
รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18874 เด็กชาย กนัตณัช เหรยีญทอง

2 18875 เด็กชาย กติตกิร ไทรทอง

3 18876 เด็กชาย เจษฎา แสงสขุ

4 18877 เด็กชาย ไชยภัทร กนัภัย

5 18878 เด็กชาย ปภังกร ออ่นนอ้ม

6 18879 เด็กชาย ปิยวชัน ์แสนบญุมา

7 18880 เด็กชาย พลกฤต นิม่พงษ์

8 18881 เด็กชาย ภมูภัิทร เกตสุวสัดิ์

9 18882 เด็กชาย ศริเทพ ประสทิธิเ์ขตกจิ

10 18883 เด็กชาย สริภพ แกว้วเิชยีร

11 18885 เด็กชาย อศิรานุวฒัน์ โตตยิะ

12 18886 เด็กหญงิ กชพร ปราบปัญจา

13 18887 เด็กหญงิ กมลวรรณ ถันเฝ้า

14 18888 เด็กหญงิ กาญจนณัฐ สุน่นิม่

15 18889 เด็กหญงิ กติตมิา จติวจิารณ์

16 18891 เด็กหญงิ จันทพร เจรญิข า

17 18892 เด็กหญงิ ชรุพีร สขุชาติ

18 18893 เด็กหญงิ ญาณศิา สงิหค์า

19 18894 เด็กหญงิ ณัฐกานต ์ทว้มนิม่

20 18895 เด็กหญงิ ดากานดา สถาพร

21 18896 เด็กหญงิ ปาลติา ไผชู่

22 18897 เด็กหญงิ ไผห่ลวิ เกดิปาน

23 18898 เด็กหญงิ พญา รตลิาภหรัิญ

24 18899 เด็กหญงิ พสดุา ฉัตรโชตกิมาก

25 18900 เด็กหญงิ ภัสสร ผายภักดี

26 18901 เด็กหญงิ เมธาพร ริว้ทอง

27 18902 เด็กหญงิ เย็นฤด ียอดหงษ์

28 18903 เด็กหญงิ รุง่ทวิา เรอืงโพธิ์

29 18904 เด็กหญงิ ลลติา สรุะดม

30 18905 เด็กหญงิ วชัรนิทร ์ภูเ่ทศ

31 18906 เด็กหญงิ วลัยา แสงบญุสง่

32 18907 เด็กหญงิ วมิลวรรณ นลิวจิติร

33 18908 เด็กหญงิ ศศกิานต ์ตา่งเกตุ

34 18909 เด็กหญงิ ศริาภรณ์ ชาวบา้นคอย

35 18910 เด็กหญงิ สภุาวด ีเงนิบ ารุง

36 18911 เด็กหญงิ อจริวด ีบญุชว่ย

37 18912 เด็กหญงิ อภวิภิาวด ีเพ็ง

38 18913 เด็กหญงิ อมุาพร สายสวา่ง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 27 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอุน่เรอืน พรมบาง

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 721 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/1A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18874 เด็กชาย กนัตณัช เหรยีญทอง

2 18875 เด็กชาย กติตกิร ไทรทอง

3 18876 เด็กชาย เจษฎา แสงสขุ

4 18877 เด็กชาย ไชยภัทร กนัภัย

5 18878 เด็กชาย ปภังกร ออ่นนอ้ม

6 18879 เด็กชาย ปิยวชัน ์แสนบญุมา

7 18880 เด็กชาย พลกฤต นิม่พงษ์

8 18881 เด็กชาย ภมูภัิทร เกตสุวสัดิ์

9 18882 เด็กชาย ศริเทพ ประสทิธิเ์ขตกจิ

10 18883 เด็กชาย สริภพ แกว้วเิชยีร

11 18885 เด็กชาย อศิรานุวฒัน์ โตตยิะ

12 18886 เด็กหญงิ กชพร ปราบปัญจา

13 18887 เด็กหญงิ กมลวรรณ ถันเฝ้า

14 18888 เด็กหญงิ กาญจนณัฐ สุน่นิม่

15 18889 เด็กหญงิ กติตมิา จติวจิารณ์

16 18891 เด็กหญงิ จันทพร เจรญิข า

17 18892 เด็กหญงิ ชรุพีร สขุชาติ

18 18893 เด็กหญงิ ญาณศิา สงิหค์า

19 18894 เด็กหญงิ ณัฐกานต ์ทว้มนิม่

20 18895 เด็กหญงิ ดากานดา สถาพร

21 18896 เด็กหญงิ ปาลติา ไผชู่

22 18897 เด็กหญงิ ไผห่ลวิ เกดิปาน

23 18898 เด็กหญงิ พญา รตลิาภหรัิญ

24 18899 เด็กหญงิ พสดุา ฉัตรโชตกิมาก

25 18900 เด็กหญงิ ภัสสร ผายภักดี

26 18901 เด็กหญงิ เมธาพร ริว้ทอง

27 18902 เด็กหญงิ เย็นฤด ียอดหงษ์

28 18903 เด็กหญงิ รุง่ทวิา เรอืงโพธิ์

29 18904 เด็กหญงิ ลลติา สรุะดม

30 18905 เด็กหญงิ วชัรนิทร ์ภูเ่ทศ

31 18906 เด็กหญงิ วลัยา แสงบญุสง่

32 18907 เด็กหญงิ วมิลวรรณ นลิวจิติร

33 18908 เด็กหญงิ ศศกิานต ์ตา่งเกตุ

34 18909 เด็กหญงิ ศริาภรณ์ ชาวบา้นคอย

35 18910 เด็กหญงิ สภุาวด ีเงนิบ ารุง

36 18911 เด็กหญงิ อจริวด ีบญุชว่ย

37 18912 เด็กหญงิ อภวิภิาวด ีเพ็ง

38 18913 เด็กหญงิ อมุาพร สายสวา่ง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 27 คน

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางอุน่เรอืน พรมบาง

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 721 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ม.3/1Bช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18915 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์พวงทอง

2 18916 เด็กชาย ธนกร เมณฑก์ลู

3 18917 เด็กชาย ปรวฒัน ์ชยัยัง

4 18918 เด็กชาย ปราโมทย ์โมกขศกัดิ์

5 18919 เด็กชาย ปรนิยวฒัน ์ปัน้นาค

6 18920 เด็กชาย ภชูชิ มาสงา่

7 18921 เด็กชาย ภเูบส บญุน่วม

8 18922 เด็กชาย ภรูณัิฐ บวัรอด

9 18923 เด็กชาย เมฆนิทร ์คชโคตร

10 18924 เด็กชาย รณกร ค านงึชาติ

11 18925 เด็กชาย รพภัีทร เกดิพรอ้ม

12 18926 เด็กชาย วรีภัทร จันทรว์ถิี

13 18927 เด็กชาย สญัชชั ศรสีขุใส

14 18928 เด็กชาย สทิธโิชค พรหมเพยีร

15 18929 เด็กชาย สทุธภัิทร นาเวช

16 18930 เด็กชาย อนุวตั ิพรมคลา้ย

17 18931 เด็กชาย อนุสทิธิ ์จอูี้

18 18932 เด็กหญงิ กชกร ยะปะมัย

19 18933 เด็กหญงิ กรกนก ผวิผอ่ง

20 18934 เด็กหญงิ จนิตวรรณ ไกรนติย์

21 18935 เด็กหญงิ จรีภา ไหลลนิ

22 18936 เด็กหญงิ ชนสิรา โมราสขุ

23 18937 เด็กหญงิ ทัศนฐ์วรรณ นนิจันทร์

24 18938 เด็กหญงิ ธนัชภรณ์ ปันเมนท์

25 18939 เด็กหญงิ นรศิรา อณุหันต์

26 18940 เด็กหญงิ นศิาชล ค าชอบ

27 18942 เด็กหญงิ ปภาดา พนมเวสน์

28 18943 เด็กหญงิ ปรญีา ภักดกีลาง

29 18944 เด็กหญงิ ภัคจริา พว่งบรรทัย

30 18945 เด็กหญงิ มัลลกิา ไกรศรี

31 18946 เด็กหญงิ เมทน ีหริโิอ

32 18947 เด็กหญงิ รุง้ตะวนั ไพรเผอืก

33 18949 เด็กหญงิ วนัวสิาข ์สงูเนนิ

34 18950 เด็กหญงิ วภิาวณีิ อนุยรู

35 18951 เด็กหญงิ สกุญัญา พานอนิทร์

36 18952 เด็กหญงิ อรษิา อยูส่ขุ

37 18953 เด็กหญงิ อกัษราภัค มาตจุรัส

38 20151 เด็กหญงิ เกวล ีแสงเรอืงนาม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 21 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางจติธดิา จรบรุี

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 722 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/2A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18915 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์พวงทอง

2 18916 เด็กชาย ธนกร เมณฑก์ลู

3 18917 เด็กชาย ปรวฒัน ์ชยัยัง

4 18918 เด็กชาย ปราโมทย ์โมกขศกัดิ์

5 18919 เด็กชาย ปรนิยวฒัน ์ปัน้นาค

6 18920 เด็กชาย ภชูชิ มาสงา่

7 18921 เด็กชาย ภเูบส บญุน่วม

8 18922 เด็กชาย ภรูณัิฐ บวัรอด

9 18923 เด็กชาย เมฆนิทร ์คชโคตร

10 18924 เด็กชาย รณกร ค านงึชาติ

11 18925 เด็กชาย รพภัีทร เกดิพรอ้ม

12 18926 เด็กชาย วรีภัทร จันทรว์ถิี

13 18927 เด็กชาย สญัชชั ศรสีขุใส

14 18928 เด็กชาย สทิธโิชค พรหมเพยีร

15 18929 เด็กชาย สทุธภัิทร นาเวช

16 18930 เด็กชาย อนุวตั ิพรมคลา้ย

17 18931 เด็กชาย อนุสทิธิ ์จอูี้

18 18932 เด็กหญงิ กชกร ยะปะมัย

19 18933 เด็กหญงิ กรกนก ผวิผอ่ง

20 18934 เด็กหญงิ จนิตวรรณ ไกรนติย์

21 18935 เด็กหญงิ จรีภา ไหลลนิ

22 18936 เด็กหญงิ ชนสิรา โมราสขุ

23 18937 เด็กหญงิ ทัศนฐ์วรรณ นนิจันทร์

24 18938 เด็กหญงิ ธนัชภรณ์ ปันเมนท์

25 18939 เด็กหญงิ นรศิรา อณุหันต์

26 18940 เด็กหญงิ นศิาชล ค าชอบ

27 18942 เด็กหญงิ ปภาดา พนมเวสน์

28 18943 เด็กหญงิ ปรญีา ภักดกีลาง

29 18944 เด็กหญงิ ภัคจริา พว่งบรรทัย

30 18945 เด็กหญงิ มัลลกิา ไกรศรี

31 18946 เด็กหญงิ เมทน ีหริโิอ

32 18947 เด็กหญงิ รุง้ตะวนั ไพรเผอืก

33 18949 เด็กหญงิ วนัวสิาข ์สงูเนนิ

34 18950 เด็กหญงิ วภิาวณีิ อนุยรู

35 18951 เด็กหญงิ สกุญัญา พานอนิทร์

36 18952 เด็กหญงิ อรษิา อยูส่ขุ

37 18953 เด็กหญงิ อกัษราภัค มาตจุรัส

38 20151 เด็กหญงิ เกวล ีแสงเรอืงนาม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 21 คน

ม.3/2B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางจติธดิา จรบรุี

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 722 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18954 เด็กชาย กติตพิงศ ์บญุเกษม

2 18955 เด็กชาย คฑาวธุ เพ็ชรรืน่

3 18956 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฉวไีทย

4 18957 เด็กชาย นันทวฒัน์ เกดิเมฆ

5 18959 เด็กชาย พงศกร ชชูพี

6 18960 เด็กชาย พงศภ์รีะ สนิสวุรรณ์

7 18961 เด็กชาย พรีณัฐ เอีย่มวรรณ

8 18962 เด็กชาย ภัทรพล ออ่นนอ้ย

9 18963 เด็กชาย ภรูพัิฒน ์ชเูฉลมิ

10 18964 เด็กชาย ศตคณุ อดุมวงษ์

11 18965 เด็กชาย สทิธกิร ไพรสงิห์

12 18966 เด็กหญงิ กิง่กาญจน์ นาคกะเสน

13 18968 เด็กหญงิ จริภญิญา ทัดนุ่ม

14 18969 เด็กหญงิ จรัิญญา จมุพล

15 18970 เด็กหญงิ จริาภรณ์ วงศร์อด

16 18971 เด็กหญงิ ชนกิานต ์วเิก็ง

17 18972 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน์ เรอืนเย็น

18 18973 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ไกรสยั

19 18974 เด็กหญงิ ณัฐธดิา บญุบ ารุง

20 18976 เด็กหญงิ ณัฐสดุา เหลอืออ่น

21 18977 เด็กหญงิ ธมกร มหาโพธิ์

22 18978 เด็กหญงิ นภสร กองแพง

23 18979 เด็กหญงิ นชิา ค าชอบ

24 18980 เด็กหญงิ นพิาดา สงัขดษิฐ์

25 18981 เด็กหญงิ บณัฑติา จฑุาเทพ

26 18982 เด็กหญงิ ปรยีานุช ขนุอาจ

27 18983 เด็กหญงิ เปมกิา บ าเพ็ญ

28 18984 เด็กหญงิ แพรวา เนตรปรชีา

29 18985 เด็กหญงิ ภษูณศิา คงกลัน่ดี

30 18986 เด็กหญงิ มนัชญา วา่งเวน้

31 18987 เด็กหญงิ มนัสนันท ์จ าปาจันทร์

32 18988 เด็กหญงิ รังสมิันต ์ศรรัีตนะ

33 18989 เด็กหญงิ สายธาร ยิม้ยอ่ง

34 18990 เด็กหญงิ สริวิรรณ บญุเหนยี

35 18991 เด็กหญงิ สดุาทพิย ์ค าสทิธิ์

36 18992 เด็กหญงิ สรุภา รุง่เรอืงเกษตร

37 18993 เด็กหญงิ อภญิญา มายนื

38 19057 เด็กหญงิ ปรชิญา ใจหลกั

39 19150 เด็กหญงิ สขุพชิญาย ์ชาตสิทุธิ์

40 20746 เด็กหญงิ ชนัญชดิา จ่ันรัตน์

41 20747 เด็กหญงิ ฐติชิญา ศรวีารี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 30 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายธนสาร ปานออ่ง และ นายจรนิทร ์สทิธวิะ

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 723 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/3A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18954 เด็กชาย กติตพิงศ ์บญุเกษม

2 18955 เด็กชาย คฑาวธุ เพ็ชรรืน่

3 18956 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฉวไีทย

4 18957 เด็กชาย นันทวฒัน์ เกดิเมฆ

5 18959 เด็กชาย พงศกร ชชูพี

6 18960 เด็กชาย พงศภ์รีะ สนิสวุรรณ์

7 18961 เด็กชาย พรีณัฐ เอีย่มวรรณ

8 18962 เด็กชาย ภัทรพล ออ่นนอ้ย

9 18963 เด็กชาย ภรูพัิฒน ์ชเูฉลมิ

10 18964 เด็กชาย ศตคณุ อดุมวงษ์

11 18965 เด็กชาย สทิธกิร ไพรสงิห์

12 18966 เด็กหญงิ กิง่กาญจน์ นาคกะเสน

13 18968 เด็กหญงิ จริภญิญา ทัดนุ่ม

14 18969 เด็กหญงิ จรัิญญา จมุพล

15 18970 เด็กหญงิ จริาภรณ์ วงศร์อด

16 18971 เด็กหญงิ ชนกิานต ์วเิก็ง

17 18972 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน์ เรอืนเย็น

18 18973 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ไกรสยั

19 18974 เด็กหญงิ ณัฐธดิา บญุบ ารุง

20 18976 เด็กหญงิ ณัฐสดุา เหลอืออ่น

21 18977 เด็กหญงิ ธมกร มหาโพธิ์

22 18978 เด็กหญงิ นภสร กองแพง

23 18979 เด็กหญงิ นชิา ค าชอบ

24 18980 เด็กหญงิ นพิาดา สงัขดษิฐ์

25 18981 เด็กหญงิ บณัฑติา จฑุาเทพ

26 18982 เด็กหญงิ ปรยีานุช ขนุอาจ

27 18983 เด็กหญงิ เปมกิา บ าเพ็ญ

28 18984 เด็กหญงิ แพรวา เนตรปรชีา

29 18985 เด็กหญงิ ภษูณศิา คงกลัน่ดี

30 18986 เด็กหญงิ มนัชญา วา่งเวน้

31 18987 เด็กหญงิ มนัสนันท ์จ าปาจันทร์

32 18988 เด็กหญงิ รังสมิันต ์ศรรัีตนะ

33 18989 เด็กหญงิ สายธาร ยิม้ยอ่ง

34 18990 เด็กหญงิ สริวิรรณ บญุเหนยี

35 18991 เด็กหญงิ สดุาทพิย ์ค าสทิธิ์

36 18992 เด็กหญงิ สรุภา รุง่เรอืงเกษตร

37 18993 เด็กหญงิ อภญิญา มายนื

38 19057 เด็กหญงิ ปรชิญา ใจหลกั

39 19150 เด็กหญงิ สขุพชิญาย ์ชาตสิทุธิ์

40 20746 เด็กหญงิ ชนัญชดิา จ่ันรัตน์

41 20747 เด็กหญงิ ฐติชิญา ศรวีารี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 30 คน

ม.3/3B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายธนสาร ปานออ่ง และ นายจรนิทร ์สทิธวิะ

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 723 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18994 เด็กชาย กรกฤต สวุรรณวฒันากลุ

2 18995 เด็กชาย ชนนิทร ์เบา้เงนิ

3 18996 เด็กชาย ณัฐพงศ ์แซพ่า่น

4 18997 เด็กชาย ตะวนั สขุเมฆ

5 18998 เด็กชาย ธรีภัทร ศรวีริาช

6 18999 เด็กชาย พงศธร อดุรศรี

7 19000 เด็กชาย พาณุพงศ ์ไมง้าม

8 19001 เด็กชาย ภากรพงศ ์เบีย้จรัส

9 19003 เด็กชาย วทิวสั โชคทวพีาณชิย์

10 19004 เด็กชาย สรวศิ คงแสนค า

11 19005 เด็กชาย สทิธพิงศ ์ถันเฝ้า

12 19006 เด็กชาย สวุรรณภมู ิบรบิรูณ์

13 19007 เด็กหญงิ กรกมล สงิหล์อ

14 19008 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ฉวทีอง

15 19009 เด็กหญงิ ชลธชิา ทับทมิเทศ

16 19010 เด็กหญงิ ชลธชิา วริยิะอตัถาวร

17 19011 เด็กหญงิ ณัฏฐธ์ดิา เมธวีรฉัตร

18 19012 เด็กหญงิ ณัฐธดิา เกตสุ าโรง

19 19013 เด็กหญงิ ณัฐธดิา ปานกรด

20 19014 เด็กหญงิ ธรีศิรา เจรญิพร

21 19015 เด็กหญงิ นรากรณ์ อยูพุ่ม่

22 19016 เด็กหญงิ นารรัีตน ์บวัเรอืง

23 19017 เด็กหญงิ นสิากร เชยจันทร์

24 19018 เด็กหญงิ นุจรนิทร ์สะทองแดง

25 19019 เด็กหญงิ พลอยนภา นลิวจิติร

26 19020 เด็กหญงิ พชิญากร แดงเล็ก

27 19021 เด็กหญงิ พมิพล์ภัส กอ้นทอง

28 19022 เด็กหญงิ เพชรลดา ป้องป้อม

29 19023 เด็กหญงิ เมธาว ีกติตปิระสพสขุ

30 19024 เด็กหญงิ ยวษิฐา ผาสขุขี

31 19025 เด็กหญงิ รุจริาลกัษณ์ ลลีกัษณ์

32 19026 เด็กหญงิ วรดา วงคเ์ปียง

33 19027 เด็กหญงิ วศนิี ค าสมัย

34 19028 เด็กหญงิ สลลิทพิย ์พันธุพ์ุม่

35 19029 เด็กหญงิ สดุา เสอือดุม

36 19030 เด็กหญงิ สดุารัตน์ เทยีนหวาน

37 19031 เด็กหญงิ สพุรรษา พันธจุบสงิห์

38 19032 เด็กหญงิ ไหมทอง คามไธสง

39 19033 เด็กหญงิ อรสิา จนิดา

40 19181 เด็กหญงิ ปรญิาภรณ์ ศรปีระเสรฐิ

41 20146 เด็กหญงิ กนกพัชร สจุรติอมรา

42 20748 เด็กหญงิ ชนาภา ชาวไร่

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 30 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายโกเมศ ทังสพุานชิ และ นายกติตศิักดิ ์แสงจันทร์

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 724 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/4A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 18994 เด็กชาย กรกฤต สวุรรณวฒันากลุ

2 18995 เด็กชาย ชนนิทร ์เบา้เงนิ

3 18996 เด็กชาย ณัฐพงศ ์แซพ่า่น

4 18997 เด็กชาย ตะวนั สขุเมฆ

5 18998 เด็กชาย ธรีภัทร ศรวีริาช

6 18999 เด็กชาย พงศธร อดุรศรี

7 19000 เด็กชาย พาณุพงศ ์ไมง้าม

8 19001 เด็กชาย ภากรพงศ ์เบีย้จรัส

9 19003 เด็กชาย วทิวสั โชคทวพีาณชิย์

10 19004 เด็กชาย สรวศิ คงแสนค า

11 19005 เด็กชาย สทิธพิงศ ์ถันเฝ้า

12 19006 เด็กชาย สวุรรณภมู ิบรบิรูณ์

13 19007 เด็กหญงิ กรกมล สงิหล์อ

14 19008 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ฉวทีอง

15 19009 เด็กหญงิ ชลธชิา ทับทมิเทศ

16 19010 เด็กหญงิ ชลธชิา วริยิะอตัถาวร

17 19011 เด็กหญงิ ณัฏฐธ์ดิา เมธวีรฉัตร

18 19012 เด็กหญงิ ณัฐธดิา เกตสุ าโรง

19 19013 เด็กหญงิ ณัฐธดิา ปานกรด

20 19014 เด็กหญงิ ธรีศิรา เจรญิพร

21 19015 เด็กหญงิ นรากรณ์ อยูพุ่ม่

22 19016 เด็กหญงิ นารรัีตน ์บวัเรอืง

23 19017 เด็กหญงิ นสิากร เชยจันทร์

24 19018 เด็กหญงิ นุจรนิทร ์สะทองแดง

25 19019 เด็กหญงิ พลอยนภา นลิวจิติร

26 19020 เด็กหญงิ พชิญากร แดงเล็ก

27 19021 เด็กหญงิ พมิพล์ภัส กอ้นทอง

28 19022 เด็กหญงิ เพชรลดา ป้องป้อม

29 19023 เด็กหญงิ เมธาว ีกติตปิระสพสขุ

30 19024 เด็กหญงิ ยวษิฐา ผาสขุขี

31 19025 เด็กหญงิ รุจริาลกัษณ์ ลลีกัษณ์

32 19026 เด็กหญงิ วรดา วงคเ์ปียง

33 19027 เด็กหญงิ วศนิี ค าสมัย

34 19028 เด็กหญงิ สลลิทพิย ์พันธุพ์ุม่

35 19029 เด็กหญงิ สดุา เสอือดุม

36 19030 เด็กหญงิ สดุารัตน์ เทยีนหวาน

37 19031 เด็กหญงิ สพุรรษา พันธจุบสงิห์

38 19032 เด็กหญงิ ไหมทอง คามไธสง

39 19033 เด็กหญงิ อรสิา จนิดา

40 19181 เด็กหญงิ ปรญิาภรณ์ ศรปีระเสรฐิ

41 20146 เด็กหญงิ กนกพัชร สจุรติอมรา

42 20748 เด็กหญงิ ชนาภา ชาวไร่

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 42 คน จ าแนก เพศชาย 12 คน และเพศหญงิ 30 คน

ม.3/4B

ครูผูส้อน ………………………………………….…. ครูทีป่รกึษา นายโกเมศ ทังสพุานชิ และ นายกติตศิักดิ ์แสงจันทร์

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 724 แผนการเรยีน วทิย ์- คณติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19034 เด็กชาย กณัฑอ์เนก กองแกว้

2 19035 เด็กชาย ขจรวทิย ์คนหมัน่

3 19036 เด็กชาย คมกรชิ สงัขะหะ

4 19037 เด็กชาย คณุานนต ์มงคลอทิธเิวช

5 19038 เด็กชาย ณัฏฐ ์ปิยโชติ

6 19039 เด็กชาย ตรัยคณุ เฉวยีงวาท

7 19040 เด็กชาย ธนัช พุม่เกดิ

8 19041 เด็กชาย นพไพสษิฐ ์ทพิยช์าคร

9 19043 เด็กชาย พงศกร ลออลกัษณ์

10 19044 เด็กชาย พลวตั เข็มทอง

11 19045 เด็กชาย ภาณุพงค ์คุม้มว่ง

12 19046 เด็กชาย มนัญชยั มังกร

13 19047 เด็กชาย ศรราม เทพรักษ์

14 19048 เด็กชาย สหรัฐ เพ็ชรนะ

15 19050 เด็กชาย อาทติย ์สนิทร

16 20139 เด็กชาย นติกิร ปาทาน

17 18447 เด็กหญงิ ภัทรวด ีผาดงุแคลน

18 19051 เด็กหญงิ กรนันท ์การเร็ว

19 19052 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ปัน้บญุ

20 19053 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์บวัเทศ

21 19054 เด็กหญงิ กนัธชิา มังกร

22 19055 เด็กหญงิ กลัยา บญุมา

23 19056 เด็กหญงิ ณัฐภัทร อมรพศิาล

24 19058 เด็กหญงิ ปวณีา ศรภีธูร

25 19059 เด็กหญงิ พชพร สขุส าราญ

26 19060 เด็กหญงิ พณชิา นาคชยั

27 19061 เด็กหญงิ พฤกษา วงษ์วนิจิสร

28 19062 เด็กหญงิ พลอยชมพ ูอยูศ่รี

29 19063 เด็กหญงิ พชิชาพร ศาตรสโุข

30 19064 เด็กหญงิ ฟ้าใส วชัชวงษ์

31 19065 เด็กหญงิ เมีย่ตงั -

32 19066 เด็กหญงิ วารุณี ทันนธิิ

33 19067 เด็กหญงิ วาสนา ทันนธิิ

34 19068 เด็กหญงิ ศริเิบญจพร แสงสรุยี์

35 19069 เด็กหญงิ สมฤด ีเทยีนศริิ

36 19070 เด็กหญงิ สริาวรรณ ศรบีรรเทา

37 19071 เด็กหญงิ อรญา กลิน่หอม

38 19072 เด็กหญงิ อรทัย สุม่ประดษิฐ์

39 19073 เด็กหญงิ อาจาร ีจันทรช์ุม่

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 23 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางฟารดีา สงัขข์าว และ นางสาวณชิาพชิญ ์ฉัตรมานพ Mr.Aaron Frederick Duncan

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 725 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/5  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/5A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19034 เด็กชาย กณัฑอ์เนก กองแกว้

2 19035 เด็กชาย ขจรวทิย ์คนหมัน่

3 19036 เด็กชาย คมกรชิ สงัขะหะ

4 19037 เด็กชาย คณุานนต ์มงคลอทิธเิวช

5 19038 เด็กชาย ณัฏฐ ์ปิยโชติ

6 19039 เด็กชาย ตรัยคณุ เฉวยีงวาท

7 19040 เด็กชาย ธนัช พุม่เกดิ

8 19041 เด็กชาย นพไพสษิฐ ์ทพิยช์าคร

9 19043 เด็กชาย พงศกร ลออลกัษณ์

10 19044 เด็กชาย พลวตั เข็มทอง

11 19045 เด็กชาย ภาณุพงค ์คุม้มว่ง

12 19046 เด็กชาย มนัญชยั มังกร

13 19047 เด็กชาย ศรราม เทพรักษ์

14 19048 เด็กชาย สหรัฐ เพ็ชรนะ

15 19050 เด็กชาย อาทติย ์สนิทร

16 20139 เด็กชาย นติกิร ปาทาน

17 18447 เด็กหญงิ ภัทรวด ีผาดงุแคลน

18 19051 เด็กหญงิ กรนันท ์การเร็ว

19 19052 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ปัน้บญุ

20 19053 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์บวัเทศ

21 19054 เด็กหญงิ กนัธชิา มังกร

22 19055 เด็กหญงิ กลัยา บญุมา

23 19056 เด็กหญงิ ณัฐภัทร อมรพศิาล

24 19058 เด็กหญงิ ปวณีา ศรภีธูร

25 19059 เด็กหญงิ พชพร สขุส าราญ

26 19060 เด็กหญงิ พณชิา นาคชยั

27 19061 เด็กหญงิ พฤกษา วงษ์วนิจิสร

28 19062 เด็กหญงิ พลอยชมพ ูอยูศ่รี

29 19063 เด็กหญงิ พชิชาพร ศาตรสโุข

30 19064 เด็กหญงิ ฟ้าใส วชัชวงษ์

31 19065 เด็กหญงิ เมีย่ตงั -

32 19066 เด็กหญงิ วารุณี ทันนธิิ

33 19067 เด็กหญงิ วาสนา ทันนธิิ

34 19068 เด็กหญงิ ศริเิบญจพร แสงสรุยี์

35 19069 เด็กหญงิ สมฤด ีเทยีนศริิ

36 19070 เด็กหญงิ สริาวรรณ ศรบีรรเทา

37 19071 เด็กหญงิ อรญา กลิน่หอม

38 19072 เด็กหญงิ อรทัย สุม่ประดษิฐ์

39 19073 เด็กหญงิ อาจาร ีจันทรช์ุม่

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 39 คน จ าแนก เพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 23 คน

ม.3/5B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางฟารดีา สงัขข์าว และ นางสาวณชิาพชิญ ์ฉัตรมานพ Mr.Aaron Frederick Duncan

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 725 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/5  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19074 เด็กชาย จรีศกัดิ ์มจีอ

2 19075 เด็กชาย โชตกิลู โพธิส์อาด

3 19076 เด็กชาย ฐาปกรณ์ บญุยอ

4 19077 เด็กชาย ฐริวฒัน ์ศรเีดช

5 19079 เด็กชาย ธนพงษ์ สงิหว์ี

6 19080 เด็กชาย ธนภัทร ผกูจันทร์

7 19081 เด็กชาย ธรีภัทร ์ขนัเงนิ

8 19082 เด็กชาย นนทวฒัน์ เหลาแตว

9 19083 เด็กชาย นักรบ อยูส่นทิ

10 19084 เด็กชาย เนรมติ ค าพร

11 19085 เด็กชาย พัดยศ ไกรกจิราษฎร์

12 19086 เด็กชาย พสิษิฐ ์พลสีตัย์

13 19087 เด็กชาย ไพโรจน์ พัฒนสร

14 19089 เด็กชาย รพภัีทร ปัทมาลี

15 19090 เด็กชาย รัชชานนท ์ออ่นศรี

16 19091 เด็กชาย วชริวทิย ์ธนาศภุากร

17 19092 เด็กชาย วรรธนะ บบุผา

18 19093 เด็กชาย อนุชติ ชาตะรูป

19 19094 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์พันธหุงษ์

20 19095 เด็กหญงิ กลัยรัตน ์ศลิป์วจิารณ์

21 19097 เด็กหญงิ จารว ีออ่นเขตร์

22 19098 เด็กหญงิ ชนสิรา สวุรรณะ

23 19099 เด็กหญงิ โชตกิา บวัชืน่

24 19100 เด็กหญงิ ฐติกิานต ์รอดสม

25 19101 เด็กหญงิ ฐติรัิตน ์คหูาทอง

26 19102 เด็กหญงิ นันทยิา วงษ์จันทร์

27 19103 เด็กหญงิ บษุกร เครอืพนิธุ์

28 19104 เด็กหญงิ ปรญีารัตน ์สธุรรม

29 19105 เด็กหญงิ ปรูดา ธนัตถนั์นทพัิฒน์

30 19106 เด็กหญงิ เปรมฤด ีจ าปาศรี

31 19107 เด็กหญงิ ภัทรธดิา ปานหวา่ง

32 19108 เด็กหญงิ ลดาวลัย ์กร่ันแยม้

33 19109 เด็กหญงิ วรรณวภิา ทพิยก์ระโทก

34 19110 เด็กหญงิ วชัรพีร ชา้งสวุรรณ์

35 19111 เด็กหญงิ วาสนา แดงควิ

36 19112 เด็กหญงิ สริธีร แยม้ประเสรฐิ

37 19310 เด็กหญงิ อนัญญา สมุาลี

38 20131 เด็กหญงิ วรศิา หนองแคน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 20 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนติยา กลอ่มจติร และ นายแสวง สารวิงษ์

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 726 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/6  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/6A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19074 เด็กชาย จรีศกัดิ ์มจีอ

2 19075 เด็กชาย โชตกิลู โพธิส์อาด

3 19076 เด็กชาย ฐาปกรณ์ บญุยอ

4 19077 เด็กชาย ฐริวฒัน ์ศรเีดช

5 19079 เด็กชาย ธนพงษ์ สงิหว์ี

6 19080 เด็กชาย ธนภัทร ผกูจันทร์

7 19081 เด็กชาย ธรีภัทร ์ขนัเงนิ

8 19082 เด็กชาย นนทวฒัน์ เหลาแตว

9 19083 เด็กชาย นักรบ อยูส่นทิ

10 19084 เด็กชาย เนรมติ ค าพร

11 19085 เด็กชาย พัดยศ ไกรกจิราษฎร์

12 19086 เด็กชาย พสิษิฐ ์พลสีตัย์

13 19087 เด็กชาย ไพโรจน์ พัฒนสร

14 19089 เด็กชาย รพภัีทร ปัทมาลี

15 19090 เด็กชาย รัชชานนท ์ออ่นศรี

16 19091 เด็กชาย วชริวทิย ์ธนาศภุากร

17 19092 เด็กชาย วรรธนะ บบุผา

18 19093 เด็กชาย อนุชติ ชาตะรูป

19 19094 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์พันธหุงษ์

20 19095 เด็กหญงิ กลัยรัตน ์ศลิป์วจิารณ์

21 19097 เด็กหญงิ จารว ีออ่นเขตร์

22 19098 เด็กหญงิ ชนสิรา สวุรรณะ

23 19099 เด็กหญงิ โชตกิา บวัชืน่

24 19100 เด็กหญงิ ฐติกิานต ์รอดสม

25 19101 เด็กหญงิ ฐติรัิตน ์คหูาทอง

26 19102 เด็กหญงิ นันทยิา วงษ์จันทร์

27 19103 เด็กหญงิ บษุกร เครอืพนิธุ์

28 19104 เด็กหญงิ ปรญีารัตน ์สธุรรม

29 19105 เด็กหญงิ ปรูดา ธนัตถนั์นทพัิฒน์

30 19106 เด็กหญงิ เปรมฤด ีจ าปาศรี

31 19107 เด็กหญงิ ภัทรธดิา ปานหวา่ง

32 19108 เด็กหญงิ ลดาวลัย ์กร่ันแยม้

33 19109 เด็กหญงิ วรรณวภิา ทพิยก์ระโทก

34 19110 เด็กหญงิ วชัรพีร ชา้งสวุรรณ์

35 19111 เด็กหญงิ วาสนา แดงควิ

36 19112 เด็กหญงิ สริธีร แยม้ประเสรฐิ

37 19310 เด็กหญงิ อนัญญา สมุาลี

38 20131 เด็กหญงิ วรศิา หนองแคน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 18 คน และเพศหญงิ 20 คน

ม.3/6B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนติยา กลอ่มจติร และ นายแสวง สารวิงษ์

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 726 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/6  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19114 เด็กชาย กติตพัิฒน์ เกษสาคร

2 19115 เด็กชาย จตพุร ไหมน่วม

3 19116 เด็กชาย ชรนิทร โสภณดลิก

4 19118 เด็กชาย ธนาวฒุ เดน่ดวง

5 19119 เด็กชาย ธนากรณ์ กล า่ทอง

6 19120 เด็กชาย ธรีนันท ์สาสนะ

7 19121 เด็กชาย ธรีพงษ์ พลูเกลีย้ง

8 19122 เด็กชาย ธรีศกัดิ ์เซยีรัมย์

9 19123 เด็กชาย นราธปิ ชมประเสรฐิ

10 19124 เด็กชาย ปตพัิตณ์ สหีะอ าไพ

11 19125 เด็กชาย ปรัชญา รัตนธรรม

12 19126 เด็กชาย ปัณณวชิญ ์เนยีมนาช

13 19127 เด็กชาย พสิฐิ ฤทธิบ์ ารุง

14 19129 เด็กชาย รววีฒัน ์ไหมทอง

15 19130 เด็กชาย ศริภัทร บญุเรอืง

16 19131 เด็กชาย ศลิา ปัน้หุน่

17 19132 เด็กชาย สทิธนินท ์พึง่เครอื

18 19133 เด็กชาย สกุจิจณัฐ ชมุชยัภมูิ

19 19134 เด็กชาย อภเิดช พระอยูล่ม

20 19135 เด็กชาย อศัวนิ บวรเจรญิ

21 20132 เด็กชาย เกษม ภัทรปตุรานนท์

22 20749 เด็กชาย ณฐพงศ ์ขดีขัน้

23 19136 เด็กหญงิ คตีภัทร ฉัตรโพธิ์

24 19137 เด็กหญงิ จนิดารัตน ์จันทรแ์สง

25 19138 เด็กหญงิ ณัฐนันท ์กล า่นอ้ย

26 19140 เด็กหญงิ ณัฐวรรณ จันทรแ์รม

27 19141 เด็กหญงิ ธนดิา หมูอ่ าพันธ์

28 19142 เด็กหญงิ นภสิา เกดินวล

29 19143 เด็กหญงิ นรนิธร ชแูสง

30 19144 เด็กหญงิ เบญจพร สขุประสงค์

31 19145 เด็กหญงิ พฤกษา ดษิสาคร

32 19146 เด็กหญงิ ภัทรวรนิทร ์ส าเภานอ้ย

33 19147 เด็กหญงิ มาลรัีตน์ อบุลไพร

34 19148 เด็กหญงิ วรรณภา แสงหนู

35 19149 เด็กหญงิ ศศกิานต ์ดษิสาคร

36 19151 เด็กหญงิ สพัุตรา บตุรศรี

37 19152 เด็กหญงิ อฑติญา โพธิท์องค า

38 19153 เด็กหญงิ อาณชิญา มหารส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 22 คน และเพศหญงิ 16 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางเจรญิด ีสาดจนีพงษ์ และ นางสาวปรางฝัน แสงโพธิ์

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 711 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/7A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19114 เด็กชาย กติตพัิฒน์ เกษสาคร

2 19115 เด็กชาย จตพุร ไหมน่วม

3 19116 เด็กชาย ชรนิทร โสภณดลิก

4 19118 เด็กชาย ธนาวฒุ เดน่ดวง

5 19119 เด็กชาย ธนากรณ์ กล า่ทอง

6 19120 เด็กชาย ธรีนันท ์สาสนะ

7 19121 เด็กชาย ธรีพงษ์ พลูเกลีย้ง

8 19122 เด็กชาย ธรีศกัดิ ์เซยีรัมย์

9 19123 เด็กชาย นราธปิ ชมประเสรฐิ

10 19124 เด็กชาย ปตพัิตณ์ สหีะอ าไพ

11 19125 เด็กชาย ปรัชญา รัตนธรรม

12 19126 เด็กชาย ปัณณวชิญ ์เนยีมนาช

13 19127 เด็กชาย พสิฐิ ฤทธิบ์ ารุง

14 19129 เด็กชาย รววีฒัน ์ไหมทอง

15 19130 เด็กชาย ศริภัทร บญุเรอืง

16 19131 เด็กชาย ศลิา ปัน้หุน่

17 19132 เด็กชาย สทิธนินท ์พึง่เครอื

18 19133 เด็กชาย สกุจิจณัฐ ชมุชยัภมูิ

19 19134 เด็กชาย อภเิดช พระอยูล่ม

20 19135 เด็กชาย อศัวนิ บวรเจรญิ

21 20132 เด็กชาย เกษม ภัทรปตุรานนท์

22 20749 เด็กชาย ณฐพงศ ์ขดีขัน้

23 19136 เด็กหญงิ คตีภัทร ฉัตรโพธิ์

24 19137 เด็กหญงิ จนิดารัตน ์จันทรแ์สง

25 19138 เด็กหญงิ ณัฐนันท ์กล า่นอ้ย

26 19140 เด็กหญงิ ณัฐวรรณ จันทรแ์รม

27 19141 เด็กหญงิ ธนดิา หมูอ่ าพันธ์

28 19142 เด็กหญงิ นภสิา เกดินวล

29 19143 เด็กหญงิ นรนิธร ชแูสง

30 19144 เด็กหญงิ เบญจพร สขุประสงค์

31 19145 เด็กหญงิ พฤกษา ดษิสาคร

32 19146 เด็กหญงิ ภัทรวรนิทร ์ส าเภานอ้ย

33 19147 เด็กหญงิ มาลรัีตน์ อบุลไพร

34 19148 เด็กหญงิ วรรณภา แสงหนู

35 19149 เด็กหญงิ ศศกิานต ์ดษิสาคร

36 19151 เด็กหญงิ สพัุตรา บตุรศรี

37 19152 เด็กหญงิ อฑติญา โพธิท์องค า

38 19153 เด็กหญงิ อาณชิญา มหารส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 22 คน และเพศหญงิ 16 คน

ม.3/7B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางเจรญิด ีสาดจนีพงษ์ และ นางสาวปรางฝัน แสงโพธิ์

คณะส ีภพูาน หอ้งโฮมรมู 711 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19154 เด็กชาย กมลชยั พันอน้

2 19155 เด็กชาย กฤต สดุตะกู

3 19156 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์ฉัตรโพธิ์

4 19157 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์แสงดษิฐ

5 19159 เด็กชาย ณัฎฐกติติ ์เถือ่นยัง

6 19160 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิกระแสโสม

7 19163 เด็กชาย ปวชิ สงิหว์ี

8 19165 เด็กชาย นวภัทร ยิม้ละมัย

9 19166 เด็กชาย ปรเมศวร ์เสาศลิา

10 19167 เด็กชาย ปัญจพล คลา้ยสมมตุิ

11 19168 เด็กชาย พงศกร มากคณุ

12 19170 เด็กชาย พชิชา บรรลอื

13 19171 เด็กชาย วรัิตน ์ไร่นุ่น

14 19172 เด็กชาย วรีภัทร ทับทมิเล็ก

15 19173 เด็กชาย ศภุกร สารพีฒุ

16 19174 เด็กชาย สภัุทร เจรญิข า

17 19175 เด็กชาย เสฏฐวฒุ ิสมบญุโภชน์

18 20136 เด็กชาย ภสูทิธ ์ชุม่ทวี

19 20750 เด็กชาย อณัฐพล ไกรสงัข์

20 20751 เด็กชาย ณัฐวตัร ฉัตรสทุธกิลุชยั

21 18363 เด็กหญงิ แพรไหม ศรมีหรรณ์

22 19176 เด็กหญงิ กมลรัตน ์แกว้ออ่น

23 19177 เด็กหญงิ ฐติมิา เกตมุณีชยัรัตน์

24 19178 เด็กหญงิ ณัฐฐพร นมิสวุรรณ์

25 19179 เด็กหญงิ นันทชิา ปานกรด

26 19180 เด็กหญงิ นศิาชล เชยจันทร์

27 19182 เด็กหญงิ ปวติรา โสภณศกัดิ์

28 19183 เด็กหญงิ พมิลวรรณ อนิทรเ์มอืง

29 19184 เด็กหญงิ พรีดา แมน้พว่ง

30 19185 เด็กหญงิ วชัร ีโกศล

31 19186 เด็กหญงิ ศภุสิรา สขุสมบตัิ

32 19187 เด็กหญงิ สริภัิทร สอาดอนิ

33 19188 เด็กหญงิ สนัุนทา สขุยิม้

34 19190 เด็กหญงิ สพัุตรา พรมานะ

35 19191 เด็กหญงิ อภชิญา สกลุวงค์

36 19192 เด็กหญงิ อรพรรณ พมิพด์วีฒันา

37 19193 เด็กหญงิ อารษิา ธรรมานุสรณ์

38 20752 เด็กหญงิ เนาวรัตน ์พวงกลิน่

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 18 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายนพดล โอชา และ นางสาวศริภัิทร มั่นเขตกจิ

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 712 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/8A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19154 เด็กชาย กมลชยั พันอน้

2 19155 เด็กชาย กฤต สดุตะกู

3 19156 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์ฉัตรโพธิ์

4 19157 เด็กชาย เกยีรตศิกัดิ ์แสงดษิฐ

5 19159 เด็กชาย ณัฎฐกติติ ์เถือ่นยัง

6 19160 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิกระแสโสม

7 19163 เด็กชาย ปวชิ สงิหว์ี

8 19165 เด็กชาย นวภัทร ยิม้ละมัย

9 19166 เด็กชาย ปรเมศวร ์เสาศลิา

10 19167 เด็กชาย ปัญจพล คลา้ยสมมตุิ

11 19168 เด็กชาย พงศกร มากคณุ

12 19170 เด็กชาย พชิชา บรรลอื

13 19171 เด็กชาย วรัิตน ์ไร่นุ่น

14 19172 เด็กชาย วรีภัทร ทับทมิเล็ก

15 19173 เด็กชาย ศภุกร สารพีฒุ

16 19174 เด็กชาย สภัุทร เจรญิข า

17 19175 เด็กชาย เสฏฐวฒุ ิสมบญุโภชน์

18 20136 เด็กชาย ภสูทิธ ์ชุม่ทวี

19 20750 เด็กชาย อณัฐพล ไกรสงัข์

20 20751 เด็กชาย ณัฐวตัร ฉัตรสทุธกิลุชยั

21 18363 เด็กหญงิ แพรไหม ศรมีหรรณ์

22 19176 เด็กหญงิ กมลรัตน ์แกว้ออ่น

23 19177 เด็กหญงิ ฐติมิา เกตมุณีชยัรัตน์

24 19178 เด็กหญงิ ณัฐฐพร นมิสวุรรณ์

25 19179 เด็กหญงิ นันทชิา ปานกรด

26 19180 เด็กหญงิ นศิาชล เชยจันทร์

27 19182 เด็กหญงิ ปวติรา โสภณศกัดิ์

28 19183 เด็กหญงิ พมิลวรรณ อนิทรเ์มอืง

29 19184 เด็กหญงิ พรีดา แมน้พว่ง

30 19185 เด็กหญงิ วชัร ีโกศล

31 19186 เด็กหญงิ ศภุสิรา สขุสมบตัิ

32 19187 เด็กหญงิ สริภัิทร สอาดอนิ

33 19188 เด็กหญงิ สนัุนทา สขุยิม้

34 19190 เด็กหญงิ สพัุตรา พรมานะ

35 19191 เด็กหญงิ อภชิญา สกลุวงค์

36 19192 เด็กหญงิ อรพรรณ พมิพด์วีฒันา

37 19193 เด็กหญงิ อารษิา ธรรมานุสรณ์

38 20752 เด็กหญงิ เนาวรัตน ์พวงกลิน่

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 20 คน และเพศหญงิ 18 คน

ม.3/8B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นายนพดล โอชา และ นางสาวศริภัิทร มั่นเขตกจิ

คณะส ีภพูงิค ์หอ้งโฮมรมู 712 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19194 เด็กชาย กฤษฎา เนตรแกว้

2 19195 เด็กชาย กติกิวนิ นิม่คง

3 19196 เด็กชาย จตรุวชิญ ์กล า่เจรญิ

4 19197 เด็กชาย ชยัสทิธิ ์กระตา่ยทอง

5 19198 เด็กชาย ชนิพัฒน์ คงอ า่

6 19199 เด็กชาย ฐติพัินธ ์ศรอียูร่อด

7 19200 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิศรวีรรณ์

8 19201 เด็กชาย แทนคณุ ศริวิฒัน์

9 19202 เด็กชาย นวพล แตงนารา

10 19203 เด็กชาย นภัิทร ์บญุสงู

11 19204 เด็กชาย ปรนิทร ปัน้นาค

12 19205 เด็กชาย พสิฐิชยั สขุขวญั

13 19206 เด็กชาย พรีพัฒน ์สรวงเทพ

14 19207 เด็กชาย ภควตั ภษูาทอง

15 19208 เด็กชาย ภมูนิทร ์กอ้นสวุรรณ์

16 19209 เด็กชาย ภมูพิพัิฒน์ กะมะเรศ

17 19210 เด็กชาย เมธาสทิธิ ์นยิมลกัษณ์

18 19211 เด็กชาย ยทุธนาว ีล ามะหติ

19 19212 เด็กชาย ระพภัีทร เขม้จัด

20 19213 เด็กชาย วฒุพิร ก าเหนดิ

21 19214 เด็กชาย สทิธพิงษ์ โพธมิงคล

22 19215 เด็กชาย สธุรี ์กวุะลยั

23 19216 เด็กชาย อนุวชั ทวชิาตสิกลุ

24 19217 เด็กชาย อภนัินท ์คมข า

25 19218 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ครีวีรรณ

26 19219 เด็กหญงิ จฬุาลกัษณ์ พวงปรกึ

27 19220 เด็กหญงิ ชญาภา ผูว้เิศษ

28 19221 เด็กหญงิ ชฎารัฐ สวุรรณบาง

29 19223 เด็กหญงิ ฐติยิาภรณ์ เดชแสนศรี

30 19224 เด็กหญงิ ณัฐนันท ์แกว้ถงึ

31 19225 เด็กหญงิ นพรัตน ์วเิศษเสอื

32 19226 เด็กหญงิ นันทชิา แตงนวลจันทร์

33 19227 เด็กหญงิ มลฤด ีพุม่เกดิ

34 19228 เด็กหญงิ เยาวลกัษณ์ พวงปรกึ

35 19229 เด็กหญงิ วรศิรา ศานตธิารา

36 19230 เด็กหญงิ ศริรัิตน ์ทพิยเ์คลอืบ

37 19231 เด็กหญงิ สวุดิา ใจเสงีย่ม

38 19232 เด็กหญงิ โสภตินภา นาคออ่น

39 19233 เด็กหญงิ อารสิา เหลา่ลมุพกุ

40 20133 เด็กหญงิ พรนภา จันทราภรณ์

41 20154 เด็กหญงิ ณัฐญาดา เข็มทอง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 24 คน และเพศหญงิ 17 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนภาวรรณ กลางนภา และ นางสาววรรณวภิา หอ้ยกอน

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 713 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/9A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19194 เด็กชาย กฤษฎา เนตรแกว้

2 19195 เด็กชาย กติกิวนิ นิม่คง

3 19196 เด็กชาย จตรุวชิญ ์กล า่เจรญิ

4 19197 เด็กชาย ชยัสทิธิ ์กระตา่ยทอง

5 19198 เด็กชาย ชนิพัฒน์ คงอ า่

6 19199 เด็กชาย ฐติพัินธ ์ศรอียูร่อด

7 19200 เด็กชาย ณัฐวฒุ ิศรวีรรณ์

8 19201 เด็กชาย แทนคณุ ศริวิฒัน์

9 19202 เด็กชาย นวพล แตงนารา

10 19203 เด็กชาย นภัิทร ์บญุสงู

11 19204 เด็กชาย ปรนิทร ปัน้นาค

12 19205 เด็กชาย พสิฐิชยั สขุขวญั

13 19206 เด็กชาย พรีพัฒน ์สรวงเทพ

14 19207 เด็กชาย ภควตั ภษูาทอง

15 19208 เด็กชาย ภมูนิทร ์กอ้นสวุรรณ์

16 19209 เด็กชาย ภมูพิพัิฒน์ กะมะเรศ

17 19210 เด็กชาย เมธาสทิธิ ์นยิมลกัษณ์

18 19211 เด็กชาย ยทุธนาว ีล ามะหติ

19 19212 เด็กชาย ระพภัีทร เขม้จัด

20 19213 เด็กชาย วฒุพิร ก าเหนดิ

21 19214 เด็กชาย สทิธพิงษ์ โพธมิงคล

22 19215 เด็กชาย สธุรี ์กวุะลยั

23 19216 เด็กชาย อนุวชั ทวชิาตสิกลุ

24 19217 เด็กชาย อภนัินท ์คมข า

25 19218 เด็กหญงิ กญัญารัตน ์ครีวีรรณ

26 19219 เด็กหญงิ จฬุาลกัษณ์ พวงปรกึ

27 19220 เด็กหญงิ ชญาภา ผูว้เิศษ

28 19221 เด็กหญงิ ชฎารัฐ สวุรรณบาง

29 19223 เด็กหญงิ ฐติยิาภรณ์ เดชแสนศรี

30 19224 เด็กหญงิ ณัฐนันท ์แกว้ถงึ

31 19225 เด็กหญงิ นพรัตน ์วเิศษเสอื

32 19226 เด็กหญงิ นันทชิา แตงนวลจันทร์

33 19227 เด็กหญงิ มลฤด ีพุม่เกดิ

34 19228 เด็กหญงิ เยาวลกัษณ์ พวงปรกึ

35 19229 เด็กหญงิ วรศิรา ศานตธิารา

36 19230 เด็กหญงิ ศริรัิตน ์ทพิยเ์คลอืบ

37 19231 เด็กหญงิ สวุดิา ใจเสงีย่ม

38 19232 เด็กหญงิ โสภตินภา นาคออ่น

39 19233 เด็กหญงิ อารสิา เหลา่ลมุพกุ

40 20133 เด็กหญงิ พรนภา จันทราภรณ์

41 20154 เด็กหญงิ ณัฐญาดา เข็มทอง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 41 คน จ าแนก เพศชาย 24 คน และเพศหญงิ 17 คน

ม.3/9B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนภาวรรณ กลางนภา และ นางสาววรรณวภิา หอ้ยกอน

คณะส ีทักษิณ หอ้งโฮมรมู 713 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19234 เด็กชาย กนก แปงนุจา

2 19235 เด็กชาย กษิดศิ บวัพัน

3 19236 เด็กชาย กนัตภณ สายใหม

4 19237 เด็กชาย กตินิภัตร ์สม้มสีี

5 19238 เด็กชาย กรีต ิแสนใจ

6 19239 เด็กชาย ขวญัชยั ช านาญเวช

7 19240 เด็กชาย จารุพงศ ์ใจใจ

8 19241 เด็กชาย จรีพัฒน ์บญุสวุรรณ์

9 19242 เด็กชาย ฐติพิงค ์บญุมา

10 19243 เด็กชาย ทัตพงศ ์ศรทีองค า

11 19244 เด็กชาย ทัตพร กองแกว้

12 19245 เด็กชาย ธนภัทร เลีย้งสขุ

13 19246 เด็กชาย ธรีชยั พึง่พันธ์

14 19247 เด็กชาย ธรีวฒัน ์ยศประดบั

15 19249 เด็กชาย พรเทพ พรมโชติ

16 19250 เด็กชาย ยอด ยนืยงค์

17 19251 เด็กชาย วรทัต ทรัพยอ์ยู่

18 19252 เด็กชาย วรภพ ศรเีดช

19 19253 เด็กชาย วรีากร แข็งแรง

20 19254 เด็กชาย อภชิา ออ่นอาสญั

21 20134 เด็กชาย ณัฐนนท ์กลา้กสกิาร

22 19255 เด็กหญงิ กนกพร โมกขศ์กัดิ์

23 19256 เด็กหญงิ กลุนันท ์อนิทรข์ า

24 19257 เด็กหญงิ จฑุามณี บตุรโท

25 19259 เด็กหญงิ ธัญชนก จอมทอง

26 19260 เด็กหญงิ นพภัสสร กาแกว้

27 19261 เด็กหญงิ นารรัีตน ์อภัยภักดิ์

28 19262 เด็กหญงิ นติา กองชา้ง

29 19263 เด็กหญงิ ปณชิา เขยีวอบุล

30 19264 เด็กหญงิ ปภาวรนิท ์พงษ์พรต

31 19265 เด็กหญงิ พัชราพร ปายหาญ

32 19266 เด็กหญงิ พชิญาภา แกว้ศริิ

33 19267 เด็กหญงิ ภาพมิล ธนาพัฒนวงศ์

34 19268 เด็กหญงิ วรณัน ปรชีาจารย์

35 19269 เด็กหญงิ วนัวสิา พทุธา

36 19270 เด็กหญงิ ศจุภีรณ์ เทพพมิาน

37 19271 เด็กหญงิ ศศกิาณต ์ฉวไีทย

38 19273 เด็กหญงิ สลิลิทพิย ์ยอดเพ็ชร

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 21 คน และเพศหญงิ 17 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวศรนีวล วงษาพันธ ์และ นางสาววรนิทรัตน ์เงนิสขุ

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 714 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/10  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/10A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19234 เด็กชาย กนก แปงนุจา

2 19235 เด็กชาย กษิดศิ บวัพัน

3 19236 เด็กชาย กนัตภณ สายใหม

4 19237 เด็กชาย กตินิภัตร ์สม้มสีี

5 19238 เด็กชาย กรีต ิแสนใจ

6 19239 เด็กชาย ขวญัชยั ช านาญเวช

7 19240 เด็กชาย จารุพงศ ์ใจใจ

8 19241 เด็กชาย จรีพัฒน ์บญุสวุรรณ์

9 19242 เด็กชาย ฐติพิงค ์บญุมา

10 19243 เด็กชาย ทัตพงศ ์ศรทีองค า

11 19244 เด็กชาย ทัตพร กองแกว้

12 19245 เด็กชาย ธนภัทร เลีย้งสขุ

13 19246 เด็กชาย ธรีชยั พึง่พันธ์

14 19247 เด็กชาย ธรีวฒัน ์ยศประดบั

15 19249 เด็กชาย พรเทพ พรมโชติ

16 19250 เด็กชาย ยอด ยนืยงค์

17 19251 เด็กชาย วรทัต ทรัพยอ์ยู่

18 19252 เด็กชาย วรภพ ศรเีดช

19 19253 เด็กชาย วรีากร แข็งแรง

20 19254 เด็กชาย อภชิา ออ่นอาสญั

21 20134 เด็กชาย ณัฐนนท ์กลา้กสกิาร

22 19255 เด็กหญงิ กนกพร โมกขศ์กัดิ์

23 19256 เด็กหญงิ กลุนันท ์อนิทรข์ า

24 19257 เด็กหญงิ จฑุามณี บตุรโท

25 19259 เด็กหญงิ ธัญชนก จอมทอง

26 19260 เด็กหญงิ นพภัสสร กาแกว้

27 19261 เด็กหญงิ นารรัีตน ์อภัยภักดิ์

28 19262 เด็กหญงิ นติา กองชา้ง

29 19263 เด็กหญงิ ปณชิา เขยีวอบุล

30 19264 เด็กหญงิ ปภาวรนิท ์พงษ์พรต

31 19265 เด็กหญงิ พัชราพร ปายหาญ

32 19266 เด็กหญงิ พชิญาภา แกว้ศริิ

33 19267 เด็กหญงิ ภาพมิล ธนาพัฒนวงศ์

34 19268 เด็กหญงิ วรณัน ปรชีาจารย์

35 19269 เด็กหญงิ วนัวสิา พทุธา

36 19270 เด็กหญงิ ศจุภีรณ์ เทพพมิาน

37 19271 เด็กหญงิ ศศกิาณต ์ฉวไีทย

38 19273 เด็กหญงิ สลิลิทพิย ์ยอดเพ็ชร

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 38 คน จ าแนก เพศชาย 21 คน และเพศหญงิ 17 คน

ม.3/10B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสาวศรนีวล วงษาพันธ ์และ นางสาววรนิทรัตน ์เงนิสขุ

คณะส ีไกลกังวล หอ้งโฮมรมู 714 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/10  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19274 เด็กชาย กววีฒัน ์หลทัีบ

2 19275 เด็กชาย กษิเดช สขุกระจา่ง

3 19276 เด็กชาย กรีต ิป่ันพดุ

4 19277 เด็กชาย เกษมสขุ สดสอาด

5 19278 เด็กชาย จักรกฤษ กลุไว

6 19279 เด็กชาย จติรดลิก ดวงเดอืน

7 19280 เด็กชาย ชนาภัทร แจง้สขุ

8 19281 เด็กชาย เดชดนัย ยุง้ศริ ิ

9 19282 เด็กชาย ธรีเดช เกตนุวม

10 19283 เด็กชาย ธรีพล ทองชม

11 19284 เด็กชาย นพโรจน์ เวโรจนเ์ลศิกลุ

12 19285 เด็กชาย นัฐภาค พุม่เถือ่น

13 19286 เด็กชาย นัทธพงศ ์อาสรุะ

14 19287 เด็กชาย ปฏภิาณ สวุพร

15 19288 เด็กชาย ปัญจพล ศรพีลู

16 19289 เด็กชาย ผาภมู ิบญุพันธ์

17 19290 เด็กชาย ภัทรวตั พันตน

18 19291 เด็กชาย ภรูนิทร ์สมภาร

19 19292 เด็กชาย วชัร ยังเหลีย่ม

20 19293 เด็กชาย ศภุณัฐ จันทรจ์อ่ง

21 19294 เด็กชาย สทิธชิยั ฤทธิศ์ริ ิ

22 19295 เด็กชาย สกุฤษ วาสนาปัญญาภากลุ

23 19296 เด็กชาย อลงกรณ์ เอีย่มวจิารณ์

24 19297 เด็กชาย อสิระ แสงข า

25 20135 เด็กชาย อนุชา ผวิอ าพัน

26 20159 เด็กชาย รชต เพ็ชรชะนะ

27 19298 เด็กหญงิ กติตวิรา ธนากติตเิมธากลุ

28 19299 เด็กหญงิ จริวรรณ จนิดา

29 19300 เด็กหญงิ ชลติา สรรสพุรรณ์

30 19301 เด็กหญงิ ณัฐตพิร กลว้ยค า

31 19302 เด็กหญงิ ณัฐวรรณ ไหงเพชร

32 19303 เด็กหญงิ ทัศนา แสงพว่ง

33 19304 เด็กหญงิ ทพิวรรณ จันทโชติ

34 19305 เด็กหญงิ นพรัตน ์แกว้เกตุ

35 19306 เด็กหญงิ แพรวา ช านาญกจิ

36 19307 เด็กหญงิ วศนิี สขุศริิ

37 19309 เด็กหญงิ สริขิวญั เมณฑก์ลู

38 19311 เด็กหญงิ อลศิา สขุอิม่

39 19312 เด็กหญงิ อาภาภัทร สารี่

40 19313 เด็กหญงิ อษุา สรีะวตัร

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 26 คน และเพศหญงิ 14 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสวุรรณา ยุน่ชยั และ นายอสิระ วรีะนอ้ย

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 715 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/11  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/11A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19274 เด็กชาย กววีฒัน ์หลทัีบ

2 19275 เด็กชาย กษิเดช สขุกระจา่ง

3 19276 เด็กชาย กรีต ิป่ันพดุ

4 19277 เด็กชาย เกษมสขุ สดสอาด

5 19278 เด็กชาย จักรกฤษ กลุไว

6 19279 เด็กชาย จติรดลิก ดวงเดอืน

7 19280 เด็กชาย ชนาภัทร แจง้สขุ

8 19281 เด็กชาย เดชดนัย ยุง้ศริ ิ

9 19282 เด็กชาย ธรีเดช เกตนุวม

10 19283 เด็กชาย ธรีพล ทองชม

11 19284 เด็กชาย นพโรจน์ เวโรจนเ์ลศิกลุ

12 19285 เด็กชาย นัฐภาค พุม่เถือ่น

13 19286 เด็กชาย นัทธพงศ ์อาสรุะ

14 19287 เด็กชาย ปฏภิาณ สวุพร

15 19288 เด็กชาย ปัญจพล ศรพีลู

16 19289 เด็กชาย ผาภมู ิบญุพันธ์

17 19290 เด็กชาย ภัทรวตั พันตน

18 19291 เด็กชาย ภรูนิทร ์สมภาร

19 19292 เด็กชาย วชัร ยังเหลีย่ม

20 19293 เด็กชาย ศภุณัฐ จันทรจ์อ่ง

21 19294 เด็กชาย สทิธชิยั ฤทธิศ์ริ ิ

22 19295 เด็กชาย สกุฤษ วาสนาปัญญาภากลุ

23 19296 เด็กชาย อลงกรณ์ เอีย่มวจิารณ์

24 19297 เด็กชาย อสิระ แสงข า

25 20135 เด็กชาย อนุชา ผวิอ าพัน

26 20159 เด็กชาย รชต เพ็ชรชะนะ

27 19298 เด็กหญงิ กติตวิรา ธนากติตเิมธากลุ

28 19299 เด็กหญงิ จริวรรณ จนิดา

29 19300 เด็กหญงิ ชลติา สรรสพุรรณ์

30 19301 เด็กหญงิ ณัฐตพิร กลว้ยค า

31 19302 เด็กหญงิ ณัฐวรรณ ไหงเพชร

32 19303 เด็กหญงิ ทัศนา แสงพว่ง

33 19304 เด็กหญงิ ทพิวรรณ จันทโชติ

34 19305 เด็กหญงิ นพรัตน ์แกว้เกตุ

35 19306 เด็กหญงิ แพรวา ช านาญกจิ

36 19307 เด็กหญงิ วศนิี สขุศริิ

37 19309 เด็กหญงิ สริขิวญั เมณฑก์ลู

38 19311 เด็กหญงิ อลศิา สขุอิม่

39 19312 เด็กหญงิ อาภาภัทร สารี่

40 19313 เด็กหญงิ อษุา สรีะวตัร

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 26 คน และเพศหญงิ 14 คน

ม.3/11B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางสวุรรณา ยุน่ชยั และ นายอสิระ วรีะนอ้ย

คณะส ีจติรลดา หอ้งโฮมรมู 715 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/11  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19314 เด็กชาย คมกฤช ไกกาศ

2 19316 เด็กชาย ชนพล อน้ชยัยะ

3 19317 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ศรวีรรณ์

4 19318 เด็กชาย ธนพล แสนวนัดี

5 19319 เด็กชาย ธนวฒัน์ สดี า

6 19320 เด็กชาย ธนากร ตัง้ตรงเกยีรติ

7 19321 เด็กชาย ธรรมกานต ์กนัเกษ

8 19323 เด็กชาย นพกร ฉัตรรักษา

9 19324 เด็กชาย นราวชิญ ์เคลอืมว่ง

10 19325 เด็กชาย บญุฤทธิ ์มัน่คง

11 19326 เด็กชาย ปภังกร ปรติตว์รภัทร

12 19327 เด็กชาย ปรนิทร เสาวภาค

13 19328 เด็กชาย พงษ์ชยัวฒัน์ สวนมณี

14 19329 เด็กชาย พลงักลู ขนุทพิยท์อง

15 19330 เด็กชาย พัชรพล เกษเกลา้

16 19331 เด็กชาย พริภพ ทองละมลุ

17 19332 เด็กชาย ภัทรดนัย แจง้กระจา่ง

18 19333 เด็กชาย ภวูนาท มว่งทมิ

19 19334 เด็กชาย รัฐภมู ิพลูอน้

20 19335 เด็กชาย เรวตั ไผชู่

21 19336 เด็กชาย วรเทพ พฒุจรูญ

22 19337 เด็กชาย วรีชน โชตทิองหลาง

23 19338 เด็กชาย ศราวฒุ ิฉายพวง

24 19339 เด็กชาย ศศวิงศ ์ดอีภัย

25 19340 เด็กชาย สนัตสิขุ จันทะเมนชยั

26 19341 เด็กชาย สาธติ หนูเงนิ

27 19342 เด็กชาย สทุธพิร ข าเหมอืน

28 19343 เด็กชาย อภชิาต ิดวงจันทร์

29 19487 เด็กชาย ธนากร ยัง่ยนื

30 20148 เด็กชาย อรรถชยั พุม่จันทร์

31 20156 เด็กชาย กติตพิงษ์ โสนะชยั

32 19344 เด็กหญงิ กลอ่งบณุ พุม่สละ

33 19345 เด็กหญงิ กญัญาณัฐ เร่งสงูเนนิ

34 19346 เด็กหญงิ กลัยา กระตา่ยทอง

35 19347 เด็กหญงิ ธัญนุช อยูเ่หยา้

36 19349 เด็กหญงิ มนตน์ภา แกว้วเิชยีร

37 19350 เด็กหญงิ ศริวิรรณ ศรภีาพ

38 19351 เด็กหญงิ ศริวิรรณ เมอืงคง

39 19352 เด็กหญงิ สรณ์สริ ิเมอืงจันทร์

40 19353 เด็กหญงิ ไอรนิ ศรแีกว้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 31 คน และเพศหญงิ 9 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนันนทนจิ ดารายิม้ฤทธิ ์และ นางสาวเธยีรดา พระเทพ

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 716 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/12  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ A) ม.3/12A



รายวชิา …………………………………...……….….   ภาคเรยีนที ่1  จ านวน .…..… หน่วยกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

1 19314 เด็กชาย คมกฤช ไกกาศ

2 19316 เด็กชาย ชนพล อน้ชยัยะ

3 19317 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ศรวีรรณ์

4 19318 เด็กชาย ธนพล แสนวนัดี

5 19319 เด็กชาย ธนวฒัน์ สดี า

6 19320 เด็กชาย ธนากร ตัง้ตรงเกยีรติ

7 19321 เด็กชาย ธรรมกานต ์กนัเกษ

8 19323 เด็กชาย นพกร ฉัตรรักษา

9 19324 เด็กชาย นราวชิญ ์เคลอืมว่ง

10 19325 เด็กชาย บญุฤทธิ ์มัน่คง

11 19326 เด็กชาย ปภังกร ปรติตว์รภัทร

12 19327 เด็กชาย ปรนิทร เสาวภาค

13 19328 เด็กชาย พงษ์ชยัวฒัน์ สวนมณี

14 19329 เด็กชาย พลงักลู ขนุทพิยท์อง

15 19330 เด็กชาย พัชรพล เกษเกลา้

16 19331 เด็กชาย พริภพ ทองละมลุ

17 19332 เด็กชาย ภัทรดนัย แจง้กระจา่ง

18 19333 เด็กชาย ภวูนาท มว่งทมิ

19 19334 เด็กชาย รัฐภมู ิพลูอน้

20 19335 เด็กชาย เรวตั ไผชู่

21 19336 เด็กชาย วรเทพ พฒุจรูญ

22 19337 เด็กชาย วรีชน โชตทิองหลาง

23 19338 เด็กชาย ศราวฒุ ิฉายพวง

24 19339 เด็กชาย ศศวิงศ ์ดอีภัย

25 19340 เด็กชาย สนัตสิขุ จันทะเมนชยั

26 19341 เด็กชาย สาธติ หนูเงนิ

27 19342 เด็กชาย สทุธพิร ข าเหมอืน

28 19343 เด็กชาย อภชิาต ิดวงจันทร์

29 19487 เด็กชาย ธนากร ยัง่ยนื

30 20148 เด็กชาย อรรถชยั พุม่จันทร์

31 20156 เด็กชาย กติตพิงษ์ โสนะชยั

32 19344 เด็กหญงิ กลอ่งบณุ พุม่สละ

33 19345 เด็กหญงิ กญัญาณัฐ เร่งสงูเนนิ

34 19346 เด็กหญงิ กลัยา กระตา่ยทอง

35 19347 เด็กหญงิ ธัญนุช อยูเ่หยา้

36 19349 เด็กหญงิ มนตน์ภา แกว้วเิชยีร

37 19350 เด็กหญงิ ศริวิรรณ ศรภีาพ

38 19351 เด็กหญงิ ศริวิรรณ เมอืงคง

39 19352 เด็กหญงิ สรณ์สริ ิเมอืงจันทร์

40 19353 เด็กหญงิ ไอรนิ ศรแีกว้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรแกรมรายชือ่แบง่กลุม่นักเรยีน เวอรช์ัน่ 3.4 Social Distancing@ชยัมงคล เทพวงษ์ จ านวน 40 คน จ าแนก เพศชาย 31 คน และเพศหญงิ 9 คน

ม.3/12B

ครผููส้อน ………………………………………….…. ครทูีป่รกึษา นางนันนทนจิ ดารายิม้ฤทธิ ์และ นางสาวเธยีรดา พระเทพ

คณะส ีจักร ีหอ้งโฮมรมู 716 แผนการเรยีน ศลิป์ท่ัวไป (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563)

เลขที่ เลขประจ าตัว ชือ่ สกลุ

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/12  ปีการศกึษา 2563 (กลุม่ B)


