
 

 

 
 
 

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) 
เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564) 

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา โดยสามารถคลิกไดท้ี่ปุ่มนี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ท21101 ภาษาไทย 1 0 1.นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ส21101 สังคมศึกษา 1 มส 1.นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ส21111 พระพุทธศาสนา 1 มส 1.นางสาวสุมนทรา ใจดี 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ส21161 ประวัติศาสตร์ 1 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ส21221 หน้าที่พลเมือง 1 มส 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 มส 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 อ21261 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 มส 1.นางสาวธมณ  สำราญสุข 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ว21111 วิทยาศาสตร์ 1 ร 1.นางสาวธมณ  สำราญสุข 
ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ว21141 วิทยาการคำนวณ 1 ร 1.นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ว21241 คอมพิวเตอร์ 11 ร 1.นางสาวพรพิมล นามวงศา 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ค21111 คณิตศาสตร์ 1 ร 1.นายกฤษดา นิยมทอง 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 พ21101 สุขศึกษา 1 0 1.นายครรชิต น้ำใจดี 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 พ21102 พลศึกษา 1 0 1.นายเบญจรงค์ ศรีโพดก 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ง21101 การงานอาชีพ 1 0 1.นางดวงใจ ผาสุข 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ก21901 แนะแนว 1 มผ 1.นางสาวพิริยา สุนทรเนตร 

ม.1/2 40337 ด.ช.ธนพัฒน์ ปานอ่อน 2563/1 ก21902 ลูกเสือ/เนตรนารี 1 มผ 1.นายประเสริฐ กิติชัยชาญ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ท21101 ภาษาไทย 1 0 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 
ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ส21101 สังคมศึกษา 1 มส 1.นางธดากรณ์ กลิ่นหอม 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ส21111 พระพุทธศาสนา 1 มส 1.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ส21161 ประวัติศาสตร์ 1 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ส21221 หน้าที่พลเมือง 1 มส 1.นายพัฒนา โชติกันตะ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 มส 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 อ21261 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 มส 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ว21111 วิทยาศาสตร์ 1 ร 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ว21141 วิทยาการคำนวณ 1 ร 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ว21241 คอมพิวเตอร์ 11 ร 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ค21111 คณิตศาสตร์ 1 ร 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 
        



        

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 พ21101 สุขศึกษา 1 0 1.นางสาวปรียานุช บัวผัน 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 พ21102 พลศึกษา 1 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ศ20233 นาฏศิลป์สากล 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ง21101 การงานอาชีพ 1 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 
ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ง20263 การขายเบื้องต้น 0 1.นางธดากรณ์ กลิ่นหอม 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ก21901 แนะแนว 1 มผ 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ก21902 ลูกเสือ/เนตรนารี 1 มผ 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ก21903 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 1 มผ 1.นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร 

ม.1/2 40348 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พันธ์แตง 2563/1 ก21904 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ มผ 1.นางนันท์ณภัส กันพงษ์, 

ม.1/2 40352 ด.ช.ศุภวุฒิ เทวเส 2563/1 ส21101 สังคมศึกษา 1 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/7 40584 ด.ญ.ทิวาภรณ์ เพ็ชรนิล 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/8 40598 ด.ช.เชาว์วัฒน์ ทำดี 2563/1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ร 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/8 40598 ด.ช.เชาว์วัฒน์ ทำดี 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาวธมณ สำราญสุข 

ม.1/8 40609 ด.ช.ปัญณธร บัวเขียว 2563/1 ส21101 สังคมศึกษา 1 0 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 
ม.1/8 40609 ด.ช.ปัญณธร บัวเขียว 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางธดากรณ์ กลิ่นหอม 

ม.1/8 40610 ด.ช.โปรดปรานต์ บุญมา 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 

ม.1/8 40621 ด.ช.อัครชา ภมรบุตร 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/8 40623 ด.ญ.กานตท์ิศา โชคสขุนำชัย 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ ์ 2563/1 ส21101 สังคมศึกษา 1 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ ์ 2563/1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ร 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/8 40624 ด.ญ.จิราภา มาลมพันธ ์ 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.1/10 40699 ด.ช.ณัฐพนธ์ ชาวสมุน 2563/1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ 

ม.1/10 40700 ด.ช.ธนวัฒน์ สาภักดี 2563/1 ศ21101 ศิลปะ 1 ร 1.นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร 

ม.1/10 40715 ด.ช.อัครา วัลมาลี 2563/1 ก21903 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 1 มผ 1.นางสาวพิจักษณานี ตุนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา โดยสามารถคลิกไดท้ี่ปุ่มนี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เดิม) 

ชั้น/ห้อง 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

ปี
การศึก

ษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ผลการ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/1 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/2 39709 ด.ช.เด็ดเดี่ยว อยู่ศรี 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 
ม.2/2 39717 ด.ช.ปัญจพล บุญมา 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/1 พ22102 พลศึกษา 3 0 1.นายประเสริฐ กิติชัยชาญ 

ม.2/2 39726 ด.ช.อัฏชณพล ศรีทองสุข 2563/1 ง22101 การงานอาชีพ 3 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 
ม.2/2 39727 ด.ญ.กรนันท์ ทับทิมศรี 2563/1 ศ22101 ศิลปะ 3 ร 1.นายมารุต คนหลัก 

ม.2/2 39730 ด.ญ.ชุติพร หอมเย็นใจ 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 

ม.2/2 39735 ด.ญ.พวงชมพู อ่วมดีเจียม 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 

ม.2/2 39735 ด.ญ.พวงชมพู อ่วมดีเจียม 2563/1 ศ22101 ศิลปะ 3 ร 1.นายมารุต คนหลัก 

ม.2/2 39736 ด.ญ.พิชชาพร ช้างพันธุ์ 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 
ม.2/2 39729 น.ส.จตุพร แก้วเรือนทอง 2563/1 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 0 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/2 39729 น.ส.จตุพร แก้วเรือนทอง 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 
ม.2/4 39793 ด.ช.เจตนิพัทธ์ สร้อยสุวรรณ 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/4 39796 ด.ช.ฐิติพงศ์ เจริญดี 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/4 39798 ด.ช.ถนัดชัย แสงจันทร์ 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/4 39798 ด.ช.ถนัดชัย แสงจันทร์ 2563/1 ค22111 คณิตศาสตร์ 3 0 1.นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย 

ม.2/4 39816 นายศิรา เสือสกุล 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39880 ด.ช.กลทีป์ อ่อนอินทร์ 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 มส 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ส22161 ประวัติศาสตร์ 3 ร 1.นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม ์
ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ส22101 สังคมศึกษา 3 ร 1.นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ 
ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 ร 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 อ22261 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 ร 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 พ22102 พลศึกษา 3 0 1.นายประเสริฐ กิติชัยชาญ 

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 พ22101 สุขศึกษา 3 0 1.นายครรชิต น้ำใจดี 

        



        

ม.2/6 39881 ด.ช.จีรวัฒน์ พันธ์แตง 2563/1 ศ22101 ศิลปะ 3 ร 1.นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39883 ด.ช.ชัยอนันต์ ศรีสุข 2563/1 ง22101 การงานอาชีพ 3 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 
ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39886 ด.ช.ณัฐพร สีน้ำเงิน 2563/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39897 ด.ช.เมษกมล สาเฉย 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39897 ด.ช.เมษกมล สาเฉย 2563/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/6 39899 ด.ช.เรวัต พุ่มมั่น 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39900 ด.ช.ศุภกิจ บาเปยี 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39906 ด.ช.อภิสิทธิ์ คำประกอบ 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39909 ด.ช.เอกพงศ์ ดอกตาลยง 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39919 ด.ญ.ปนัสยา จีนเจือพันธ์ 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

ม.2/6 39921 ด.ญ.พรวิมล นุ้ยหงษ์ 2563/1 ท22101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 
ม.2/6 39921 ด.ญ.พรวิมล นุ้ยหงษ์ 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/6 39921 ด.ญ.พรวิมล นุ้ยหงษ์ 2563/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ม.2/10 40092 น.ส.พิมนทิพ บุญเมฆ 2563/1 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.2/10 40092 น.ส.พิมนทิพ บุญเมฆ 2563/1 ว22111 วิทยาศาสตร์ 3 ร 1.นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน 

ม.2/11 40119 นายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช 2563/1 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 0 1.นางบังอร ลิ้มทองคำ 

ม.2/11 40119 นายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช 2563/1 ง22101 การงานอาชีพ 3 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา โดยสามารถคลิกไดท้ี่ปุ่มนี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เดิม) 

ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตั

ว 
ชื่อ-นามสกุล 

ปี
การศึกษา 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
ผล
การ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.4/7 38660 นายวรท วงษ์พันตรี 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 

ม.4/9 38309 นายกฤษฎา รักเพียร 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 ท30201 การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 ส31101 สังคมศึกษา 1 0 1.นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 จ31201 ภาษาจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 จ31211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 ศ31101 สุนทรียศิลป์ 1 0 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 
ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 I30201 IS 1 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

ม.4/9 38350 นายอภิสิทธิ์ พ่วงพันธ์ 2563/1 ก31901 แนะแนว 1 มผ 1.นายนที หนูทวน 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 ท31101 ภาษาไทย 1 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 ท30201 การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 ส30221 หน้าที่พลเมือง 1 0 1.นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 จ31201 ภาษาจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 จ31211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 อ31221 ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ร 1.นางสาวปรียานุช บัวผัน 

ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 ศ31101 สุนทรียศิลป์ 1 0 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 
ม.4/9 38487 นายกิติพศ คูศรีเทพประทาน 2563/1 I30201 IS 1 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

ม.4/9 38569 นายอภิสิทธิ์ สะอาดดี 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ร 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ท30201 การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ส30221 หน้าที่พลเมือง 1 0 1.นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ส31101 สังคมศึกษา 1 มส 1.นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 จ31201 ภาษาจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 จ31211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ศ31101 สุนทรียศิลป์ 1 0 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 
        



        

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 I30201 IS 1 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

ม.4/9 38603 นายพงศธร พุ่มกุมาร 2563/1 ก31901 แนะแนว 1 มผ 1.นายนที หนูทวน 

ม.4/9 38613 นายศุภฤทธิ์ แสงพรเลิศ 2563/1 จ31201 ภาษาจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38613 นายศุภฤทธิ์ แสงพรเลิศ 2563/1 I30201 IS 1 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ท31101 ภาษาไทย 1 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 
ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ท30201 การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ส30221 หน้าที่พลเมือง 1 0 1.นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ส31101 สังคมศึกษา 1 0 1.นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ส31161 ประวัติศาสตร์ 1 0 1.นางเพยาว์ ตนดี 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 จ31201 ภาษาจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 จ31211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ศ31101 สุนทรียศิลป์ 1 0 1.นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 I30201 IS 1 ร 1.นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 
ม.4/9 38751 นายนิพน พันมี 2563/1 ก31901 แนะแนว 1 มผ 1.นายนที หนูทวน 

ม.4/10 38357 นายฐิติกร พูลเรือน 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/10 38715 นายสราวุฒิ เพ็ชรรัตน์ 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/10 38529 น.ส.ศิริลักษณ์ ดอกไม้แย้ม 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ร 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

ม.4/10 38529 น.ส.ศิริลักษณ์ ดอกไม้แย้ม 2563/1 ก31901 แนะแนว 1 มผ 1.นายนที หนูทวน 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/1 ท30201 การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความ 1 ร 1.นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/1 ต31201 ภาษาเกาหลี 1 0 1.นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/1 ต31211 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 1 0 1.นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ร 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

ม.4/10 38530 น.ส.ลลิลทิพย์ สุปิงคลัด 2563/1 ก31901 แนะแนว 1 มผ 1.นายนที หนูทวน 
ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 0 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

ม.4/11 38345 นายศุภการ์ณ เครื่องนันตา 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/11 38397 นายกิตติพร กลิ่นสุคนธ์ 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38397 นายกิตติพร กลิ่นสุคนธ์ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38539 นายณัฐพล ศรทนงค ์ 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 

ม.4/11 38545 นายธนากร เกตุคง 2563/1 ว31141 เทคโนโลยี 1 0 1.นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่ 
ม.4/11 38558 นายเรวัต แสนคำ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38665 นายศุภกฤต แก้วศรีงาม 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

        



ม.4/11 38665 นายศุภกฤต แก้วศรีงาม 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38690 นายจิตติพัฒน์ ไชยะ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38701 นายธนากร ทองกาญจน์ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38437 น.ส.อารยา หลักสุวรรณ 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38437 น.ส.อารยา หลักสุวรรณ 2563/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ร 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 38624 น.ส.บุญญรัตน์ ทองสุข 2563/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

             ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  

ขอให้ท่านลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา โดยสามารถคลิกไดท้ี่ปุ่มนี ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เดิม) 
ชั้น/
ห้อง 

เลข
ประจำตัว 

ชื่อ-นามสกุล 
ปี

การศึกษา 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
ผลการ
เรียน 

ครูผู้สอน 

ม.5/3 38087 นายปรมินทร์ ชีพนุรัตน์ 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/3 38087 นายปรมินทร์ ชีพนุรัตน์ 2563/1 อ32241 ภาษาอังกฤษการอ่าน 3 ร 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/1 ว30252 ชีววิทยา 2 0 1.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม 
ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ร 1.นางเครือวัลย์ ประสานชีพ 

ม.5/3 38109 นายกษิณ สีมาส่งเสริม 2563/1 อ32241 ภาษาอังกฤษการอ่าน 3 ร 1.นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

ม.5/3 38144 นายเฉลิมพล ชื่นอารมณ์ 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 ร 1.นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์ 

ม.5/3 38144 นายเฉลิมพล ชื่นอารมณ์ 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/6 37857 นายศุภฌา อินทร์นุรักษ์ 2563/1 ท32101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล 

ม.5/9 37641 นายธนพล แก้วพร้อม 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/9 37641 นายธนพล แก้วพร้อม 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/9 37695 นายนภัทร อินทร์สุวรรณ 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/9 37833 นายณัฐวีย์ ลาภานิกรณ์ 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 
ม.5/9 37833 นายณัฐวีย์ ลาภานิกรณ์ 2563/1 ท32101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/9 37854 นายวรพล พูลสมบัติ 2563/1 จ32201 ภาษาจีน 3 ร 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38039 นายพรหมพริิยะ รัตนาบุปผาชาติ 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/1 จ32201 ภาษาจีน 3 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/1 จ32211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 0 1.นายจักรพงษ์ แซ่หลี่ 

ม.5/9 38306 นายวชิรพงศ์ จันทา 2563/1 อ32241 ภาษาอังกฤษการอ่าน 3 0 1.นายอรรถพล มีชะนะ 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/9 40233 นายจิรานุวัฒน์ แตงโสภา 2563/1 ท32101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/9 37761 น.ส.ขนิษฐา สาททอง 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 
ม.5/10 37897 นายปรเมษฐ์ แดงดี 2563/1 ว32141 เทคโนโลยี 2 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/10 37897 นายปรเมษฐ์ แดงดี 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/1 จ32201 ภาษาจีน 3 0 1.นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 

ม.5/10 38044 นายศรีฐาน พลเสน 2563/1 จ32211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 0 1.นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 

        
        



        

ม.4/10 37810 น.ส.จีรนันท์ หนูวรรณะ 2562/1 อ31221 ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ร 1.นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ 
ม.5/10 38108 น.ส.อัญชิสา ผิวสุข 2563/1 ว32141 เทคโนโลยี 2 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/10 40251 น.ส.วนิดา ยอดปราง 2563/1 ว32241 คอมพิวเตอร์ 51 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/10 40251 น.ส.วนิดา ยอดปราง 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.5/11 37659 นายวีรวัฒน์ บุตรรอด 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37659 นายวีรวัฒน์ บุตรรอด 2563/1 ญ32211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37729 นายจีรวัฒน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2563/1 ท32101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/11 37750 นายภูฟ้า ศรีสุข 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 37750 นายภูฟ้า ศรีสุข 2563/1 ญ32211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37754 นายวีรภัทร เกื้อกูล 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37779 นายคณิน ตันทเนตนิต 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/1 ว32141 เทคโนโลยี 2 0 1.นางสมบูรณ์ ทองงาม 

ม.5/11 37847 นายนพนัย โพธิ์ทอง 2563/1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 0 1.นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ม.5/11 37900 นายพงศธร พันธุ์แตง 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 37900 นายพงศธร พันธุ์แตง 2563/1 ท32101 ภาษาไทย 3 ร 1.นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ 

ม.5/11 37900 นายพงศธร พันธุ์แตง 2563/1 ญ32211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 38026 นายไชยพัฒน์ ขำเหลือ 2563/1 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.5/11 38026 นายไชยพัฒน์ ขำเหลือ 2563/1 ญ32211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
ม.5/11 38096 นายอภิวิชญ์ วงษ์จันทร์ 2563/1 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 0 1.นางอรุณี สะอาดดี 

ม.4/11 37869 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ทรัพย์วัฒนชัย 2562/1 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

ม.4/11 37869 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ทรัพย์วัฒนชัย 2562/1 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 0 1.นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 
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