
ล าดับ ชั้น/ห้อง รหัส ชื่อสกุล พีงประสงค์ ไม่พีงประสงค์ โดยรวม
1 ม.5/4 06778 นางสาวสุชาดา ค าปวนโห้ง -100 -100 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม

2 ม.5/4 08317 นางสาวจรัญญา เรืองจันทร์ -100 -100 บ าเพ็ญประโยชน์

3 ม.5/4 08321 นางสาวนิชธาวัลย์ บุญจันทร์ -100 -100 เชิญผู้ปกครอง

4 ม.5/4 08326 นางสาววรวลัญช์ นาเล่ือน -100 -100 แจ้งผู้ปกครอง

5 ม.5/4 08328 นางสาวศุภาวดี นาคอนันต์ -100 -100 ว่ากล่าวตักเตือน

6 ม.5/5 07449 นายมารุเดช เกตุบุญนาค -100 -100 ส่งเสริม

7 ม.5/5 07939 นายสาริศ อภิวัฒนกุล -100 -100 ยกย่องชมเชย

8 ม.5/4 06766 นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์ -82 -82 มอบเกียรติบัตร

9 ม.5/5 07919 นายสุวสัณห์ ยอดสร้อย -82 -82 เด็กดียอดเยี่ยม

10 ม.5/4 08350 นางสาวจุฑาพร ทองเกต 2 -83 -81
11 ม.5/4 06855 นางสาวโชติกา บาคมันน์ -78 -78
12 ม.5/4 06917 นางสาวโสรญา เรืองโรจน์ 2 -79 -77
13 ม.5/4 06868 นางสาวสลิลทิพย์ อุปรไมยมาศ 8 -82 -74
14 ม.5/4 06966 นางสาวเอมวะลี หล้าพวง -69 -69
15 ม.5/5 06879 นายจตุพงษ์ รักษาทรัพย์ -69 -69
16 ม.5/5 06961 นางสาวปิยนุช กล่ินหอม -64 -64
17 ม.5/5 06891 นายศักดินนท์ บูรณะ -63 -63
18 ม.5/5 07483 นายอนิรุทร์ ดรุณพันธ์ -62 -62
19 ม.5/4 08315 นายพุทธิพร ชิตพิทักษ์ 6 -63 -57
20 ม.5/2 08301 นายตรีเทพ ศรีเหรา 10 -66 -56
21 ม.5/2 08899 นางสาวมนัสพร จุนาพงษ์ 10 -65 -55
22 ม.5/4 08319 นางสาวธนฉัตร ประสพผล -55 -55
23 ม.5/3 07446 นายภานุพงศ์ ส าราญร่ืน 10 -64 -54
24 ม.5/5 06882 นายดนุพร ช่วยตัว 2 -54 -52
25 ม.5/5 06993 เด็กชายศุภกิจ ดิษฐ์จาด -47 -47
26 ม.5/3 06713 นางสาวณัฐริกา ชาญเชี่ยว 14 -60 -46

รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์



27 ม.5/2 08898 นางสาวปนัดดา ปานพรม 10 -55 -45
28 ม.5/4 06853 นางสาวชนิดา คาซาโน่ 6 -50 -44
29 ม.5/5 06798 นายศิวกร กาเผือก -43 -43
30 ม.5/2 06808 นางสาวจริยา พลจางวาง 10 -52 -42
31 ม.5/5 06994 นายศุภชัย สรษณะ 2 -42 -40
32 ม.5/4 06997 นายสหรัฐ ไชยสม 2 -41 -39
33 ม.5/4 08316 นายภุชเคนทร์ ลีลสุนทเลิศ -39 -39
34 ม.5/4 07107 นางสาวศศิวิมล นุชนุสิทธิ์ 2 -41 -39
35 ม.5/5 06839 นายพงศธร กันเมือง 2 -41 -39
36 ม.5/5 06916 นางสาวสุวนันท์ พันธ์พรม -39 -39
37 ม.5/4 06869 นางสาวสุภัสตรา โคมหา -38 -38
38 ม.5/5 06955 นางสาวทัศนีย์ ไพยเคียน -37 -37
39 ม.5/4 06843 นายอรรถวิทย์ ค้างคีรี -36 -36
40 ม.5/4 06856 นางสาวณัฐณิชา แซ่เตีย -36 -36
41 ม.5/4 06915 นางสาวสิริธิดา คงประจักษ์ -36 -36
42 ม.5/5 06982 นายนพกร สุมาลุย์ -36 -36
43 ม.5/2 06715 นางสาวนภัสสร สีสเกตุ 12 -46 -34
44 ม.5/2 06720 นางสาวประกาเฌอ เต้นปักษี 22 -55 -33
45 ม.5/5 06777 นางสาวสุกัญญา นามเพราะ 2 -34 -32
46 ม.5/2 06772 นางสาวรัตน์ติกาน ฤทธิเดช 10 -41 -31
47 ม.5/2 06818 นางสาวรัชฎา นาคประเสริฐ 10 -41 -31
48 ม.5/4 06960 นางสาวปิยฉัตร จินดาวงษ์ -31 -31
49 ม.5/1 06731 นางสาวสมิตา เครเคอร์ 2 -31 -29
50 ม.5/3 07478 นางสาวกนกวรรณ โกเมน 18 -47 -29
51 ม.5/4 08332 นางสาวอโรชา ภักดีคล้าย 10 -39 -29
52 ม.5/5 08338 นางสาวกรกต สนธิสวัสด์ิ -28 -28
53 ม.5/5 06884 นายธีรนัย เพชรมณี 4 -31 -27
54 ม.5/2 06697 นายธนากร ห่วงไธสง 10 -36 -26



55 ม.5/4 06873 นางสาวอินทิรา นัติพันธุ์ -26 -26
56 ม.5/4 08329 นางสาวสลิลทิพย์ จิตค านึง -26 -26
57 ม.5/5 06929 นายชัยชาญ แก้วเกล้ียง -26 -26
58 ม.5/5 07452 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเทพ 4 -27 -23
59 ม.5/2 06807 นางสาวเกษร ไกรยวุธ 10 -32 -22
60 ม.5/1 06738 นายจอห์นลอยด์ กอร์โดเวส 8 -29 -21
61 ม.5/2 06814 นางสาวทิพวัลย์ จอหอ 10 -31 -21
62 ม.5/2 08306 นางสาวนาตาลี ปัญญาวัน 10 -31 -21
63 ม.5/4 06893 นายศิวะ พรหมทอง 6 -27 -21
64 ม.5/5 07498 นายชวัลวิทย์ สุขล้ิม 4 -25 -21
65 ม.5/2 06840 นายลีรวิชญ์ จิตรมุ่ง 10 -30 -20
66 ม.5/4 06900 นางสาวกุลธิดา บุญฤทธิ์ -20 -20
67 ม.5/5 06968 นายกิตติ ปัตถะมา -19 -19
68 ม.5/5 06986 นายพัชรพล ศรีวิเชียร -19 -19
69 ม.5/3 06959 นางสาวเบญญาภา มีเพียร 10 -28 -18
70 ม.5/3 07912 นางสาวรัชนี ขนานแก้ว 10 -28 -18
71 ม.5/4 08331 นางสาวอมรลดา หนูคง -18 -18
72 ม.5/5 06885 นายบัณฑิต รักเหล่า -18 -18
73 ม.5/5 06948 นายอดิศร อ่อนเกตุพล -18 -18
74 ม.5/3 06858 นางสาวธนัยพร พูลสิน 16 -33 -17
75 ม.5/3 07451 นางสาวพิมพ์ลภัส เรืองสูง 10 -27 -17
76 ม.5/2 06782 นางสาวอุรชา ชนะพล 10 -26 -16
77 ม.5/4 06860 นางสาวพรกมล กุลทอง -16 -16
78 ม.5/5 07444 นางสาวจุฬารัตน์ มาไพล -16 -16
79 ม.5/1 06706 นางสาวจันทรัตน์ หัสดี 6 -21 -15
80 ม.5/3 07934 นางสาวอารยา เป็นสุข 10 -25 -15
81 ม.5/4 08324 นางสาวรสสุคนธ์ เพิม่พูน -15 -15
82 ม.5/5 06972 เด็กชายเจษฏา เสน่ห์ดี -15 -15



83 ม.5/1 06712 เด็กหญิงญาณกานต์ ศรีทอง 14 -28 -14
84 ม.5/2 08309 นางสาวผกาวดี ช่วงชุณส่อง 10 -24 -14
85 ม.5/3 06789 นายณัฐดนัย จันทมาศ 10 -24 -14
86 ม.5/3 06758 นางสาวชนัญญา พันธุดิ์ษย์ 10 -24 -14
87 ม.5/4 06871 นางสาวอนุสรา ประจักษ์สกุล 8 -22 -14
88 ม.5/5 06754 นายอภิสิทธิ ์เพ็ชรบุรี -14 -14
89 ม.5/2 06796 นายภานุวัฒน์ คงหอม 10 -23 -13
90 ม.5/4 08322 นางสาวเพชรรัตน์ จันเทพา 2 -15 -13
91 ม.5/5 08334 นายนนทกร วิริยะจรรยงค์ 2 -15 -13
92 ม.5/1 06718 นางสาวปฏิมาภรณ์ ด่านสวัสด์ิ 24 -36 -12
93 ม.5/4 06511 นายจิรวัฒน์ ชูมณี 10 -22 -12
94 ม.5/2 08892 นางสาวธนพร เทพนิมิตร 10 -21 -11
95 ม.5/5 06836 นายบารเมษฐ์ วังโส -11 -11
96 ม.5/2 06813 นางสาวฐานิกา อินทะสร้อย 10 -20 -10
97 ม.5/3 06767 นางสาวพิกุลแก้ว ปัจฉิม 14 -24 -10
98 ม.5/5 06969 นายกิตติพงษ์ ไชยส าแดง -10 -10
99 ม.5/5 06965 นางสาวศิริกาญจนา ซุนเสนา -10 -10

100 ม.5/2 06914 นางสาวสโรฌา มากอินทร์ 10 -19 -9
101 ม.5/2 08877 นางสาววริดา เมืองมูล 10 -19 -9
102 ม.5/3 07440 นางสาวกชรัตน์ ศรีมา 14 -23 -9
103 ม.5/1 06709 นางสาวฉัตรอัญฎา ศรีคงแก้ว 4 -12 -8
104 ม.5/1 06725 นางสาวแพรววนิต มีเพียร 2 -10 -8
105 ม.5/2 06741 นายณัฐดนัย บัวจันทร์ 10 -18 -8
106 ม.5/3 06897 นายอัศวเดช เพชรหนู 14 -22 -8
107 ม.5/5 06831 นายณัฐวุฒิ แก้วพืช -8 -8
108 ม.5/5 06881 นายจีรพัฒน์ พวงทอง -8 -8
109 ม.5/5 07938 นายวราเทพ ภักดี -8 -8
110 ม.5/5 08399 นายสการณ์ สุขบุญ 2 -10 -8



111 ม.5/3 06793 นายปรมัตถ์ ไชยหาญ 16 -23 -7
112 ม.5/3 06963 นางสาววรัญญา วิหกเหิร 14 -21 -7
113 ม.5/1 06734 นางสาวสุนิสา ดีเบนนัท 4 -10 -6
114 ม.5/3 06809 นางสาวจีรวรรณ โชติช่วง 14 -20 -6
115 ม.5/3 07004 นางสาวนิลาวัลย์ ไชยราช 10 -16 -6
116 ม.5/5 06875 นายกิตติธัช อาวุธเพชร -6 -6
117 ม.5/5 07002 นายอรัญ วงศ์ประสาร 2 -8 -6
118 ม.5/5 07102 นายณัฐพล พวงจันทร์ 10 -16 -6
119 ม.5/4 07007 นางสาวปิยะรัตน์ ช านะหาญ -5 -5
120 ม.5/4 08323 นางสาวแพรตะวัน จันทรมณี -5 -5
121 ม.5/4 08330 นางสาวอภิญญา คงขุ่ย -5 -5
122 ม.5/5 06830 นายณัฐวัฒน์ อุ่นค า -5 -5
123 ม.5/5 08336 เด็กหญิงโชติกา เอี่ยมสุทธิ์ 10 -15 -5
124 ม.5/2 08307 นางสาวปทิตตา พัฒนพิขากร 10 -14 -4
125 ม.5/4 06834 นายทิวากร ต๊ิดอี่พันธุ 22 -26 -4
126 ม.5/5 06865 นางสาววนิดา รัตนศรีสุข 2 -6 -4
127 ม.5/2 07914 นายนิพิฐพนธ์ เจริญสุข 10 -13 -3
128 ม.5/2 08302 นางสาวจามรี ศรีใหม 10 -13 -3
129 ม.5/3 06787 นายชาญชัย ศรีน้อย 12 -15 -3
130 ม.5/3 08371 นางสาวแพรวโพยม สามารถ 10 -13 -3
131 ม.5/5 06876 นายกิตติพันธ์ ศิริมา -3 -3
132 ม.5/1 06705 นางสาวกุลกนิษฐ์ แข่งขัน 4 -6 -2
133 ม.5/2 06780 นางสาวสุพัตรา นาคกราย 16 -18 -2
134 ม.5/2 06820 นางสาววัชรี ทวีมงคลชัย 14 -16 -2
135 ม.5/2 08308 นางสาวผกามาศ ไชยโชติ 13 -15 -2
136 ม.5/2 08312 นางสาวอรุณศิริ ทองแดง 10 -12 -2
137 ม.5/1 07910 นายรัตนศักด์ิ สัตถาภรณ์ 4 -5 -1
138 ม.5/1 06717 นางสาวบุษบา อาจกล้า 6 -7 -1



139 ม.5/3 06978 นายธนภัทร เลิศปาน 14 -15 -1
140 ม.5/3 06774 นางสาวศศิธร สองเมือง 14 -15 -1
141 ม.5/4 08325 นางสาววชิราฎา มีเดช 12 -13 -1
142 ม.5/5 06890 นายวรวิช พรหมช่วย -1 -1
143 ม.5/2 06768 นางสาวไพลิน ใต้ราชโพธิ์ 10 -10
144 ม.5/2 06817 นางสาวพชรพร วรรณดี 10 -10
145 ม.5/2 08305 นางสาวธนาภรณ์ ค าเรือง 10 -10
146 ม.5/2 08310 นางสาวพรธีรา เทพเทียนชัย 10 -10
147 ม.5/5 06933 นายเทวรรณ ไมกี้ รูบีซ่ัม
148 ม.5/1 06710 นางสาวชญานิน บัณฑิศักด์ิ 6 -5 1
149 ม.5/1 06761 นางสาวธนัชชา ปูนสันเทียะ 14 -13 1
150 ม.5/1 06764 นางสาวปนัดดา จันทร์อินทร์ 14 -13 1
151 ม.5/1 06771 นางสาวรัฐภัทร บุญทัน 26 -25 1
152 ม.5/3 06802 นายสุริยา ศรีสุข 14 -13 1
153 ม.5/1 06695 นายทนงศักด์ิ แจ่มศรี 18 -16 2
154 ม.5/1 06765 นางสาวพรรณนพรัตน์ วงศ์สุวรรณ 22 -20 2
155 ม.5/2 06696 นายธนภูมิ สมวงศ์ 12 -10 2
156 ม.5/2 06701 นายศักดินนท์ ศรีฟ้า 16 -14 2
157 ม.5/2 06745 นายน าชัย อัศวเทวัญ 10 -8 2
158 ม.5/3 06719 นางสาวปทุมพร ทองสิน 10 -8 2
159 ม.5/1 06698 นายประกฤษฏิ ์คุณหงษ์ 12 -9 3
160 ม.5/1 06700 นายมนัสวี เจริญวิริยะภาพ 34 -31 3
161 ม.5/1 06769 นางสาวฟ้ารุ่ง วะสาร 6 -3 3
162 ม.5/3 06739 นายเจมส์หลุยส์ กอร์โดเวส 32 -29 3
163 ม.5/3 06903 นางสาวชลชินี เพ็ชรนา 10 -7 3
164 ม.5/1 07933 นางสาวณัฐกานต์ เกื้อกิ้ม 18 -14 4
165 ม.5/2 06848 นางสาวกัลยรัตน์ มนัสสา 15 -11 4
166 ม.5/3 07441 นายวันรวย บุญส่ง 14 -10 4



167 ม.5/1 08300 นายภคินนัย ชมภูนุช 6 -1 5
168 ม.5/1 06776 นางสาวสาริญา ศุภราช 5 5
169 ม.5/2 06742 นายณัฐดนัย เพ็ชรหับ 10 -5 5
170 ม.5/2 06730 นางสาวสถิตาภรณ์ แตงอ่อน 10 -5 5
171 ม.5/2 06773 นางสาวลักษณาลี พาลีกันฑ์ 10 -5 5
172 ม.5/3 06703 นางสาวกมลพรรณ ประหา 10 -5 5
173 ม.5/3 06735 นางสาวสุพัชรา หิรัญ 10 -5 5
174 ม.5/3 06819 นางสาวเลล่า แมกกราวี 10 -5 5
175 ม.5/3 06953 นางสาวกิ่งกาญจน์ เพ็งสุข 10 -5 5
176 ม.5/2 06805 นางสาวกัญญ์ธีรา มุกสิกกลาย 10 -4 6
177 ม.5/1 06708 นางสาวจุฑามาศ สองเมือง 8 -1 7
178 ม.5/2 06694 นายเจษฎา อ านาจเจริญ 10 -3 7
179 ม.5/2 06854 นางสาวชลธิฌา สุขสนิท 15 -8 7
180 ม.5/2 06910 นางสาวมาริสา มีเพียร 20 -13 7
181 ม.5/2 07005 นางสาวประทุมมา ดอนปราบ 10 -3 7
182 ม.5/3 06833 นายทินกร กิจก่อทรัพย์ 12 -5 7
183 ม.5/3 07442 นายยุทธินันท์ ค าบอน 10 -3 7
184 ม.5/5 06743 นายณัฐพัฒน์ อิ่นค า 22 -15 7
185 ม.5/5 08339 เด็กหญิงภรณ์พรรณ สังข์ทอง 10 -3 7
186 ม.5/1 07100 นางสาวสุชาวดี เสือเอี่ยม 14 -6 8
187 ม.5/3 06803 นายอุดมศักด์ิ เกื้อนะ 16 -8 8
188 ม.5/1 06770 นางสาวมาริษา ปากกาขีด 14 -5 9
189 ม.5/1 06711 นางสาวชฎาพร พันธ์สง่า 24 -14 10
190 ม.5/2 06716 นางสาวนุสรา บรรจง 10 10
191 ม.5/3 06883 นายธนรัตน์ บุญสิน 20 -10 10
192 ม.5/3 06721 นางสาวปวริศา สุวรรณข า 10 10
193 ม.5/3 06864 นางสาวลักษิกา พ่วงเดช 10 10
194 ม.5/3 06870 นางสาวเสาวนีย์ สมใจหมาย 10 10



195 ม.5/5 06990 นายวรุตม์ จันทร์สม 34 -24 10
196 ม.5/3 06746 นายพัฒศกร จันทวงษ์ 14 -3 11
197 ม.5/3 06826 นางสาวอาทิติยา อินทรคช 15 -4 11
198 ม.5/1 06811 นางสาวเจนจิรา ต้นศรี 12 12
199 ม.5/2 08303 นางสาวญาตาวี หวัง่ประดิษฐ์ 13 -1 12
200 ม.5/3 06899 นางสาวกันยารัตน์ ภูพันนา 12 12
201 ม.5/2 06744 นายธนกร พรหมสุทธิ์ 13 13
202 ม.5/1 06737 นางสาวอัญชิสา บุญมี 22 -5 17
203 ม.5/1 06755 นางสาวกนกพิชญ์ สิทธยางกูร 30 -10 20
204 ม.5/2 08313 นางสาวอารีษา ศรีทอง 20 20
205 ม.5/1 06779 นางสาวสุนิตา บาททาไร 28 -5 23
206 ม.5/1 06749 นายภิรพล เยาวนานนท์ 34 -5 29
207 ม.5/3 06901 นางสาวแคทลียา สุขเจริญ 37 -5 32
208 ม.5/1 06693 นายกัญจน์ แก่นเฟือ่ง 38 -3 35
209 ม.5/1 06702 นางสาวกชกร สมสนอง 42 42


