายคณิน ตันทเนตนิต 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 37779 นายคณิน ตันทเนตนิต 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/11 37729 นายจีรวัฒน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37731 นายชยพล ศรีงาม 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 38026 นายไชยพัฒน์ ขำเหลือ 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 



ม.5/11 37636 นายณัฐกานต์ มาลัย 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/2 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/2 ญ32212 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/11 37900 นายพงศธร พันธุ์แตง 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37900 นายพงศธร พันธุ์แตง 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/11 37850 นายภูรีรักษ์ อัครทวีรัชต์ 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/11 37850 นายภูรีรักษ์ อัครทวีรัชต์ 2563/2 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 37850 นายภูรีรักษ์ อัครทวีรัชต์ 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37850 นายภูรีรักษ์ อัครทวีรัชต์ 2563/2 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 0 1.นางปัญจพร มาพลาย 

ม.5/11 37754 นายวีรภัทร เกื้อกูล 2563/2 ว32242 คอมพิวเตอร์ 52 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/11 37754 นายวีรภัทร เกื้อกูล 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
ม.5/11 37659 นายวีรวัฒน์ บุตรรอด 2563/2 ส32162 ประวัติศาสตร์ 4 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/11 37659 นายวีรวัฒน์ บุตรรอด 2563/2 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 37659 นายวีรวัฒน์ บุตรรอด 2563/2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 
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