
เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 1) เรียน จ. คำบ 8-9 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 28318 นาย ชลวิทย์ เตมีบริบูรณ์ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
2 28779 นาย ชยานันต์ โสลุน ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
3 28782 นาย ณัฐวัฒน์ จารุสิทธ์ิรัตติ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
4 28784 นาย ทศพล ทัดสิงห์ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
5 28792 นาย ภูวกร ไกยสวน ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
6 28795 นาย สิทธิโชค นัยนิตย์ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
7 28828 นาย กฤษฎา อินต๊ะพรม ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
8 28834 นาย ธนกร ศรีสุข ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
9 28839 นาย พงษ์นพัฒ มงคลอาจ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
10 28878 นาย กาจพน เคล้าเคลือ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
11 28882 นาย พีระพัฒน์ รัตนกระจ่าง ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
12 28928 นาย คริษฐ์ติณณ์ อ าไพ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
13 28930 นาย ชัยวัฒน์ สุขห่วง ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
14 28945 นาย วรวุฒิ แซ่ต้ัง ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
15 28981 นาย ชนวีย์ ประสิทธ์ินอก ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
16 28991 นาย ปาณุพงศ์ ทองสง่า ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
17 29000 นาย สุทิน ชาวไทย ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
18 29030 นาย เจษฎาภร แก้วนิคม ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
19 29057 นาย อัครพล เสือรอด ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
20 29083 นาย ธนภัทร ภูศิริ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
21 29105 นาย โรจน์ศิลป์ โต๊ะเส๊ะ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
22 29112 นาย สุรวุฒิ มณีพร้าว ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
23 29147 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์ค าชัย ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
24 29148 นาย ภานุวัฒน์ สวนจันทร์ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
25 29150 นาย ไม้เมือง ว่องวิกย์การ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
26 29194 นาย วชระ สิงหนารถ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
27 30605 นาย อรรถพร ละครชัย ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
28 30625 นาย วรพล ผลสินธ์ ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
29 30683 นาย ณัฐพล เตชะจงจินตนา ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
30 30684 นาย พงษ์ณภัทร สืบเรือง ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
31 30685 นาย นทีกานต์ ผ่องเผือก ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
32 31083 นาย วรปัญญา แซ่โซ้ง ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
33 28826 นางสาว อังษณา รัตนติสร้อย ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
34 28895 นางสาว กัญญารัตน์ คงมณี ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
35 28898 นางสาว ชนิดา ประเสริฐเช้ือ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
36 28920 นางสาว สลิลทิพย์ แดงเรือง ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
37 28976 นางสาว อัจฉิมา ศรีย่ิงยงค์ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
38 28977 นางสาว อุรชา ทองแจ่ม ง30284 บัญชีเบ้ืองต้น ครูประวีต  ส่องแสง 522
39 30686 นางสาว พิไลวรรณ สะเทิงรัมย์ ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองต้น ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  32  คน หญิง 7 คน รวม 39 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสุนทรี  กำญจนะวสิต 2.นำยอนุสรณ์  บุญนำค
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 13/5/2018 10:35 หนา้ 1 / 6 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 2) เรียน พ. คำบ 8-9 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 28318 นาย ชลวิทย์ เตมีบริบูรณ์ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
2 28779 นาย ชยานันต์ โสลุน ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
3 28782 นาย ณัฐวัฒน์ จารุสิทธ์ิรัตติ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
4 28784 นาย ทศพล ทัดสิงห์ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
5 28792 นาย ภูวกร ไกยสวน ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
6 28795 นาย สิทธิโชค นัยนิตย์ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
7 28828 นาย กฤษฎา อินต๊ะพรม ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
8 28834 นาย ธนกร ศรีสุข ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
9 28839 นาย พงษ์นพัฒ มงคลอาจ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
10 28878 นาย กาจพน เคล้าเคลือ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
11 28882 นาย พีระพัฒน์ รัตนกระจ่าง ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
12 28928 นาย คริษฐ์ติณณ์ อ าไพ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
13 28930 นาย ชัยวัฒน์ สุขห่วง ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
14 28945 นาย วรวุฒิ แซ่ต้ัง ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
15 28981 นาย ชนวีย์ ประสิทธ์ินอก ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
16 28991 นาย ปาณุพงศ์ ทองสง่า ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
17 29000 นาย สุทิน ชาวไทย ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
18 29030 นาย เจษฎาภร แก้วนิคม ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
19 29057 นาย อัครพล เสือรอด ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
20 29083 นาย ธนภัทร ภูศิริ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
21 29105 นาย โรจน์ศิลป์ โต๊ะเส๊ะ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
22 29112 นาย สุรวุฒิ มณีพร้าว ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
23 29147 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์ค าชัย ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
24 29148 นาย ภานุวัฒน์ สวนจันทร์ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
25 29150 นาย ไม้เมือง ว่องวิกย์การ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
26 29194 นาย วชระ สิงหนารถ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
27 30605 นาย อรรถพร ละครชัย ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
28 30625 นาย วรพล ผลสินธ์ ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
29 30683 นาย ณัฐพล เตชะจงจินตนา ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
30 30684 นาย พงษ์ณภัทร สืบเรือง ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
31 30685 นาย นทีกานต์ ผ่องเผือก ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
32 31083 นาย วรปัญญา แซ่โซ้ง ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
33 28826 นางสาว อังษณา รัตนติสร้อย ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
34 28895 นางสาว กัญญารัตน์ คงมณี ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
35 28898 นางสาว ชนิดา ประเสริฐเช้ือ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
36 28920 นางสาว สลิลทิพย์ แดงเรือง ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
37 28976 นางสาว อัจฉิมา ศรีย่ิงยงค์ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524
38 28977 นางสาว อุรชา ทองแจ่ม ง30261 งานช่างท่ัวไป ครูสหรัถ  อาสา 301
39 30686 นางสาว พิไลวรรณ สะเทิงรัมย์ ง30281 การประกอบธุรกิจ ครูจตุพร  เรืองมาก 524

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  32  คน หญิง 7 คน รวม 39 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสุนทรี  กำญจนะวสิต 2.นำยอนุสรณ์  บุญนำค
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 13/5/2018 10:35 หนา้ 2 / 6 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 1) เรียน จ. คำบ 3-4 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 28167 นาย กีรติ เก้ือรอด ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
2 28219 นาย ณัฐวัฒน์ สุดจินดา ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
3 28221 นาย ธนพล ไตรยสุทธ์ิ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
4 28235 นาย รวิพล กุพันล า ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
5 28236 นาย วันธวัช กล้ามกระโทก ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
6 28238 นาย อุดมทรัพย์ วิระบรรณ ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
7 28269 นาย ชินวิชญ์ อ าไพ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
8 28282 นาย บุญยเกียรติ เหมือนมี ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
9 28283 นาย พีรดร มูฮ าหมัด ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
10 28293 นาย อิศระชัย ศรีหะบุตร ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
11 28317 นาย คุณานนท์ นามชาลี ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
12 28325 นาย ปิยะ ดาวซ้อน ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
13 28327 นาย พงศธร ศรีจันทร์ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
14 28336 นาย วีรภัทร ส่วนบุญ ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
15 28341 นาย อิทธิโชติ สีหะนาม ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
16 28373 นาย ธนากร ฉิมพาลี ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
17 28427 นาย ธีรภัทร สุระมาศ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
18 28434 นาย ศราวุติ ศรชัย ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
19 28438 นาย  สิทธิศักด์ิ นาคพันธ์ุ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
20 28468 นาย ชนะชัย ใจกล่ า ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
21 28476 นาย ธนภณ โฉมจันทร์ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
22 28521 นาย ธนกร อยู่บัว ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
23 28525 นาย ปัณณพร เอ่ียมวิจิตร ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
24 28564 นาย นนธวัช ฉ่ัวตระกูล ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
25 29957 นาย คีประภัทร เสมสัน ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
26 30103 นาย หน่ึง แดงบาง ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
27 30104 นาย ณัฐพงษ์ รัตนวงศ์ ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
28 30105 นาย พงศ์สุระ* หวังนิลรัตน์ ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
29 30586 นาย พันกร พันธ์ค า ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
30 28180 นางสาว กมลชนก เกิดสวัสด์ิ ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
31 28188 นางสาว ญาณิศา นวมาลา ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
32 28201 นางสาว พัณณิตา แซ่ฟ้า ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
33 28203 นางสาว มิถุนา โทอ้ิง ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
34 28207 นางสาว สุจีพิมพ์ รัตนพันธ์ุศรี ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
35 28407 นางสาว มนสิชา ผัดหมูค า ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524
36 28410 นางสาว สุพรรษา สังฆสา ง30221 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ครูพิมพ์ชนก  แก้วใส 421
37 28502 นางสาว ชลิตา อ๋ี ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ครูจตุพร  เรืองมาก 524

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  29  คน หญิง 8 คน รวม 37 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยอนรรฆ  สำสุข 2.นำงสำวสุพัตรำ  ชัยธีรธรรม 3.นำงสำวแพรวพรรณ น้ ำขำว
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 13/5/2018 10:35 หนา้ 3 / 6 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 1) เรียน พ. คำบ 3-4 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 28167 นาย กีรติ เก้ือรอด ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
2 28219 นาย ณัฐวัฒน์ สุดจินดา ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
3 28221 นาย ธนพล ไตรยสุทธ์ิ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
4 28235 นาย รวิพล กุพันล า ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
5 28236 นาย วันธวัช กล้ามกระโทก ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
6 28238 นาย อุดมทรัพย์ วิระบรรณ ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
7 28269 นาย ชินวิชญ์ อ าไพ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
8 28282 นาย บุญยเกียรติ เหมือนมี ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
9 28283 นาย พีรดร มูฮ าหมัด ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
10 28293 นาย อิศระชัย ศรีหะบุตร ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
11 28317 นาย คุณานนท์ นามชาลี ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
12 28325 นาย ปิยะ ดาวซ้อน ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
13 28327 นาย พงศธร ศรีจันทร์ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
14 28336 นาย วีรภัทร ส่วนบุญ ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
15 28341 นาย อิทธิโชติ สีหะนาม ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
16 28373 นาย ธนากร ฉิมพาลี ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
17 28427 นาย ธีรภัทร สุระมาศ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
18 28434 นาย ศราวุติ ศรชัย ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
19 28438 นาย  สิทธิศักด์ิ นาคพันธ์ุ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
20 28468 นาย ชนะชัย ใจกล่ า ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
21 28476 นาย ธนภณ โฉมจันทร์ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
22 28521 นาย ธนกร อยู่บัว ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
23 28525 นาย ปัณณพร เอ่ียมวิจิตร ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
24 28564 นาย นนธวัช ฉ่ัวตระกูล ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
25 29957 นาย คีประภัทร เสมสัน ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
26 30103 นาย หน่ึง แดงบาง ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
27 30104 นาย ณัฐพงษ์ รัตนวงศ์ ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
28 30105 นาย พงศ์สุระ* หวังนิลรัตน์ ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
29 30586 นาย พันกร พันธ์ค า ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
30 28180 นางสาว กมลชนก เกิดสวัสด์ิ ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
31 28188 นางสาว ญาณิศา นวมาลา ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
32 28201 นางสาว พัณณิตา แซ่ฟ้า ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
33 28203 นางสาว มิถุนา โทอ้ิง ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
34 28207 นางสาว สุจีพิมพ์ รัตนพันธ์ุศรี ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
35 28407 นางสาว มนสิชา ผัดหมูค า ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729
36 28410 นางสาว สุพรรษา สังฆสา ง30242 การปลูกพืชผักสวนครัว ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
37 28502 นางสาว ชลิตา อ๋ี ง30283 การขายสินค้าและบริการ ครูประวีต  ส่องแสง 729

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  29  คน หญิง 8 คน รวม 37 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยอนรรฆ  สำสุข 2.นำงสำวสุพัตรำ  ชัยธีรธรรม 3.นำงสำวแพรวพรรณ น้ ำขำว
ช่ือ - นำมสกุล
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 1) เรียน อ. คำบ 8-9 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 27259 นาย วิทวัส อุ่นดก ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
2 27594 นาย อิสรา อินทะจันทร์ ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
3 27640 นาย สุทัศน์ ด้วงภู่ทิม ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
4 27731 นาย ชวลิต พรมจะมร ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
5 27733 นาย ธนพล หันกลาง ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
6 27743 นาย ศิริชัย ชอนอินทร์ ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
7 27745 นาย สหัสวรรษ แทนรินทร์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
8 27747 นาย อดิศร มังคลา ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
9 27781 นาย ชาญชล รัตนศิลป์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
10 27845 นาย บุญเย่ียม ศิวาลักษณ์ ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
11 27889 นาย ธีรภพ ศรีย่ิงยงค์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
12 27893 นาย พงศกร ครองยุติ ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
13 27928 นาย จักรพรรด์ิ ตุ้ยวงศ์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
14 27978 นาย ธนกฤต รักษ์ธัญการ ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
15 27999 นาย วิษณุพงษ์ วงษ์อิสระ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
16 28110 นาย กฤษณะ มากแก้ว ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
17 29958 นาย กอบชัย ฤทธิชัย ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
18 29963 นาย อเนก ปัสสามา ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
19 27646 นางสาว กัลยธรณ์ อุทิศ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
20 27709 นางสาว ธิดาวรรณ กล่ินกุศล ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
21 27768 นางสาว ภัทรฤดี บุตรพรม ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
22 27802 นางสาว กนกพิชญ์ มาส าโรง ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
23 27808 นางสาว ณัฐริกา ริดหมัด ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
24 27814 นางสาว พัณณิตา แจ่มหะทัย ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
25 27815 นางสาว พิมณฑ์เมษฐ์ ศุภธนามงคล ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
26 27927 นางสาว อัจฉรา พิมพ์หล่อน ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
27 28005 นางสาว ฐิติชญา เกษตรกรกุล ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
28 29964 นางสาว กัญญารัตน์ ปักการะนัง ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
29 29965 นางสาว สิริกาญจน์ จูมศรีสิงห์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
30 29981 นางสาว วนิดา เล่าป่า ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780
31 30010 นางสาว ประชุมพร ล่ิมภัทรพงศ์ ง30226 ธุรกิจเบเกอร่ี ครูสุนทรี  กาญจนะวสิต 422
32 30621 นางสาว วิภาดา ช่วยสุข ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ครูพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา 780

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  18  คน หญิง 14 คน รวม 32 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงวรัษฐำ  กำวชู  2.นำงสำวสุนิสำ  เทียนประเสริฐ 3.นำยธนกร  หวนขุนทด
ช่ือ - นำมสกุล
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว รำยวิชำ (กลุ่มท่ี 1) เรียน พ. คำบ 3-4 ครูผู้สอน ห้องเรียน
1 27259 นาย วิทวัส อุ่นดก ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
2 27594 นาย อิสรา อินทะจันทร์ ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
3 27640 นาย สุทัศน์ ด้วงภู่ทิม ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
4 27731 นาย ชวลิต พรมจะมร ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
5 27733 นาย ธนพล หันกลาง ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
6 27743 นาย ศิริชัย ชอนอินทร์ ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
7 27745 นาย สหัสวรรษ แทนรินทร์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
8 27747 นาย อดิศร มังคลา ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
9 27781 นาย ชาญชล รัตนศิลป์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
10 27845 นาย บุญเย่ียม ศิวาลักษณ์ ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
11 27889 นาย ธีรภพ ศรีย่ิงยงค์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
12 27893 นาย พงศกร ครองยุติ ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
13 27928 นาย จักรพรรด์ิ ตุ้ยวงศ์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
14 27978 นาย ธนกฤต รักษ์ธัญการ ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
15 27999 นาย วิษณุพงษ์ วงษ์อิสระ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
16 28110 นาย กฤษณะ มากแก้ว ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
17 29958 นาย กอบชัย ฤทธิชัย ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
18 29963 นาย อเนก ปัสสามา ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
19 27646 นางสาว กัลยธรณ์ อุทิศ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
20 27709 นางสาว ธิดาวรรณ กล่ินกุศล ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
21 27768 นางสาว ภัทรฤดี บุตรพรม ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
22 27802 นางสาว กนกพิชญ์ มาส าโรง ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
23 27808 นางสาว ณัฐริกา ริดหมัด ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
24 27814 นางสาว พัณณิตา แจ่มหะทัย ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
25 27815 นางสาว พิมณฑ์เมษฐ์ ศุภธนามงคล ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
26 27927 นางสาว อัจฉรา พิมพ์หล่อน ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
27 28005 นางสาว ฐิติชญา เกษตรกรกุล ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
28 29964 นางสาว กัญญารัตน์ ปักการะนัง ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
29 29965 นางสาว สิริกาญจน์ จูมศรีสิงห์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
30 29981 นางสาว วนิดา เล่าป่า ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421
31 30010 นางสาว ประชุมพร ล่ิมภัทรพงศ์ ง30289 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ครูประวีต  ส่องแสง 729
32 30621 นางสาว วิภาดา ช่วยสุข ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูธนกร  หวนขุนทด 421

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์)  ภำคเรียนท่ี  1    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  18  คน หญิง 14 คน รวม 32 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงวรัษฐำ  กำวชู  2.นำงสำวสุนิสำ  เทียนประเสริฐ 3.นำยธนกร  หวนขุนทด
ช่ือ - นำมสกุล
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