
ใบรายชื่อนักเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วิชา คณิตศาสตร์เสริม     กลุ่มที่ 1  ห้องเรียน  1358 

 
ห้อง ท่ี ชื่อ – สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/2 1 ด.ช.ชุติพนธ์       ยังเจริญ           
1/6 2 ด.ช.ทศพร         เจริญบุญ           
1/7 3 ด.ช.กรวิชญ์      อรุณวัฒนานันท์           

4 ด.ช.กฤษนัย      จิตตินันท์           
5 ด.ช.ณกรณ์       มะลูลีม           

1/11 6 ด.ช. พิสิทธิรัฐ    สนทนา           
7 ด.ช. ภาธร        กีรติภักดีพงศ์           
8 ด.ช. เมธาวี       น าหรรษาวงศ์           
9 ด.ช. วีรภัทร      โลมปลา           
10 ด.ช. สุรติ         ณ นคร           
11 ด.ช. อัครวินท์    อาภาอัศวกุล           
12 ด.ช. อานัส       สวัสดี           
13 ด.ช. ณสรร       สารสุวรรณ           
14 ด.ญ. ศตพร       บุรมโคตร           
15 ด.ญ. สุภาวดี     ธนกุลธีรโชติ           
16 ด.ช. กิตติกวิน    แก้วแสน           
17 ด.ช. กีรติ         จิตรมานะ           
18 ด.ช. เจตพัฒน์    วิไลศรี..           
19 ด.ช. ชานนท์      มณีรัตน์           
20 ด.ช. ณัฐภัทร      พุฒิพินิจ           

1/12 21 ด.ช. ธนาธรณ์     สันธานเดชา           
22 ด.ช. พงศ์พล       แสนมาตร           
23 ด.ช. วรสรณ์      เทพสง่า           
24 ด.ญ. ณัฎฐณิชา   ผิวเหลือง           
25 ด.ญ. ธิดารัตน์     อินกุ่ย           
26 ด.ญ. นันธิชา      อีหม  าหมัด           
27 ด.ญ. ปรมินทร์    ถิ นสอน           
28 ด.ญ. ปารีณา      มหาสุข           

ลายเซ็นครูผู้สอน           
  

 

 

 

 



ใบรายชื่อนักเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วิชา คณิตศาสตร์เสริม     กลุ่มที่ 2  ห้องเรียน  1355 

 
ห้อง ท่ี ชื่อ – สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/9 1 ด.ช. ภัทรภูมิ     ผู้ดีประเสริฐ            

2 ด.ช. มนัสกร     พรหมวียง             
3 ด.ช. โลกุตรภูมิ  ด าสุวรรณ           
4 ด.ช. หฤษฏ์       สาทิพย์จันทร์            
5 ด.ญ. นลินทิพย์   เฉยพ่วง             
6 ด.ญ. ศุภสุตา     ธรรมสมบูรณ์           

1/13 7 ด.ช. ณัฐพงศ์     ค าน้อย           
8 ด.ช. ธนโชติ      ชลิตโกมุท           
9 ด.ช. นวีน         ยาดาฟ           
10 ด.ช. ภัทรพล      สายสาร           
11 ด.ช. วรภัทร      ชัยสังฆะ           
12 ด.ญ. ปาณิศา     ชลประเสริฐสุข           

1/14 13 ด.ช. ณัฐนนท์     คงไพศาลกิจ           
14 ด.ช. ณัฐนันท์     มินเจริญ           
15 ด.ช. ณัฐพงศ์      มาส าราญ           
16 ด.ช. ธนพัฒน์     โชติตันติวงศ์           
17 ด.ช. นภัสกร      นีไลย์นาค           
18 ด.ช. ปลายภัทร   นันท..           
19 ด.ช. ปุณณัฐ       เรืองด า           
20 ด.ช. ปุรเชษฐ์      ชาวเนื้อดี           
21 ด.ช. พงษ์พิษณุ    พัฒนพันธ ์           
22 ด.ช. ภูมิเขมชาติ   สุชาติ           
23 ด.ช. วิศวาพฤฒฆ์  เทพวัลย์           
24 ด.ช. สิรภพ         อ านวยชัยกิจ           
25 ด.ช. หฤษห์        ซัมดิน           
26 ด.ช. อดินันท์       มาบรรดิฐ           
27 ด.ญ.ปุณยาพร      ผิวงาม           

ลายเซ็นครูผู้สอน           
 

  

 

 

 

 



ใบรายชื่อนักเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วิชา คณิตศาสตร์เสริม     กลุ่มที่ 3  ห้องเรียน  1356 

 
ห้อง ท่ี ชื่อ – สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/8 1 ด.ช.ณธีพัฒน์       อัครเดโชโชติ           

2 ด.ช.ธนกฤต        พิมพ์โสม           
3 ด.ช.ธิติพงศ์         ธรรมบูชา           
4 ด.ช.ธิปไตย         มุทะระพัฒน์            
5 ด.ช.นูรฟีรเดาส์     ตือปะ           
6 ด.ช.ปัญจรัตน์       ตระการพิเชียร           
7 ด.ช.พณิชพล        มงคล            
8 ด.ช.พันธกานต์      ผันภิภักด์ิ           
9 ด.ช.วรรธน          มณีอินทร์           
10 ด.ช.อิทธิพล         โต๊ะเลาะห์            
11 ด.ญ. กฤติกา        เกี ยวกิ งแก้ว           
12 ด.ญ. จิดาภา        ฉุนเชื้อ                 
13 ด.ญ. ดลฤทัย        นาคคีรี              
14 ด.ญ. ธนัชพร        สมแก้ว                
15 ด.ญ. บุษกร          แดงโกเมน           
16 ด.ญ. ปภาดา        รัตนรัตน์           
17 ด.ญ. แพรวา         มะเล็งลอย            
18 ด.ญ. วรัญญา        พินธุโสภณ            
19 ด.ญ. วรัญญา        สุริยันต์             
20 ด.ช. กนก            พลนามอินทร์           
21 ด.ช. ชานนท์         มิดด้ี             
22 ด.ช. ธนดล          ชาวทองหลาง           
23 ด.ช. ประสพชัย     พึ งความชอบ           
24 ด.ช. ปาทป          กงประเวชนนท์           

1/10 25 ด.ช. กานต์นิธิ       พูดดี           
26 ด.ช. จิรกิตต์         พงศ์พิศิษฎ ์           
27 ด.ช. ชนินทร         ศรีขวัญม้า           
28 ด.ช. ณัฏฐพส        คลังค าภา           
29 ด.ช.ธีรยุทธ์ิ           ยงพัฒนาสิริกุล           
30 ด.ช. วรเทพ          เลาหวรรณธน           
31 ด.ช. ศุภกร           รัตนเสรีเกียรติ           
32 ด.ช. อธิชา            สถิตย์           
33 ด.ญ. จารุวรรณ       ชาภักดี           
34 ด.ช. ธนโชติ          สุวรรณวโนทยาน           
35 ด.ช. ธีรพัฒน์         เป้ามรกต           
36 ด.ช. ธีรภัทร         จันทร์เทศ           
37 ด.ช. นพรัตน์         ศักด์ิประชาวุฒิ           
38 ด.ช. บุญ              บัวส าลี           

ลายเซ็นครูผู้สอน           
 



ตารางเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชา ว/ด/ป กลุ่มที่ เวลาเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอน จ านวนคร้ัง 

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 
ค21202 

 

พุธที  8 ธ.ค.59 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 

กลุ่มละ 
9 คร้ัง 

2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

ศุกร์ที  16 ธ.ค.59 
1 14.00 – 15.00น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.50 – 15.50น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

พฤหัสบดีที  22 ธ.ค.59 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

กลุ่มที  1 สีเทา 
ห้อง 2,7,11,12 

ศุกร์ที  13 ม.ค.60 
1 14.00 – 15.00น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.50 – 15.50น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

พฤหัสบดีที  19 ม.ค.60 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

 
กลุ่มที  2 สีส้ม 
ห้อง 9,13,14 

 

พฤหัสบดีที  26 ม.ค.60 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

ศุกร์ที  3 ก.พ.60 
1 14.00 – 15.00น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.50 – 15.50น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

กลุ่มที  3 สีเขียว 
ห้อง 8,10 

พฤหัสบดีที  9 ก.พ.60 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

พฤหัสบดีที  16 ก.พ.60 
1 14.50 – 15.50น. 1358 ครูพัชริดา  ทิพวงศ์ 
2 14.00 – 15.00น. 1355 ครูดวงดี   จานลาน 
3 14.00 – 15.00น. 1356 ครูพนิดา  ชื นตา 

 


