
ล าดับ ชั้น/ห้อง รหัส ชื่อสกุล พีงประสงค์ ไม่พีงประสงค์ โดยรวม
1 ม.6/4 06526 นายพงศธร หงษ์อุดร -103 -103 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม

2 ม.6/4 06478 นายปฏิภาณ ครูซ -100 -100 บ าเพ็ญประโยชน์

3 ม.6/4 07875 นายปริญญา เหมทานนท์ -100 -100 เชิญผู้ปกครอง

4 ม.6/4 08378 นายวิศรุฒ เนาวาสน์ -100 -100 แจ้งผู้ปกครอง

5 ม.6/4 07056 นายกฤษฎา บุญกล้า -94 -94 ว่ากล่าวตักเตือน

6 ม.6/4 07876 นายสิทธิโชค สมหวัง 5 -98 -93 ส่งเสริม

7 ม.6/4 05964 นายณัฏฐชัย ประนมรัมย์ 5 -80 -75 ยกย่องชมเชย

8 ม.6/4 06117 นายจีรวัฒน์ เชื้อบ้านเกาะ 25 -100 -75 มอบเกียรติบัตร

9 ม.6/4 06411 นางสาวพลอยพิลาศ จินตโกศล 4 -78 -74 เด็กดียอดเยี่ยม

10 ม.6/3 06442 นายอดิเทพ ทองจุ้ย 8 -76 -68
11 ม.6/2 08366 นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์อินทร์ -66 -66
12 ม.6/3 06534 นางสาวจันทิมา ฉิมมาบล 10 -76 -66
13 ม.6/3 06406 นางสาวดวงฤทัย ขาวล้วน 3 -68 -65
14 ม.6/4 07485 เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีจันทร์โสม -65 -65
15 ม.6/3 07416 นางสาววรญา นภสินธุวงศ์ 5 -69 -64
16 ม.6/4 07093 นางสาวลลิตา ยอดจันทร์ -64 -64
17 ม.6/3 06525 นายปองพล บุตรสุวรรณ์ 5 -65 -60
18 ม.6/4 07105 นายภานุพงค์ พัฒนสิงห์ 25 -82 -57
19 ม.6/4 06473 นายณฐนนท์ ตองอ่อน -54 -54
20 ม.6/3 06440 นายศุกล ชูเมือง -50 -50
21 ม.6/4 07076 นางสาวณิชา ทับประโคน 14 -64 -50
22 ม.6/3 06318 นายสราวุธ การดี 22 -71 -49
23 ม.6/3 06375 นางสาวนันท์นภัส อุปรไมยมาศ 16 -65 -49
24 ม.6/3 06437 นายมนต์ธิชัย นามมนตรี 6 -54 -48
25 ม.6/4 06446 นางสาวชนาภัทร ผิวข า -48 -48
26 ม.6/4 06538 นางสาวธัญรัตน์ จารุศิริศิลป์ -48 -48

รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์



27 ม.6/2 07848 นายนพดล คุ้มพุฒ 12 -56 -44
28 ม.6/3 07865 นางสาวรัชนก ณ เชียงใหม่ 19 -63 -44
29 ม.6/2 06465 นางสาวอนงค์นาถ พรมมะดี -43 -43
30 ม.6/3 06351 นายณัฐชัย เทียนนาค 14 -56 -42
31 ม.6/3 06537 นางสาวทิพวรรณ จันทะปัน 10 -52 -42
32 ม.6/3 06369 นางสาวธัญชนก แก้ววัดปริง 35 -75 -40
33 ม.6/3 06460 นางสาวสุนิสา ไกรญาติ 25 -63 -38
34 ม.6/4 06353 นายณัฐพล ชูจันทร์ -38 -38
35 ม.6/2 06439 นายศรัญูญู เชื่อเพาะ 5 -42 -37
36 ม.6/2 06479 นายประยูร ขันอาสา 5 -42 -37
37 ม.6/2 06444 นางสาวเกตตะวัน อินทรักษ์ 8 -45 -37
38 ม.6/4 06436 นายภูวดล พนมใหญ่ 7 -44 -37
39 ม.6/3 06410 นางสาวผกาทิพย์ หันจรูญ 3 -39 -36
40 ม.6/3 07454 นางสาวกุลธิดา อุสาพรหม 15 -50 -35
41 ม.6/4 07055 นางสาววิภาวรรณ เกตุแก้ว -35 -35
42 ม.6/3 06452 นางสาวธีรดา ดอนทราย 19 -53 -34
43 ม.6/2 07850 นายณัฐวัฒน์ พิมพิเศษ 5 -37 -32
44 ม.6/3 07860 นายสิทธิพร แสนทิพย์ 18 -50 -32
45 ม.6/3 06386 นางสาวสุนันธิณี สารบูร 9 -41 -32
46 ม.6/3 07866 นางสาวศิรินณ์ทิพย์ ดวงจันทร์ 17 -49 -32
47 ม.6/2 06348 นายกุลเดช เวชพักตร์ 5 -36 -31
48 ม.6/4 06506 นางสาวอันนา โต๊ะแจะ 4 -35 -31
49 ม.6/2 07852 นางสาวชญานันท์ มัญแก้ว 2 -30 -28
50 ม.6/3 08394 นางสาวอธินีย์ สอดศรี -28 -28
51 ม.6/4 06619 นางสาวพรชิตา โพสาระ -28 -28
52 ม.6/3 06501 นางสาวพรรธิภา อินทชิต 11 -37 -26
53 ม.6/3 07868 นางสาวอัจฉราพร ประสงค์ศิริสกุล 14 -40 -26
54 ม.6/3 07858 นายธนพล เพชรหับ 18 -43 -25



55 ม.6/3 06518 นายธรดล ชูเชิด 14 -38 -24
56 ม.6/2 07476 นางสาวมัลลิกา อินทร์ศาสตร์ 2 -25 -23
57 ม.6/2 06356 นายธีรภัทร์ บรรจบราช 21 -42 -21
58 ม.6/2 07456 นางสาวพรพรรณ สารบัณฑิต 4 -24 -20
59 ม.6/3 06393 นายธวัฒน์ชัย มากทองน้อย 5 -25 -20
60 ม.6/3 07870 นางสาวธัญวรรณ ทองโชติ 12 -32 -20
61 ม.6/4 07940 นางสาวมิ่งมาตา โกดี 10 -30 -20
62 ม.6/2 08408 นางสาวมยุรินทร์ ดีเลิศ 1 -20 -19
63 ม.6/3 06427 นางสาวอารียา นิลกาเด็ด 6 -25 -19
64 ม.6/4 06514 นายณัฐพล ชื่นนอก -18 -18
65 ม.6/3 07861 นางสาวจิตชญานี สารสัตย์ 29 -46 -17
66 ม.6/2 06336 นางสาวรติกร หนูคล้าย -16 -16
67 ม.6/2 06401 นางสาวกาญจนา เพ็ชรมณี -16 -16
68 ม.6/3 06352 นายณัฐพล พิมพ์ประสงค์ 17 -33 -16
69 ม.6/3 06358 นายนิติพงษ์ หมู่ศิริ 49 -65 -16
70 ม.6/3 06360 นายศรยุทย์ ศรีสังข์ 2 -18 -16
71 ม.6/4 07489 นางสาวจิรารัตน์ อินทจักร -16 -16
72 ม.6/3 06357 นายธีรภัทร วิริยะจรรยงค์ 9 -24 -15
73 ม.6/4 06454 นางสาวนิภารัตน์ ศรีสังข์ -13 -13
74 ม.6/4 06428 นายจิระศักด์ิ มะสาทานัง 6 -18 -12
75 ม.6/2 06398 นายสุวิจักษณ์ สุวรรณเกิด 5 -16 -11
76 ม.6/2 07846 นางสาวระพีพร เครือวรรณ 10 -21 -11
77 ม.6/2 06458 นางสาวมิลค์ตรา แก้วประดิษฐ 8 -18 -10
78 ม.6/2 07857 นางสาววิการดา จอยซี -10 -10
79 ม.6/3 06471 นายชัยยศ พงศ์ฉบับนภา 5 -15 -10
80 ม.6/4 06684 นางสาวพรรณทิราภรณ์ อินทร์พรหม20 -30 -10
81 ม.6/2 06497 นางสาวธนิตา สุวรรณประภากร 1 -10 -9
82 ม.6/2 07856 นางสาววัลยา ศรีแผ้ว -9 -9



83 ม.6/3 07863 นางสาวฐิติญาภรณ์ ทองแดง 14 -23 -9
84 ม.6/2 06324 นางสาวธัญญลักษณ์ สมหวัง 13 -20 -7
85 ม.6/3 06434 นายพัสกร หลีวานิช 36 -43 -7
86 ม.6/3 08363 นางสาวนัฏฐการต์ ปัญญาวัน 6 -13 -7
87 ม.6/2 06331 นางสาวพรพิมล ช านาญ -6 -6
88 ม.6/2 06405 นางสาวชลิดา ทองทิพย์ -6 -6
89 ม.6/2 06461 นางสาวสุพัตรา ไชยะสุโข 2 -8 -6
90 ม.6/2 07045 นางสาวอิสราภรณ์ แวงค า -6 -6
91 ม.6/2 06377 นางสาวพรวิลัย ข าแผลง -5 -5
92 ม.6/2 06380 นางสาวพิมพ์ชนก วะเศษสร้อย -5 -5
93 ม.6/2 06382 นางสาวมาธวี สังข์ศรี -5 -5
94 ม.6/2 07046 นางสาวมุธิตา งามทรัพย์ -5 -5
95 ม.6/2 07854 นางสาวทิพย์เกษร สุขนิยม -5 -5
96 ม.6/2 08881 นางสาวจิราวรรณ พรมโคตร -5 -5
97 ม.6/3 07859 นายธีรธรรม เค้าสุวรรณ 68 -72 -4
98 ม.6/4 06412 นางสาวภรภัทร คุ้มทวี 9 -13 -4
99 ม.6/4 06503 นางสาววทันยา ชัยสงค์ฺ 4 -8 -4

100 ม.6/2 07461 นางสาววรรษพร ชมานนท์ 4 -6 -2
101 ม.6/2 08362 นางสาวอุไรพร วงษ์ปราง 8 -10 -2
102 ม.6/2 07855 นางสาวภาวิณี อมรินทร์ 4 -5 -1
103 ม.6/4 07059 นายวุฒิภูมิ ตรีรัตน์ 5 -6 -1
104 ม.6/2 06322 นางสาวญาดา ยันทอง 13 -13
105 ม.6/2 06384 นางสาววริษฐา พรมจันทร์
106 ม.6/2 06413 นางสาวภราดา สมใจหมาย
107 ม.6/2 06451 นางสาวธนภรณ์ ค าแก้ว
108 ม.6/4 06453 นางสาวนฤภร พรมรักษ์ 10 -10
109 ม.6/4 07873 นายธันวา เรืองศรี 4 -3 1
110 ม.6/3 06498 นางสาวนันทนัช มหาสุข 11 -8 3



111 ม.6/2 06573 นายอัษฎาวุธ ศรีสง่า 5 -1 4
112 ม.6/2 06445 นางสาวฉวีวรรณ สังดวงยาง 12 -8 4
113 ม.6/2 06499 นางสาวบุษกล พัฒน์หาญ 12 -8 4
114 ม.6/2 07853 นางสาวฐิติมา มีเพียร 4 4
115 ม.6/2 06373 นางสาวนวรัตน์ โชคเคล้าลาภ 5 5
116 ม.6/3 06355 นายทศพร เหมนะ 31 -26 5
117 ม.6/3 06349 นายคณาพงษ์ ชูนวลศรี 12 -5 7
118 ม.6/2 06466 นางสาวอรัญญา ชาดวง 8 8
119 ม.6/4 06421 นางสาวสุดารัตน์ รุ่งเรือง 8 8
120 ม.6/4 06577 นางสาวทนุธรรม พหลทัพ 14 -5 9
121 ม.6/4 07881 นายฤทธิเดช ชนะสิงห์ 10 10
122 ม.6/2 07463 นายสรายุทธ แก้วค า 24 -13 11
123 ม.6/1 06344 นางสาวสุธาทิพย์ อินทร์จันทร์ 33 -20 13
124 ม.6/1 06332 นางสาวแพรพรรณ วังโส 39 -25 14
125 ม.6/3 06370 นางสาวธีรนาท พหลทัพ 18 -4 14
126 ม.6/4 06447 นางสาวชนิสรา สังขจร 14 14
127 ม.6/1 06343 นางสาวศศิวิมล วังส์ด่าน 28 -13 15
128 ม.6/1 06338 นางสาวลลิต์ภัทร คงเรือง 31 -15 16
129 ม.6/3 06456 นางสาวพัชริดา เพราพร้ิง 26 -10 16
130 ม.6/1 06337 นางสาวรัญชนา โอชารส 31 -12 19
131 ม.6/3 06310 นายกิตติภณ เชื้อนิตย์ 37 -18 19
132 ม.6/4 06492 นายอนุลักษณ์ อัมพร 24 -5 19
133 ม.6/2 07851 นางสาวจินตนา ซุ่นหมี 20 20
134 ม.6/1 06334 นางสาวมาธิตา สุขมี 29 -8 21
135 ม.6/1 07884 นางสาวญานินท์ โนสุวรรณ 26 -5 21
136 ม.6/1 06365 นางสาวเจนนี่ โกตาเบ 31 -9 22
137 ม.6/1 06346 นางสาวอรปรียา สีจันทร์ 38 -14 24
138 ม.6/4 06562 นายพัฒนศักด์ิ รอดส าอางค์ 29 -5 24



139 ม.6/1 06425 นางสาวอรุณี พชสิทธิ์ 35 -10 25
140 ม.6/1 06333 นางสาวภาสินี เกษางาม 41 -15 26
141 ม.6/3 06399 นายอภิชัย ทองทิพย์ 48 -21 27
142 ม.6/4 06430 นายตะวัน ปัทมพงศ์พร 29 29
143 ม.6/3 06395 นายนันทศักด์ ทองสุข 34 34
144 ม.6/1 06361 นายสง่าชัย มหาสวัสด์ิ 83 -48 35
145 ม.6/1 06367 นางสาวญาณพัฒน์ ทองมาก 45 -10 35
146 ม.6/1 06403 นางสาวเกตน์นิภา ใจรังษี 42 -6 36
147 ม.6/1 06311 นายธนพัฒน์ สุพบุตร์ 75 -38 37
148 ม.6/1 07847 นางสาวรัชกร ภูทอง 44 -5 39
149 ม.6/1 06314 นายภาคภูมิ พูลสวัสด์ิ 87 -44 43
150 ม.6/1 06372 นางสาวนฤสร นิยกิจ 53 -10 43
151 ม.6/1 06407 นางสาวปรัชญาภรณ์ จินดามณี 48 -5 43
152 ม.6/1 06359 นายเมทะณี เกื้อกูล 94 -50 44
153 ม.6/1 07845 นางสาวญาณิศา ขุนสิงห์ 62 -18 44
154 ม.6/1 06469 นายก้องชาติ คงชื่น 53 -3 50
155 ม.6/1 06312 นายนิติพัฒน์ ม่วงพุม่ 63 -11 52
156 ม.6/1 07844 นางสาวฉัตรสุดา พัฒน์เล่ือน 54 54
157 ม.6/1 06378 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนจินดา 67 -5 62
158 ม.6/1 07842 นายอดิศร วิวรรณ 92 -23 69
159 ม.6/1 06409 นางสาวปิน่มณี ละลึกถึง 74 -5 69
160 ม.6/1 06316 นายวิชิตนันทน์ ประกอบวันเจริญ 141 -17 124


