
เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19365 เด็กชายกติติวัฒน์ พาหา 26 19390 เด็กหญิงภัทรธิดา กตะศิลา

2 19366 เด็กชายจริวัฒน์ บุญเฌอ 27 19391 เด็กหญิงภัทรธิรา ศรีธรรม

3 19367 เด็กชายธีรภัทร  นิลวรรณ 28 19392 เด็กหญิงวรัทยา ยนืยง

4 19368 เด็กชายนิติกรณ์ เหล็กดีเศษ 29 19393 เด็กหญิงวัลวรี ศรีสมุทร์

5 19369 เด็กชายปฏิภาณ อปุชาย์ 30 19394 เด็กหญิงวีรพร ยางงาม

6 19370 เด็กชายพงษ์พพิฒัน์ บัวงาม 31 19395 เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนะวัน
7 19371 เด็กชายภานุกร มติยาภักด์ิ 32 19396 เด็กหญิงสรัญญา สีสวยเป้า
8 19372 เด็กชายภูวดล วงค์ชนะ 33 19397 เด็กหญิงสิริญากร ทันใจ
9 19373 เด็กชายสุรชัย ติละบาล 34 19398 เด็กหญิงสิรินยากร แหวนหล่อ
10 19374 เด็กชายอดิศักด์ิ ราชมา 35 19399 เด็กหญิงสุรัตน์ดา สิงห์ค า
11 19375 เด็กชายอธิเทพ สาริดดี 36 19400 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริพันธ์
12 19376 เด็กหญิงขวัญฤดี ชาตะรี

13 19377 เด็กหญิงจริยา พรมศรี

14 19378 เด็กหญิงจริยา หล้าศรี

15 19379 เด็กหญิงจารุนิภา สิงห์ค า

16 19380 เด็กหญิงจรีนันท์ ทองสุทธิ์

17 19381 เด็กหญิงจฬุาลักษณ์ ติละบาล

18 19382 เด็กหญิงฐิติมาพร เดียงสา

19 19383 เด็กหญิงณัฐธิชา สุโพธิ์

20 19384 เด็กหญิงธนพร ผลึกรุ่งโรจน์

21 19385 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จนัทะนะ สรุปจ านวน ชาย 11
22 19386 เด็กหญิงนฤมล ภาชู หญิง 25
23 19387 เด็กหญิงปวีณา ค าจนัทร์ รวม 36
24 19388 เด็กหญิงปาณิสรา เลิศคอนสาร

25 19389 เด็กหญิงปารวีร์ นาคาแก้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ

………/………./………..

สังกัดคณะสี : เขียว

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/1 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวมนัสวี สุระบุตร/นางนันทนา นนต์ตา

นักเรียนหญิง : กิจกรรมเนตรนารี



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19401 เด็กชายคุณานนท์ สุภาพ 26 19426 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ บรรจงนอก

2 19402 เด็กชายเจษฎาพร จกัรค า 27 19427 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ค าใบ

3 19403 เด็กชายชยนิ ไชยเนียม 28 19428 เด็กหญิงวรัญญา จนัทนุช

4 19404 เด็กชายชาญณรงค์ สีหบุตร 29 19429 เด็กหญิงสกนสุภา ขจรเวช
5 19405 เด็กชายธนเทพ ทองแสน 30 19430 เด็กหญิงสิรินทรา สิงห์ค า
6 19406 เด็กชายธเนศ สุภาพ 31 19431 เด็กหญิงสุธิมา ค าแก้ว
7 19407 เด็กชายธีรวัฒน์ หาดสะอาด 32 19432 เด็กหญิงสุวิภา สาสังข์
8 19408 เด็กชายพนัธ์ตรี จ าพร 33 19433 เด็กหญิงอรธิดา นาแพง
9 19409 เด็กชายพทิักษ์ รัตนะวัน 34 19434 เด็กหญิงอาทิตยา ทองสุทธิ์

10 19410 เด็กชายพทุธิพ์งษ์ ศรีสมพร 35 19435 เด็กหญิงอุมาพร แสงแก้ว
11 19411 เด็กชายยศกร กระตุดเงิน

12 19412 เด็กชายรัชพล มาตยเ์ถื่อน

13 19413 เด็กชายรุจกิร ยอดเพชร

14 19414 เด็กชายวงศกร บุญตานัย

15 19415 เด็กชายสุภกณิท์ เร่ือนปัญจะ

16 19416 เด็กชายหัฏฐกร สวัสด์ิ

17 19417 เด็กชายองอาจ จนัทร์เพญ็

18 19418 เด็กหญิงกนกอร สุรมิตร

19 19419 เด็กหญิงจนันิภา ชินฮาด

20 19420 เด็กหญิงชุติมา ทองสุทธิ์

21 19421 เด็กหญิงญาดา ธีรนันทสาร สรุปจ านวน ชาย 17
22 19422 เด็กหญิงณัฎฐรินทร์ สุทธิโพธิ์ หญิง 18
23 19423 เด็กหญิงทักษอร พันชมภู รวม 35
24 19424 เด็กหญิงน้ าทิพย์ หมอกค า
25 19425 เด็กหญิงพัชรา ภาวัน

(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ
………/………./………..

(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/2 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวพัชราภรณ์ นามเดช/นายถาวร บุญญ์ตา

นักเรียนหญิง : กิจกรรมยุวกาชาด
สังกัดคณะสี : ม่วง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19436 เด็กชายกติติศักด์ิ กติติพนัธ์ 26 19461 เด็กหญิงเบญญาภา สุทธิสนธ์

2 19437 เด็กชายคุณานนท์ เครือแสง 27 19462 เด็กหญิงปภัสรา พลิารัตน์

3 19438 เด็กชายชนาธิป ชมพู 28 19463 เด็กหญิงปรวรรณ เครือแสง

4 19439 เด็กชายณัฐวร แขมค า 29 19464 เด็กหญิงวาสนา จนัทะแจม่

5 19440 เด็กชายธนพนธ์ ภาชู 30 19465 เด็กหญิงสรินทิพย ์เสมอใจ

6 19441 เด็กชายธนากรณ์ ค ามูล 31 19466 เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพิลา
7 19442 เด็กชายธีรเมธ พนัธ์งาม 32 19467 เด็กหญิงอนัญญา ด่านสมัคร
8 19443 เด็กชายนันทิพัฒน์ วรรณวงษ์ 33 19468 เด็กหญิงอรวรรณ อาจสาลี
9 19444 เด็กชายนิธิกร ไชโยรักษ์ 34 19469 เด็กหญิงอรอุมา มูลไชย
10 19445 เด็กชายปฏิภาณ พนัธ์ค า 35 19470 เด็กหญิงอัจฉริยา จันทะแจ่ม
11 19446 เด็กชายปรีชา สุภาพ 36 19471 เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ตะวงษ์
12 19447 เด็กชายพงศกร สิงห์ค า 

13 19448 เด็กชายพชัรดนัย  มีแคน

14 19449 เด็กชายวิศวะ บุญญะวงค์

15 19450 เด็กชายศุภกจิ สีหบุตร

16 19451 เด็กชายสุธิวัฒน์ อาจศรี

17 19452 เด็กชายอภิเชษฐ มูลไชย

18 19453 เด็กชายอภินัทธ์ บุญตา

19 19454 เด็กหญิงกมลชนก โสรส

20 19455 เด็กหญิงจรีนันต์  โลนะชาติ

21 19456 เด็กหญิงชลดา  ษรจนัทร์ศรี สรุปจ านวน ชาย 18
22 19457 เด็กหญิงชลธิชา ข าเนตร หญิง 18
23 19458 เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุละคร รวม 36
24 19459 เด็กหญิงนัชชา เพ็งวงษ์
25 19460 เด็กหญิงนัฐธิดา สุภาพันธ์

………/………./………..

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/3 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวนารียา คงดี/นายสถิต ศรีหะจันทร์

นักเรียนหญิง : กิจกรรมเนตรนารี
สังกัดคณะสี : ฟ้า

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19472 เด็กชายกนกพล โมลา 26 19497 เด็กหญิงบัณฑิตา สนิท

2 19473 เด็กชายกฤษฎา คงทวี 27 19498 เด็กหญิงปาริชาติ ขมุทอง

3 19474 เด็กชายกฤษดา กแุกว้ 28 19499 เด็กหญิงเปมิกา จนัทะศิลา

4 19475 เด็กชายจตุพกัต์ อนิทรกนัหา 29 19500 เด็กหญิงเปมิกา วรรณวงษ์

5 19476 เด็กชายชวัลวิทย ์งามแสง 30 19501 เด็กหญิงพรสุดา มาเนตร

6 19477 เด็กชายทิวัตถ ์ศุภศร 31 19502 เด็กหญิงพัชรพร ปิยะวงษ์
7 19478 เด็กชายธนภัทร  ชิณพนัธ์ 32 19503 เด็กหญิงพัชรฤดี นาห่อม
8 19479 เด็กชายนันทกร อนงค์ถวิล 33 19504 เด็กหญิงศิริเกตุ บุญคาร
9 19480 เด็กชายไบเยน็ เตียว 34 19505 เด็กหญิงศิริวิภา ทองตัน
10 19481 เด็กชายประสิทธิ ์โพสฤทธิ์ 35 19506 เด็กหญิงอุบลวรรณ สีเทศ
11 19482 เด็กชายผดุงเกยีรติ อดุมแกว้

12 19483 เด็กชายพลวัต กลับสุข

13 19484 เด็กชายพชัรพล ภักดีล้น

14 19485 เด็กชายพานุวัฒน์ วิรุณพนัธ์

15 19486 เด็กชายยศวรรษ พลแสน

16 19487 เด็กชายรัฐศาสตร์ นาสพฒัน์

17 19488 เด็กชายสนธยา บุญพมิพ์

18 19489 เด็กหญิงกญัญภัค จ าปี

19 19490 เด็กหญิงกญัญาณัฐ กแุกว้

20 19491 เด็กหญิงกนัติชา จนัทร์ละมูน

21 19492 เด็กหญิงขวัญจริา แสงศร สรุปจ านวน ชาย 17
22 19493 เด็กหญิงจรินันท์ บัวภา หญิง 18
23 19494 เด็กหญิงชนมน ศรีบุญเรือง รวม 35
24 19495 เด็กหญิงณัฐวดี วรรณวงษ์
25 19496 เด็กหญิงบงกช ราชคม

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/4 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางหอมไกล อังคะสี/นางพิมนภัทร์  จันทร์ชัยภักด์ิ

นักเรียนหญิง : กิจกรรมยุวกาชาด
สังกัดคณะสี : เหลือง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ

………/………./………..



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19507 เด็กชายกฤษณะ เหมือนตา 26 19532 เด็กหญิงปนัสยา แหวนหล่อ

2 19508 เด็กชายจริะพงศ์ นราวงษ์ 27 19533 เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม

3 19509 เด็กชายณรงค์ สุริยงค์ 28 19534 เด็กหญิงภควดี จนัทร์สิทธิ์

4 19510 เด็กชายณัฐพงศ์ อคัรบุตร 29 19535 เด็กหญิงโลล่า เชลซี  สเปน

5 19511 เด็กชายณัฐวัตร์ บัวจมู 30 19536 เด็กหญิงวิมลสิริ ไกรวิเศษ

6 19512 เด็กชายณัฐวัส จติเสนาะ 31 19537 เด็กหญิงสรีรันย์ นุกรรัมย์
7 19513 เด็กชายเทพพทิักษ์ โพธิบุตร 32 19538 เด็กหญิงสุณัชชา โคตรเจริญ
8 19514 เด็กชายธนกฤต ตาอดุ 33 19539 เด็กหญิงสุธาทิพย์ เขียวขจี
9 19515 เด็กชายธนวัฒน์ กตะศิลา 34 19540 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นิลวัน
10 19516 เด็กชายธนานันท์ ผาสุก 35 19541 เด็กหญิงอรปรียา กันยานวล
11 19517 เด็กชายธนาสินทร์ กะตะศิลา 36 19542 เด็กหญิงอรไพริน ยางงาม
12 19518 เด็กชายภูมินทร์ สีหบุตร

13 19519 เด็กชายภูริวัฒน์ สมเสาร์

14 19520 เด็กชายภูวดล นนท์ตา

15 19521 เด็กชายรชภู ค าแกว้

16 19522 เด็กชายรัฐภูมิ โคตรเจริญ

17 19523 เด็กชายวรรธนะ ภาชู

18 19524 เด็กชายศักร์สฤษฎิ ์อาจศรี

19 19525 เด็กชายเศรษฐพล รัตนะวัน

20 19526 เด็กชายสราวุธ ศัตรูพา่ย

21 19527 เด็กหญิงกญัญานี วังศรี สรุปจ านวน ชาย 20
22 19528 เด็กหญิงกญัญารัตน์ ค าเพ็ชรดี หญิง 16
23 19529 เด็กหญิงจริภา ปิยะวงค์ รวม 36
24 19530 เด็กหญิงจิรัชยา เกษลคร
25 19531 เด็กหญิงเบญญาภา วงศ์ด้วง

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางอมลวรรณ คุณมาศ/นายกัมปนาท วงศ์นาดี

นักเรียนหญิง : กิจกรรมเนตรนารี
สังกัดคณะสี : แดง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ

………/………./………..

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/5 (คณิต-ภาษา)     ปีการศึกษา 2561
บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19543 เด็กชายกติติภณ พบิูลพงษ์ 26 19568 เด็กหญิงอรปรียา มณีนิล

2 19544 เด็กชายจรีวัตร จนีเมฆ

3 19545 เด็กชายภัคพล มะโนรัตน์

4 19546 เด็กชายสิทธิการ วงค์ค าชัย

5 19547 เด็กหญิงกมลชนก โถทอง

6 19548 เด็กหญิงก าไล วึกประโคน

7 19549 เด็กหญิงจนัจริา ใจมน

8 19550 เด็กหญิงชนินาถ โคตรรัตน์

9 19551 เด็กหญิงญาติมา เดชโคบุตร

10 19552 เด็กหญิงณัฐชยา วรรณวงษ์

11 19553 เด็กหญิงธารทิพย ์เผ่าพนัธุ์

12 19554 เด็กหญิงปนัดดา สุภาพ

13 19555 เด็กหญิงปัญญดา สีเสน

14 19556 เด็กหญิงพรพทัธนันท ์พนูมาก

15 19557 เด็กหญิงพรวดี อบมาพนัธ์

16 19558 เด็กหญิงพทัรดา เขม็โคตร

17 19559 เด็กหญิงภัททรียา อไุรรุจน์

18 19560 เด็กหญิงวรัญญา ค าแกว้

19 19561 เด็กหญิงวรัทยา เครือแสง

20 19562 เด็กหญิงวริศรา วิเศษสัย

21 19563 เด็กหญิงวิชญาพร พันธ์ปลาโด สรุปจ านวน ชาย 4
22 19564 เด็กหญิงวิภาดา ไชยเสนา หญิง 22
23 19565 เด็กหญิงศิริรัมย ์ค าหาญ รวม 26
24 19566 เด็กหญิงสุจิรา เครือแสง
25 19567 เด็กหญิงสุธิดา บุญตะนัย

นักเรียนหญิง : กิจกรรมยุวกาชาด
สังกัดคณะสี : เขียว

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ

………/………./………..

ครูทีป่รึกษา นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิจ์ิระธาดา/นางสาวปรัศนี เกษสร

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/6 (ศิลป-์ภาษา)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19569 เด็กชายกรรชัย ศุภศร

2 19570 เด็กชายกฤษอนัน บุญขวาง

3 19571 เด็กชายชลวิทย ์พราวศรี

4 19572 เด็กชายณัฐภัทร โพธิบุตร

5 19573 เด็กชายถริวัฒน์ อุ่นค า

6 19574 เด็กชายธนภูมิ สีหะวงษ์

7 19575 เด็กชายธัญนันทร์ ธรรมบุตร

8 19576 เด็กชายธีรภัทร อดุม

9 19577 เด็กชายธีระภัทร สุภาพ

10 19578 เด็กชายวราเทพ แดงชาติ

11 19579 เด็กชายวิโรจน์ สุภาพ

12 19580 เด็กชายวุฒิชัย ชาลี

13 19581 เด็กชายศักด์ิสิทธิ ์ยิ่งยง

14 19582 เด็กชายศิวกร ใยนนท์ 

15 19583 เด็กชายศุภชัย เบญจมาศ

16 19584 เด็กชายสิทธิพงษ์ ปัญญา

17 19585 เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจนัทร์

18 19586 เด็กชายอคัรพล ไชยหนองบัว

19 19587 เด็กหญิงธัญสิริ เครือแสง

20 19588 เด็กหญิงวันทนี จ าเริญ

21 19589 เด็กหญิงศศิกานต์ งามวิลัย สรุปจ านวน ชาย 18
22 19590 เด็กหญิงสุกัลยา ยางงาม หญิง 5
23 19591 เด็กหญิงสุธีมา บุดดี รวม 23

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ

………/………./………..

สังกัดคณะสี : ม่วง

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/7 (เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์  )     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวสิริวรัญญา อินพานิชชยุตม/์นายสรวีย์ แพงเพชร

นักเรียนหญิง : กิจกรรมเนตรนารี



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19592 เด็กชายกฤชฎา ชมพู 26 19617 เด็กหญิงกรองทอง ปัน้น้อย

2 19593 เด็กชายกติติพศ เกณ็พล 27 19618 เด็กหญิงจดิามาตรย ์สมเสนาะ

3 19594 เด็กชายชินกรณ์ ลาพรมมา 28 19619 เด็กหญิงธนพร ลาลุน

4 19595 เด็กชายณัฐพงษ์ ค าหาญ 29 19620 เด็กหญิงปาริชาติ ค ามะณี

5 19596 เด็กชายต่อศักด์ิ รัตนวัน 30 19621 เด็กหญิงปิยะธิดา ค าแก้ว
6 19597 เด็กชายธนันชัย สุขสอาด 31 19622 เด็กหญิงพิชญาภา สุระเสน
7 19598 เด็กชายธนาธิป ศิริสาขา 32 19623 เด็กหญิงสุชาวดี พรมต้ือ
8 19599 เด็กชายธวัชชัย มายา 33 19624 เด็กหญิงสุธิตา โพธิบุตร
9 19600 เด็กชายนัฐภูมิ ชุมจนัทร์ 34 19625 เด็กหญิงสุภนิดา สังข์เครือ
10 19601 เด็กชายนาขวัญ กมล 35 19626 เด็กหญิงอริสฑิฎา โพธิบุตร
11 19602 เด็กชายปิยวัฒน์ จนัทะบุตร

12 19603 เด็กชายปิยะวุฒิ ชิรพนัธ์

13 19604 เด็กชายพชัรพล ศรีจ านงค์

14 19605 เด็กชายพทิกัษสิ์น เหลืองทอง

15 19606 เด็กชายภูตะวัน สมพร

16 19607 เด็กชายรวินันท์  ลาดอาสา

17 19608 เด็กชายวัชรกร มีรัตน์

18 19609 เด็กชายวุฒิชัย ลาลุน

19 19610 เด็กชายวุฒิชัย สีเสน

20 19611 เด็กชายศุภธัช ออ่นพมิพ์

21 19612 เด็กชายสมาน ศรีภูธร สรุปจ านวน ชาย 25
22 19613 เด็กชายสารัช นามประมา หญิง 10
23 19614 เด็กชายเสฎรวุฒิ มณีรอด รวม 35
24 19615 เด็กชายอนุชา สุดสา

25 19616 เด็กชายอานนท์ พละขันธ์

(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ
………/………./………..

(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/8 (ศิลป-์พลศึกษา)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวพจนีย์  โนนกอง/นางอรทัย ยุวจิตรากูล

นักเรียนหญิง : กิจกรรมยุวกาชาด
สังกัดคณะสี : แดง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 19627 เด็กชายกฤติน  ทวิโยค

2 19628 เด็กชายณัฐชนน    นิยม

3 19629 เด็กชายทัตนิชา  เครือแสง

4 19630 เด็กชายธนบดี    สีดา

5 19631 เด็กชายธนวัฒน์  งามเจริญ

6 19632 เด็กชายนภัสรพ ี ค าปลิว

7 19633 เด็กชายปรีชา  ชัยชาญ

8 19634 เด็กชายปวาริต  สัมฤทธิ์

9 19635 เด็กชายศุภวิชญ์  พงพรีะ

10 19636 เด็กหญิงกฤติยา     ภูหมื่น 

11 19637 เด็กหญิงชนิดาภา  เพยีงตา

12 19638 เด็กหญิงฑิตยา   สาสังข์

13 19639 เด็กหญงิปุริมปรัชญ ์   นนท์ตา

14 19640 เด็กหญงิพลอยไพลิน    เดียงสา

15 19641 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ธรรมวเิศษ

16 19642 เด็กหญิงฟาติมา   พุม่พศิ

17 19643 เด็กหญิงรัญชิตา   สุ่มมาตย์

18 19644 เด็กหญงิวันวิสา       พรหมทา

19 19645 เด็กหญิงศศินา  งามศิริ

20 19646 เด็กหญงิสิริญากรณ์   แกน่สาร

21 19647 เด็กหญิงสุปรียา   อุ่นค า สรุปจ านวน ชาย 9
22 19648 เด็กหญิงอรนุช     อนุสนธิ์ หญิง 14
23 19649 เด็กหญิงอรพนิ  แหวนนิล รวม 23

………/………./………..

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/9 (GPวิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางธัณย์ประภา  ดวงกุลวรเสฏฐ์/นายศกร  พรหมทา

นักเรียนหญิง : กิจกรรมยุวกาชาด
สังกัดคณะสี :เหลือง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน
(ลงชื่อ) ……………….………...…..…….….……….ผู้ตรวจทาน
(ลงชื่อ) ………………………………..……………….ผู้อนุมัติ


