
เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18231 นายเจตริน  ค ากณุา 26 18406 นางสาวธีรวรรณ  ทองด้วง

2 18233 นายนพพร  โคตรมงคล 27 18409 นางสาวศันสนีย ์ เสริญไธสง

3 18234 นายบิลล่ี  สเปนซ์ 28 18411 นางสาวสุชาวดี  แกว้ชัย

4 18237 นายกฤษตยชญ์  ค าแสน 29 18415 นายเจนณรงค์  สระบัวทอง

5 18242 นางสาวจริาพร  นราวงษ์ 30 18445 นางสาวอธิตา  ส าราญร่ืน
6 18245 นางสาวเจนจริา  จนัทสิทธิ์ 31 18504 นายอาภากร  สุดาจันทร์
7 18247 นางสาวณัฐชา  รัตนะวัน 32 19650 นางสาวชลลัดดา  แจ่มศรี
8 18254 นางสาวเพ็ญพิศ  จิรานันท์สิริ 33 19651 นางสาวปวีณา  รัตนวัน
9 18259 นางสาววันวิสา  ภูสีดวง 34 19652 นางสาวปิน่ไพร  ธรรมวัตร
10 18272 นายวัชรินทร์  สีเสน

11 18273 นายศตวรรษ  ฝ่ายขนัธ์

12 18282 นายศุภณัฐ  พรหมคุณ

13 18283 นางสาวจินดามาตร์  เอกฉัตร

14 18286 นางสาวชลธิชา  ปูพบุญ

15 18287 นางสาวณัฐกานต์ ชาลี

16 18289 นางสาวทรรศมน  ชาวประสา

17 18290 นางสาวธารารัตน์ แสงแกว้

18 18298 นางสาวลลิตา  สมเจริญ

19 18301 นางสาวศิรินทิพย ์ พาหา

20 18302 นางสาวสิริจนัทร์  เสียงออ่น

21 18303 นางสาวสุพตัรา  จนัทะพนัธ์ สรุปจ านวน ชาย 11
22 18305 นางสาวอญัธิชาพร  กตะศิลา หญิง 23
23 18326 นายเอกราช  ชิณสิทธิ์ รวม 34
24 18333 นางสาวพรพิมล สมศรี
25 18355 นายเมธี  วิรุณพันธ์

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

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวหฤทัย เชื้อชาญ/นายพสิษฐ์ ค าเพราะ

สังกัดคณะสี :เขียว

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

………/………./………..



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18241 นางสาวกรรณิการ์  อุ่นค า 26 18518 นางสาวอาภัสรา  แกว้ใสย์

2 18251 นางสาวธนัชนันต์ วาโยวันรัตน์ 27 18641 นางสาวอรัญญา  วิลัย

3 18252 นางสาวนิรชา  เทียมใสย 28 19653 นายรุ่งเรือง สิงห์ค า

4 18253 นางสาวพรรณศิริ  วิลบูลอดั 29 19654 นายณัฐพล โพธิบุตร

5 18260 นางสาววิภาดา อตุตะพงั 30 19655 นางสาวปทัมาภรณ์  แหวนหล่อ

6 18274 นายสุรชัย  มณีวรรณ 31 19656 นางสาวสุนิสา  บุญตะนัย
7 18295 นางสาวปราณปรียา โพธบิุตร 32 19657 นางสาวเจนจิรา  นิลศิริ
8 18299 นางสาววรนารี สิงห์ค า 33 19658 นางสาวจิรวรรธ  ผิวจันทร์
9 18300 นางสาววราภรณ์  งามดี 34 19659 นางสาวรุ่งทิพย์  พรมศรี
10 18312 นายนพนนท์  นาคไธสง 35 19660 นางสาวพิยดา  พรมศรี
11 18338 นางสาววิภาวดี  พรมดวง

12 18369 นางสาวเบญจมาศ ผาด า

13 18384 นายณัฐวุฒิ วงษ์จนัทร์

14 18385 นายธนพล  บุญตา

15 18402 นางสาวชนาพร  ศัตรูพา่ย

16 18410 นางสาวสิริวรรณ  คูค า

17 18435 นางสาวจฑุามาศ  ค าแกว้

18 18442 นางสาวสาธิตา  ค าแกว้

19 18470 นางสาวจดิาภา  ศรีจนัทร์

20 18476 นางสาวปนัดดา  บุญเติม

21 18497 นายภัทรพล  โพธิศ์รี สรุปจ านวน ชาย 8
22 18503 นายอภิสิทธิ ์ เกษสร หญิง 27
23 18510 นางสาวพรปวีณ์  กตะศิลา รวม 35
24 18514 นางสาวศศิธร  ค่ าคูณ

25 18516 นางสาวสุมินตรา  เอกศิริ

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา  นางวาสนา แสวงศรี/นายชัยศิริ ลีลาภักดีพงษ์

สังกัดคณะสี : ม่วง

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

………/………./………..

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561
บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18230 นายเกรียงไกร  นราวงษ์ 26 18638 นางสาวสุนิสา  นามมูลตรี

2 18232 นายแดนเนี้ยว  เสาร์โมกข์ 27 18999 นางสาวอรพรรณ ลาลุน

3 18235 นายภูธเนศ บุญจงู 28 19346 นางสาวเกตกนก  บัวหุง่

4 18243 นางสาวจริาวรรณ  เสมอใจ 29 19661 นางสาวนภคัประภา  วิชากุล  

5 18255 นางสาวภาวิณี  สะเดา 30 19662 นางสาวจารุภัทร  พลพงษ์
6 18256 นางสาวมนัสพร  ผกาแดง 31 19663 นางสาวญาณิศา  พรมดี
7 18257 นางสาวรัตน์ติกา  แกน่ท้าว 32 19664 นางสาวสุจินดา ไกรวิเศษ
8 18258 นางสาววนิดา  ศรชัย 33 19665 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร
9 18262 นางสาวศศิกานต์  สมสุข 19666

10 18264 นางสาวสิรฎา  จนัเทศ 19667

11 18275 นายสุริวงษ์ แกว้บุตรดี 19668

12 18276 นายแสงเพชร บุญเกดิ

13 18279 นางสาวกมลเนตร  คุณวัตร

14 18284 นางสาวจริประภา ล่ึมนอก

15 18291 นางสาวนภาวรรณ นวลมา

16 18335 นางสาวเพญ็ประภา  บัวศรี

17 18337 นางสาววัลวิสา  พรรษา

18 18340 นางสาวศิริวรรณ  จนัทร์ศรี

19 18363 นางสาวไขมุ่ก  แหวนหล่อ

20 18398 นายอลงกรณ์  ประสิทธ์บญุมานะ

21 18418 นายธนวัฒน์  โพธิพรรณ สรุปจ านวน ชาย 8
22 18446 นางสาวอมรลักษณ์ พรมคุณ หญิง 25
23 18457 นายธนศักด์ิ  ฉันทลิขิตสกุล รวม 33
24 18475 นางสาวเนตรนภา  ชาระวัน

25 18512 นางสาวเมธาวี  นิยม สังกัดคณะสี : ฟ้า

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

………/………./………..

ครูทีป่รึกษา นางสาวระวีวรรณ ธนาเพ็งจันทร์/นางสาวศิริพรรณ ตะเพียนทอง

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3 (วิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

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



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18294 นางสาวปนัดดา  พวงปู่

2 18447 นางสาวอรนิภา  พราวศรี

3 19345 นางสาวเสาวนีย ์ ค าภีระ

4 19666 นางสาวเกษมณี  โนนน้อย

5 19667 นางสาวนันทิดา  ใยจติ

6 19668 นางสาวสุดาพร คะหาร

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 สรุปจ านวน ชาย 0
22 หญิง 6
23 รวม 6

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

………/………./………..

สังกัดคณะสี : เหลือง

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4 (คณิต-ภาษา)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางปนัดดา  อินเสาร์/นายไผ่ด ารงณ์ อินธรรม



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18041 นายสุวินทวงศ์  เสมอใจ 26 19670 นายพุฒิพงศ์  บุตรศรี
2 18248 นางสาวณัฐริการ์  ครูเกษตร 27 19671 นายภานุพงศ์  มติยาภักด์ิ
3 18310 นายธนานันท์  แกว้ใส 28 19672 นายวัชรินทร์  บุญเต็ม
4 18314 นายนิรุช  ศรีวาที 29 19673 นางสาวมุกธิตา  ไกรวิเศษ

5 18317 นายภรากร  ประจง 30 19674 นางสาวศศิกานต์ ลาวรรณ

6 18320 นายวชิระ  ชบา 31 19675 นางสาวสุดา  ทองภู
7 18324 นายศิลป์ศรุจ  ขจรเวช 32 19676 นางสาวสุภาวดี  ประสาน
8 18334 นางสาวเพญ็นภา คูค า 33 19677 นางสาวเสาวลักษณ์  เวียงแกว้

9 18343 นายกฤษฎา ศรีสมบัติ 34 19678 นางสาวอรทัย  เนื้อมี
10 18362 นางสาวกมลธิดา  ไกรวิเศษ 35 19679 นางสาวอริสรา  แสงศรี
11 18364 นางสาวณุภัสรา  หอมกล่ิน

12 18367 นางสาวน้ าทิพย ์ สีเสน

13 18370 นางสาวปนัดดา ทวีธนวาณิชย์

14 18375 นางสาววิวาภรณ์  อปุชัย

15 18380 นายจกัรพนัธ์  พมิพสุ์วรรณ

16 18439 นางสาวนิภาธร บุญสอน

17 18464 นายศราวุฒิ  แสนชมภู

18 18494 นายบุณยกร  วงษ์ใหญ่

19 18507 นางสาวชนิกา  กุแก้ว
20 18519 นางสาวอารียญ์า แซ่จงึ

21 18982 นางสาวกนกพรรณ จันทร์หอม สรุปจ านวน ชาย 14
22 18991 นางสาวธมนวรรณ  จันทร์แต้ม หญิง 21
23 19004 นางสาวกลุกนัยา  ค าแกว้ รวม 35
24 19325 นางสาวองินุอร  แจม่ศรี

25 19669 นายธราธร  พรรษา

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

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

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5 (ศิลป-์ภาษา)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางสาวศรีสุดา ชานนท/์นางสาวสกุลกานต์ แย้มแก้ว

สังกัดคณะสี : แดง

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………….ผู้สอน



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 18236 นายภูบดินทร์ อนิศิริ

2 18327 นางสาวกฤษณา แสงศร

3 18329 นางสาวกลัยาณี  กลับสุข

4 18352 นายปราณวัตร  น้อยวงศ์

5 18361 นายสุตนันท์  เดียงสา

6 18371 นางสาวประวัลปัทม์ ทองขอน

7 18374 นางสาววิไลพร  จนัทรดี

8 18379 นายคมกฤต สีสดดี

9 18423 นายเพชรมงคล  นิลวัน

10 18426 นายเฉลิมเกยีรติ ค้ าคูณ

11 18428 นายศุภวิชญ์ สันวัง

12 18459 นายนิติรัตน์  พมิสาร

13 18468 นายอภิชาติ สิงห์เทพ

14 18473 นางสาวธิติมา  สันโสภา

15 18474 นางสาวนวพร ชมสีแกว้

16 18477 นางสาวปามสุดา คาวี

17 18478 นางสาวปาลิตา  มาลี

18 18481 นางสาวศิริพร  ค าด่าน

19 18482 นางสาวสุกญัญา  สมสุข

20 18484 นางสาวสุวรรณี คูค า

21 18491 นายธวัชชัย มาลี สรุปจ านวน ชาย 11
22 19680 นายวิทยา ช่างสกุล หญิง 11

รวม 22

………/………./………..

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/6 (เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นางวาสนา สิมมา/นายวรวุฒิ ประจุทรัพย์

สังกัดคณะสี :เขียว 

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



เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - สกุล เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
1 15239 เด็กหญิงกนกวรรณ   ค าแกว้

2 18265 เด็กหญิงสุลิทสรา     ชาวสน

3 18266 เด็กหญิงอรัชพร    วรรณวงษ์

4 18268 เด็กชายชาญธวัช    องัคะสี

5 18271 เด็กชายราชภูมิ     แผ่นศิลา

6 18365 เด็กหญิงทวีลาภ      นาคาธร 

7 18373 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เสาเวียง

8 18386 เด็กชายธนพฒัน์    พรหมศรี

9 18399 เด็กหญงิเกษมณี     จันทร์โสม

10 18627 เด็กชายอภิรัฐ         เกสร

11 19681 เด็กชายภูมเทพฤทธิ์  หม่องแฉ

สรุปจ านวน ชาย 5
หญิง 6
รวม 11

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

………/………./………..

บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราษีไศล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/7 (GPวิทย-์คณิต)     ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ………...……… ชื่อรายวิชา…………...……..……………..จ านวน……...….ชั่วโมง/สัปดาห์  ผู้สอน………………………..…………………..
ครูทีป่รึกษา นายรังสรรค์  พลอาจ/นางวรรณวิภา  สุทธิสน

สังกัดคณะสี : ม่วง


