
บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ที่  …………………………………………………………………………  วนัที่.........10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565......... 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ร. 
เรียน      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

ตามท่ีข้าพเจ้า  นายธวัชชัย สขุสำราญ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
– 2/3 ม.3 และ ม.5/2 ปีการศึกษา 2564 ได้ทำการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ร. ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จากการติดตามมีผลรายงาน ดังนี้ 

ที ่ ชั้น ชื่อ - สกุล ผลการติดตาม 
1 ม.3/1 เด็กชาย ไตรเทพ ทัศนะ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
2 ม.3/1 เด็กชาย ธนสิทธิ์ มุ่งยอดกลาง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
3 ม.3/1 เด็กชาย นันทกรณ์ พลอยศรี มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
4 ม.3/1 เด็กชาย พงพิพัฒณ์ สาละศาลิน มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
5 ม.3/1 เด็กชาย พิพัฒน์ พ่วงแพ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
6 ม.3/1 เด็กชาย เพชรอำพัน มาเพชร มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
7 ม.3/1 เด็กชาย ภคภัทร์ ม่วงงาม มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
8 ม.3/1 เด็กชาย เศรษฐ์ สมบูรณ์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
9 ม.3/1 เด็กหญิง กิ่ง คุ้มตลอด มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
10 ม.3/1 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ นาคเสวก มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
11 ม.3/1 เด็กหญิง รพีพร ทองโคกกรวด ดำเนินการแก้ ร เรียบร้อยแล้ว 
12 ม.3/1 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ มาตรศอนศรี ดำเนินการแก้ ร เรียบร้อยแล้ว 
13 ม.3/1 เด็กหญิง อลินนันท์ ห้วยหงษ์ทอง ดำเนินการแก้ ร เรียบร้อยแล้ว 
14 ม.3/2 เด็กชาย กมลพัฒน์ มนต์จันทร์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
15 ม.3/2 เด็กชาย กรกวี ดีนอก มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
16 ม.3/2 เด็กชาย ธนธรณ์ ต่วนเครือ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
17 ม.3/2 เด็กชาย ธนาวิน มัจฉาสร้อย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
18 ม.3/2 เด็กชาย พชร ลิสอน มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
19 ม.3/2 เด็กชาย มงคล - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
20 ม.3/2 นาย วชิรวิทย์ อินทนู มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
21 ม.3/2 เด็กชาย ศุภกร จรบำรุง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
22 ม.3/2 เด็กชาย สรยุทธ์ ศรีเมือง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
23 ม.3/2 เด็กชาย สิริกร เดชชัยสิริกุล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
24 ม.3/2 เด็กหญิง ชนิภรณ์ แคล้วโยธา มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
25 ม.3/2 เด็กหญิง มณีวรรณ - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 



26 ม.3/2 เด็กหญิง ยลดา ไม่มีนามสกุล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
27 ม.3/2 เด็กหญิง รัชนีวรรณ เลื่อนลอย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
28 ม.3/2 เด็กหญิง วิมารา เกษร มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
29 ม.3/2 เด็กหญิง อุษา ปัญญาเรือนแก้ว มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
30 ม.3/3 เด็กชาย ไกรสร บุญมี มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
31 ม.3/3 เด็กชาย ชิตตะวัน โพธิ์สาชัย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
32 ม.3/3 เด็กชาย ทศพล ไม่มีนามสกุล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
33 ม.3/3 เด็กชาย ทศพล วรประเสริฐ ดำเนินการแก้ ร เรียบร้อยแล้ว 
34 ม.3/3 เด็กชาย ปรเมศร์ สุรีย์สิริชัย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
35 ม.3/3 เด็กชาย ภานุพงศ์ มนต์จันทร์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
36 ม.3/3 เด็กชาย วชิรพงศ์ ทิพย์โสภณ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
37 ม.3/3 เด็กชาย วชิระ ดวงแก้ว มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
38 ม.3/3 เด็กชาย วีรชัย ยังสุข มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
39 ม.3/3 เด็กชาย ศุภกิจ สุวรรณ์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
40 ม.3/3 เด็กชาย สิทธิพงษ์ อยู่ศิริ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
41 ม.3/3 เด็กชาย สุทธิศักดิ์ เหลี่ยมทับน้อย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
42 ม.3/3 เด็กชาย สุรศักดิ์ ปรคนธรรพ์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
43 ม.3/3 เด็กชาย อภิรักษ์ นักเพียร มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
44 ม.3/3 เด็กชาย อภิสิทธ์ เชยกลิ่นพุฒ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
45 ม.3/3 เด็กชาย โอภาส ปิ่นม่วง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
46 ม.3/3 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เภาจี๋ ดำเนินการแก้ ร เรียบร้อยแล้ว 
47 ม.3/3 เด็กหญิง ชลธิชา ทองใบ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
48 ม.3/3 เด็กหญิง ดาว - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
49 ม.3/3 เด็กหญิง สุนิตรา สุขทะใจ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
50 ม.3/3 นางสาว สุภาพร กุมมาลา มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
51 ม.3/3 เด็กหญิง สุรางคณา เหมทอง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
52 ม.3/3 เด็กหญิง อำพรรณ ศรีประดู่ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
53 ม.2/2 เด็กชาย ชูเกียรติ รักษาชาติ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
54 ม.2/2 เด็กชาย ธนกร เภาจี๋ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
55 ม.2/2 เด็กชาย ธีรนัย โชสนับ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
56 ม.2/2 เด็กชาย ธีรวุฒิ ห่อผล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
57 ม.2/2 เด็กชาย นาวิน - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
58 ม.2/2 เด็กชาย ปรีชา แสนชัยโสภา มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
59 ม.2/2 เด็กชาย ศุภโชค ศรีสังวรณ์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
60 ม.2/2 เด็กชาย สุชน เกษแก้ว มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
61 ม.2/2 เด็กหญิง จิรนันท์ สิทธิหิรัญกุล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 



62 ม.2/2 เด็กหญิง วรรณวิภา - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
63 ม.2/2 เด็กหญิง อาภาภัทร จันทร์ดี มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
64 ม.2/2 เด็กหญิง สุภัสสร วิสิทธิ์ภวูดล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
65 ม.2/3 เด็กชาย กันต์กมล ภู่ทอง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
66 ม.2/3 เด็กชาย จิรายุทธ์ จันภิรมย์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
67 ม.2/3 เด็กชาย ณัฐกร แซ่ตั้ง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
68 ม.2/3 เด็กชาย ประดิพันธ์ บุพลับ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
69 ม.2/3 เด็กชาย ประสิทธิ์ชัย ปรึกษา มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
70 ม.2/3 เด็กชาย ปัญญาพล ขำช่วง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
71 ม.2/3 เด็กชาย ปิยะ โพธิ์แสวง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
72 ม.2/3 เด็กชาย พีรวิชญ์ คล้ายสุบรรณ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
73 ม.2/3 เด็กชาย ศรัณญ์ ไวคยะชาตีย์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
74 ม.2/3 เด็กชาย ศุภวัฒน์ รอดรักบุญ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
75 ม.2/3 เด็กชาย สุชิน - มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
76 ม.2/3 เด็กชาย แสนสุข ผ่องใส มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
77 ม.2/3 เด็กชาย ออมสิน พรหมเมือง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
78 ม.2/3 เด็กหญิง นฤมล เขียวสวัสดิ์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
79 ม.5/2 นาย กฤษฎา ถินกระไสย์ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
80 ม.5/2 นาย เกรียงศักดิ์ จรบำรุง มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
81 ม.5/2 นาย ณพงธร แจ้งใจ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
82 ม.5/2 นาย ธนกานต์ วิทิตสิทธิชัย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
83 ม.5/2 นาย ธีรพล สิริจินดาชัย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
84 ม.5/2 นาย นครินทร์ เหลืองงามขำ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
85 ม.5/2 นาย พิทักษ์ คงทวี มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
86 ม.5/2 นาย พุฒิพงษ์ แจ่มน้อย มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
87 ม.5/2 นางสาว กัลยา จรัสอุดมกุล มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
88 ม.5/2 นางสาว รุ่งอรุณ จงเอกวุฒิ มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 
89 ม.5/2 นางสาว วันวิสา แก้วสะอาด มอบหมายงานและกำลังดำเนินการ แก้ ร 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                                                                       ลงชื่อ……………………………………………… 

 (นายธวัชชัย สุขสำราญ) 
                                                                         ครูผู้สอน 

 
 
 



 ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
ลงชื่อ……………………………………………… 

(นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
ลงชื่อ……………………………………………… 

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 


