
                                   บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
ที่............../2563  วันที่  24  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
เรื่อง   สรุปจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา  2562 
............................................................................................................................. ...................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 

 ด้วยงานวัดผล  SGS กลุ่มบรหิารวิชาการ  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ได้สรุปจ านวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  
2562 เพ่ือจัดท าเอกสารการจบการศึกษา และขอความกรุณาทางโรงเรียนได้ก าชับครูประจ าวิชาได้ติดตามให้
นักเรียนที่คงค้าง 0 ,ร, มส. มาด าเนินการสอบซ่อมให้แล้วเสร็จ  เพื่อจัดท าเอกสารการจบหลักสูตรและส่งผลการ
ด าเนินการไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ต่อไป  
  

 ชั้น จ านวน จบ คาดว่าไม่จบ หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 31 31 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 35 34 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 36 35 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 32 22 10  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 31 28 3  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 30 23 7  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 30 25 5  

รวม 225 198 27  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 28 28 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 26 25 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 23 18 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 22 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 12 10 2  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 6 6 -  

รวม 122 109 13  
รวมทั้งสิ้น 337 307 40  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

      ลงชื่อ 

          (นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์)  
              เจ้าหน้าที่งาน SGS 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
ที่คาดว่าไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น 

 

 
 
 
 
 
 

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล ชั้น รายการติด รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา 

09182 1.น.ส.เทียนทอง ศรีหาผล ม.3/2 0 ง23102/การงานอาชีพ ครูอาภรณ์ สิงห์ค า 
ร ส23103/สังคมศึกษา ครูไกรวิชญ์ สุปิงคลัด 
ร ส23104/ประวัติศาสตร์ ครูไกรวิชญ์ สุปิงคลัด 

09205 2.นายปฏิภาณ ณ วงดวง ม.3/3 ม.3 ไม่เคยมาเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
09234 3.นายแก้วสุวรรณ แสงวงสุข ม.3/4 ร พ23103/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
09237 4.นายธีระพงศ์ มาลาทอง      ม.3/4 0 ศ23101/ศิลปะ ครูมณีกานต์ ภุชงค์ 
09238 5.นายนนท์กร จัดเขตรกรณ์ ม.3/4 ร พ23101/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 

ร พ23102/บาสเกตบอล ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
0 ศ23101/ศิลปะ ครูมณีกานต์ ภุชงค์ 
มส พ23103/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
0 ง23102/การงานอาชีพ ครูอาภรณ์ สิงห์ค า 

09242 6.นายยุทธพงศ์พันธ์ ศิริรจน์ ม.3/4 0 ศ23101/ศิลปะ ครูมณีกานต์ ภุชงค์ 
ร พ23102/บาสเกตบอล ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 

มส พ23103/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
ร พ23104/วอลเลย์บอล ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
0 ง23102/การงานอาชีพ ครูอาภรณ์ สิงห์ค า 
0 ข20206/ภาษาเขมร ครูจันทร์ ธุนาสูรย์ 

09247 7.นายอนุวัฒิ เดชารัมย์ ม.3/4 ร พ23102/บาสเกตบอล ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
มส พ23103/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 

09253 8.น.ส.ปาริชาติ ดวงใจ ม.3/4 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ขาดเรียนบ่อย และ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ไม่เคยมา
เรียน 

09256 9.น.ส.ภาวิดา  ทองงาม   ม.3/4 ไม่เคยมาเรียนตั้งแต่ ม.2 
09263 10.น.ส.สุชาดา แพประรุ         ม.3/4 ร พ22103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 

ร พ23103/สุขศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
ร พ23102/บาสเกตบอล ครูเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 
0 ง20211/การใช้คอม ครูสายฝน ทองสะอาด 



  
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ที่คาดว่าไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น 

 
 
 

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล ชั้น รายการติด รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา 

09265 11.น.ส.สุพรรษา พันอินทร์      ม.3/4 ร พ22103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 
09267 12.น.ส.หนึ่งฤทัย พรมพล ม.3/4 ไม่เคยมาเรียนตั้งแต่ ม.2 
09269 13.นายกิตติภพ  พอกพูน        ม.3/5 มส ค23102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
09282 14.นายบูชิด  สถิตสุข             ม.3/5 0 พ22103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 

0 ค23101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
มส ค23102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
ร พ23103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 

09140 15.นายสิทธิศักดิ์ แก้วสว่าง   ม.3/5 ม.3 เทอม 2 ไม่มาเรียน/ขาดบ่อย มีเพียงวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้  
อ20206 เท่านั้นที่มีผลการเรียน 2 

09746 16.นายจักรพรรดิ ผาสุก   ม.3/6 ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ไม่เคยมาเรียนมีเพียงวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ
20206 เท่านั้นที่มีผลการเรียน 2 

09427 17.นายพงษ์พนิช สิงหพรพงศ์    ม.3/6 0 I20201/การศึกษา
ค้นคว้า 

ครูณภัทร มณีล้ า 

09312 18.นายเมษา รู้จิตร                ม.3/6 มส ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
0 I20201/การศึกษา

ค้นคว้า 
ครูณภัทร มณีล้ า 

0 ค22102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
08885 19.นายวัชรินทร์ วาจามั่น        ม.3/6 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 

0 ค22102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
09214 20.นายวีรพล เบ็ดเจิด            ม.3/6 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 

0 ค22102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
09315 21.นายศตวรรษ นวลดี           ม.3/6 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
09319 22.นายอนุรักษ์ อาจยิ่งยง        ม.3/6 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
08979 23.นายเด่นชัย ชาญพิมาย ม.3/7 ไม่เคยมาเรียน/ไม่มีผลการเรียน 
09333 24.นายสมปอง แสนเจตนา      ม.3/7 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 

0 ค22102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
ร ค23102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 

09347 25.น.ส.กอหญ้า ศิริรจน์ ม.3/7 ม.3 ไม่เคยมาเรียนแต่มีเพียงวิชาบาสเกตบอล พ23102 เท่านั้นที่มีผล
การเรียน 



 
 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
ที่คาดว่าไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล ชั้น รายการติด รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา 

09350 26.น.ส.ฉัตรติยา กาประโคน     ม.3/7 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
0 ค22102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
0 พ22103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 
มส ค23101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
ร ค23102/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 

09351 27.น.ส.ชุติกาญจน์  แย้มดวง    ม.3/7 0 ค22101/คณิตศาสตร์ ครูสุภาวดี สุขชีพ 
ร พ22103/สุขศึกษา ครูนิรฉัตร แก้วบุตรดี 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
ที่คาดว่าไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น 

 

 

 

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล ชั้น รายการ
ติด 

รหัสวิชา /รายวิชา ครูประจ าวิชา 

08450 นายภาคภูมิ  บุญรอด ม.6/2 0 ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
0 ส30233 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
0 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ครูวิไลวรรณ  ไตรรัตน์ 
0 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
0 ว33225 เคมี ครูชุติกาญจน์  รุ่งเรือง 

08307 นายณัฐพล  แผ่นงา ม.6/3 0 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
08311 นายพัชรพล  วงค์ศรี ม.6/3 มส. ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 

มส. ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
0 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ครูวิไลวรรณ  ไตรรัตน์ 
0 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
0 ว33225 เคมี ครูชุติกาญจน์  รุ่งเรือง 

08312 นายพิสิทธิ์  หุ่นชื่น ม.6/3 0 ส30234 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08384 นายภราดร อนุเคราะห์ ม. 6/3 0 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
08421 นายศราวุฒิ  สาอุฒม์ ม.6/3 มส. ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 

มส. ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 
0 ส30233 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
0 ค33204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ครูกิติภัฎ  บุญหวาน 

08479 นายกฤษณะ ประเมินชัย ม.6/4 0 ส30234 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08484 นายณัฐพล  ดอกใหญ่ ม.6/4 0 ส30233 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08383 นายพูนทรัพย์ เห็นสุข ม.6/4 0 ส30234 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08313 นายรักษ์เกียรติ บุตรงาม ม.6/4 0 ส30234 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08076 นส.นวิยา  เฮงศรีธวัช ม.6/4 0 ส30234 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 
08304 นายกิตติทัต  กงจักร ม.6/5 0 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ครูสุภาวดี  สุขชีพ 
09402 นายศริตวรรธน์ ทะกอง ม.6/5 ร ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ครูสุภาวดี  สุขชีพ 

0 ส30233 หน้าที่พลเมือง ครูธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร 


