
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม

เร่ือง  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “วันเกียรติยศโรงเรียน”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐

--------------------------------------------------------------------------------

ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ว่าด้วย  การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม  พ .ศ. ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการส่งเสริม  สร้างกําลังใจและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทุกคน  และคําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม  

ที่  ๓๘/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ขอรับรางวัล

เชิดชูเกียรติ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐  

บัดน้ี  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติได้เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จึงขอประกาศ

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “วันเกียรติยศโรงเรียน”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จํานวน  ๓๐๒  คน  ดังรายช่ือ

แนบท้ายประกาศน้ีแนบท้ายประกาศน้ี

ท้ังน้ี ให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  ปฏิบัติดังน้ี

๑. รายงานตัวเพ่ือยืนยันการขอรับรางวัล ภายในวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องธุรการ กลุ่มบริหารท่ัวไป  

อาคารสํานักงานอํานวยการ  

๒. ร่วมซ้อมรับรางวัลในวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเพชร

๓. รับรางวัลในวันท่ี ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๒๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมเพชร

          การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐  น.

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

       

(นายชัยชาญ  ปัญญาพวก)

ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม



รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “วันเกียรติยศโรงเรียน”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

1 นายชัยชาญ  ปัญญาพวก ผู้อํานวยการ � 5.1 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือผู้ท่ี
ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ให้ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับประเทศหรือ
ได้รับรางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 จากการ
ประกวดแข่งขันในด้านต่างๆระดับประเทศ 
ซึ่งทําการจัดรวมท้ังประเทศ โดยไม่แบ่งเป็น
เขตหรือภาค หรือเป็นตัวแทนระดับประเทศ
เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

2 นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อํานวยการ �

3 นายนิรุทธ์  แก้วนิคม รองผู้อํานวยการ �

4 นางถนอม  สีนาค ครู �

5 ว่าท่ีร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ ครู � 5.2 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือผู้
ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับ ระดับภาคหรือ
เขตตรวจราชการและเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ

6 นางอ้อมทิวา  บุญโชติ ครู �
7 นางมนัชนันท์  นามวงศ์ ครู �
8 นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์ ครู �

9 นางสาวนฤมล  พรหมลัทธ์ิ ครู �

10 นางสกุล  วันเย็น ครู �
11 นายมิตรสัน  ด้วงธรรม ครู �
12 นายจักรพงษ ์ สีพาแก้ว พนักงานราชการ �12 นายจักรพงษ ์ สีพาแก้ว พนักงานราชการ �
13 นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครู � 5.2 (8) เป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้มี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ14 นางแววตา  ลีกีรติกุล ครู �
15 นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครู �
16 นางนาจรี  รามศิริ ครู �

17 นางกานดา  พรมมา ครู � 5.2 (9) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจนเกษียณ
อายุราชการ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย18 นางปทุมพร  นาคะกุล ครู �

19 นางจําเนียร  ปาริจฉัตต์ ครู �
20 นางสมศรี  รังสิกรรพุม ครู �
21 นางวัฒนา  สอาดเมือง ครู �
22 นางเปรมจิตต ์ ศรีวิสุทธ์ิ ครู �
23 นางสาวจันทนา  พัฒนพงษ์ศรี ครู �
24 นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์ ครู �
25 นายอมรเดช  ชาติธนวัฒน์ ลูกจ้างประจํา �
26 นายณรงค ์ สืบสิงห์ ลูกจ้างประจํา �
27 นางสุพัตรา  บุญขะจาย ครู � 5.2 (11) เป็นผู้ท่ีปฏบิัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือหัวหน้าระดับครบจํานวน 2 ปี

28 นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครู �
29 นายวันชัย  อินทรผล ครู �
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

30 นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส ครู � 5.2 (11) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
หัวหน้าระดับครบจํานวน 2 ปี31 นายนิรันดร์  รามศิริ ครู � 

32 นางตุลาพรก่ิงไทร ครู � 5.2 (12) เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ
รางวัลประกายเงิน ตั้งแต่ 3 ข้อข้ึนไป

33 นางสาวนํ้าฝน  สวัสดิรักษ์ ครู � 5.3 (3) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือเข้า
ร่วมแข่งขัน หรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับ ให้
ได้รับรางวัลท่ี 2 หรือ 3 ในระดับภาค หรือ
เขตตรวจราชการ

34 นางสมปอง  บัวกองท้าว ครู � 5.3 (6) เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การคัดเลือกหรือการประกวดหรือเข้าร่วม
แข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรต่างๆในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

35 นางรัชดา  ผากุล ครู � 

36 นางณพิชญา  ตาสาย ครู � 

37 นางปทุมเมศ  เทียนนาวา ครู � 

38 นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครู � 

39 นางสาวรสนภา  ราสุ ครู � 39 นางสาวรสนภา  ราสุ ครู � 

40 นางสาววรรณี  วรรณพักตร์ ครู � 

41 นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์ทิพย์ ครู � 

42 นายวันด ี กุมภาพันธ์ ครู � 

43 นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครู � 

44 นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช ครู � 

45 นางปวรวรรณ  ทองหล่อ ครู � 

46 นางสาวทิพย์สุดา  เมฆประยูร ครู � 

47 นายสันต ิ สังข์ทอง ครู � 

48 นางวันเพ็ญ  ฤทธ์ิเทพ ครู � 

49 นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์ ครู � 

50 นางสาวมัลลิกา  กันหา ครู � 

51 นางสาววราภรณ์  ม่ิงเมือง ครู � 

52 นางถวัลย์จิต  คําเมือง ครู � 

53 นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด ครู � 

54 นางสาวรัชนี  บําเพ็ญ ครู � 

55 นายจักรพงษ ์ ไชยสุ้ย ครู � 

56 นางอิชยา  ปานคํา ครู � 
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

57 นางพัชรี  ขจรเพชร ครู � 5.3 (6) เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การคัดเลือก หรือการประกวดหรือเข้าร่วม
แข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

58 นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์ ครู � 

59 นางสาธินี  เกตแค ครู � 

60 นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล ครู � 

61 นายฐนกร  สีเสือ ครู � 

62 นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครู � 

63 นางสาวภัทรานิษฐ ์ ชัยรัตนศักดิ์ ครูอัตราจ้าง � 

64 นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิทย์ ครูอัตราจ้าง � 

65 นายธนพล  บุญไสย์ ครูอัตราจ้าง � 

66 นางเพ็ญศรี  บุญทรง ครู � 5.3 (10) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคคลท่ีมีผลงานดีเดน่ในด้านต่างๆในระดับ
โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

67 นายณัฏฐพล  จักทอน ครู � 

68 นางพฤกษชาต ิ ศรลัมพ์ ครู � 

69 เด็กชายอดุลยคุปต ์ บัวบุตร นักเรียน ม.3.1 � 5.1 (1) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาค
เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00

70 นายศุภณัฐ  ทองสี นักเรียนม.3.1 � 

71 นางสาวทอฝัน  ศรีเบญญภากูล นักเรียนม.3.1 � 

72 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทรส นักเรียนม.3.1 � 72 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทรส นักเรียนม.3.1 � 

73 นางสาวธัญชนก  บุญเรือน นักเรียนม.3.1 � 

74 นางสาวชรินรัตน์  แก้วเบี่ยง นักเรียนม.3.1 � 

75 นายอธิบด ี อยู่ยง นักเรียนม.6.1 � 

76 นางสาวสทารัชว์  พิสุทธิโกศล นักเรียนม.6.1 � 

77 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เท่ียง นักเรียน ม.1.1 � 5.1 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือผู้ท่ี
ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับ
ประเทศหรือได้รับรางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 
จากการประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ ระดับ
ประเทศ ซึ่งทําการจัดรวมท้ังประเทศ โดยไม่
แบ่งเป็นเขตหรือภาคหรือเป็นตัวแทนระดับ
ประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

78 เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล นักเรียนม.2.1 � 

79 นายจิณณวัตร  เจริญศิลป์ นักเรียนม.3.1 � 5.2 (1) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด
5 ภาคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อย
กว่า 3.90 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการ
เรียนเป็น 0 หรือ ร

80 เด็กชายจิรภัทร  มหาวงศ์ นักเรียนม.3.1 � 

81 นายธนเทพ  มังกรทอง นักเรียนม.3.1 � 

82 นายธนบดินทร์  เกษาอาจ นักเรียนม.3.1 � 

83 นายภูตะวัน  ช้อนศรี นักเรียนม.3.1 � 



-๔-

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

84 นายชยพล  พรมพลอย นักเรียนม.3.1 � 5.2 (1) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด
5 ภาคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่
น้อยกว่า 3.90 และไม่มีรายวิชาใดมีผล
การเรียนเป็น 0 หรือ ร

85 นายธนนันท์  บุญสูง นักเรียนม.3.1 � 

86 นายพุฒิพงษ ์ ตั้งจิต นักเรียนม.3.1 � 

87 นายพงศธร  เชิดชู นักเรียนม.3.1 � 

88 นายสิรภพ  รัชฎาวงษ์ นักเรียนม.3.1 � 

89 นายวรวุฒ ิ มานะกิจกลการ นักเรียนม.3.1 � 

90 นางสาวกัญญ์วรา  สังเกตุดี นักเรียนม.3.1 � 

91 นางสาวชมพูนุช  ด้วงเบ้า นักเรียนม.3.1 � 

92 นางสาวนํ้าเพชร  พลหาญ นักเรียนม.3.1 � 

93 นางสาวทักษพร  ขวัญวงค์ นักเรียนม.3.1 � 

94 นางสาวปวีณา  อยู่เชื้อ นักเรียนม.3.1 � 

95 นางสาวธันยพร  มีสา นักเรียนม.3.1 � 

96 นางสาวกนกวรรณ  มาสาร นักเรียนม.3.2 � 

97 นางสาวกัญญาภรณ์  ทาทอง นักเรียนม.3.2 � 

98 นางสาวจิณัฐตา  เสือดี นักเรียนม.3.2 � 

99 นางสาวปนัดดา  ศรีมูล นักเรียนม.3.2 � 99 นางสาวปนัดดา  ศรีมูล นักเรียนม.3.2 � 

100 นางสาวภัทรพร  สิมทอง นักเรียนม.3.2 � 

101 นางสาวพัชรี  สีทองทุม นักเรียนม.3.2 � 

102 เด็กหญิงมณียา  บุญมี นักเรียนม.3.2 � 

103 เด็กหญิงธันชนก  เพชระบูรณิน นักเรียนม.3.2 � 

104 นางสาวรัชริญา  คําวิเศษ นักเรียนม.3.2 � 

105 เด็กหญิงชฎาภรณ์  อุเทนหลอย นักเรียนม.3.3 � 

106 นางสาวปลายฟ้า  จันทร์สูง นักเรียนม.3.3 � 

107 เด็กหญิงณัฐวรา  เจริญพุฒ นักเรียนม.3.3 � 

108 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  รักงาม นักเรียนม.3.3 � 

109 เด็กชายคมค์ปภัส  วัจน์อุดมสิน นักเรียนม.3.4 � 

110 นายภูบดินทร์  วงค์ยะรา นักเรียนม.3.EP � 

111 นายนันทพงศ ์ ทองนาม นักเรียนม.3.EP � 

112 นายภูมินทร์  ขจรศักดา นักเรียนม.3.EP � 

113 นางสาวนรพร  นักดนตรี นักเรียนม.3.EP � 

114 นางสาวนัทธมน  ครูเกษตร นักเรียนม.3.EP � 

115 นางสาวทักษพร  วงศ์อ่อนตา นักเรียนม.3.EP � 

116 นางสาวโชติกา  เชี่ยวธัญญกิจ นักเรียนม.6.1 � 



-๕-

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

117 นางสาวภาณุพร  จงเจริญโภคา นักเรียนม.6.1 � 5.2 (1) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด 5 
ภาคเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 
3.90 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น 
0 หรือ ร

118 นางสาวณัฐณิชา  มาอ่อน นักเรียนม.6.1 � 

119 นางสาวรมย์ธีรา  สุทธิอํานวยกูล นักเรียนม.6.1 � 

120 นางสาวจินต์จุฑา  เมษะนาม นักเรียนม.6.1 � 

121 นางสาวกานต์กนก  ศรีธรรม นักเรียนม.6.1 � 

122 นางสาวจิรัชญา  แก้วกําพล นักเรียนม.6.1 � 

123 นางสาวธัญยพร  จันเขียน นักเรียนม.6.1 � 

124 นางสาวภานุมาส  แสนใจวุฒิ นักเรียนม.6.1 � 

125 นางสาวณัฐณิชา  ไกรมุด นักเรียนม.6.1 � 

126 นางสาวสุพิชญา  อาจหาญ นักเรียนม.6.1 � 

127 นายณัฐดนัย  ออกแมน นักเรียนม.6.2 � 

128 นางสาวกมลชนก  ด้วงเบ้า นักเรียนม.6.2 � 

129 นางสาวธัญญารัตน์  คุณะดอย นักเรียนม.6.2 � 

130 นางสาวภัทรวด ี ไมตรี นักเรียนม.6.2 � 

131 นางสาวนัชชา  นาคปานเสือ นักเรียนม.6.2 � 

132 นาวสาวยศวด ี จารุเดชา นักเรียนม.6.2 � 

133 นางสาวกมลทิพย ์ วงศ์กองแก้ว นักเรียนม.6.3 � 

134 นางสาวมัชฌิมา  มิยา นักเรียนม.6.3 � 

135 นางสาวรวิภา  พงค์สมบุญ นักเรียนม.6.3 � 

136 นายกัณฑ์อเนก ปิ่นปัก นักเรียนม.6.4 � 

137 นางสาวธนภรณ์  บัวภาเรือง นักเรียนม.6.4 � 

138 นางสาวณัฐฐินันท์  ขันกา นักเรียนม.6.4 � 

139 นายบุญญฤทธ์ิ  ยศศิริ นักเรียนม.6.5 � 

140 นายราเชนทร์  บุญเกิด นักเรียนม.5.3 � 5.2 (4) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นายกสมาคมทางวิชาชีพครูหรือ
ประธานสภานักเรียน

141 เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธ์ุโพธ์ิ นักเรียนม.2.1 � 5.2 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือผู้
ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับระดับภาค หรือ 
เขตตรวจราชการ และเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ

142 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา นักเรียนม.2.1 � 

143 เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร นักเรียนม.2.2 � 

144 เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง นักเรียนม.2.2 � 

145 เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์ นักเรียนม.2.4 � 

146 เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์ นักเรียนม.3.2 � 



-๖-

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

147 เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้ นักเรียน ม.3.3 � 5.2 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  หรือ      
ผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับ ระดับภาค 
หรือ เขตตรวจราชการ และเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับประเทศ

148 นางสาวนภสร  คําพิฑูรย์ นักเรียน ม.4.2 � 

149 นายธีรพงษ ์ ศรีบัวรินทร์ นักเรียน ม.4.6 � 

150 นางสาวทิพาภรณ์  ผองคํา นักเรียน ม.4.6 � 

151 นายพงศกร  จันทร์หยวก นักเรียน ม.5.6 � 

152 นางสาวรุ้งพลาย  หงส์ขาวปูน นักเรียน ม.6.8 � 

153 นายอานนท์  สีหา นักเรียน ม.6.11 � 

154 นางสาวรมิตา  จึงอยู่สุข นักเรียนม.4.1 � 5.2 (12) เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ
รางวัลประกายเงินตั้งแต่  3  ข้อข้ึนไป155 นางสาวศุภาพิชญ ์ มีแสงแวว นักเรียนม.5.1 � 

156 นายชัยศิริ  กงถัน นักเรียนม.3.1 � 5.3 (1) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม5 
ภาคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 
3.80 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น 
0 หรือ ร

157 นางสาวปวีณ์สุดา  ทรงศรี นักเรียนม.3.2 � 

158 เด็กหญิงศศิกานต ์ สิงห์กรม นักเรียนม.3.2 � 

159 นางสาวอัญชิสา  เขียวศรี นักเรียนม.3.2 � 

160 เด็กชายธนกร  เดชช่วง นักเรียนม.3.3 � 

161 เด็กชายนิติพล  เพชรหมี นักเรียนม.3.3 � 

162 นายทรงวุฒ ิ ใหม่ผึ้ง นักเรียนม.3.3 � 162 นายทรงวุฒ ิ ใหม่ผึ้ง นักเรียนม.3.3 � 

163 นางสาวลลิตา  ทองยอด นักเรียนม.3.3 � 

164 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทูลตา นักเรียนม.3.6 � 

165 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กองทิพย์ นักเรียนม.3.6 � 

166 นางสาวญาณิกา  วังสาร นักเรียนม.3.9 � 

167 นางสาวธิดารัตน์  สุนทรปาน นักเรียน ม.6.2 � 

168 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ไทสกุล นักเรียนม.3.EP � 

169 นายกรวิชญ ์ สนสายสิงห์ นักเรียนม.6.2 � 

170 นางสาววฤนดา  วัฒนาเหมกร นักเรียนม.6.2 � 

171 นางสาวสุวลีลักษณ์  วรกมล นักเรียนม.6.2 � 

172 นางสาวประภาพร  อธิบดี นักเรียนม.6.3 � 

173 นางสาววรัญญา  แก้วคํา นักเรียนม.6.3 � 

174 นางสาวปวีณ์  ดิสโร นักเรียนม.6.3 � 

175 นางสาวณัฐชยา  เชี่ยวเอ่ียมวัฒนา นักเรียนม.6.3 � 

176 นางสาวอังค์ถัด  สุทธิเกิด นักเรียนม.6.3 � 

177 นายปรัชญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนม.6.6 � 

178 นางสาวนพรัตน์  กาวิโล นักเรียนม.6.11 � 



-๗-

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

179 เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์ นักเรียนม.1.1 � 5.3 (2) มีผลการเรียนเฉล่ียภาคเรียนท่ี 1 
สูงสุดของแต่ละระดับช้ันและไม่มีรายวิชาใด
มีผลการเรียนเป็นศูนย์

180 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม นักเรียนม.1.1 � 

181 เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ นักเรียนม.1.1 � 

182 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน นักเรียนม.1.1 � 

183 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ นักเรียนม.1.1 � 

184 เด็กหญิงศุรตา  ปิตสะศรี นักเรียนม.1.1 � 

185 เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์ นักเรียนม.2.1 � 

186 เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว นักเรียนม.2.1 � 

187 เด็กชายคณาพงษ์  ประเสริฐชัยภูมิ นักเรียนม.2.2 � 

188 นายรัชชานนท์  ราชพรหมมา นักเรียนม.4.1 � 

189 นางสาวกรกฏ  หุ่นทอง นักเรียนม.4.1 � 

190 นางสาวทยิดา  จันทร์ไทสกุล นักเรียนม.4.1 � 

191 นางสาวสุรัญชลี  แผงดี นักเรียนม.4.1 � 

192 นางสาวสุพิชชา  สุเมธานุสรณ์ นักเรียนม.4.1 � 

193 นางสาวอิสริยาภรณ์  นกแก้ว นักเรียนม.4.1 � 

194 นางสาวอาภากร  ยูงทอง นักเรียนม.4.1 � 

195 นายนราธิป  ธัญญะอุดม นักเรียนม.4.2 � 

196 นางสาวช่อผกา  แก้วสุขศรี นักเรียนม.4.2 � 

197 เด็กหญิงนวรัตน์  คงทนแท้ นักเรียนม.1.6 � 5.3 (3) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือเข้า
ร่วมแข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับให้
ได้รับรางวัลท่ี 2 หรือ 3 ในระดับภาค หรือ
เขตตรวจราชการ

198 นายชลันทร  ชาร์เลส นักเรียนม.4.4 � 

199 นายทรงวุฒ ิ เฟ่ืองฟุ้ง นักเรียนม.5.8 � 

200 นายศุภชัย  ไฉนงุ้น นักเรียนม.6.7 � 

201 นายสุรเดช  โฆษิตานนท์ นักเรียน ม.4.1 � 5.3 (5) เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ค่ายโอลิมปิกระดับภาค (ค่ายท่ี 1)202 นางสาวภัทรนันท์  จอมเพ็ง นักเรียนม.4.2 � 

203 นายสิริวิชญ์  จินดา นักเรียน ม.5.1 � 

204 เด็กชายจิตติภณ  จินดา นักเรียนม.1.1 � 5.3 (6) เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การคัดเลือก หรือการประกวดหรือเข้าร่วม
แข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรต่างๆในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

205 เด็กชายณัฐภัทร  ศิริปัญญา นักเรียนม.2.1 � 

206 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน นักเรียน ม.1.1 � 

207 เด็กชายพีรวิชญ ์ เตโช นักเรียน ม.2.1 � 

208 เด็กชายศุภณัฐ  คําพุฒ นักเรียนม.2.1 � 

209 เด็กชายอภิวิชย ์ สุขอยู่ นักเรียนม.2.1 � 



-๘-

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

210 เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา นักเรียนม.2.1 � 5.3 (6) เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การคัดเลือก หรือการประกวดหรือเข้าร่วม
แข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรต่างๆในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

211 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธ์ิ นักเรียนม.2.1 � 

212 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ นักเรียนม.2.1 � 

213 เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์ นักเรียนม.2.3 � 

214 นายพลลภัตม์  น่วมพรม นักเรียนม.3.2 � 

215 เด็กชายอนุชา  นิลเหล็กเพชร นักเรียน ม.3.2 � 

216 นายพงศ์ภีระ  นุชเน่ือง นักเรียน ม.3.3 � 

217 นายมติเทพ  สวินแบงค์ นักเรียนม.3.EP � 

218 นายจิระภัทร  ประเสริฐสิน นักเรียนม.4.1 � 

219 นายจักราวุธ  ฉ่ําเพียร นักเรียนม.4.1 � 

220 นางสาวอริสรา  สมสุข นักเรียนม.4.1 � 

221 นายเจตนิพัทธ์  ทองแถว นักเรียนม.4.2 � 

222 นางสาวสุรัตร์ฎา  พะนมมาศ นักเรียน ม.4.4 � 

223 นายเมธิชัย  ทองเปลว นักเรียนม.4.IEP � 

224 นายกิตติพศ  ชํานาญพันธ์ นักเรียนม.5.1 � 

225 นายภัทรธร  สมศักดิ์ นักเรียนม.5.1 � 225 นายภัทรธร  สมศักดิ์ นักเรียนม.5.1 � 

226 นายธนดล  ช่างทําร่อง นักเรียนม.5.1 � 

227 นายพัสกร จอมศรี นักเรียน ม.5.1 � 

228 นายอรรคพล  นาคปานเสือ นักเรียนม.5.1 � 

229 นางสาวศุภานิช  มีแสงแวว นักเรียนม.5.1 � 

230 นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล นักเรียนม.5.1 � 

231 นายปฏิภาน  บานเทือง นักเรียน ม.5.3 � 

232 นายสุภกิณห ์ ศรีบุญวงษ์ นักเรียนม.5.3 � 

233 นายเอกราช  เสริชัย นักเรียนม.5.3 � 

234 นางสาวจุฑามาศ  ทัพกอง นักเรียนม.5.3 � 

235 นางสาวณัฐนรี  ยงบุตร นักเรียนม.5.3 � 

236 นางสาวพรสรวง  ชมชื่น นักเรียนม.5.3 � 

237 นางสาวศศิวิมล  สงวนวงศ์ นักเรียนม.5.3 � 

238 นางสาวสุภัชชา ณ วิเชียร นักเรียนม.5.3 � 

239 นางสาวสิริพร  แจ่มผล นักเรียนม.5.3 � 

240 นายวรพรต  ชัยศิริ นักเรียน ม.5.5 � 

241 นาายจีราวุฒ ิ คําพรม นักเรียนม.5.6 � 

242 นายณัฐดนัย  เอ่ียมกาย นักเรียนม.5.7 � 



-๙-

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

243 นายนุต ิ ฮาดแมน นักเรียนม.5.7 � 5.3 (6) เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การคัดเลือก หรือการประกวดหรือเข้าร่วม
แข่งขันหรือผู้ได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรต่างๆในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

244 นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย นักเรียนม.5.7 � 

245 นางสาวชลธิชา  อันเวียง นักเรียน ม.5.8 � 

246 นางสาววิมลรัตน์  เมษา นักเรียนม.5.8 � 

247 นางสาวนิพาภรณ์  ภู่มณี นักเรียนม.5.10 � 

248 นางสาวมนัสดา  มาเพชร นักเรียนม.5.10 � 

249 นายปริญญา  โสนา นักเรียนม.5.11 � 

250 นายดิษยบดินทร์  ขันผนึก นักเรียนม.6.2 � 

251 นายพงศ์รพี  ศรีเมฆ นักเรียนม.6.2 � 

252 นายพศวัต  เผือกพ่วง นักเรียนม.6.4 � 

253 นายธนโชติ  จันทร์ลา นักเรียน ม.6.14 � 

254 เด็กชายรณกร  อ่อนวัน นักเรียนม.2.2 � 5.3 (8) เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
หรือนักดุริยางค์ของโรงเรียน255 เด็กชายอัจฉริยะ พิมาลัย นักเรียนม.2.2 � 

256 นายเอกพิชญ ์ ศรีกุลศศิธร นักเรียนม.3.1 � 

257 นางสาวอัญชนา  เอ่ียมพิมพันธ์ นักเรียนม.3.3 � 

258 นายกิตติพงษ ์ คงเมือง นักเรียนม.4.2 � 258 นายกิตติพงษ ์ คงเมือง นักเรียนม.4.2 � 

259 นายก้าวหน้า  จันทร์อําไพ นักเรียนม.4.5 � 

260 นางสาวสุริยาพร พรหมเศรณีย์ นักเรียนม.4.5 � 

261 นางสาวจิตรลดา  กุตะนันท์ นักเรียนม.4.IEP � 

262 นางสาวทัศนียา ปัญญาวิจารณกุล นักเรียนม.4.IEP � 

263 นางสาวอมายาวี  เตชิตตุลา นักเรียนม.4.IEP � 

264 นางสาววิชญาดา  แก้วลาย นักเรียนม.4.IEP � 

265 นางสาวลลิต์ภัทร  อุณหกมลพันธ์ นักเรียนม.5.2 � 

266 นางสาวพรนภา  ยอดคํา นักเรียนม.5.2 � 

267 นายกัญจน์ธิต ิ เรืองน้อย นักเรียนม.5.3 � 

268 นายกษิดิศ  วรรณะ นักเรียนม.5.3 � 

269 นายภีมพศ  แพทย์ไชโย นักเรียนม.5.3 � 

270 นายธนวัฒน์  เด่นนิติรัตน์ นักเรียนม.5.4 � 

271 นายภีมพศ  ศรีคงเมือง นักเรียนม.5.4 � 

272 นายพชร  ดวงงา นักเรียนม.5.4 � 

273 นายรชต  พิทักษ์ชัยชาญ นักเรียนม.5.4 � 

274 นายศุภากร ศรีโมรา นักเรียนม.5.4 � 

275 นางสาวกมลลักษณ์  มีแสงศิลป์ นักเรียนม.5.4 � 



-๑๐-

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง
รับรางวัลประเภท

คุณสมบัติตามประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

276 นางสาวชนิกา  บุญหนุน นักเรียนม.5.4 � 5.3 (8) เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
หรือนักดุริยางค์ของโรงเรียน277 นางสาวพิมพ์มาดา  ใจเปรียว นักเรียนม.5.4 � 

278 นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจบุญ นักเรียนม.5.4 � 

279 นายกิรฏิเทพย ์ สอนอยู่กลาง นักเรียนม.5.5 � 

280 นายธนธร  พฤกษา นักเรียนม.5.5 � 

281 นายนิรภัทร  แคล้วโยธา นักเรียนม.5.5 � 

282 นายณัฐปกรณ์  ไฉนงุ้น นักเรียน ม.5.5 � 

283 นายปัณณฑัต  ทองจันทร์ นักเรียนม.5.5 � 

284 นายพงศกร  กองส่วย นักเรียนม.5.5 � 

285 นายยอดฟ้า  บูรณ์โภคา นักเรียนม.5.5 � 

286 นายวรพรต  ชัยศิริ นักเรียนม.5.5 � 

287 นางสาวดวงแก้ว สําลีดี นักเรียนม.5.5 � 

288 นางสาวธิดารัตน์  กุลเกียว นักเรียนม.5.5 � 

289 นางสาวนาฏระวี  มังกรแก้ว นักเรียนม.5.5 � 

290 นางสาวนิตยา  ถือศีล นักเรียนม.5.5 � 

291 นางสาวพัชราภา  กวยทอง นักเรียนม.5.5 � 291 นางสาวพัชราภา  กวยทอง นักเรียนม.5.5 � 

292 นางสาวอารียา  ก่ิงพยอม นักเรียนม.5.5 � 

293 นางสาวอภิสรากรณ์  แซ่หว่อง นักเรียนม.5.5 � 

294 นายกุลพัฒน์  ศรีคง นักเรียนม.5.6 � 

295 นายธราดล  แสงอุทัย นักเรียนม.5.6 � 

296 นายพศวัต  หาบุตร นักเรียนม.5.6 � 

297 นายกฤษรัตน์  จันทรศรีวงษ์ นักเรียนม.5.8 � 

298 นายวชิรวิชญ ์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนม.5.8 � 

299 นางสาวปวรรัตน์  ปิ่นเมือง นักเรียนม.5.11 � 

300 นายภานุพงศ ์ แสงสีมุข นักเรียนม.6.3 � 

301 นายก้องปฐพี  ทานิสุทธ์ิ นักเรียนม.6.11 � 

302 นายกฤตเมธ  จันทร์ฉาย นักเรียนม.6.14 � 


