
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อนักเรียน ครูผูสอน

1 ง20242 รอบรูเรื่องเกษตร2 ด.ช.ปณิธาร  วิยะรันดร ครูศวิพร

ด.ญ.สวรส  บุญมี ครูศวิพร

ด.ญ.สุกัญญา  ชํานาญฤทธิ์ ครศูวิพร

2 ว21103 วิทยาการคํานวณ ด.ญ.สุกัญญา  ชํานาญฤทธิ์ ครจูุฑารัตน

3 ว21202 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล ด.ช.ณัฐวุฒิ พรโคกกรวด ครูเอกลักษณ

4 ว21102 วิทยาศาสตร ด.ช.ณัฐวุฒิ พรโคกกรวด ครูสุธิดา

1 ค21102 คณิตศาสตร ด.ช.ศรชัย   บุญชวย ครูณฐัธิดา

2 ง20242 รอบรูเรื่องเกษตร2 ด.ช.เอกสิทธ์ิ  คลายสุบรรณ ครูศิวพร

3 ศ21102 ศิลปะ ด.ช.วสันต  ดีดวงแกว ครูสุธิดา

ด.ญ.ใหม ครูสุธิดา

4 ว21102 วิทยาศาสตร ด.ช.รัฐภูมิ  ชูผล ครูสุธิดา

ด.ช.ภานุ  สุขทรัพยประเสริฐ ครูสุธิดา

ด.ช.วสันต  ดีดวงแกว ครูสุธิดา

ด.ช.เอกสิทธ์ิ  คลายสุบรรณ ครูสุธิดา

5 ทุกรายวิชา นายพีรพงษ  ระวงค

นายสรวิศ  อินทะพันธ

นายอภิรักษ  วิจิตรรันทร

ด.ช.ศรชัย  บุญชวย

1 ศ22102 ศิลปะ ด.ช.กฤตกร  รูบูญ ครูเนาวเรศร

ด.ช.ภูผา  โสดา ครูเนาวเรศร

ด.ญ.พิมพชนก  แซเตียว ครูเนาวเรศร

2 ง20244 การปลูกพืชผักสวนครัว2 ด.ช.แซมยูแอล  สเนป ครูศวิพร

ด.ช.ธีรศักดิ์  ทิจําปา ครูศวิพร

ด.ช.นัทธพงษ  สุขขํา ครูศิวพร

ด.ช.รุงรัตน  พูลเกษม ครูศิวพร

รายชื่อผูหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ช้ัน ม.1/1

ช้ัน ม.1/2

ช้ัน ม.2/1

ช้ัน ม.2/2



ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อนักเรียน ครูผูสอน

รายชื่อผูหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ง20244 การปลูกพืชผักสวนครัว2 ด.ช.สุเทพ  สีดาวัน ครูศิวพร

ด.ช.สิรภัทร  เห็นถูก ครูศิวพร

ด.ช.ธีรภัทร  โสภาพร ครูศิวพร

ด.ช.พัชรพล  แวงซิน ครูศิวพร

3 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ด.ช.แซมยูแอล  สเนป ครูรัตนา

ด.ช.ธีรภัทร  โสภาพร ครูรัตนา

4 ว22202 การตัดตอ  VDO ด.ช.แซมยูแอล  สเนป ครูจุฑารัตน

ด.ช.ธีรภัทร  โสภาพร ครูจุฑารัตน

5 ว22103 วิทยาการคํานวณ ด.ช.แซมยูแอล  สเนป ครูจุฑารัตน

ด.ช.ธีรภัทร  โสภาพร ครูจุฑารัตน

1 ส23104 พระพุทธศาสนา ด.ช.จักรภัทร  สาขํา ครูณัฏฐกิตติ์ 

ด.ช.ภรัณยู  สุจิปุโต ครูณัฏฐกิตติ์ 

2 ง23102 การงานอาชีพ ด.ช.ณัฐวุฒิ  แกวแสง ครูศิวพร

ด.ช.นันทวัตน  ดาศรี ครูศวิพร

ด.ช.ปริญญา  แกวปญญา ครูศิวพร

ด.ญ.พฤกษา  ทองดวง ครูศิวพร

3 ทุกรายวิชา ด.ช.จักรภัทร  สาขํา

1 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นายชนันธร  ชาหา ครูพรทิภา

ด.ญ.พัทธมน  มรรคสมุทร ครพูรทิภา

2 ว23204 โครงงานวิทยาศาสตร ด.ญ.พัทธมน  มรรคสมุทร ครเูนาวเรศร

3 ง23102 การงานอาชีพ ด.ช.ศักดิ์ศิริ  พระพรมราช ครูศิวพร

ด.ช.ชนันธร  ชาหา ครูศวิพร

ด.ญ.พัชรี  ภูเทียน ครูศิวพร

ด.ญ.พัทธมน  มรรคสมุทร ครศูวิพร

ด.ญ.เบญจรัตน  เรือนชาน ครูศิวพร

4 อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม นายชนันธร  ชาหา ครูรัตนา

5 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน นายชนันธร  ชาหา ครูอังคะณา

ช้ัน ม.3/1

ช้ัน ม.3/2



ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อนักเรียน ครูผูสอน

รายชื่อผูหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ด.ญ.พัทธมน  มรรคสมุทร ครอูังคะณา

1 ว30242 ชีววิทยา2 นายรพีภัทร  พิษพล ครูสุธิดา

1 ง30242 โครงงานเกษตร2 นายณัฐวุฒิ  สวัสดีมงคล ครูศวิพร

นายณัฐวุฒิ  พรมภักดี ครศูวิพร

2 ง31102 การงานอาชีพ นายสมบัติ  ภูมิศรีจันทร ครศูวิพร

นายณัฐวุฒิ  พรมภักดี ครศูวิพร

3 ทุกรายวิชา นายชินวัตร  เศษจันทึก

1 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูณัฐธิดา

2 ว30244 ชีววิทยา4 นางสาวพรทภิา  ชัยวัฒน ครูสุธิดา

3 ส32102 สังคมศึกษา นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูณัฏฐกิตติ์ 

4 ส32104 พระพุทธศาสนา นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูณัฏฐกิตติ์ 

5 ส32106 ประวัติศาสตร นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูณัฏฐกิตติ์ 

6 ง32102 การงานอาชีพ นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูศิวพร

7 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูอังคะณา

8 ว30204 ฟสิกส นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูเนาวเรศร

9 ศ32102 ศิลปะ นางสาวพรทิภา  ชัยวัฒน ครูเอกลักษณ

นางสาวภนิดา  เรืองสุข ครูเอกลักษณ

1 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูพรทิภา

นายเจษฎากร  สมนา ครูพรทิภา

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูพรทิภา

2 ส32102 สังคมศึกษา นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูณัฏฐกิตติ์ 

นายเจษฎากร  สมนา ครูณัฏฐกิตติ์ 

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูณัฏฐกิตติ์ 

3 อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูพรทิภา

นายเจษฎากร  สมนา ครูพรทิภา

ช้ัน ม.4/1

ช้ัน ม.4/2

ช้ัน ม.5/1

ช้ัน ม.5/2



ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อนักเรียน ครูผูสอน

รายชื่อผูหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูพรทิภา

นายธีรภัทร  ไทยเจริญ ครูพรทิภา

4 ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูนิภาวรรณ

นายเจษฎากร  สมนา ครูนิภาวรรณ

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูนิภาวรรณ

5 ส32104 พระพุทธศาสนา นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูณัฏฐกิตติ์ 

นายเจษฎากร  สมนา ครูณัฏฐกิตติ์ 

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูณัฏฐกิตติ์ 

6 ส32106 ประวัติศาสตร นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูณฏัฐกิตติ์ 

นายเจษฎากร  สมนา ครูณัฏฐกิตติ์ 

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูณัฏฐกิตติ์ 

7 ง30249 การปลูกไมดอกไมประดับ นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูศิวพร

นายเจษฎากร  สมนา ครูศวิพร

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูศิวพร

8 ง32102 การงานอาชีพ นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูศิวพร

นายเจษฎากร  สมนา ครูศวิพร

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูศิวพร

9 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูอังคะณา

นายเจษฎากร  สมนา ครูอังคะณา

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูอังคะณา

10 ท33102 ภาษาไทย นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูรุงนภา

นายเจษฎากร  สมนา ครูรุงนภา

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูรุงนภา

11 ว30284 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูเอกลักษณ

นายเจษฎากร  สมนา ครูเอกลักษณ

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูเอกลักษณ

12 ศ32102 ศิลปะ นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูเอกลักษณ

นายเจษฎากร  สมนา ครูเอกลักษณ

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูเอกลักษณ



ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อนักเรียน ครูผูสอน

รายชื่อผูหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

13 ว32202 การเขียนโปรแกรมดวยชุดคําสั่ง นายธีรภัทร  เจริญศรี ครูเอกลักษณ

นายเจษฎากร  สมนา ครูเอกลักษณ

นายณัฐนนท  ภาสวัสดิ์ ครูเอกลักษณ

1 ส32102 สังคมศึกษา นายวงศกร  วงศมา ครูณัฏฐกิตติ์ 

(นายวิชาญ  ทองดา)

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ช้ัน ม.6/2

(นายเอกลักษณ   เทศเล็ก)

หัวหนางานวัดและประเมินผลการศึกษา

(นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล)

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ


