
สรุปผลการติดตามนักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

1.  ตามนักเรียนเข้าเรียนในระบบได้แล้ว  20 คน 
2.  จ าหน่ายนักเรียนจ านวน  73  คน  ตามเหตุผล ดังนี้ 
 2.1  จบการศึกษา จ านวน  0 คน 
 2.2  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 29 คน 
 2.3  ถึงแก่กรรม จ านวน  0  คน 
 2.4  ย้ายสถานศึกษา จ านวน  26  คน 
 2.5  หยุดเรียนนานไม่มีตัวตนของผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 18 คน 
 
ตาราง  รายช่ือนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 29 คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  12  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  4  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  13  คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น อายุ (ปี) 
1 นายกฤษดา  เที่ยงอยู่ ม.1 18 
2 นายสุรชัช  จันทร ม.1 18 
3 นายนพดล  หมอกมืด ม.1 18 
4 ด.ช.ไชยวัฒน์  สุริยะวงค์ ม.1 16 
5 นายพรชัย  เที่ยงพร ม.1 18 
6 นายพีรพัฒน์  ครุฑทิน ม.1 19 
7 นายสหฤทธิ์  คมข า ม.1 18 
8 นายธนาธร  พัดทอน ม.1 19 
9 นายจตุรงค์  สมิงนิล ม.1 18 
10 นายจิรพัฒน์  มีมา ม.1 17 
11 นางสาวสายพิณ  แถวรัมย์ ม.1 18 
12 นายภาณุวัฒน์  มั่นคง ม.1 17 
13 นางสาวพรนภัส  สุขใสย์ ม.2 16 
14 นายคมกริช  นาคเอ่ียม ม.2 18 
15 นายศิวกร  พะอบเหล็ก ม.2 17 
16 นายชัยรัตน์  อ่อนอยู่ ม.2 17 
17 นายสิริวัตน์  สงเปือย ม.3 17 
18 นายเจษฎา  สอนสังข์ ม.3 18 
19 นายธนวัฒน์  กันวิชา ม.3 18 
20 นายศุภกฤต  นาคทั่ง ม.3 19 



ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น อายุ (ปี) 
21 นายสุขเกษม  จันทร์พินิจ ม.3 18 
22 นางสาววรรณวิสา  ทองโสภา ม.3 18 
23 นางสาวสิดาพร  เรืองศรีจันทร์ ม.3 19 
24 นางสาวจุฑามาศ  น้ าแก่ง ม.3 17 
25 นายนราวิชญ์  พรมมาอินทร์ ม.3 17 
26 นายสุทิกาน  คงเมือง ม.3 17 
27 นางสาวอัญชลี  สีสังข์ ม.3 16 
28 นางสาวกรวิภา  พัดชาวนา ม.3 16 
29 นางสาวสุกันยา  พูลพานิช ม.3 17 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  รายช่ือนักเรียนย้ายสถานศึกษา จ านวน 26 คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  3  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  14  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  5  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  4  คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น อายุ (ปี) โรงเรียนปลายทาง 
1 ด.ญ.ขวัญวริน  ศรีบุญเพ็ง ม.1 13 จังหวัดสมุทรปราการ 
2 ด.ช.วีระวัฒน์  แจ่มดี ม.1 14 โรงเรียนวชิรบารมี 
3 ด.ญ.ชมพูนุช  สาดสี ม.1 13 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 
4 นายทวิทย์  เทพแดง ม.4 16 การศึกษานอกระบบ 
5 นางสาวสุนิษา  อนันทการณ์ ม.4 15 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 
6 ด.ช.กฤษณะ  ทองเกียว ม.4 15 การศึกษานอกระบบ 
7 นายปรีชา  ภูตา ม.4 19 การศึกษานอกระบบ 

8 นายสถาพร  ทรงมาก ม.4 19 การศึกษานอกระบบ 

9 นายพีรพล  ผ่านแก้ว ม.4 17 การศึกษานอกระบบ 

10 นางสาวสิรภัทร  บุญส่ง ม.4 18 การศึกษานอกระบบ 

11 นางสาวมณฑิตา  ทุมแก้ว ม.4 18 การศึกษานอกระบบ 

12 นายนันทชพร  พุทธสงกรานต์ ม.4 20 การศึกษานอกระบบ 

13 นายจักรินทร์  สิงห์สง่า ม.4 18 การศึกษานอกระบบ 

14 นายเหิรฟ้า  โอรมย์ ม.4 18 การศึกษานอกระบบ 

15 นายภาณุวัฒน์  วงค์จะมาศ ม.4 17 การศึกษานอกระบบ 

16 นายคมสรร  บุญสว่าง ม.4 19 การศึกษานอกระบบ 

17 นายสุรเชษฐ์  กาฬเพชร ม.4 19 การศึกษานอกระบบ 

18 นางสาวณัฐกานต์  ใจกล้า ม5 19 การศึกษานอกระบบ 

19 นางสาววรรัตน์  ครุฑทิน ม.5 19 การศึกษานอกระบบ 

20 นายจันทร์ถนอม  เม่นขาว ม.5 20 การศึกษานอกระบบ 

21 นายธนเทพ  เที่ยงอยู่ ม.5 20 การศึกษานอกระบบ 

22 นางสาวกัญญารัตน์  แพทอง ม.5 18 การศึกษานอกระบบ 

23 นางสาววรรณภา  สงค์แก้ว ม.6 19 การศึกษานอกระบบ 

24 นางสาววรินท์นิภา  สอนนารายณ ์ ม.6 20 การศึกษานอกระบบ 

25 นายเจษฎา  สุขเจริญ ม.6 19 การศึกษานอกระบบ 

26 นางสาวสุพรรษา  เอ่ียมแย้ม ม.6 18 การศึกษานอกระบบ 
 

 



ตาราง  รายช่ือนักเรียนหยุดเรียนนานไม่มีตัวตนของผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ จ านวน    18    คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  3  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  4  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  3  คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  4  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  2  คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  2  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น อายุ (ปี) 
1 นางสาวอรรัมภา  แป้นจันทร์พันธ์ ม.1 16 
2 นายพีรภัทร  ลงนา ม.1 16 
3 นายสมชาย  กล่ าป่วน ม.1 16 
4 นายสุเมธ  มีพร้อม ม.2 16 
5 นายภูรนิล  สมิงนิล ม.2 16 
6 นางสาวกัลยา  ยอดนารี ม.2 17 
7 นางสาวเกวลิน  บ ารุงบุญ ม.2 16 
8 นางสาวชินารมน์  คุ้มตะสิน ม.3 17 
9 นายสิทธิศักดิ์  ไทยลา ม.3 17 
10 นางสาวสโรชา  เฉลียวศิลป ์ ม.3 16 
11 นายรวิพล  ศรีบางตาล ม.4 17 
12 นายศรายุทธ  ทัศศรี ม.4 18 
13 นายวุฒิชัย  สมด ี ม.4 19 
14 นายสมภพ  ยอดจันทร์ ม.4 18 
15 นางสาวศันศนีย์  การะวิง ม.5 19 
16 นางสาววนิดา  บุญหว่าน ม.5 19 
17 นายฉัตรดนัย  ชาติบุตร ม.6 19 
18 นายพงศ์ภัค  จันทาพิมพ์ ม.6 20 
    
    
    

 


