
ล าดับ ชั้น/ห้อง รหัส ชื่อสกุล พีงประสงค์ ไม่พีงประสงค์ โดยรวม
1 ม.4/5 07285 นายวราเทพ ค าอ่อน -115 -115 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม

2 ม.4/4 07306 นางสาวมุกดาวัลย์ บุญเลิศ 10 -117 -107 บ าเพ็ญประโยชน์

3 ม.4/3 07231 นางสาวอจัลญา กล่ินสุคนธ์ -100 -100 เชิญผู้ปกครอง

4 ม.4/4 08427 นายจิตรกร รู้คุณ -100 -100 แจ้งผู้ปกครอง

5 ม.4/4 08859 นายจิตรกร คงด า -100 -100 ว่ากล่าวตักเตือน

6 ม.4/4 07353 นางสาวอุลัยวรรณ พาแพงน้อย -100 -100 ส่งเสริม

7 ม.4/5 08379 นายพงษ์ศักด์ิ พูลสวัสด์ิ -100 -100 ยกย่องชมเชย

8 ม.4/5 08442 นายอนาวิล จันทร -95 -95 มอบเกียรติบัตร

9 ม.4/5 07289 นายอภิวัฒน์ ลบพันทอง 1 -92 -91 เด็กดียอดเยี่ยม

10 ม.4/5 07497 นายภูสิทธิ ์บุญชุม -90 -90
11 ม.4/5 06892 นายศิริกร ภักดีก้านตง -89 -89
12 ม.4/2 08420 นางสาวกัญญาวีร์ มีแสง -84 -84
13 ม.4/3 07437 นางสาวทักษิณี ศิลป์ท้าว 4 -87 -83
14 ม.4/5 08441 นายอนันต์ ไต่ตาม -83 -83
15 ม.4/3 07344 เด็กหญิงนิตยา สังข์หอม -76 -76
16 ม.4/5 07226 นางสาวศิริขวัญ พลศรี -75 -75
17 ม.4/4 07250 นายยุทธนา ต้นสูง -73 -73
18 ม.4/3 07900 นางสาวพรกมล ด้านวิไล -72 -72
19 ม.4/4 07098 นายเขนยา นวการพิศุทธิ์ -72 -72
20 ม.4/3 07311 นางสาวศิริพร สุวรรณรัตน์ 4 -74 -70
21 ม.4/3 07267 นางสาวศิริพร อิศรางกูร ณ อยุธยา -69 -69
22 ม.4/5 06895 นายสุขสันต์ิ รักษาชาติ -69 -69
23 ม.4/3 07300 นางสาวธนัชญา เพ็งสกุล -65 -65
24 ม.4/4 07193 นายกิตติคุณ พุทไธสง -65 -65
25 ม.4/4 08426 นายกล้าณรงค์ อิ้ววังโส -65 -65
26 ม.4/4 07892 นายธีรภัทร เค้าสุวรรณ -62 -62

รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์



27 ม.4/5 07360 นายธนายุต เดชราช -58 -58
28 ม.4/3 07895 นางสาววนัสนันท์ คลังแก้ว 4 -58 -54
29 ม.4/5 07174 นางสาวจิรวดี นะคง 12 -64 -52
30 ม.4/3 07273 นางสาวอมรรัตน์ กุมพันธ์ -50 -50
31 ม.4/2 08423 นางสาวนริสรา ไกรเพชร -47 -47
32 ม.4/3 07340 นายอิศรา ทองเปีย่ม 6 -51 -45
33 ม.4/4 07384 นางสาวยุพารัตน์ พันวัน -45 -45
34 ม.4/5 06861 นางสาวพรชนก หาวิชา 10 -55 -45
35 ม.4/5 07901 นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น -43 -43
36 ม.4/5 07256 นางสาวจันทิมา สายทองดี 2 -43 -41
37 ม.4/5 08871 นางสาวกฤษณา ราชสีมา -40 -40
38 ม.4/3 07203 นายพรเทพ จันทร์ดี -39 -39
39 ม.4/3 07280 นายธนพล บุญรัตน์ -38 -38
40 ม.4/5 07277 นายเกียรติศักด์ิ มาตย์สุริย์ 2 -40 -38
41 ม.4/3 07243 นายธนพล มีเพียร -36 -36
42 ม.4/3 07207 นายวีระชัย หัวค า -35 -35
43 ม.4/4 07251 นายสิรวิชญ์ เกล้ียงเกลา -35 -35
44 ม.4/5 07376 นายอัษฎาวุฒิ แท่นแสง -35 -35
45 ม.4/5 08439 นายเจษฎา ชมเชย -35 -35
46 ม.4/4 08428 นายดามิน ด่านสันติกุล -34 -34
47 ม.4/4 07383 นางสาวปานวลี สุขใส 10 -44 -34
48 ม.4/2 07167 นายอรรถพล สายบุญนาม 5 -38 -33
49 ม.4/2 07185 นางสาววฤดี จันทร์ผ่อง -33 -33
50 ม.4/5 07156 นายทรงยศ ชาวบ้านกร่าง -33 -33
51 ม.4/2 07146 นางสาวสุนิตา โคกสีนอก -32 -32
52 ม.4/5 07228 นางสาวสุธิดา อินทร์ประเสริฐ 12 -44 -32
53 ม.4/4 07322 นายธนภัทร อ่อนเย็น 14 -45 -31
54 ม.4/4 07216 นางสาวนิชนันท์ บัวสด -31 -31



55 ม.4/5 07281 นายธนวัฒน์ สังข์เงิน -30 -30
56 ม.4/5 07897 นายบารมี ทองศรี -30 -30
57 ม.4/2 08418 นายปัทพงศ์ สุขหอ 2 -31 -29
58 ม.4/4 07159 นายนพรัตน์ น้อยวัน 20 -49 -29
59 ม.4/2 07257 นางสาวจารุวรรณ วงษ์แสน -28 -28
60 ม.4/5 08895 นางสาวศศิธร ครามทา 12 -40 -28
61 ม.4/4 07931 นายเกียรติพงค์ หนูแก้ว 6 -33 -27
62 ม.4/2 07130 นางสาวดวงกมล ไชยสม 5 -31 -26
63 ม.4/4 07154 นายชิษณุพงษ์ สุวรรณชัด -26 -26
64 ม.4/4 08435 เด็กหญิงแพรพลอย เด็กหลี 4 -30 -26
65 ม.4/3 07301 นางสาวปิยาภัสร์ รชิตตระกูล -25 -25
66 ม.4/4 07310 นางสาวศรารัตน์ เทศรัตน์ 15 -40 -25
67 ม.4/5 06794 นายพีระพงษ์ บุญนวล -25 -25
68 ม.4/5 07375 นายอภิสิทธิ ์พรหมเจริญ -25 -25
69 ม.4/5 08383 นายนันทิพัฒน์ ประทุมแสง 1 -26 -25
70 ม.4/5 08443 นางสาวทนิกา ชุติธนวงศ์ -25 -25
71 ม.4/4 07194 นายณัฐวุฒิ เพชรหับ 2 -26 -24
72 ม.4/4 07319 นายณพวัฒน์ ฮัดไข่ 26 -50 -24
73 ม.4/4 08434 นางสาวนรนารถ พรหมแก้ว 11 -35 -24
74 ม.4/5 07314 นางสาวอิสริยาภรณ์ ผุดผ่อง 4 -28 -24
75 ม.4/2 07222 นางสาวมาริษา ด้วงสิน -23 -23
76 ม.4/3 07271 นางสาวสาวิตรี เขียวพิมพ์ -23 -23
77 ม.4/3 07313 นางสาวอริศรา พิมพ์พานิช -23 -23
78 ม.4/3 07345 นางสาวมุทิตา แสงอุทัย -23 -23
79 ม.4/3 07346 นางสาววินิดา รัตนรักษ์ -23 -23
80 ม.4/3 07908 นางสาวเพ็ญพิชชา พละสุ -23 -23
81 ม.4/4 07357 นายชัยณรงค์ แก้วประเสริฐ 2 -24 -22
82 ม.4/2 07200 นายธเนศ จีนศรีคง 4 -25 -21



83 ม.4/2 07135 นางสาวพรนพา จันทร์ใต้ 5 -26 -21
84 ม.4/2 07138 นางสาวมุทิตา สิงห์แป -21 -21
85 ม.4/5 07249 นายเมธากร ศรีสุขา 2 -23 -21
86 ม.4/5 07329 นายภควัฒน์ จิตปัญญา 1 -22 -21
87 ม.4/2 07197 นายธนพร คุ้มพร้อม 12 -32 -20
88 ม.4/5 08445 นางสาวยุพารัตน์ ประสมศรี -20 -20
89 ม.4/5 08444 นางสาวพบพร แสงศรี -19 -19
90 ม.4/2 07149 นายกรวิชญ์ ชูหอยทอง 3 -21 -18
91 ม.4/2 07342 นางสาวณัญชา ด าเอี่ยม 5 -21 -16
92 ม.4/3 07299 นางสาวเทวรีย์ เดชพิชัย 9 -25 -16
93 ม.4/5 07888 นางสาวนุร์อัย เทศนอก -16 -16
94 ม.4/2 07181 นางสาวปิยฉัตร ผิวนิล -15 -15
95 ม.4/2 07225 นางสาวศรัณย์พร สุวพัฒน์ -15 -15
96 ม.4/2 07269 นางสาวสรณ์สิริ บุญศรี -15 -15
97 ม.4/3 08360 นายณัฐภัทร สีนาเวช -15 -15
98 ม.4/4 07162 นายเรืองวุฒิ พ่อครวงศ์ -15 -15
99 ม.4/4 07507 นายอิทธิชัย มีเพียร 10 -25 -15

100 ม.4/3 07212 นางสาวเจฎฎาพร กิ่งจันทร์ 6 -20 -14
101 ม.4/2 07131 นางสาวธนิสรา ศรีใส -13 -13
102 ม.4/4 08433 นางสาวกวินนาฎ มิ่งศิริ 10 -23 -13
103 ม.4/4 07195 นายไตรภพ สะตามัน -12 -12
104 ม.4/5 07282 นายเปีย่มศักด์ิ เพ็งสุข 1 -13 -12
105 ม.4/3 07187 นางสาวสุพรรษา กิ่งชา 10 -21 -11
106 ม.4/3 07275 นางสาวอาทิตยา ลาสมัน 4 -15 -11
107 ม.4/4 08431 นายศักดาเดช บุญช่วย 4 -15 -11
108 ม.4/4 08436 นางสาวรัตติกาล เบ้าหล่อเพชร -11 -11
109 ม.4/5 08446 นางสาวสุจิตรา แก้วพวง 4 -15 -11
110 ม.4/2 07151 นายจตุพล ชูกุล 3 -13 -10



111 ม.4/2 08419 เด็กชายรัตนมงคล ค าลือ -10 -10
112 ม.4/2 07229 นางสาวสุพิชชา  อินทรประสิทธิ์ -10 -10
113 ม.4/3 07240 นายเจนณรงค์ ณ อุดร -10 -10
114 ม.4/4 07352 นางสาวอาทิตยา บุญมี -10 -10
115 ม.4/5 07379 นางสาวชณิภรณ์ วัฒนศรัณย์ -10 -10
116 ม.4/3 07272 นางสาวอณัฐฌา ราชาภักดี -9 -9
117 ม.4/1 07183 นางสาววดีทวิน ไรมาจี 8 -16 -8
118 ม.4/2 07254 นายอธิป อินทร์ปิน 3 -11 -8
119 ม.4/2 07186 นางสาววีรวรรณ สุมาลุย์ -8 -8
120 ม.4/2 07302 นางสาวพรนภัส หาค า -8 -8
121 ม.4/2 07247 นายปัณชญา ปราสาด อะดีการี 9 -16 -7
122 ม.4/3 07906 นางสาวพลอยตะวัน จันทรมณี 4 -11 -7
123 ม.4/4 07291 นายเอกธนรัฐ จิตโสภา 22 -29 -7
124 ม.4/4 07495 นายวรภพ พัฒน์เอี่ยม 22 -29 -7
125 ม.4/1 07118 นายภัทรพล อรนพ ณ อยุธยา 4 -10 -6
126 ม.4/3 07366 นายวุฒิพันธ์ บุญจันทร์ -6 -6
127 ม.4/3 07172 นางสาวจริยากร ทองสุวรรณ 10 -16 -6
128 ม.4/4 08429 นายธนากร หล้าแหล่ง 4 -10 -6
129 ม.4/2 07163 นายวรโชติ ศรีมา 5 -10 -5
130 ม.4/2 07165 นายวรายุทธ พรหมทอง -5 -5
131 ม.4/2 07509 นางสาวสุชัญญา เดชมนูธรรม -5 -5
132 ม.4/3 07227 นางสาวสุธิดา โคธา -5 -5
133 ม.4/3 07233 นางสาวอัญญรัตน์ อินทรักษ์ 10 -15 -5
134 ม.4/3 07298 นางสาวจุฑามาศ ปิโย -5 -5
135 ม.4/4 08880 นายเกษมสันต์ ชัยรัตน์ -5 -5
136 ม.4/2 07129 นางสาวญาดา แก้วสีขาว -4 -4
137 ม.4/5 07270 นางสาวสาธิตา เมฆเสน 14 -18 -4
138 ม.4/5 07305 นางสาวมัณตรินี หลีจันทร์ 6 -10 -4



139 ม.4/1 07110 นายเกรียงไกร ปิน่เปีย 8 -11 -3
140 ม.4/2 07121 นายสุเทพ โสมทอง 5 -8 -3
141 ม.4/2 07178 เด็กหญิงบุษบา สุขสนิท 5 -8 -3
142 ม.4/4 07253 นายอดิศักด์ิ พูมมะลา 12 -15 -3
143 ม.4/4 07893 นายอัศนี ดีหลี -3 -3
144 ม.4/4 08437 นางสาวศศิวิมล ทองไทย 6 -9 -3
145 ม.4/4 08438 นางสาวสาวิณี อมรินทร์ 2 -5 -3
146 ม.4/1 07147 นางสาวสุนิสา วาสินธุ์ 24 -26 -2
147 ม.4/1 08414 นางสาวบุตรนาง - 18 -20 -2
148 ม.4/2 07164 นายวรวิทย์ บุญทัน 5 -7 -2
149 ม.4/3 07180 นางสาวปาริฉัตร สิมสีดา 8 -10 -2
150 ม.4/5 08382 นางสาวภานุชนารถ ประสมศรี 4 -5 -1
151 ม.4/1 07128 นางสาวชิดชนก หนูขาว 8 -8
152 ม.4/2 07171 นางสาวกุลนันทน์ พัฒน์แก้ว
153 ม.4/2 07175 นางสาวฉัตรกมล บัวนาก
154 ม.4/2 07210 เด็กหญิงกัญญ์วรา นุ่นด า
155 ม.4/2 07308 นางสาววรรณกานต์ ทองรักษ์
156 ม.4/2 08422 นางสาวธิตินันท์ ชินค า
157 ม.4/3 07189 นางสาวอักษราภัค ชัยบุตร
158 ม.4/4 08432 นายหม่อน ณ สาร เฟรชินสกี้ 15 -15
159 ม.4/4 07294 นางสาวเกตุวลี ใจละดี
160 ม.4/1 08412 นางสาวกัญญาภัค สุขขี 6 -5 1
161 ม.4/1 07114 นายธนการุณณ์ ก่ าน้ าจั้น 8 -6 2
162 ม.4/1 07117 นายนันทวุธ สุขสม 2 2
163 ม.4/1 07179 เด็กหญิงประกายกานต์ ฤทธิทิศ 22 -19 3
164 ม.4/1 07223 นางสาวเมนุกา ไร 8 -5 3
165 ม.4/2 07152 นายเฉลิมพงศ์ พุม่เจริญ 3 3
166 ม.4/3 07202 นายเผดิมศักด์ิ ประเสริฐศรี 8 -5 3



167 ม.4/1 07116 นายธรรณพันธ์ พลศิริ 4 4
168 ม.4/1 07155 นายณัฐกร ไพศูนย์ 12 -8 4
169 ม.4/2 07126 นางสาวจิดาภา จอมนุ้ยกุล 5 5
170 ม.4/4 08430 นายพิตตินันท์ ช่วยบ ารุง 15 -10 5
171 ม.4/3 07889 นางสาวศศิภา เพชรอาวุธ 6 6
172 ม.4/1 07112 นายณัฐชนน รัตนรักษ์ 10 -3 7
173 ม.4/1 07148 นางสาวสุภิญญา ศรีวิลัย 12 -5 7
174 ม.4/4 07320 นายณัฐพล ผลจันทร์ 7 7
175 ม.4/1 07115 นายธนาคาร สุวรรณทา 8 8
176 ม.4/3 08425 นายคมชาญ แก้วนิล 22 -14 8
177 ม.4/2 07259 นางสาวฐาปณีย์ ทองศรี 13 -3 10
178 ม.4/5 07276 นายกิตติศักด์ิ ศรีแสง 28 -18 10
179 ม.4/1 07387 นางสาวอาซีซ่าร์ บินต้ีฮะหมัด 22 -10 12
180 ม.4/1 08415 นางสาวภคพร บุญสนอง 28 -16 12
181 ม.4/1 07909 นายสรวิทย์ เอี่ยมแจง 28 -15 13
182 ม.4/1 07125 นางสาวกมลรัตน์ อ่อนทอง 16 -3 13
183 ม.4/1 08417 นางสาววราภรณ์ เลิศปาน 16 -3 13
184 ม.4/1 07137 นางสาวมณิชยา ขันพันธ์ 24 -10 14
185 ม.4/3 07127 นางสาวชลธิชา ฟริทซ์ 14 14
186 ม.4/1 07120 นายศาสตราวุธ ศรีคิรินทร์ 18 -3 15
187 ม.4/1 07133 นางสาวนัทธมน รัตนรักษ์ 16 -1 15
188 ม.4/5 07905 นายจิรเมธ แสงสุวรรณ 90 -73 17
189 ม.4/1 07132 นางสาวธัชมนตร์ บุญทัน 18 18
190 ม.4/1 07140 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูมาส 22 -4 18
191 ม.4/1 07220 นางสาวพุทธภรณ์ นามบุญตา 24 -5 19
192 ม.4/1 07209 นายโสภณวิชญ์ แก้วท่าแค 20 20
193 ม.4/5 07335 นายอดิศักด์ิ สุรพันธุ์ 26 -3 23
194 ม.4/1 07142 นางสาววิชญาพร เมืองพรหม 37 -13 24



195 ม.4/1 07145 นางสาวสิริวรรณ ช้างต่อ 24 24
196 ม.4/1 07123 นายอมรพล เรืองจันทร์ 28 28
197 ม.4/1 07166 นายสุเมฆ ประจ าเมือง 36 -6 30
198 ม.4/1 07143 นางสาววิชิตา โปยิ้ม 52 -20 32
199 ม.4/1 07144 นางสาวสาธิตา กันทอง 98 -47 51
200 ม.4/1 08416 นางสาวภัทรา ขวัญสุวรรณ 82 -3 79


