
ลําดับที่ เลขประจําตัว ช้ัน เรียนชุมนุมตั้งแต

1 33334 เด็กหญิง ปทิตตา วิสาโรจน ม.1/3

2 33345 เด็กชาย กิตติพงษ ยั่งยืน ม.1/4

3 33351 เด็กชาย พัชรพล นอยดี ม.1/4

4 33364 เด็กชาย อดิศร สังขสิงห ม.1/4

5 33385 เด็กชาย กฤษฎา คงจร ม.1/5

6 33388 เด็กชาย จักรพงค เพชรจํารสั ม.1/5

7 33402 เด็กหญิง จุติมา ปตตะโชติ ม.1/5

8 33456 เด็กหญิง นิภาพร เรอืงโรจน ม.1/6

9 33465 เด็กหญิง วิชญาดา ปยะมิตร ม.1/6

10 33512 เด็กหญิง รวิสรา บรรจงเชี่ยวชาญ ม.1/7

11 32621 เด็กหญิง ออสปอนดพันธ กชนันท ม.2/1

12 32629 เด็กหญิง ชยากานต พากเพียร ม.2/1

13 32633 เด็กหญิง ธนภรณ วัฒนเดช ม.2/1

14 32634 เด็กหญิง เบญจมาศ เหมาะชวย ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

15 32644 เด็กหญิง อภิษฎา ศรถีาวร ม.2/1

16 32646 เด็กหญิง อาทิตยา วิชัยดิษฐ ม.2/1

17 32691 เด็กชาย วศิน อุดมเศรษฐ ม.2/4 เคยเรียนเมื่อภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

18 31966 เด็กชาย คณพัฒน ปานเอ่ียม ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

19 31975 เด็กชาย ธวัชชัย รักมน ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

20 31977 เด็กชาย พรพิษณุ ผุดโรย ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

21 31976 เด็กชาย พงศกร พรวีรสุนทร ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1 ป 2558

22 31985 เด็กหญิง ธนวรรณ มากเต ม.3/2

23 32005 เด็กชาย กรทิชา แทนอินทร ม.3/2

24 32006 เด็กชาย คณิน รัตนจํานงค ม.3/2

25 32047 เด็กชาย ชยานันต ขามสมุทร ม.3/5

26 32158 เด็กหญิง เกศินี หญีตนอย ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

27 32161 เด็กหญิง จุฑามาศ สงแสง ม.3/5

28 32162 เด็กหญิง ชลธิชา แกวคง ม.3/5

29 32163 เด็กหญิง ชวัลรัตน คลี่แกว ม.3/5

30 32164 เด็กหญิง โชติกา บรรจงเชี่ยวชาญ ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

31 32166 เด็กหญิง ณัฐกานต วงคเกตุ ม.3/5

                  รายชื่อนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

ชื่อ  สกุล



ลําดับที่ เลขประจําตัว ช้ัน เรียนชุมนุมตั้งแต

                  รายชื่อนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

ชื่อ  สกุล

32 32174 เด็กหญิง พัทธธีรา แยมสุคนธ ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

33 32177 เด็กหญิง วิภาวรรณ มณีสาร ม.3/5

34 32178 เด็กหญิง ศศกิานต มวงขาว ม.3/5

35 32179 เด็กหญิง ศศณิา คลายอักษร ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

36 32181 เด็กหญิง ศศธิร เพชรกําเนิด ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

37 32183 เด็กหญิง ศิรพิร ปลีสนิท ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

38 32184 เด็กหญิง ศิรพิร ถึงถ่ิน ม.3/5

39 32189 เด็กหญิง อังควิภา จินดาศรี ม.3/5

40 31373 นางสาว สุภาวดี เหมาะภักดี ม.4/5 ภาคเรียนที่ 1 ป 2558

41 31389 นาย สราวุฒิ คําวิเศษ ม.4/6 ภาคเรียนที่ 1 ป 2557

42 31402 นางสาว ณัฐชยา จันทรวงศ ม.4/6

43 31422 นางสาว ลักษณาพร เดชสองชั้น ม.4/6

44 31406 นางสาว ธัญวรัตน หนูคง ม.4/7

45 33754 นางสาว นารถรวีย แตงโท ม.4/7

46 30548 นางสาว กรองกาญจน มีสมบัติ ม.5/1

47 30643 นางสาว ศิริลักษณ จันทรผอง ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

48 30646 นางสาว สุวพัชร บุญคอย ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1 ป 2559 

49 32500 นางสาว ชมพูนุท สํานวน ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

50 29811 นางสาว กัญญาภัค สุดภักดี ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2 ป 2559 

              หมายเหตุ      รวบรวมขอมูลสงกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนภายในสัปดาหที่ 3 หลังจากเปดภาคเรยีน

หัวหนาครูที่ปรึกษาชุมนุม  นายสุรศักดิ์  ทิพยพิมล                                                                                                                         

ครูที่ปรึกษาชุมนุม  นางจุฑารัตน  จันทรออน                                                                                                                   

สรุปนักเรียนกิจกรรมชุมนุมนี้ทั้งหมด 50 คน  ครูที่ปรึกษาทั้งหมด 2 คน


