
 

แบบรายงานรายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน ์และไม่ได้มารับใบงาน 

ชื่อครูผู้สอน นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน ์

ท่ี รหัสวิชา วิชา ชื่อ - สกุล ชั้น 

1 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย พลพล เดชารัตนเจริญกิจ 1/1 
2 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย เรวัตร อุไกร 1/1 
3 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง กัณฌิมา ตระกูลร่มโพธิ์ชัย 1/1 
4 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง เบญญาภา ดอนจุ้ย 1/1 
5 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง ศิริมา แซ่กอ 1/1 
6 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ชัยวัฒน์ แจ่มศรี 1/2 
7 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย น้องบอล ฐิตาวริทธิ์ 1/2 
8 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย พลากร โพธิ์คร้าม 1/2 
9 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย รัฐศาสตร์ บุญเทศ 1/2 

10 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย สิงหา บรรดาศักดิ์ 1/2 
11 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง ณิชากร - 1/2 
12 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง ตุ๊กตา สุวรรณศิลป์ชัย 1/2 
13 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง ธนัชพร อาร้อน 1/2 
14 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง พรรณทิรา นุตโร 1/2 
15 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง มีนา - 1/2 
16 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย กมลวิทย์ สิริกรสกุลการ 1/3 
17 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย เค - 1/3 
18 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ชุติพันธุ์ - 1/3 
19 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย โชคดี จิรนนท์วีระสุภัค 1/3 
20 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ฐิติกร ศักติยากูลย์ 1/3 
21 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ณัชพล นามพะทาย 1/3 
22 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ธไนศวรรย์ สุดทะ 1/3 
23 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ธันวา แซ่ตั๊น 1/3 
24 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ธาวิน สุทธิการกุล 1/3 
25 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ธีรภัทย์ จับศรี 1/3 
26 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย ภควัฒน์ ปราณีสัตย์ 1/3 
27 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย วชิรวิทย์ - 1/3 
28 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย วีรพัชร์ ผิวอ่อน 1/3 



ท่ี รหัสวิชา วิชา ชื่อ - สกุล ชั้น 

29 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย สมชาย - 1/3 
30 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กชาย สามภพ เพชรศาสตร์ 1/3 
31 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง ปวรวรรณ ปุยทอง 1/3 
32 ส21131 ประวัติศาสตร์ เด็กหญิง วรัญญา - 1/3 
33 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย พิพัฒน์ พ่วงแพ 3/1 
34 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย ชิตตะวัน โพธิ์สาชัย 3/3 
35 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย ทศพล วรประเสริฐ 3/3 
36 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย ปรเมศร์ สุรีย์สิริชัย 3/3 
37 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย วชิรพงศ์ ทิพย์โสภณ 3/3 
38 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย วชิระ ดวงแก้ว 3/3 
39 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย วีรชัย ยังสุข 3/3 
40 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย ศุภกิจ สุวรรณ์ 3/3 
41 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย สุรศักดิ์ ปรคนธรรพ์ 3/3 
42 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย อภิรักษ์ นักเพียร 3/3 
43 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย อภิสิทธ์ เชยกล่ินพุฒ 3/3 
44 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย โอภาส ปิ่นม่วง 3/3 
45 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กชาย สุริยะ ไกรกุลธวัช 3/3 
46 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เภาจ๋ี 3/3 
47 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กหญิง ชลธิชา ทองใบ 3/3 
48 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กหญิง ดาว - 3/3 
49 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กหญิง สุนิตรา สุขทะใจ 3/3 
50 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง เด็กหญิง อมิตา แดงมีสี 3/3 
51 ส31101 สังคม 4 นาย ธงชัย แก้วห้วยพระ 4/1 
52 ส31101 สังคม 4 นาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์ 4/1 
53 ส31101 สังคม 4 นาย วัชรพล นิธากรณ์ 4/1 
54 ส31101 สังคม 4 นางสาว ธนัสชา แสงดาว 4/1 
55 ส31101 สังคม 4 นางสาว นัยนา กำเนิดเพ็ชร์ 4/1 
56 ส31101 สังคม 4 นางสาว พร ไม่มีนามสกุล 4/2 
57 ส31101 สังคม 4 นางสาว ยอแสง อินทรประเสริฐ 4/2 
58 ส31101 สังคม 4 นางสาว สุชานาถ โลไธสง 4/2 
59 ส31101 สังคม 4 นาย ชลธี ราชา 4/3 
60 ส31101 สังคม 4 นาย สมคิด แสงคำ 4/3 



 

ท่ี รหัสวิชา วิชา ชื่อ - สกุล ชั้น 

61 ส31101 สังคม 4 นาย สรยุทธ์ - 4/3 
62 ส31101 สังคม 4 นาย อุดมโชค มาสอาด 4/3 
63 ส31101 สังคม 4 นาย ลวิมลต์ สุริยะสกุลกาญจน์ 4/3 
64 ส31101 สังคม 4 นางสาว เกณิกา โชติชนานนต์ 4/3 
65 ส33101 สังคม 6 นาย นพพล เข็มทอง 6/2 
66 ส33101 สังคม 6 นาย บุญธเนศ บุญแย้ม 6/2 
67 ส33101 สังคม 6 นาย พิชิตพล คำทอง 6/2 
68 ส33101 สังคม 6 นาย เอก ปัญญาเรือนแก้ว 6/2 
69 ส33101 สังคม 6 นางสาว กนกพร ศรีประดู่ 6/2 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


