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คณะกรรมการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ในรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ประกอบด้วย 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1,3,5,9,13 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นาย ธีรวัฒน์ ลุนสะแกวงษ ์
ม.1 2,4,6,8,10,11,12,14 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาว ปาริชาต ิ เอกษัตริย ์
ม.1 7 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นาง อัจฉราพร สิงห์สิทธ์ิ 
ม.1 1,2,5,6,7,14 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 นาง นภาพร ชัยจันทร์พรหม 
ม.1 3,4,8,11,12,13 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 นาง ทิพากร พิเคราะห์แนะ 
ม.1 9 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 นาย ธีรวัฒน์ ลุนสะแกวงษ ์
ม.1 10 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 นางสาว ปาริชาต ิ เอกษัตริย ์
ม.1 2 ค21201 เรขาคณิต นาย นวพล เพ็งลี 
ม.2 1,3,5,7,9,11,13 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นาง ทัศนีย์ ราชป้องขันธ ์
ม.2 2,4,6,8,10,12,14 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นาง สุภรตัน ์ เครือสุคนธ ์
ม.2 1,3,5,9,11,13 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นาง นวลใย สุกัลป ์
ม.2 2,4,6,8,12,14 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นาง อัจฉราพร สิงห์สิทธ์ิ 
ม.2 7 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นาง ทัศนีย์ ราชป้องขันธ ์
ม.2 10 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นาง สุภรตัน ์ เครือสุคนธ ์
ม.2 2 ค22201 พีชคณิต นาย นวพล เพ็งลี 
ม.3 1,4,5,13 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาว ปุณณภา เหมะธลุิน 
ม.3 2,3,6,14 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาว นิศา ชาติมนตร ี
ม.3 7 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาง ทัศนีย์ ราชป้องขันธ ์
ม.3 8 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาง สุภรตัน ์ เครือสุคนธ ์
ม.3 9,11 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาย ภัทราวุธ เพ็งสา 
ม.3 10,12 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาย วิทยา เสนาเสถียร 
ม.3 1,4,9,13 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาว นิศา ชาติมนตร ี
ม.3 2,5,8,11,12 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 นาย อภิรุต มะโนราช 
ม.3 3,6,7,10,14 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาว ปุณณภา เหมะธลุิน 
ม.4 1,2,6 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ว่าท่ีร้อยตร ี ดัสกร ชุมปัญญา 
ม.4 3,5,8 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาว อรวรรณ โอนากุล 
ม.4 4,7 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาว อัมรา หวานเพราะ 
ม.4 1,6 ค31101 คณิตศาสตร ์ นาย ธีรวัฒน์ ลุนสะแกวงษ ์
ม.4 2 ค31101 คณิตศาสตร ์ นางสาว อรวรรณ โอนากุล 
ม.4 3,5,8 ค31101 คณิตศาสตร ์ นางสาว อัมรา หวานเพราะ 
ม.4 4,7,9,10 ค31101 คณิตศาสตร ์ นาย นวพล เพ็งลี 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.5 1,4,8 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นาง สกาวเดือน กันเสนา 
ม.5 2,3,6 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นาง สุภาณ ี นาคบุตรศร ี
ม.5 5,7 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสาว รัศม ี พรมแสนปัง 
ม.5 1,2,3,7 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นาง ณัฐฎ์นันท์ นามศรีฐาน 
ม.5 4 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นาง สุภาณ ี นาคบุตรศร ี
ม.5 5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นาง สกาวเดือน กันเสนา 
ม.5 6,8,9,10 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาว รัศม ี พรมแสนปัง 
ม.5 1 ค32206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาง สกาวเดือน กันเสนา 
ม.6 2,3,4,5,6,7,8 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นาย ภาณุพงษ ์ ศรีพันธบุตร 
ม.6 1 ค30214 โครงงานคณติศาสตร ์ นาง ณัฐฎ์นันท์ นามศรีฐาน 
ม.6 1,3,5,7,8 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นาย วิทยา เสนาเสถียร 
ม.6 2,4,6,9,10 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นาย ภัทราวุธ เพ็งสา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ช้ัน ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 
ม.1 2 ว20101 เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร นางสาว สุรภา สุโพธิ์แสน 
ม.1 1 ว20201 โครงงานวิทยาศาสตร ์ นางสาว ประภาพรรณ สีจันทร ์
ม.1 1,2,3,4,14 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นาง สิริภคัร โคตรเพชร 
ม.1 5,6,8,11,13 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นาง ปาริชาต ิ พิพัฒนสุข 
ม.1 7,9,10,12 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาว ประภาพรรณ สีจันทร ์
ม.1 1,7,9,11,12,13,14 ว21103 การออกแบบเเละเทคโนโลย ี นางสาว สุภาวด ี คงสิมา 
ม.1 2,3,4,5,6,8,10 ว21103 การออกแบบเเละเทคโนโลย ี นางสาว สุรภา สุโพธิ์แสน 
ม.1 2 ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ นาย วรเดช ระดากรณ ์
ม.2 2 ว20103 เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร นางสาว จามจุร ี ไชยกิจ 
ม.2 1 ว20203 ไฟฟ้าและเครื่องกล นาย บุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว 
ม.2 1,7 ว22101 วิทยาศาสตร ์ นาย บุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว 
ม.2 2,3,8,9,10,11 ว22101 วิทยาศาสตร ์ นาง สุรีย์พร สารีแก้ว 
ม.2 4,5,6,14 ว22101 วิทยาศาสตร ์ นางสาว จุฬาวัลย ์ อินเอี่ยม 
ม.2 12,13 ว22101 วิทยาศาสตร ์ นางสาว ฉมามาศ จ าปาเรือง 
ม.2 1,3,5,7,9,11,13 ว22103 การออกแบบเเละเทคโนโลย2ี นางสาว จามจุร ี ไชยกิจ 
ม.2 2,4,6,8,10,12,14 ว22103 การออกแบบเเละเทคโนโลย2ี นางสาว จารุวรรณ อินทรประเสริฐ 
ม.2 2 ว22201 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 1 นาย บุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว 
ม.3 2,3 ว20105 เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร นางสาว สุภาวด ี คงสิมา 
ม.3 1 ว20205 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นาง สุรีย์พร สารีแก้ว 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.3 1,5,7,13 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 นาย ธีระพงษ์ พลสูงเนิน 
ม.3 2,3,4,9,11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 นางสาว พรสุดา วิบูลย์กุล 
ม.3 6,8,10,12,14 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 นาง ยาจิตร นามโยธา 
ม.3 1,3,5,7,9,11,13,14 ว23103 การออกแบบเเละเทคโนโลย3ี นางสาว กาญจนา แก้วชิน 
ม.3 2,4,6,8,10,12 ว23103 การออกแบบเเละเทคโนโลย3ี นาย วุฒิชัย สิงห์สมบตั ิ
ม.3 2,3 ว23201 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม นางสาว สินาภรณ ์ นันทกุล 
ม.4 1,2,3,4,5,6 ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาว ณราภรณ ์ บุญซ้อน 
ม.4 7,8 ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาว จุฬาวัลย ์ อินเอี่ยม 
ม.4 9,10 ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นาง พัชรินทร์ ดอนสมพงษ ์
ม.4 1,2,6,7,8 ว30102 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย เพรียว พลอาสา 
ม.4 3,4,5 ว30102 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย สุขุม ธีระสาร 
ม.4 9,10 ว30102 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย วุฒิชัย สิงห์สมบตั ิ
ม.4 1 ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ 1 นางสาว สุวรักษ ์ สุวรรณไตร 
ม.4 1 ว31101 เทคโนโลย ี นาย เพรียว พลอาสา 
ม.4 1,2,3,4 ว31201 ฟิสิกส ์ นาย กมล มงคลสริิสมบัต ิ
ม.4 5,6 ว31201 ฟิสิกส ์ นางสาว ฉมามาศ จ าปาเรือง 
ม.4 1,2,3,4,5,6 ว31221 เคม ี นาย อ าพันธ ์ วันธงไชย 
ม.4 1,2,3,4,5,6 ว31241 ชีววิทยา นาง วราภรณ ์ เบ้าหล่อเพชร 
ม.5 1,3 ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) นาง ณัฐการ โคตรลาค า 
ม.5 2,4,5,6,7,8,9,10 ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) นาย วรเดช ระดากรณ ์
ม.5 1 ว30283 ระเบียบวิธีวิจยั นางสาว สุวรักษ ์ สุวรรณไตร 
ม.5 1 ว32101 คอมพิวเตอร ์ นาย วิทยา วงศ์กลาง 
ม.5 1,3,5 ว32203 ฟิสิกส์ 3 นาง สุภาพร สิงห์นลินธร 
ม.5 2,4,6 ว32203 ฟิสิกส์ 3 นางสาว สินาภรณ ์ นันทกุล 
ม.5 1,3,6 ว32222 เคมี 2 นาย ณัฐวุฒิ พิทักษ์วงษ์ 
ม.5 2,4,5 ว32222 เคมี 2 นาง ณัฐการ โคตรลาค า 
ม.5 1,2,3,4,5,6 ว32243 ชีววิทยา 3 นาง อนุสรา วันธงไชย 
ม.5 1,2,5,6,7,10 ว32281 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาง บุญญาพร สาฆ้อง 
ม.5 3,4 ว32281 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย สุขุม ธีระสาร 
ม.5 8,9 ว32281 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย เพรียว พลอาสา 
ม.6 1 ว30107 การออกแบบและเทคโนโลย ี นาย วิทยา วงศ์กลาง 
ม.6 1 ว30285 โครงงานวิทยาศาสตร ์ นางสาว สิริพร โสมา 
ม.6 7,8,9,10 ว30287 พลังงานกับชีวิต นาง พัชรินทร์ ดอนสมพงษ ์
ม.6 1,2,5,8,10 ว32283 วิทยาการค านวณ นาย วิทยา วงศ์กลาง 
ม.6 3,4,6 ว32283 วิทยาการค านวณ นาย สุขุม ธีระสาร 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.6 7,9 ว32283 วิทยาการค านวณ นาง บุญญาพร สาฆ้อง 
ม.6 1 ว32286 โครงงานคอมพิวเตอร ์ นาย วิทยา วงศ์กลาง 
ม.6 1 ว33201 เคมี AP นาย ณัฐวุฒิ พิทักษ์วงษ์ 
ม.6 1,2,3,4,5,6 ว33204 ฟิสิกส ์ นาย ชาญชัย เวียนเตียง 
ม.6 1,3 ว33224 เคม ี นางสาว พรสุดา วิบูลย์กุล 
ม.6 2,4,5,6 ว33224 เคม ี นางสาว สิริพร โสมา 
ม.6 1,2,3,4,5,6 ว33244 ชีววิทยา นางสาว สุวรักษ ์ สุวรรณไตร 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1,3,4,9 ท21101 ภาษาไทย 1 นาง จันทร์เพ็ญ นามอาษา 
ม.1 2,5,8,11,12,13,14 ท21101 ภาษาไทย 1 นาง ไพริน เสนารตัน ์
ม.1 6,7,10 ท21101 ภาษาไทย 1 นาง นัยนา หลวงเมือง 
ม.2 1,3,5,7,9,13,14 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาว จริยา แสงตัน 
ม.2 2,4,6,8,10,11,12 ท22101 ภาษาไทย 3 นาง มะยุร ี บุญเรือง 
ม.3 1,5,9 ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาว สกุลรตัน ์ อยู่ยง 
ม.3 2,7,10,11,13,14 ท23101 ภาษาไทย 5 นาง รัชฎา ประกายพฤกษ์ 
ม.3 3,4,6,8,12 ท23101 ภาษาไทย 5 นาง อรนุช ศรีหริ่ง 
ม.6 7,8 ท30201 การเขียน นาง มยุร ี อามาตรมนตร ี
ม.4 1,3,5,7,8,9 ท31101 ภาษาไทย 1 นาง สุดารตัน ์ อยู่แพ 
ม.4 2,4,6,10 ท31101 ภาษาไทย 1 นาง มยุร ี อามาตรมนตร ี
ม.5 1,3,5,7,8,9 ท32101 ภาษาไทย 3 นาง เพ็ญศร ี ทองทวี 
ม.5 2,4,6,10 ท32101 ภาษาไทย 3 นาง แพรวพรรณ จันทร์แดง 
ม.6 1,2,3 ท33101 ภาษาไทย นาง มยุร ี อามาตรมนตร ี
ม.6 4,5,6,7,8,9,10 ท33101 ภาษาไทย นางสาว จารุวรรณ ไชยเทพ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1,5,7,9,11,13 อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว พัชรินทร์ นิยมศิลป ์
ม.1 4,6,8,10,12,14 อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว ชญานี โนนคู่เขตโขง 
ม.1 3 อ20210 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ1 นางสาว กุลธิดา อินทรประเสริฐ 
ม.1 3 อ20214 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ1 นาง สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ 
ม.1 1,2,3 อ21101 ภาษาอังกฤษ นางสาว ชญานี โนนคู่เขตโขง 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 4,7,9,11,13 อ21101 ภาษาอังกฤษ นางสาว เพ็ญศร ี รักเกียรติวินัย 
ม.1 5,8,10,12 อ21101 ภาษาอังกฤษ นางสาว กุลธิดา อินทรประเสริฐ 
ม.1 6,14 อ21101 ภาษาอังกฤษ นางสาว พัชรินทร์ นิยมศิลป ์
ม.1 2 อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นาย Tony Lambert 
ม.1 3,5,7,9,11,13 จ20201 ภาษาจีน 1 นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.1 4,6,8,10,12,14 จ20201 ภาษาจีน 1 นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.2 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13 อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว พิมพ์พจ ี กิ่งมิ่งแฮ 
ม.2 6,10,14 อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว พุทธชาติ รัตนบุตร 
ม.2 1,6,9,12,14 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นาง มุกดา แก้วกล้า 
ม.2 2,3,5,11 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นาง อัญชล ี พันธุ์สุวรรณ 
ม.2 4,8,10 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาว น้ าอ้อม ถะเกิงผล 
ม.2 7,13 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาว พุทธชาติ รัตนบุตร 
ม.2 2 อ22201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทย์-คณิต นาย Boris Makarov 
ม.2 3 - 14 จ20203 ภาษาจีน นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.3 1,4,8 อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นาง วัลลภา เมืองโสม 
ม.3 5,10,12 อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว พิสมร วรรณศร ี
ม.3 6,11,14 อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว น้ าอ้อม ถะเกิงผล 
ม.3 7,9,13 อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว พุทธชาติ รัตนบุตร 
ม.3 1,6,11 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นาง สุภาพร กาส ี
ม.3 2,7,12 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นาง วัลลภา เมืองโสม 
ม.3 3,8,10,13 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นาง บุศยรินทร ์ สวรรค์น้อย 
ม.3 4,9,14 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาว พิสมร วรรณศร ี
ม.3 5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาว พัชรินทร์ นิยมศิลป ์
ม.3 2,3 อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ นาง ละอองดาว มานะจักร ์
ม.3 4 - 14 จ20205 ภาษาจีน นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.3 4 - 14 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่น นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.3 4 - 14 ก20205 ภาษาเกาหล5ี นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 อ30201 อังกฤษฟัง-พูด 1 นาย Mark Dickson 
ม.4 7,8,9,10 อ30207 ภาษาอังกฤษการอ่านวิเคราะห์ 3 นาง ทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ 
ม.4 1,5,8 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นาง ศิริพรรณ ชุมปัญญา 
ม.4 2 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นาง ทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ 
ม.4 3,6,10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาว สุชาวด ี กองนาง 
ม.4 4,7,9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาว พิมพ์พจ ี กิ่งมิ่งแฮ 
ม.4 9 จ30201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.4 9 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.4 9 จ31201 ภาษาจีน 1 นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.4 10 ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น 1 นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.4 10 ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.4 10 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.4 10 ก30201 ทักษะฟัง พูด 1 นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.4 10 ก30203 ทักษะการอ่าน 1 นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.4 10 ก31201 ภาษาเกาหลี 1 นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.4 7,8 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศส 1 Mr. Takangeyong Cornelius Arreychi 

ม.5 1 อ30203 อังกฤษฟัง-พูด 3 Mr. Takangeyong Cornelius Arreychi 

ม.5 2,4,7 อ30203 อังกฤษฟัง-พูด 3 Mr. Boris Makarov 
ม.5 3,5,6,8,9,10 อ30203 อังกฤษฟัง-พูด 3 Mr. Tony Lambert 
ม.5 7,8,9,10 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห ์ นาง วราภรณ ์ ช่ืนตา 
ม.5 1,3,8 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาว รัศม ี ดินประเสริฐสัตย ์
ม.5 2,7,9,10 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาว สุชาวด ี กองนาง 
ม.5 4,5,6 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นาง วราภรณ ์ ช่ืนตา 
ม.5 9 จ30205 ภาษาจีนอ่านเขียน นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.5 9 จ32201 ภาษาจีน นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.5 10 ญ30205 ภาษาญี่ปุ่นการเขียน นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.5 10 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.5 10 ก30205 ภาษาเกาหลีการเขียน 1 นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.5 10 ก32201 ภาษาเกาหล ี3 นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.5 7,8 ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศส 3 นาง มะลิวลัย ์ ศรีตระกูล 
ม.6 7,8,9,10 อ30205 อังกฤษฟัง-พูด นาง ศิริพรรณ ชุมปัญญา 
ม.6 1,7,9 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ นาง สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ 
ม.6 2,4,6,8 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ นางสาว รัศม ี ดินประเสริฐสัตย ์
ม.6 3,5,10 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ นางสาว กานต์ธีรา เถินภู่วิไล 
ม.6 7,8,9,10 อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นาง ละอองดาว มานะจักร ์
ม.6 1,4,7,9 อ33101 ภาษาอังกฤษ นางสาว กานต์ธีรา เถินภู่วิไล 
ม.6 2,5,8 อ33101 ภาษาอังกฤษ นาง มะลิวลัย ์ ศรีตระกูล 
ม.6 3,6,10 อ33101 ภาษาอังกฤษ นาง สุภาพร กาส ี
ม.6 1,2,3,4,5,6 จ30201 ภาษาจีนพื้นฐาน นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.6 9 จ30207 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.6 9 จ33201 ภาษาจีน นางสาว ณัชชา อนันต์เตชะกุล 
ม.6 10 ญ30207 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
ม.6 10 ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.6 10 ก30207 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.6 10 ก33201 ภาษาเกาหล ี นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.6 7,8 ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศส นาง มะลิวลัย ์ ศรีตระกูล 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1 - 14 ศ21101 ดนตรี 1 นาย ทวีศักดิ์ ศรีแสงทิพย ์
ม.2 1 - 14 ศ22101 นาฏศิลป์ 1 นาง ฐิติยากร พยัคฆพงศ์ 
ม.2 1,2,5,6,7,8,9,11,12,13 ศ22102 ดนตรี 3 นาย เอกวัส เพ็งค า 
ม.2 3,4,10,14 ศ22102 ดนตรี 3 นาย อนุพงศ์ แสนโบราณ 
ม.3 1,3,5,7,9,11,12 ศ23101 ศิลปะ 3 นางสาว อชิรญา เกริกกีรต ิ
ม.3 2,4,6,8,10,13,14 ศ23101 ศิลปะ 3 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ แสงพา 
ม.3 1,2 ศ23102 นาฏศิลป์ 3 นาย ธงชัย บุญพิทักษ์ 
ม.3 3 - 14 ศ23102 นาฏศิลป์ 3 นาง ฐิติยากร พยัคฆพงศ์ 
ม.4 7,8,9,10 ศ30202 ดนตรสีากล นาย อนุพงศ์ แสนโบราณ 
ม.4 1 - 10 ศ31101 ดนตรี 1 นาย วัชรวิชญ ์ บุญตาระวะ 
ม.5 1 - 10 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 นาย ธงชัย บุญพิทักษ์ 
ม.6 1 - 10 ศ33101 ศิลปะ นาย ธีรพงษ ์ ศรีนังคะมาล ี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1 - 14 พ21101 สุขศึกษา 1 นาย ธนดล แสงเมือง 
ม.1 1 - 14 พ21102 พลศึกษา 1 นาย ธนดล แสงเมือง 
ม.2 1,2,3,4,5 พ22101 สุขศึกษา 3 นาง กนกพร เอมอ่อน 
ม.2 6 พ22101 สุขศึกษา 3 นาย ธนดล แสงเมือง 
ม.2 7,8,9,10,11,12,13,14 พ22101 สุขศึกษา 3 นาย ดนุเดช ราชค า 
ม.2 1,3,5,7,9,11,13 พ22102 พลศึกษา 3 นาย ดนุเดช ราชค า 
ม.2 2,4,6,8,10,12,14 พ22102 พลศึกษา 3 นาย ทวีทรัพย ์ ช่ืนตา 
ม.3 1 - 14 พ23101 สุขศึกษา 5 นาง กนกพร เอมอ่อน 
ม.3 1,11,13 พ23102 พลศึกษา นาย ดนุเดช ราชค า 
ม.3 2,3,4,5 พ23102 พลศึกษา นาย ณัฐวิทย ์ ไขว้วงศ์ 
ม.3 6,7,8,9,10,12,14 พ23102 พลศึกษา นาย ประวิทย ์ ทองทวี 
ม.4 1 - 10 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา นาย ทวีทรัพย ์ ช่ืนตา 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.5 1 - 10 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา นาย ประวิทย ์ ทองทวี 
ม.6 1 - 10 พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา นาย ณัฐวิทย ์ ไขว้วงศ์ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1,2,3,11,12,13 ส21101 สังคมศึกษา 1 นาง ส ารวย ศิลา 
ม.1 4,5,6,7,8,9,10,14 ส21101 สังคมศึกษา 1 นาง จุฑารัตน ์ แสนศร ี
ม.1 1 - 10 ส21102 พระพุทธศาสนา 1 นาย สุรวัตร ค าพรมมาภิรักษ์ 
ม.1 11 ส21102 พระพุทธศาสนา 1 นาง จารุณ ี บุญทองดี 
ม.1 12 ส21102 พระพุทธศาสนา 1 นาง อุทัย พันอินากูล 
ม.1 13 ส21102 พระพุทธศาสนา 1 นาง ปรัศนา ดรครชุม 
ม.1 14 ส21102 พระพุทธศาสนา 1 นาง สันทนา อินมะโรง 
ม.1 1 - 14 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 นาง จารุณ ี บุญทองดี 
ม.2 1,3,5,7,9,11,13 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาว พรเพ็ญ พาล ี
ม.2 2,4,6,8,10,12,14 ส22101 สังคมศึกษา 3 นาง เดือนฉาย สิทธิบูรณ ์
ม.2 1 - 14 ส22102 พระพุทธศาสนา 3 นางสาว ธิดารัตน ์ ก๊กวิลัย 
ม.2 1 - 14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 นาง อุทัย พันอินากูล 
ม.3 1,3,5,7,9,11,13 ส23101 สังคมศึกษา 5 นาย มนูศักดิ ์ จอมพล 
ม.3 2,4,6,8,10,12,14 ส23101 สังคมศึกษา 5 นาย พลากร กลัดสอาด 
ม.3 1 - 14 ส23102 พระพุทธศาสนา 5 นาง ปรัศนา ดรครชุม 
ม.3 1 - 14 ส23103 ประวัติศาสตร ์ 5 นาง สันทนา อินมะโรง 
ม.4 1,4 ส31101 สังคมศึกษา 1 นาย สุรวัตร ค าพรมมาภิรักษ์ 
ม.4 2,3,5 ส31101 สังคมศึกษา 1 นาย สุริยน ส ามะโย 
ม.4 6,7,8,9,10 ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาว ธิดารัตน ์ ก๊กวิลัย 
ม.4 1,2,3,4,5 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 นาย กฤษฎา ภาชน ี
ม.4 6,7,8,9,10 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 นาย สุริยน ส ามะโย 
ม.5 1,2,3,4,5 ส32101 สังคมศึกษา 3 นาง ศิริวรรณ ประวันทา 
ม.5 6,7,8,9,10 ส32101 สังคมศึกษา 3 นาง ดวงมณ ี วรรณสุทธ์ิ 
ม.5 1,2,3,4,5 ส32102 ประวัติศาสตร ์ นาง ดวงมณ ี วรรณสุทธ์ิ 
ม.5 6,7,8,9,10 ส32102 ประวัติศาสตร ์ นาง ศิริวรรณ ประวันทา 
ม.6 7,8 ส30211 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ นาย สุรวัตร ค าพรมมาภิรักษ์ 
ม.6 1,2,4,5,6,7,8,9 ส33101 สังคมศึกษา นาง ยุภาวด ี กาหาวงศ์ 
ม.6 3,10 ส33101 สังคมศึกษา นาย สุรวัตร ค าพรมมาภิรักษ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1,3,5,6,7,8,9,11,13,14 ง21101 การงานอาชีพ นาง อ าไพ โคตรแสนล ี
ม.1 2,4 ง21101 การงานอาชีพ นางสาว อุบล พรหมพลจร 
ม.1 10,12 ง21101 การงานอาชีพ นาย จักรพงษ์ มาลาศลิป ์
ม.2 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 ง22101 การงานอาชีพ (พ้ืนฐาน) นาย วิธวัช เทียนสีม่วง 
ม.2 6 ง22101 การงานอาชีพ (พ้ืนฐาน) นาย ชาติชาย กิ่งมิ่งแฮ 
ม.3 1,3,5,7,9,11,13 ง23101 การงานอาชีพ (พ้ืนฐาน) นาย โสภณ เจริญคุณวิวัฏ 
ม.3 2,4,6,8,10,12,14 ง23101 การงานอาชีพ (พ้ืนฐาน) นางสาว สุวพร ศิษยศาสตร ์
ม.4 1 - 10 ง31101 การงานอาชีพฯ นางสาว อุบล พรหมพลจร 
ม.5 2 - 10 ง32101 การงานอาชีพ 3 นาย จักรพงษ์ มาลาศลิป ์
ม.6 2 - 10 ง33101 การงานอาชีพ นาง อ าไพ โคตรแสนล ี
 
รายวิชา IS  
 
ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.2 1,3,4,5,6 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นางสาว ณราภรณ ์ บุญซ้อน 
ม.2 7 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นางสาว พรเพ็ญ พาล ี
ม.2 8 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาง เดือนฉาย สิทธิบูรณ ์
ม.2 9 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาย มนูศักดิ ์ จอมพล 
ม.2 10 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาย พลากร กลัดสอาด 
ม.2 11,12 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นางสาว สกุลรตัน ์ อยู่ยง 
ม.2 13,14 I20201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาง แพรวพรรณ จันทร์แดง 
ม.5 2,3 I30201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาง ณัฐฎ์นันท์ นามศรีฐาน 
ม.5 4,5 I30201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาง ทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ 
ม.5 6 I30201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาง สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ 
ม.5 7,8,9,10 I30201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้ นาย ชาติชาย กิ่งมิ่งแฮ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ชั้น ห้อง วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 - 3 1 - 14 กิจกรรมชุมนมุ นาย ชาญชัย เวียนเตียง 
ม.4 - 6 1 - 10 กิจกรรมชุมนมุ นาย ชาญชัย เวียนเตียง 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.1 1 - 14 ก21901 แนะแนว นาง รงกช บุพศิริ 
ม.1 1 ก21902 ลูกเสือ นาย ธนดล แสงเมือง 
ม.1 2 ก21902 ลูกเสือ นาง สิริภคัร โคตรเพชร 
ม.1 3 ก21902 ลูกเสือ นาง สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ 
ม.1 4 ก21902 ลูกเสือ นาง จันทร์เพ็ญ นามอาษา 
ม.1 5 ก21902 ลูกเสือ นาง อ าไพ โคตรแสนล ี
ม.1 6 ก21902 ลูกเสือ นาง นัยนา หลวงเมือง 
ม.1 7 ก21902 ลูกเสือ นาย พลากร กลัดสอาด 
ม.1 8 ก21902 ลูกเสือ นาง ไพริน เสนารตัน ์
ม.1 9 ก21902 ลูกเสือ นางสาว พัชรินทร์ นิยมศิลป ์
ม.1 10 ก21902 ลูกเสือ นาง รงกช บุพศิริ 
ม.1 11 ก21902 ลูกเสือ นางสาว ปาริชาต ิ เอกษัตริย ์
ม.1 12 ก21902 ลูกเสือ นาง ทิพากร พิเคราะห์แนะ 
ม.1 13 ก21902 ลูกเสือ นาง จารุณ ี บุญทองดี 
ม.1 14 ก21902 ลูกเสือ นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.1 1 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย ธีรวัฒน์ ลุนสะแกวงษ ์
ม.1 2 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สุรภา สุโพธิ์แสน 
ม.1 3 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ 
ม.1 4 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว อุบล พรหมพลจร 
ม.1 5 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ปาริชาต ิ พิพัฒนสุข 
ม.1 6 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง นัยนา หลวงเมือง 
ม.1 7 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว ประภาพรรณ สีจันทร ์
ม.1 8 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว กุลธิดา อินทรประเสริฐ 
ม.1 9 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว พัชรินทร์ นิยมศิลป ์
ม.1 10 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง รงกช บุพศิริ 
ม.1 11 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ส ารวย ศิลา 
ม.1 12 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ทิพากร พิเคราะห์แนะ 
ม.1 13 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง จารุณ ี บุญทองดี 
ม.1 14 ก21903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว นันทยา ลุนชัยภา 
ม.2 1 - 14 ก20980 แนะแนว นาง พิสมัย นาคบุตรศร ี
ม.2 1 ก20982 ลูกเสือ นาย บุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว 
ม.2 2 ก20982 ลูกเสือ นางสาว จารุวรรณ อินทรประเสริฐ 
ม.2 3 ก20982 ลูกเสือ นาง อัญชล ี พันธุ์สุวรรณ 
ม.2 4 ก20982 ลูกเสือ นาง อัจฉราพร สิงห์สิทธ์ิ 
ม.2 5 ก20982 ลูกเสือ นาย เอกวัส เพ็งค า 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.2 6 ก20982 ลูกเสือ นาง สุภรตัน ์ เครือสุคนธ ์
ม.2 7 ก20982 ลูกเสือ นาย ดนุเดช ราชค า 
ม.2 8 ก20982 ลูกเสือ นางสาว น้ าอ้อม ถะเกิงผล 
ม.2 9 ก20982 ลูกเสือ นาย วิธวัช เทียนสีม่วง 
ม.2 10 ก20982 ลูกเสือ นาย ทวีทรัพย ์ ช่ืนตา 
ม.2 11 ก20982 ลูกเสือ นาย ฉัตรพงษ ์ ตราชู 
ม.2 12 ก20982 ลูกเสือ นางสาว ฉมามาศ จ าปาเรือง 
ม.2 13 ก20982 ลูกเสือ นาง จุฑารัตน ์ แสนศร ี
ม.2 14 ก20982 ลูกเสือ นางสาว พุทธชาติ รัตนบุตร 
ม.2 1 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง นวลใย สุกัลป ์
ม.2 2 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง มะยุร ี บุญเรือง 
ม.2 3 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว จามจุร ี ไชยกิจ 
ม.2 4 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว พิมพ์พจ ี กิ่งมิ่งแฮ 
ม.2 5 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว พรเพ็ญ พาล ี
ม.2 6 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง มุกดา แก้วกล้า 
ม.2 7 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย ดนุเดช ราชค า 
ม.2 8 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว น้ าอ้อม ถะเกิงผล 
ม.2 9 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว จริยา แสงตัน 
ม.2 10 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย ทวีทรัพย ์ ช่ืนตา 
ม.2 11 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ทัศนีย์ ราชป้องขันธ์ 
ม.2 12 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง เดือนฉาย สิทธิบูรณ ์
ม.2 13 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง จุฑารัตน ์ แสนศร ี
ม.2 14 ก22902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว จุฬาวัลย ์ อินเอี่ยม 
ม.3 1 - 14 ก23901 แนะแนว นาง ภัทราภรณ ์ บัวคอม 
ม.3 1 ก23902 ลูกเสือ นาย มนูศักดิ ์ จอมพล 
ม.3 2 ก23902 ลูกเสือ นางสาว พรสุดา วิบูลย์กุล 
ม.3 3 ก23902 ลูกเสือ นาง บุศยรินทร ์ สวรรค์น้อย 
ม.3 4 ก23902 ลูกเสือ นาง อรนุช ศรีหริ่ง 
ม.3 5 ก23902 ลูกเสือ นางสาว สกุลรตัน ์ อยู่ยง 
ม.3 6 ก23902 ลูกเสือ นาง ฐิติยากร พยัคฆพงศ์ 
ม.3 7 ก23902 ลูกเสือ นางสาว กาญจนา แก้วชิน 
ม.3 8 ก23902 ลูกเสือ นาง ภัทราภรณ ์ บัวคอม 
ม.3 9 ก23902 ลูกเสือ นางสาว พิสมร วรรณศร ี
ม.3 10 ก23902 ลูกเสือ นางสาว สุวพร ศิษยศาสตร ์
ม.3 11 ก23902 ลูกเสือ นางสาว อชิรญา เกริกกีรต ิ
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.3 12 ก23902 ลูกเสือ นาย ธนสาส์น วรรณสวาท 
ม.3 13 ก23902 ลูกเสือ นาง รัชฎา ประกายพฤกษ์ 
ม.3 14 ก23902 ลูกเสือ นางสาว ปุณณภา เหมะธลุิน 
ม.3 1 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย มนูศักดิ ์ จอมพล 
ม.3 2 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว พรสุดา วิบูลย์กุล 
ม.3 3 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ละอองดาว มานะจักร ์
ม.3 4 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง อรนุช ศรีหริ่ง 
ม.3 5 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สกุลรตัน ์ อยู่ยง 
ม.3 6 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุภาพร กาส ี
ม.3 7 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว กาญจนา แก้วชิน 
ม.3 8 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ยาจิตร นามโยธา 
ม.3 9 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ปรัศนา ดรครชุม 
ม.3 10 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สุวพร ศิษยศาสตร ์
ม.3 11 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว อชิรญา เกริกกีรต ิ
ม.3 12 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง วัลลภา เมืองโสม 
ม.3 13 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว นิศา ชาติมนตร ี
ม.3 14 ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สันทนา อินมะโรง 
ม.4 1 - 10 ก30901 แนะแนว นางสาว ณภัทร รัศมีธรรม 
ม.4 1 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง วราภรณ ์ เบ้าหล่อเพชร 
ม.4 2 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ 
ม.4 3 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว ณราภรณ ์ บุญซ้อน 
ม.4 4 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย กมล มงคลสริิสมบัต ิ
ม.4 5 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว อรวรรณ โอนากุล 
ม.4 6 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง มยุร ี อามาตรมนตร ี
ม.4 7 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุดารตัน ์ อยู่แพ 
ม.4 8 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว อัมรา หวานเพราะ 
ม.4 9 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง พัชรินทร์ ดอนสมพงษ ์
ม.4 10 ก31903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สุชาวด ี กองนาง 
ม.5 1 - 10 ก32901 แนะแนว นาง อุทุมพร พวกขุนทด 
ม.5 1 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุภาพร สิงห์นลินธร 
ม.5 2 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุภาณ ี นาคบุตรศร ี
ม.5 3 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง อนุสรา วันธงไชย 
ม.5 4 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สินาภรณ ์ นันทกุล 
ม.5 5 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว รัศม ี พรมแสนปัง 
ม.5 6 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง บุญญาพร สาฆ้อง 
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ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ม.5 7 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง เพ็ญศร ี ทองทวี 
ม.5 8 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ดวงมณ ี วรรณสุทธ์ิ 
ม.5 9 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง วราภรณ ์ ช่ืนตา 
ม.5 10 ก32904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.5 1 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุภาพร สิงห์นลินธร 
ม.5 2 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง สุภาณ ี นาคบุตรศร ี
ม.5 3 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง อนุสรา วันธงไชย 
ม.5 4 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สินาภรณ ์ นันทกุล 
ม.5 5 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว รัศม ี พรมแสนปัง 
ม.5 6 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง บุญญาพร สาฆ้อง 
ม.5 7 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง เพ็ญศร ี ทองทวี 
ม.5 8 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ดวงมณ ี วรรณสุทธ์ิ 
ม.5 9 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง วราภรณ ์ ช่ืนตา 
ม.5 10 ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สุหัธยา เงินขาว 
ม.6 1 - 5 ก33901 แนะแนว นางสาว ณภัทร รัศมีธรรม 
ม.6 6 - 10 ก33901 แนะแนว นาง อุทุมพร พวกขุนทด 
ม.6 1 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย วิทยา วงศ์กลาง 
ม.6 2 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย ภัทราวุธ เพ็งสา 
ม.6 3 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย วิทยา เสนาเสถียร 
ม.6 4 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาย ภาณุพงษ ์ ศรีพันธบุตร 
ม.6 5 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง มะลิวลัย ์ ศรีตระกูล 
ม.6 6 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว สิริพร โสมา 
ม.6 7 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ศิริพรรณ ชุมปัญญา 
ม.6 8 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว รัศม ี ดินประเสริฐสัตย ์
ม.6 9 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นาง ยุภาวด ี กาหาวงศ์ 
ม.6 10 ก33903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางสาว ชลลดา ประเสริฐ 

 
มีหน้าที ่ 1. จัดการสอบแก้ตัวให้นักเรียนในรายวิชาต่างๆตามรายชื่อที่นักเรียนได้ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
วันที่ 6-12 มกราคม 2564 
            2. ส่งผลการสอบแก้ตัวจ านวน 1 ชุด ที่งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 
 


