
รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   4   คน   หญิง  24   คน  รวม  28  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05768 เด็กชายธีรดนยั  วงศ์สวัสดิ ์                 
2 05769 เด็กชายประณิธาน แก้วกล ่า                 
3 05770 เด็กชายภาวติ  สอดแสง                 
4 05771 เด็กชายอรัญชัย  พ่วงตรง                 
5 05772 เด็กหญิงกรชนก ทองคุ้ม                 
6 05773 เด็กหญิงจริฐิดา   โกยปฐม                 
7 05774 เด็กหญิงณิชา  เนียมน้อย                 
8 05775 เด็กหญิงณัชนันท์ อ ่าแก้ว                 
9 05776 เด็กหญิงณัฐชนก วงศ์สวัสดิ ์                 
10 05777 เด็กหญิงธนวด ี ปึกทรัพย์                 
11 05778 เด็กหญิงธันวิกา แก้วเกลื อน                 
12 05779 เด็กหญิงธิดาภรณ ์  ไทรงาม                 
13 05780 เด็กหญิงบุญญาภา  ทิพย์สุดา                 
14 05781 เด็กหญิงปาริฉัตร  นามทอง                 
15 05782 เด็กหญิงพัชราภา ม่วงสอน                 
16 05783 เด็กหญิงแพรไพลิน  เทียมเทศ                 
17 05784 เด็กหญิงภรนิภา เหล่าตึก                 
18 05785 เด็กหญิงวรญัญา  คงทอง                 
19 05786 เด็กหญิงวันวิสา สุจจติร์จลู                 
20 05787 เด็กหญิงวิภาวด ีจ้อยร่อย                 
21 05788 เด็กหญิงวิมลศิร ิเชื อฉ ่าหลวง                 
22 05789 เด็กหญิงลลนา ลาดซ้าย                 
23 05790 เด็กหญิงสรลัชนา  แซ่จิว                 
24 05791 เด็กหญิงสุธัมมา  เสนา                 
25 05792 เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวนาค                 
26 05793 เด็กหญิงอัยญาภรณ ์พ่วงตรง                 
27 05794 เด็กหญิงอารรีัตน ์มีสุข                 
28 05795 เด็กหญิงอัญชิษฐา สุริยพัฒนยศ                

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/2  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ชาย   13   คน   หญิง  14   คน     รวม  27 คน 
ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ               
1 05796 เด็กชายกรีฑา  ฉายแสง               
2 05797 เด็กชายกอบชัย  นิ มเขียว               
3 05798 เด็กชายเกรยีงศักดิ ์ พุมมา               
4 05800 เด็กชายณัฐพงศ ์คลี เกษร               
5 05801 เด็กชายธันวา วิเศษสิงห ์               
6 05802 เด็กชายนพดล พราหมณ ี               
7 05803 เด็กชายประทีป รอบคอบ               
8 05804 เด็กชายพัทรเดช น้อยจริง               
9 05805 เด็กชายเพชร  ทองใบ               
10 05806 เด็กชายภรูิณัฐ  ช่วยบ่ารุง               
11 05807 เด็กชายรณภมู ิ  บุญกอง               
12 05867 เด็กชายจิรวัฒน ์นวลเอี ยม               
13 05808 เด็กชายสรุศักดิ ์ ทองสุข               
14 05809 เด็กหญิงกมลศร ีเพียรทอง               
15 05810 เด็กหญิงจันทรฑ์กานต ์พิมก่าเนิด               
16 05811 เด็กหญิงจริาพร  พรหมมา               
17 05812 เด็กหญิงประภาศิร ิ สงเคราะห ์               
18 05813 เด็กหญิงปัญจรัตน ์กลั นศร ี               
19 05814 เด็กหญิงเพญ็พิชชา  พุ่มไสว               
20 05815 เด็กหญิงแพรวา  อ่างหิน               
21 05816 เด็กหญิงรวิษฎา  ลิ มรุ่งอรุณ               
22 05817 เด็กหญิงวราพร  ลิ วเวหา               
23 05818 เด็กหญิงวีรดา   บุญปก               
24 05819 เด็กหญิงศรัณย์พร  วีระวงศ ์               
25 05820 เด็กหญิงสุทธิญาพร เตียงตั ง               
26 05821 เด็กหญิงอาทิตยา พึ งฤทธิ ์               
27 05864 เด็กหญิงสุภาภ ์ ประมลูทอง               

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/3  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ชาย   15   คน   หญิง  12   คน     รวม  27 คน 
ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ               
1 05799 เด็กชายจณิณพัต  มีอารีย ์               
2 05822 เด็กชายกิตตภิพ  ทองเพชร               
3 05823 เด็กชายจตรุพงษ์   แก้วใส่เงิน               
4 05824 เด็กชายธีรว ีเข็มโต               
5 05825 เด็กชายประฏิพัฒน ์  ทองโปร่ง               
6 05826 เด็กชายพงศธร  ทองมี               
7 05827 เด็กชายพชร  วงษ์ศักดิ์                
8 05828 เด็กชายรวสิุต   แกล้วกลดั               
9 05829 เด็กชายศุภสิน  วิชาพานิช               
10 05830 เด็กชายเศรษฐการ   แสงเจริญ               
11 05831 เด็กชายสริวิชญ ์  ส่าราญ               
12 05832 เด็กชายสุทัศน์   หนูเล็ก               
13 05833 เด็กชายอธิเบศร ์ โกยปฐม               
14 05868 เด็กชายธันวา พงษ์คุณ               
15 05891 เด็กชายภรูิทัต สร้อยพริก               
16 05834 เด็กหญิงกนกพร  รวยรื น               
17 05835 เด็กหญิงเขมวิกา  เพิกโสภณ               
18 05836 เด็กหญิงจารุวรรณ ชื นจิตร               
19 05837 เด็กหญิงชนินาถ   คุ้มตลอด               
20 05838 เด็กหญิงธารารัตน ์ ผลหริัญ               
21 05839 เด็กหญิงบุญรักษา อารีสินพิทักษ ์               
22 05840 เด็กหญิงพัชรพรรณ เล้าเจริญ               
23 05841 เด็กหญิงพัชราภา   อ่อนวิมน               
24 05842 เด็กหญิงศรัญญา ประพันธ ์               
25 05843 เด็กหญิงอารรีัตน ์ เนตรสวา่ง               
26 05844 เด็กหญิงเอมิกา   บุญเล่า               
27 05865 เด็กหญิงณัฐณิชา เอี ยมปา               

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   11   คน   หญิง  20   คน  รวม  31 คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 
   1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื มใจ                 
   2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว                 
   3 05568 เด็กชายปฐพี    โพธิ์บุญรอด                 
   4 05569 เด็กชายพิษณ ุ   เนียมคง                 
   5 05570 เด็กชายพีระพงศ ์   พูนเปี่ยม                 
   6 05571 เด็กชายพีระพัฒย ์   พลายแก้ว                 
   7 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน                 
   8 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา                 
   9 05576 เด็กชายสุทธิพงศ ์   วงศ์เณร                 
   10 05577 เด็กชายสุฬสี ์   เถื อนไพร                 
   11 05578 เด็กชายอนุสรณ ์   หาญสิงห ์                 
   12 05579 เด็กหญิงกัลยาณ ี   รีเรียบ                 
   13 05580 เด็กหญิงกานต์ธดิา    กิ มพัด                 
   14 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง                 
   15 05582 เด็กหญิงฐิตยิา    จัดภัย                 
   16 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย                 
   17 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู ่                 
   18 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์                 
   19 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก                 
   20 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก                 
   21 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี สุ่น                 
   22 05591 เด็กหญิงสุภาวณิ ี   พิณพรม                 
   23 05592 เด็กหญิงไอยวริญท ์   ห้วยหงษ์ทอง                 
   24 05610 เด็กหญิงจริาวรรณ    ปิ่นพรม                 
   25 05611 เด็กหญิงชมพู ่   ทองมี                 
   26 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค ์                 
   27 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน                 
   28 05648 เด็กหญิงจริารัฒช์    ชอบชู                
29 05654 เด็กหญิงภคัชนิษา    จันทร์เฉย              
30 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว              
31 05760 เด็กหญิงรตัติกาล    นพรัตน ์              

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/2  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   17   คน   หญิง  16   คน     รวม  33  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที  เลขประจ่าตัว ชื อ-สกุล                 

1 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั นไทย                 
2 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา                 
3 05593 เด็กชายกิตตศิักดิ ์   พุ่มเกษม                 
4 05594 เด็กชายฐิติโชต ิ   พึ งสังวรณ์                 
5 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน                 
6 05597 เด็กชายธิติวุฒ ิ   ส่าราญรมย ์                 
7 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี                 
8 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอี ยมขอพึ ง                 
9 05602 เด็กชายยศวรรธน ์   ม่วงศิร ิ                 
10 05603 เด็กชายวริทธิ ์   เดชอุดม                 
11 05604 เด็กชายศิรวิทย ์   ยอดใหญ ่                 
12 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ ์                 
13 05606 เด็กชายสินมหัต    ค่าจันทร ์                 
14 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ ์                 
15 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง                 
16 05870 เด็กชายไกรวิชญ ์เช้าสาคร                 
17 05871 เด็กชายนันทวัฒน์ สุขอนันต ์                 
18 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา                 
19 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย ์                 
20 05612 เด็กหญิงชาลสิา    พุ่มศร ี                 
21 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม                 
22 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช                 
23 05615 เด็กหญิงธนภรณ ์   ชั นสูง                 
24 05616 เด็กหญิงนภสร    ข่าพวง                 
25 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว                 
26 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา                 
27 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง                
28 05621 เด็กหญิงวิลาสิน ี   ฟักแก้ว              
29 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย ์              
30 5623 เด็กหญิงสุภาวด ี   หินศรี              
31 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว              
32 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ              
33 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย ์              



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2/3  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   20   คน   หญิง  12  คน     รวม  32  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05609 เด็กชายเทพพนม    หมื นอ้าย                 
2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร                 
3 05628 เด็กชายชนกันต ์   เขียนถนอม                 
4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสม ี                 
5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ ์   โคกอ่อน                 
6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์                 
7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง                 
8 05633 เด็กชายธีรโชต ิ   เตี ยแจ ้                 
9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล                 
10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ                 
11 05636 เด็กชายวัชโรดม    มั งประเสริฐ                 
12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว                 
13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด                 
14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคณุ                 
15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย                 
16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย ์   สระศร ี                 
17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื อชั ง                 
18 05678 เด็กชายอลงกรณ ์   สายสกล                 
19 05744 เด็กชายนท ี   วัฒนะ                 
20 05882 เด็กชายกฤษฎา    ทองขาว                 
21 5643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง                 
22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน                 
23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย ์                 
24 05647 เด็กหญิงจริาพร    เอี ยมสวา่ง                 
25 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร ์                 
26 05650 เด็กหญิงชนากานต ์   แย้มสอาด                 
27 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป                 
28 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง                
29 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง              
30 05655 เด็กหญิงวราภรณ ์   ยอดใหญ ่              
31 05655 เด็กหญิงผกามาศ อ่อนยนต์              
32 05656 เด็กหญิงพิภาพร อิ มทรัพย ์              



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/1  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   10   คน   หญิง  21   คน     รวม  31  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05391 เด็กชายกรวิชญ ์   พันธ์ดี                 
2 05399 เด็กชายบุณยกร    มุคตาร ี                 
3 05402 เด็กชายภรูินทร ์   อินทราพงษ ์                 
4 05403 เด็กชายรตันพล    รักด ี                 
5 05431 เด็กชายอธินันต ์   พูลจันทร ์                 
6 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง                 
7 05458 เด็กชายรตันภูม ิ   รักด ี                 
8 05459 เด็กชายศิขรินทร ์   แซ่ตัน                 
9 05514 เด็กชายศุภกติติ ์   อยู่โยง                 
10 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ งตน                 
11 05408 เด็กหญิงเจตปรญิา    นกยูงทอง                 
12 05409 เด็กหญิงฑฆิัมพร    นิลด่า                 
13 05410 เด็กหญิงธมนวรรณ    สมวงษ ์                 
14 05413 เด็กหญิงศริิพรรณ    เทพศิร ิ                 
15 05416 เด็กหญิงสุวิชา    เสนา                 
16 05433 เด็กหญิงกัญจนพร    กระจ่างทิม                 
17 05436 เด็กหญิงตรีมรูต ิ   เผือกสม                 
18 05437 เด็กหญิงเตวิกา    อ่อนยนต์                 
19 05438 เด็กหญิงปณุยวีย ์   ไพรวลัย ์                 
20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ วเวหา                 
21 05442 เด็กหญิงสุภาวด ี   พูนพิพิธ                 
22 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว                 
23 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด                 
24 05467 นางสาวปาลติา    ด่าน้อย                 
25 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน ์   แดงโชติ                 
26 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย                 
27 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย ์   อ่าพรรณแดง                 
28 05472 เด็กหญิงอรสิา    การะเกษ                
29 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา              
30 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล              
31 05716 เด็กหญิงวรญัญา    จัดภัย              

 



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/2  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   22   คน   หญิง  8   คน     รวม  30  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05397 เด็กชายธนา    บุญญา                 
2 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง                 
3 05421 เด็กชายฐาปกรณ ์   กลมกล่อม                 
4 05448 เด็กชายเกรยีงไกร    การชนะ                 
5 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ ์   พุฒเจือ                 
6 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส                 
7 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน                 
8 05460 เด็กชายอภสิิทธ์ิ    แนบสนิท                 
9 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง                 
10 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร ์                 
11 05556 เด็กชายเกียรติศักดิ ์   ไพรวัลย ์                 
12 05755 เด็กชายไกรสรณ ์   ไกรวิจติร                 
13 05761 เด็กชายศิรวิทย ์   แก่นชัยภูม                 
14 05863 เด็กชายวุฒิชัย คงฤทธิ ์                 
15 05866 เด็กชายอัสน ีศิริพงศ์                 
16 05872 เด็กชายศักดิณ์รงค ์หลายชั น                 
17 05883 เด็กชายกรวิชญ ์เมืองชุม                 
18 05884 นายนวพล บูรพัฒน์                 
19 05888 เด็กชายอชิรวิทย ์สังข์วงค์                 
20 05892 เด็กชายพีรดนย ์นิลวิเชียร                 
21 05894 เด็กชายเศรษพงศ์ สินธุวงษานนท์                 
22 05895 เด็กชายสุทธิรักษ ืกิโกฎ ิ                 
23 05407 เด็กหญิงจติรานุช    สังประเสริฐ                 
24 05411 เด็กหญิงปณัฑ์ชนิต    เจรญิกลิ น                 
25 05412 เด็กหญิงพัชรินทร ์   นุเคราะะห ์                 
26 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน                 
27 05443 เด็กหญิงสุรสัวด ี   ปุณรตัน ์                 
28 05444 เด็กหญิงอรรด ี   ศรีวงษา                
29 05462 เด็กหญิงฐิติกานต ์   ยอดพราหมณ ์              
30 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์              

 



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/3  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   15 คน   หญิง  9   คน     รวม  24  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05393 เด็กชายจิราย ุ   เพ็ชรใส                 
2 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ                 
3 05398 เด็กชายนันทภพ    ก่าบัง                 
4 05400 เด็กชายปัณวัฒน ์   กลั นศร ี                 
5 05404 เด็กชายวาย ุ   นิลเขียว                 
6 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ                 
7 05419 เด็กชายกิติศักดิ ์   เนื อนิ ม                 
8 05423 เด็กชายธราพงษ ์   บุญธรรม                 
9 05424 เด็กชายมานะศักดิ ์   พุมพา                 
10 05427 เด็กชายศุภกรณ ์   บ่อแก้ว                 
11 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก                 
12 05453 เด็กชายถิรวัฒน ์   หยวกจุ้ย                 
13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข                 
14 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูม ิ   รัตนมณ ี                 
15 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคด ี                 
16 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย                 
17 05414 เด็กหญิงศริิภัทร    พิชัยณรงค ์                 
18 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง                 
19 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ                 
20 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค                 
21 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์                 
22 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ ์                 
23 05746 เด็กหญิงศริิพร    ชาญวาร ี                 
24 05752 เด็กหญิงกมลวัลย ์   ตะเภาทอง                 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ชาย   18   คน   หญิง  21   คน     รวม  39  คน 
ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน์   

เลชที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล                   
1 05280 นายเกียรติศักดิ์  มานพ                   

2 05286 นายธนธร  ชูศรี                   

3 05289 นายภาสกร  โกยปฐม                   

4 05308 นายเจษฎาภรณ์  หวานทอง                   

5 05313 นายพิชิตชัย แจ่มจ่ารัส                   

6 05314 นายรัฐนนท์  เกิดทอง                   

7 05316 นายศุภกร  เพื อมเสม                   

8 05336 นายณัฌฆ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย                 

9 05337 นายธนสรณ์  สอนชิน                   

10 05343 นายศิวัฒน์   รอดเสวก                   

11 05709 นายธนธร  พรหมการุญ                   

12 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ                   

13 05720 นายศุภกร  เขียนดี                   

14 05722 นายกานต์พงศ์   ศรีเอี ยมกุล                   

15 05748 นายปราการ   สอนโกษา                   

16 05845 นายอานนท์ ด่ารงค์                   

17 05846 นายธราธิป ชูพันธ์                   

18 05851 นายจิรศักดิ์  อ่างหิน                   

19 05295 นางสาวนริษา  หว่านพืช                   

20 05296 นางสาวจริญา  ระดาดก                   

21 05298 นางสาวณัฐณิชา  สังค่ามณี                   

22 05301 นางสาวพิชญา   แอบทิพย์                   

23 05304 นางสาวสิรารัตน์   มูลเกตุ                   

24 05321 นางสาวจิตธาดา   พ่วงตรง                   

25 05324 นางสาวณิชา  บุญกอง       
            

26 05349 นางสาวนัทชา  ชื นบางบ้า                   



27 05350 นางสาวน ่าทิพย์  เกตุระหงษ์                   

28 05354 นางสาวมิววริช  ทศทิศรังสรรค์                 

29 05359 นางสาวอารีรัตน์ ไตรพรหม                   

30 05389 นางสาวจิราพร   บุตรเพชร                   

31 05482 นางสาวสุภาพร  แซ่อึ ง                   

32 05699 นางสาวโซไข่  สกุลมอญ                   

33 05856 นางสาวเปรมฤดี  เพียงนั น                   

34 05857 นางสาวนันธิชาร์  กองแก้ว                   

35 05858 นางสาวศศิวิมล  นิ มอนงค์                   

36 05859 เด็กหญิงม่านฟ้า  สายสกล                   

37 5860 นางสาวกีรตา ถัมภ์บรฑุ                   

38 05861 นางสาวกชกร  แก้วล้อม                   

39 05893 นางสาวภัทราพร ทานันท์                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4/2  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   16   คน   หญิง  17  คน     รวม  33  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05279 นายศุภรตัน์ เหมือนอ่วม                 
2 05285 นายธนาวัน พรมชาต ิ                 
3 05284 นายธนภัทร  จันทร์เพ็ญ                 
4 05309 นายชาญวิทย ์ แพรสิน                 
5 05311 นายเตชินท์   กองแก้ว                 
6 05312 นายธีรพงษ์  บุตรยุทธ                 
7 05333 นายกิตตินันท์  ป้องกัน                 
8 05342 นายพรภริมย ์ หงส์ทอง                 
9 05483 นายพีระพล    นิ มเขียว                 
10 05522 นายชรินพัชร   ชูสม                 
11 05531 นายกวินนาท ไหลล้น                 
12 05848 นายนักรบ เจริญรตัน ์                 
13 05850 นายโภคิน  นุชแทน                 
14 05847 นายบุญทัน ใจจง                 
15 05874 นายโชคชัย ภิรมย์รอด                 
16 05875 นายกวิณ มะลิชื น                 
17 05293 นางสาวเกศิน ี บานแย้ม                 
18 05294 นางสาวคณิชา   เรืองชาญ                 
19 05302 นางสาวภารว ี กลัดแสง                 
20 05305 นางสาวอนัชชา พวพันสุวรรณ                 
21 05319 นางสาวข้าวขวัญ  วงแหวน                 
22 05323 นางสาวณัฐชาตา สุทธาน ี                 
23 05329 นางสาวพรพรรณ   แก้วประสม                 
24 05330 นางสาวพรรณิภา   ศรีชลธาร                 
25 05353 นางสาวมนัญญา   ชมเชย                 
26 05355 นางสาวรัตนากร  เล็กมาก                 
27 05370 นางสาวสุปรยีา  หนีภัย                 
28 05517 นางสาวรุจิราภา  เกาะโพธ์ิ                
29 05680 นางสาวดาวรุ่ง   ด่ารงค ์              
30 05852 นางสาวภัทราภรรณ เรืองพันธ์              
31 05854 นางสาวธิติกาญจน ์  สร้อยสังข ์              
32 05855 นางสาวสุกัญญา  คละทอง              
33 05862 นางสาวภิรดี สงวนงาม              



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4/3  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   17   คน   หญิง  0   คน     รวม  17  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                 

1 05541 นายวรพล รินไชย                 
2 05676 นายกกุธภัณฑ ์ชอบสอน                 
3 05736 นายวรินทร   เหลา่พิเดช                 
4 05739 นายจักร ี   หมื นเตะ๊                 
5 05749 นายจีรภัทร   เฟื่องฟูรัตน์                 
6 05750 นายภูชิสส ์ คชศิริ์พงศ์                 
7 05849 นายปัณณวัฒน ์  วิไชโย                 
8 05869 นายจีราวุฒิ เมืองประเสริฐ                 
9 05853 นายณัฐสรณ ์จันทร                 
10 05873 นายภุมรินทร ์น้อยใส                 
11 05876 นายพีระภัทร ผลสว่าง                 
12 05877 นายพิณณวัฒน์ ผลสว่าง                 
13 05878 นายรณชัย ยุงประโคน                 
14 05879 นายสิริชัย  รักจินดา                 
15 05880 นายกิตติมนญู กิตติภาเกษมสันต ์             
16 05881 นายฐิติพงศ์  แซ่อี๊ง                 
17 05889 นายภูมิพัฒน ์ปราบเภท                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   10  คน   หญิง  22   คน     รวม  32  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                

1 05178 นายโฆษิต    กองแก้ว                
2 05179 นายจิราย ุ   ดวงภุมเรศ                
3 05180 นายณัฐภัทร    คชชา                
4 05181 นายธนภัทร    มานอก                
5 05187 นายรวิพล    หนูด่า                
6 05211 นายฑาวุธ    งามข่า                
7 05367 นายปพน    คุ้มครอง                
8 05661 นายไกรวิชญ ์   ทองขาว                
9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส                
10 05728 นายวสุรตัน์    สมุทรนันทพงศ์             
11 05197 นางสาวธัญชนก    สดใส                
12 05198 นางสาวนิลวรรณ    กายแก้ว                
13 05199 นางสาวบัณฑติา    ตังคณากลุ                
14 05202 นางสาวมนัสนันท์    เนียมประดิษฐ์                
15 05203 นางสาวยุพารัตน ์   ข่าพวง                
16 05208 นางสาวสุพิชฌาย ์   คงศร ี                
17 05209 นางสาวอาภัสสรา    โพธิพันธ ์                
18 05228 นางสาวกมลวรรณ    สอดแสง                
19 05229 นางสาวเกศิน ี   มูลเกต ุ                
20 05232 นางสาวทรายขวัญ    สัตตารมัย ์                
21 05234 นางสาวนิสา    หงษา                
22 05236 นางสาวพรรณพนัช    เล้าเจรญิ                
23 05237 นางสาววรัญญา    โมรานลิ                
24 05238 นางสาวโศจริัตน ์   ใจกว้าง                
25 05241 นางสาวอติกานต ์   จงศร ี                
26 05489 นางสาวศุภัชสา    กลัดแสง                
27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร                
28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง                
29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด               
30 05672 นางสาวสิรริัตน ์   เข็มทอง             
31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล             
32 05890 นางสาวกัญญาภัค สุขสนาน             

 



 

รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5/2  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ชาย   15   คน   หญิง  9   คน     รวม  24  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                

1 05185 นายพีรวิชญ ์   กลั นกล่อม                
2 05189 นายศุภกร    เคลื อนวงษ ์                
3 05191 นายสรณส์ิร ิ   พิณพรม                
4 05192 นายสิริชัย    แซ่ตัน                
5 05210 นายกฤติณ    ศรสีุข                
6 05213 นายชลธ ี   อ ่ายิ ม                
7 05215 นายณัฐพงษ ์   พุ่มโศก                
8 05216 นายญาณจักขุ ์   ชูเชื อ                
9 05217 นายธณรัช    มีแก้ว                
10 05220 นายพีรธัช    โม้ดา                
11 05224 นายวุฒิพงษ ์   ปานศร ี                
12 05225 นายสุรศักดิ ์   จันทร์นวล                
13 05269 นายภาณุพงศ์    ข่าพวง                
14 05690 นายกมลภพ    อร่ามรักษ์                
15 05887 นายนิพัฒน์ สังวาลย์วงษ ์                
16 05201 นางสาวพนาพร    นราอินทร ์                
17 05207 นางสาวศศิธร    ประกาฬะโพธ์ิ                
18 05230 นางสาวจิตราพร    พุกมา                
19 05235 นางสาวปวีณา    จาระมัด                
20 05513 นางสาวพัชรินทร ์   นาคอินทร์แจ้ง              
21 05686 นางสาวปภาดา    ศิริจงเพียร                
22 05687 นางสาวมัลลิกา    พุ่มศร ี                
23 05705 นางสาวปริมวาร ี   พึ งฤทธิ์                
24 05706 นางสาววิลาสิน ี   แสงจันทร์                

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5/3  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   20   คน   หญิง  0   คน     รวม  20  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                

1 05498 นายปิยวัฒน ์   ค่าสีวาด                
2 05499 นายภูมภิัทร    ปัญญาด ี                
3 05516 นายธนพล    เต็มพร้อม                
4 05539 นายธนกฤต    บุญอินทร์                
5 05553 นายธนภัทร    เอี ยมสา่อางค์                
6 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง                
7 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร                
8 05664 นายนวพล    สุขคง                
9 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน                
10 05682 นายสิทธิพล    ส่องสว่าง                
11 05693 นายเฉลมิชัย    นาสมบูรณ ์                
12 05694 นายณัฐภัทร    อ่อนจันทร์                
13 05695 นายธนวัฒน์    ผิวนวล                
14 05697 นายนฤเบส    คล้ายบุตร                
15 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒน์                
16 05701 นายอัครวินท์    ศิลป์เสวตร ์                
17 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธ ์                
18 05759 นายภูวรินทร ์   ชาวนา                
19 05764 นายรชต    ชาญแท ้                
20 05885 นายณัฐวัฒน์ มลูประดับ                

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6/1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   13   คน   หญิง  10   คน     รวม  23  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                

1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์                
2 05126 นายเฉลมิชัย    จีบเจือ                
3 05130 นายธนภัทร    ร่าพรรณ                
4 05134 นายธรรมนญู    สอนชิน                
5 05136 นายภาณุพงศ์    กุญชร ณ อยุธยา                
6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศร ี                
7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย                
8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา                
9 05547 นายนฤชา    กลิ นหอม                
10 05725 นายธนวันต ์   สมมาก                
11 05726 นายอรรถพล    เสระทอง                
12 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต                
13 05717 นายฐนปกรณ ์   รวยรื น                
14 05115 นางสาวนิภาสิร ิ   เสืออบ                
15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ด่ารงรัตน์นิธิโชติ                
16 05121 นางสาววรรณฤด ี   สุวรรณศร ี                
17 05125 นางสาวเอมฤด ี   ค่าโสภา                
18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ ์   สุขเฟื่องแสง                
19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ ่                
20 05261 นางสาวนวพร    มั งประเสริฐ                
21 05262 นางสาวเจนจริา    ม่วงใหม ่             
22 05477 นางสาวรัชนก    ปิ่นแก้ว             
23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ ์             

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6/2  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     ต าบลชัยเกษม  อ าเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ชาย   22 คน   หญิง 7 คน     รวม  29  คน 

ใบบันทึกเวลาเรียนออนไลน ์  
เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ                

1 05099 นายเจนณรงค ์ 2 รื นเริง                
2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว                
3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม                
4 05106 นายภานุพงศ ์   พลอยระยับ                
5 05111 นายศิริพัฒน ์   อ่อนยนต์                
6 05114 นายอโนชา    อุตตรา                
7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร ์                
8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง                
9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง                
10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก                
11 05143 นายอิสะวะ    รักดี                
12 05474 นายธีรศักดิ ์   ขินแก้ว                
13 05479 นายพุติพงศ ์   อุติลา                
14 05480 นายศรณัย ์   บุญธรรม                
15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง                
16 05546 นายด่ารงพล    ตนบูรณ์ทรัพย ์                
17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย ์                
18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล                
19 05741 นายกฤษณะ    กลิ นคลุ้ม                
20 05742 นายจตุรงค ์   ทั งทอง                
21 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง             
22 05886 นายพาวิน สุขทว ี             
23 05117 นางสาวประภัสรา    กลิ นสุคนธ ์             
24 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์             
25 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว             
26 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง             
27 05151 นางสาวนภัสธดิา    ภูศรีเทศ             
28 05153 นางสาวลินลาณ ี   ลาดซ้าย             
29 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา             

 


