
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เรื่อง    รายชื่อผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
---------------------------------------- 

 

  ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม วาดวย การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพื่อเปนการสงเสริม สรางกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานทุกคน  และคําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
ที่ ๑๐๒/๒๕๖๐  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผูขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

1 นางสุภาภรณ  อาจผักปง คร ู      5.2 (8) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

2 นายสันติ  สังขทอง คร ู      5.2 (9) เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอิชยา  ปานคํา  คร ู      5.2 (9) เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 

4 นางสาวมัลลิกา  กันหา คร ู      5.2 (9) เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 

5 นางสรรเพชญ  ใจชื่น คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

6 นางพูลทรัพย  ชั้วเจริญ คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

7 นางบังอร  ศรีวิบูลยรัตน คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

8 นางระเบียบ  วองนุกูลสวัสดิ์  คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

9 นางอารายา  หอมสุวรรณ คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

10 นางกุลชา  ศีลกุล คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

11 นางมาลี  บุญเสริม คร ู      5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

12 นายวิรัตน  ทองแกว ลูกจาง 
ประจาํ 

     5.2 (10) เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่จนเกษียณอายุ
ราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

13 นางออมทิวา  บุญโชติ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

14 นางมนัชนันท  นามวงศ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

15 นางรัชดา  ผากุล คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

16 นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์ ครูอัตรา
จาง 

     5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

17 นางพัชรี  ขจรเพชร คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

18 นางสาววราภรณ  มิ่งเมือง คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

19 นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ ์ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

20 นางลัดดา  เคลือบสุวรรณ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

21 นางสาวปรียาภรณ  ทองมาก คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

22 นางปทุมเมศ  เทียนนาวา คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

23 นางสาววจี  จันทรหอม คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

24 นางสาวน้ําฝน  สวัสดิรักษ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

25 นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

26 นายวรเทพ  วิญูวิทวัส คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

27 นางปวรวรรณ  ทองหลอ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

 
 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

28 นางสาวกนกวลี  มาละอินทร คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

29 นางสาวนงลักษณ  รอยเซียงจันทร คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

30 นางณพิชญา  ตาสาย คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

31 นางสมปอง  บัวกองทาว คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

32 นายเขษมชาติ  อินทะสิงห คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

33 นางตุลาพร  กิ่งไทร คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

34 นางจารุวรรณ  สุดทํานอง คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

35 นางสาวอภิสา  แกวฤาชา คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

36 นายฐนกร  สีเสือ คร ู      5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

37 นายธงชัย  คําเขียว ลูกจาง
ชั่วคราว 

     5.3 (9) เปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปน    
ผูฝ กซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

38 นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ คร ู      5.3 (10) เปนผูไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ 

39 นางสาวจุฑาลักษณ  ชูไพรศิริกุล คร ู      5.3 (10) เปนผูไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ 

40 นางสาวจินตนา  ชัยมี คร ู      5.3 (12) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
บุคคลที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ ในระดับ
โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา 

41 นางสาวสุพิชชา  สุเมธานุสรณ นักเรียน  
ม.๓.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐๐  

42 นางสาวอริสรา  สมสุข นักเรียน  
ม.๓.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

43 เด็กหญิงภัทรนันท  จอมเพ็ง นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

44 นางสาวรมิตา  จึงอยูสุข นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

45 นางสาวทยิดา  จันทรไทสกุล นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

46 นางสาวอชิรญา  ลี่ทองอิน นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

47 นางสาวภานุชญา  ดิษยตรัย นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

48 เด็กหญิงอิสริยาภรณ  นกแกว นักเรียน  
ม.3.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

49 เด็กหญิงพิมพปวีณ  จันดาหงษ นักเรียน  
ม.3.2 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

50 เด็กหญิงณัฏฐธยาน  จันดาหงษ นักเรียน  
ม.3.2 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.๐0 

51 นายเมธิชัย  ทองเปลว นักเรียน  
ม.3.EP 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.0๐ 

52 นางสาวณัฏฐภรณ                                   
                  เทียนกัณฑเทศน          

นักเรียน  
ม.6.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.00 

53 นายเมธาวี  ศรีวิลาศ นักเรียน  
ม.6.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.00 

54 นางสาวชลดา  อรัญเจริญวัฒน นักเรียน  
ม.6.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.00 

55 นางสาวณัฐกมล  ชางคํา นักเรียน  
ม.6.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.00 

56 นายวีรภัทร  ซอนจําปา นักเรียน  
ม.6.1 

     5.๑ (๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔.00 

 
 
 
 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
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เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

57 นายสุพชรพงษ  วรกมล นักเรียน  
ม.3.EP 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

58 เด็กหญิงปทิตตา  เปยฝอง นักเรียน  
ม.3.EP 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม        
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

59 เด็กหญิงสิริณ  หลวงเทพ นักเรียน  
ม.3.EP 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

60 นางสาวพิมพกานต  แกวสายฟา นักเรียน  
ม.3.EP 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

61 นางสาวกรกฎ  หุนทอง นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม         
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

62 นางสาวกฤติยาณ ี สุดสวัสดิ์ นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

63 นางสาวสุรัญชลี  แผงดี นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

64 เด็กหญิงวาสนา  ยอดเกตุ นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

65 เด็กหญิงอาภากร  ยูงทอง นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม        
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

66 นางสาวภัทรนิษฐ  ไชยสุย นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

67 เด็กหญิงวีรยา  เคารพ นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม        
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 
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68 นางสาวอรธิชา  เสนนะ นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

69 นายรัชชานนท  ราชพรหมมา นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม          
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

70 นางสาวชอผกา  แกวสุขศรี นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม         
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

71 นางสาวปยธิดา  จันคะณา นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

72 นางสาวอรจิรา  สนั่นเมือง นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

73 เด็กหญิงณัฐพร  พากเพียร นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

74 นางสาววริศรา  จันทรญาโณทัย นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

75 นางสาวณัฐธิดา  เมืองปาก นักเรียน  
ม.3.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

76 เด็กหญิงณดา  ดิสโร นักเรียน  
ม.3.1 

  

  5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

77 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทุดม นักเรียน  
ม.3.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

78 นางสาวกนกวรรณ  เพียรเกิด นักเรียน  
ม.3.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 
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79 นายนราธิป  ธัญญะอุดม นักเรียน  
ม.3.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม        
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

80 นางสาววิภาพร  ชวยเมือง นักเรียน  
ม.3.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

81 นางสาวจารุลักษณ  คําสอม นักเรียน  
ม.3.3 

  

 

  

5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

82 เด็กหญิงธัญพิชชา   นันทะแสง นักเรียน  
ม.3.3 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

83 นางสาวพัณณิตา  ครุฑนาค นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ 
ภาคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

84 นายธนกฤต  สังขทอง นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

85 นางสาวเจตนิพิฐ  เกษรทอง นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

86 นางสาวสุภาพักตร  ภูริศร ี นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

87 นางสาววิชิดา  เคารพ นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

88 นางสาวกษมา  นาคทอง นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

89 นางสาวเปมิกา  แสงวิจิตร นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
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90 นายพรเทพ  เชียงดา นักเรียน  
ม.6.1 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

91 นายอภิสิทธิ์  พิทักษวินัย นักเรียน  
ม.6.1 

  

 

  

5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

92 นางสาวปลื้มฤทัย  พริกไทย นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

93 นายชาติชาย  ดารุณิกร นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

94 นางสาวพรนภา  มาตวงษ นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

95 นางสาวนพมาศ  จันทรโท นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

96 นายฐิติ  ชัยสุวรรณดุสิต นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

97 นางสาวปทมพร  คําอินทร นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

98 นางสาวฐาปนี  ริดแกว นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

99 นางสาวฐิตาภา  แสงเลื่อม นักเรียน  
ม.6.2 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

100 นางสาวอรุณี  สีโสภา นักเรียน  
ม.6.3 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 
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101 นางสาวจิรัชญา  พัฒนาวุฒิวงศ นักเรียน  
ม.6.3 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

102 นายนันทวุฒิ  ขาวลูกอิน นักเรียน  
ม.6.3 

     5.2 (๑) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมนอยกวา 3.90 
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปนศูนย 

103 นายธนพัฒน  คุยตวน นักเรียน  
ม.5.4 

     5.2 (4) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนายก
สมาคมทางวิชาชีพครู หรือประธานสภานักเรียน 

104 เด็กชายธัชพล  พงษทรัพย นักเรียน  
ม.2.2 

     5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

105 เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง นักเรียน  
ม.2.2 

     5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

106 นายกิตติพงษ  คงเมือง นักเรียน  
ม.3.2 

     5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

107 นางสาวภนิตา  ลีลารัตนพล นักเรียน  
ม.4.1 

  

  5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

108 นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย นักเรียน  
ม.4.7 

     5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

109 นายคมกริช  ยะกาศ นักเรียน  
ม.6.7 

  

 

  

5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

110 นางสาวยุวดี  แกวพิมพ นักเรียน  
ม.6.9 

  

 

  

5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

111 นางสาวนฤมล  ทองวัน นักเรียน  
ม.6.11 

  

 

  

5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 
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112 นายกิรานนท  มีกําลัง นักเรียน  
ม.6.11 

  

 

  

5.2 (5) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากหนวยงานภาครัฐ  ในระดับ
เขตพื้นที่  จังหวัด  ภาค  หรือเขตตรวจราชการ  
และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

113 เด็กชายตรีไผท  ตรีเมฆ นักเรียน  
ม.3.1 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

114 เด็กหญิงวรรณพร  มูลหอม นักเรียน  
ม.3.1 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

115 นางสาววิไลลักษณ  รักษา นักเรียน  
ม.3.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

116 นางสาวณัฐธกร  พรหมบุญ นักเรียน  
ม.3.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

117 นางสาวอภิลาภา  เจดียวงค นักเรียน  
ม.3.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

118 นายพรภวิษย  ยงวณิชย นักเรียน  
ม.3.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

119 นางสาวนันทนภัส  แกนเรณู นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

120 นางสาวภัทรพร  ปญญาโน นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

121  นางสาวขัตติยา คุมตระกูลทรัพย นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

122 นางสาวเสาวลักษณ  สายสุภา นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
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123 นางสาวฐิตารีย  วงษการินทร นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

124 นางสาวกฤติยาภรณ  สีไพร นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

125 นางสาวศิริลักษณ  บุราณสุข นักเรียน  
ม.6.2 

    

 5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

126 นางสาวธนพร  รามศริ ิ นักเรียน  
ม.6.2  

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

127 นายศุภกร  เหมือนแสง นักเรียน  
ม.6.2 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

128 นายธนบูลย  ศรีมวง นักเรียน  
ม.6.3 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

129 นางสาวปาณศิา  สืบสุยะ นักเรียน  
ม.6.3 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

130 นางสาวบุณยาพร  พรหมบุตร นักเรียน  
ม.6.3 

     5.3 (1) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 3.80  
และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน ศูนย 

131 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ ์ นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

132 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

133 เด็กชายศุภากร เจียรพงศไพศาล นักเรียน  
ม.1.1  

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

134 เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 
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135 เด็กชายศุภณัฐ  คําพุฒ นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

136 เด็กชายพีรวิชญ  เตโช นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

137 เด็กหญิงภูษณิตา  ศรีสะอาด นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

138 เด็กหญิงสิริยากร  นกแกว นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

139 เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

140 เด็กหญิงกัลยา  แกวพวง นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

141 เด็กหญิงเบญญภา ชัชวาลานนท นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

142 เด็กชายกวิเชษฐ  ปานพันธุโพธิ์ นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

143 เด็กหญิงสรัลวลี  สิงหโตทอง นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

144 เด็กหญิงธนพร  พิมพเสนา นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

145 เด็กหญิงธนัชญา  มุงวิชา นักเรียน  
ม.1.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

146 เด็กชายเสกสรร  จันทรแซ นักเรียน  
ม.1.2 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

147 เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์หลา นักเรียน  
ม.1.2 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

148 เด็กชายอภิสิทธิ์   ชวยหาร นักเรียน  
ม.1.2 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 
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149 เด็กหญิงธันยพร  มีสา นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

150 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือน นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

151 เด็กหญิงทอฝน  ศรีเบญญภากุล นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

152 เด็กชายชยพล  พรมพลอย นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

153 เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

154 เด็กชายศุภณัฐ  ทองสี นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

155 เด็กหญิงธันยชนก  อุทรส นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

156 เด็กชายอดุลยคุปต  บัวบตุร นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

157 เด็กหญิงชมพูนุช  ดวงเบา นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

158 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปญญาอาย นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

159 เด็กหญิงปวีณา  อยูเชื้อ นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

160 เด็กหญิงน้ําเพชร  พลหาญ นักเรียน  
ม.2.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

161 เด็กหญิงชรินรัตน  แกวเบี่ยง นักเรียน  
ม.2.2 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

162 เด็กหญิงมณียา  บุญม ี นักเรียน  
ม.2.2 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

 
 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

163 เด็กหญิงอัญชิสา  เขียวศรี นักเรียน  
ม.2.2 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

164 เด็กหญิงชฎาภรณ  อุเทนหลอย นักเรียน  
ม.2.3 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

165 เด็กชายปริญญา  โพธิ์งาม นักเรียน  
ม.2.4 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

166 เด็กชายคมคปภัส  วัจนอุดมสิน นักเรียน  
ม.2.4 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

167 นางสาวจุฑากาญจน  พงษศิร ิ นักเรียน  
ม.4.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

168 นางสาวณพัธชกรณ  ปณณป
คุณ 

นักเรียน  
ม.4.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

169 นางสาวธีรนันท  ทวีทรัพย นักเรียน  
ม.4.1 

     5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

170 นางสาวหฤทัย  เอ่ียมสอาด นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

171 นางสาวธนพร  แสงสุวรรณ นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

172 นายสิริวิชญ  จินดา นักเรียน  

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

173 นายเอ้ือ  อุนปฏิชัย นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

174 นางสาวสุภาพร  สรางถม นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

175 นางสาวสมิตา  สารคํา นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

176 นางสาวพรปวีณ  แจนสสัน นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 
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177 นางสาวพรพนิต  ทองโคตร นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

178 นางสาวจิดาภา  มาพั่ว นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

179 นายธนภัทร  เมืองแมน นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

180 นางสาวศิรภัสสร  สีทอง นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

181 นายณัฐวุฒิ  โพธ์ินัย นักเรียน  
ม.6.2 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

182 นายพัชนพันธุ  ขจรเพชร นักเรียน  
ม.6.3 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

183 นายอัครชัย  บัวทุม นักเรียน  
ม.6.4 

    

 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  
สูงสุดของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด    
มีผลการเรียนเปน ศูนย 

184 นางสาวสทารัชว  พิสุทธิโกศล นักเรียน  
ม.5.1     

 5.3 (5) เปนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาคาย
โอลิมปกระดับภาค (คายที่ 1) 

185 นายอธิบดี  อยูยง นักเรียน  
ม.5.1     

 5.3 (5) เปนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาคาย
โอลิมปกระดับภาค (คายที่ 1) 

186 เด็กหญิงกุลรัตน  สมประสงค นักเรียน  
ม.2.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

187 เด็กหญิงทักษพร  ขวัญวงค นักเรียน  
ม.2.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

188 เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท นักเรียน  
ม.2.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

189 เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร นักเรียน  
ม.2.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

190 เด็กหญิงพรชิตา  แสงโทโพธิ์ นักเรียน  
ม.2.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 
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191 เด็กหญิงกุลภรณ  
                  กิดาการกองสกุล 

นักเรียน  
ม.3.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

192 นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน นักเรียน  
ม.3.2 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

193 นายเจตนิพัทธ  ทองแถว นักเรียน  
ม.3.2 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

194 นางสาวประภาสิร ิ กุลเทียน นักเรียน  
ม.3.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

195 นางสาวทิพาภรณ  ผองคํา นักเรียน  
ม.3.7 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

196 เด็กชายนฤเบศ  คําสอน นักเรียน  
ม.3.8 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

197 นางสาวกุลวดี  กีรติการกุล นักเรียน  
ม.3.EP 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

198 นางสาวศุภาพิชญ  มีแสงแวว นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

199 นางสาวศุภานิช  มีแสงแวว นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

200 นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล นักเรียน  
ม.4.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

201 นายโสภณ  เปยทา นักเรียน  
ม.4.2 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 
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202 นายเอกราช  เสรีชัย นักเรียน  
ม.4.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

203 นายปฏิภาณ  บานเทือง นักเรียน  
ม.4.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

204 นายสุภกิณห  ศรีบุญวงษ นักเรียน  
ม.4.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

205 นางสาวสุภัชชา  ณ วิเชียร นักเรียน  
ม.4.3 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

206 นายพงศกร  จันทรหยวก นักเรียน  
ม.4.6 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

207 นายไชยวัฒน  ศิริแรมจันทร นักเรียน  
ม.4.6 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

208 นายนุติ  ฮาดแมน นักเรียน  
ม.4.7 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

209 นายณัฐดนัย  เอี่ยมกาย นักเรียน  
ม.4.7 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

210 นายณัฐพงศ  พันธุวิจิตร นักเรียน  
ม.4.8 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

211 นายเดนชัย  จําปาสิน นักเรียน  
ม.4.8 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

212 นายปริญญา  สายทอง นักเรียน  
ม.4.8 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 
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213 นางสาวนิพาภรณ  ภูมณี นักเรียน  
ม.4.10 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

214 นางสาวภัทราภรณ  วงศร นักเรียน  
ม.4.10 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

215 นายบรรพต  พรมศร ี นักเรียน  
ม.4.11 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

216 นางสาวธัญยพร  จันเขียน นักเรียน  
ม.5.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

217 นายอุกฤษฎ  นามกันยา นักเรียน  
ม.5.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

218 นางสาวจิรัชญา  แกวกําพล นักเรียน  
ม.5.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

219 นางสาวอนุสิทธิ์   พุมมะละ นักเรียน  
ม.5.4 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

220 นายสหัสวรรษ  อินทรรักษ นักเรียน  
ม.5.12 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

221 นายธนนันท  อนุรักษ นักเรียน  
ม.6.1 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

222 นางสาวบุศยา  วงศษา นักเรียน  
ม.6.12 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

223 นางสาวสิริพร  ศรีบัวรินทร นักเรียน  
ม.6.12 

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 
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224 เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง นักเรียน  

    

 5.3 (6) เปนผูที่รับรางวัลชนะเลิศจาก        
การคัดเลือก หรือการประกวด หรือเขารวม
แขงขันจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ 
ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

225 นายศิลปกรณ  สายแกวมา นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

226 นางสาวสลักฤทัย  กสิการ นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

227 นางสาวจิตรัตญา  จันทรเหลือง นักเรียน  
ม.5.9 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

228 นางสาวสุปรียา  สีนามูล นักเรียน  
ม.5.9 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

229 นายพศวัต  เผือกพวง นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

230 นางสาวนฤมล  สิงหทอง นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

231 นางสาวชลธิชา  จันทรา นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

232 นางสาวศิริรตัน  คําแทง นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

233 นางสาวกุลนิษฐ  กางถิ่น นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

234 นางสาวบัวขาว  สําลีดี นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

235 นายศรายุทธ  สอนมาลา นักเรียน  
ม.5.11 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

236 นายเพชรายุธ  พึ่งเมือง นักเรียน  
ม.5.11 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

237 นายวีรวัฒน  ศรีใส นักเรียน  
ม.4.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

238 นายสัตยา  พิลามาศ นักเรียน  
ม.5.9 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

239 นางสาวศิรภัสสร  เยาวกุล นักเรียน  
ม.5.5 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

240 นางสาวเสาวลักษณ  แกวกรม นักเรียน  
ม.5.5 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน  
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

241 นางสาวกาญจนา  เฉิดรักษา นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

242 นางสาวนันธิดา  หางาม นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 
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243 นางสาวบุษยมาส  ลาคํา นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

244 นางสาวรัชดาภรณ  พรมศร นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

245 นางสาวกาญจนา  เหลาเมือง นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

246 นางสาวณัฐฐินันท  ขันกา นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

247 นางสาวสุนิสา  กองแยม นักเรียน  
ม.5.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

248 นางสาวแพรวพรรณ  ทับทอง นักเรียน  
ม.5.2 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

249 นางสาวกุลปรียา  อุนแกว นักเรียน  
ม.5.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

240 นางสาวพฤษชาต ิ เยาวกูล นักเรียน  
ม.5.5 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

241 นางสาวชลธิชา  โชติพรม นักเรียน  
ม.5.5 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

242 นายพุทธพงศ  นามติราช นักเรียน  
ม.5.6 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

243 นายอนุสรณ  ตรีสอน นักเรียน  
ม.5.9 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

244 นายวรวุฒิ  ปญจกะบุตร นักเรียน  
ม.5.11 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

245 เด็กชายรณกร  ออนวัน นักเรียน  
ม.1.2 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

246 เด็กชายจิณณวัตร  เจริญศิลป นักเรียน  
ม.2.1 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

247 เด็กชายจิรภัทร  มหาวงศ นักเรียน  
ม.2.1 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

248 เด็กชายศิรวิทย  มากดี นักเรียน  
ม.2.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

249 เด็กชายพัชรพล  ทิวากรศศิธร นักเรียน  
ม.2.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

250 เด็กชายชนะชัย  คนมาก นักเรียน  
ม.2.4 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

251 เด็กชายกิรฏิกานต  สอนอยูกลาง นักเรียน  
ม.2.4 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

252 เด็กชายภัทรพล  สงสี นักเรียน  
ม.3.3 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
รับรางวัลประเภท 

คุณสมบัตติามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

253 เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย นักเรียน  
ม.1.2 

     5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

254 นายพรประสาน  สุดทํานอง นักเรียน  
ม.6.1 

    5.๓ (๘) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน   
หรือดุริยางคของโรงเรียน 

 

ทั้งนี้ ใหผูท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  วันเกียรติยศโรงเรียน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙  ซอมรับในวันที่ ๓๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น.  และเขารับรางวัลในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป      
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โดยแตงกายชุดสุภาพ  นักเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียน  รายงานตัว 
เวลา  ๐๘.๐๐  น. 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

       
                                              (นางสุพิชญา  เหล็กแดง) 

             รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 
                                        ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
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