ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------------------ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วย การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างกาลังใจและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทุกคน
และคาสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ ๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
บัดนี้ การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๒๕๐ คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฏิบัติดังนี้
๑. รายงานตัวเพื่อยืนยันการขอรับรางวัล ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการ
กลุ่มบริหารทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ
๒. ร่วมซ้อมรับรางวัลในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเพชร
๓. รับรางวัลในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเพชร
การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยชาญ ปัญญาพวก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4

นายชัยชาญ ปัญญาพวก
นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
นายนิรุทธ์ แก้วนิคม
นางถนอม สีนาค

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางอิชยา ปานคา
นายวรเทพ วิญญูวทิ วัส
นางลัดดา เคลือบสุวรรณ
นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์
นางฉวีวรรณ อินทะกนก
นางสุพดี จันทร์ลา
นางศรีสุรางค์ อายุยง
นางสกุล วันเย็น
นายปัญจะ จันทร์ดี
นายฐนกร สีเสือ
นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว
นางสมปอง บัวกองท้าว

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

ครู

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ลูกจ้างประจา
ครู

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน






5.1 (5) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อมนักเรียน
ให้ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับประเทศ หรือ
ได้รับรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 3 จากการ
ประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ ระดับประเทศ
ซึ่งทาการจัดรวมกันทั้งประเทศ โดยไม่
แบ่งเป็นเขตหรือภาค หรือเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติ
5.๑ (8) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จน
เกษียณอายุราชการ และไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัย











ครู





17 น.ส.นงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

ครู



18
19
20
21
22
23
24
25
26

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู











นางเพ็ญศรี บุญทรง
น.ส.วจี จันทร์หอม
น.ส.ยุพาภรณ์ แนวถาวร
น.ส.รสนภา ราสุ
น.ส.น้าฝน สวัสดิรักษ์
น.ส.จิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์
น.ส.วรรณี วรรณพักตร์
นางวรรณี วรรณา
น.ส.ขนิษฐา สุกใสเมือง

พนักงานราชการ

ครู

คุณสมบัติตามประเภท

5.2 (5) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนเป็นที่ยอมรับ ระดับภาคหรือเขต
ตรวจราชการ และเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ
5.2 (8) เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
5.2 (10) เป็นบุคลากรทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
ให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ
ของคุรุสภา (ระดับจังหวัด)

-๒ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

27 นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
28 น.ส.นฤมล พรหมลัทธิ์

ครู
ครู




29
30
31
32

ครู
ครู
ครู
ครู




นายเขษมชาติ อินทะสิงห์
นางตุลาพร กิ่งไทร
นางมนัชนันท์ นามวงศ์
นางอ้อมทิวา บุญโชติ

33 นายกิติพนั ธ์ จันทรา

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

น.ส.กาจัด บุญสุข
นางเรียมศิริ สาเภา
น.ส.จันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
นายเชน โพธิ์ศรี
นางถวัลย์จิต คาเมือง
นางพัชรี ขจรเพชร
นางปทุมเมศ เทียนนาวา
นางสาธินี เกตแค
น.ส.จินตนา ชัยมี
นางพรศิริ ใจชืน่
น.ส.ยุพารัตน์ แสนอินทร์
นางปวรวรรณ ทองหล่อ
นางณพิชญา ตาสาย
น.ส.อาไพ แสงเรืองเดช
ว่าที่ร.ต.หญิงสมร ธานีวรรณ
น.ส.มัลลิกา กันหา
น.ส.จุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์
น.ส.สุนิศา บุญยโกวิทย์
น.ส.ศุภานิช มีแสงแวว
น.ส.ศุภาพิชญ์ มีแสงแวว
น.ส.ศิวรรณ ชูไพรศิริกุล




ครู



ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
จนท.ปฏิบตั ิการ
ครูอัตราจ้าง
นักเรียน ม.6.1
นักเรียน ม.6.1
นักเรียน ม.6.1
























คุณสมบัติตามประเภท
5.2 (11) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุม่ สาระ
การเรียนรู้ หรือหัวหน้าระดับ ครบจานวน
2 ปี
5.2 (12) เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับรางวัลประกายเงิน ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
5.3 (3) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับมอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนเป็น
ที่ยอมรับ ให้ได้รับรางวัลที่ 2 หรือที่ 3 ใน
ระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ
5.3 (4) เป็นบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ภาค/เขตตรวจ
ราชการ
5.3 (6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อมนักเรียน
ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด
หรือเขตพื้นที่การศึกษา

5.1 (1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00

-๓รับรางวัลประเภท

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

56
57
58
59

ด.ญ.รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง
นายศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล
นายธีรศักดิ์ กิจติผัด
นายเมธิชัย ทองเปลว

นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.4.8
นักเรียน ม.5.IEP






60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

นายพีรวิชญ์ เตโช
นายสิรวิชญ์ จินดา
น.ส.ณัฐนิชา ตะใบ
นายพีรณัฐ คงทนแท้
น.ส.กรรณิการ์ ทายิดา
น.ส.จริยกมล บุญมา
น.ส.ธนพร พิมพ์เสนา
นายกวิเชษฐ์ ปานพันธุ์โพธิ์
น.ส.ธนัชญา มุ่งวิชา
นายศุภณัฐ คาพุฒ
น.ส.สิริยากร นกแก้ว
น.ส.ศุภากร สุวรรณสิทธิ์
นายณัฐภัทร ศิริปัญญา
น.ส.อัญชิสา ทองหล่อ
น.ส.เบญญภา ชัชวาลานนท์
น.ส.สวัลวลี สิงห์โตทอง
น.ส.กิตติยา นนทะโคตร
นายเสกสรร จันทร์แซ
ด.ช.อภิสิทธิ์ ช่วยหาร
นายคณาพงษ์ ประเสริฐชัยภูมิ
น.ส.ปิยะศิริ เอื้อนยศ
นายภัทรพล เจนจิตต์
น.ส.อารยา พรมสุข
นายจารุกิตติ์ สีทา
นายรภัสสิทธิ์ อยู่พืช
ด.ญ.อมรรัตน์ ขวัญสิน
น.ส.ชมพูนชุ แก้วอินทร์
นายธนกฤต ศรีอุดกัน
น.ส.รุ่งไพลิน ล้นลุย
น.ส.ปิ่นไพลิน เบาะโต้ง

นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.6.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.3
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.6.4




ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน
















































































คุณสมบัติตามประเภท
5.1 (5) เป็นบุคลากรผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข้งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับ
ประเทศ หรือได้รับรางวัลที่ 1 ถึงรางวัล
ที่ 3 จากการประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ
ระดับประเทศ ซึ่งทาการจัดรวมทั้งประเทศ
โดยไม่แบ่งเป็นเขตหรือภาค หรือเป็น
ตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
5.1 (7) เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัตทิ ี่จะ
ได้รับรางวัลประกายทองตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
5.2 (1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่า 3.90 และไม่มีรายวิชาใด
มีผลการเรียนเป็น "0"

-4ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

90 ด.ช.ภูริณัฐ บุญช่วยสุข
91 นายภควัฒน์ จิตนันท์

นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.6.5










92 นายกิตติพงษ์ คงเมือง

นักเรียน ม.5.2







93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ด.ญ.ชวัลพัชร สมสร้อย
นายจิณณวัตร เจริญศิลป์
นายศุภณัฐ ทองสี
นายพงศธร เชิดชู
น.ส.ปาริชาติ เพชระบูรณิน
นายพลลภัตม์ น่วมพรม

นักเรียน ม.3.1
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.3
นักเรียน ม.4.8
นายไชยนิวัตร พงศ์กาญจนโกมล นักเรียน ม.4.10
นายจิรกิตติ์ ตันตระกูล
นักเรียน ม.4.10
น.ส.ช่อผกา แก้วสุขศรี
นักเรียน ม.5.2
นายศิริศักดิ์ เดชวิชัย
นักเรียน ม.5.4
นายปฏิภาน บานเทือง
นักเรียน ม.6.3
น.ส.กมลวรรฯ ศรียากุล
นักเรียน ม.6.5
นายทรงวุฒิ เฟื่องฟุ้ง
นักเรียน ม.6.8
นายภาณุพงษ์ ตาคาทรัพย์
นักเรียน ม.6.8
น.ส.ชลธิชา อ้นเวียง
นักเรียน ม.6.8
นายธีระวัฒน์ โพธิ์อ่อน
นักเรียน ม.6.8
นายรติพงษ์ สังข์เทศ
นักเรียน ม.6.9
นายธนดล คาดี
นักเรียน ม.6.9
ด.ญ.ป.สกุลษ์แก้ว บัวแก้ว
นักเรียน ม.1.1
น.ส.นภสร คาพิฑูรย์
นักเรียน ม.5.2
น.ส.กรรณิกา ศรีวิชา
นักเรียน ม.3.2
นายณัฐชนน นาคะ
นักเรียน ม.3.2
น.ส.ยุวดี โพธิ์หล้า
นักเรียน ม.3.2









































































116
117
118
119
120
121
122

ด.ญ.กัลยรัตน์ ไชยสุ้ย
ด.ญ.กชกร ทองหล่อ
ด.ญ.ศุภจิรา แก้วดวงใน
ด.ญ.ศุภกานต์ ทองสี
ด.ญ.ป.แก้วสกุลษ์ บัวแก้ว
ด.ญ.กรกมล สุดทองมั่น
ด.ญ.ชาลิสา อุ่นสวัสดิพงษ์






















นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1

คุณสมบัติตามประเภท
5.2 (3) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย
โอลิมปิกระดับภาค (ค่ายที่ 2)
5.2 (4) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นนายกสมาคมทางวิชาชีพครู หรือ
ประธานสภานักเรียน
5.2 (5) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นที่ยอมรับ
ระดับภาค หรือเขตตรวจราชการ และเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

5.2 (12) เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับรางวัลประกายเงินตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
5.3 (1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่า 3.80 และไม่มีรายวิชาใด
มีผลการเรียนเป็น 0 หรือ ร
 5.3 (2) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
 พิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียน
 ที่ 1 สูงสุดของแต่ละระดับชั้น และไม่มี
รายวิชาใด มีผลการเรียนเป็น 0

-5ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน

นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.1.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.2
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.2.1

















































138 นายพลกฤต กาอ่วม
139 น.ส.ดลฤทัย รอดมา

นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.2










140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

นักเรียน ม.1.3
นักเรียน ม.1.5
นักเรียน ม.1.5
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.1
นักเรียน ม.2.2
นักเรียน ม.2.3
นักเรียน ม.2.3
นักเรียน ม.2.3
นักเรียน ม.2.3

















































123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ด.ญ.นิติรพี จิตรณรงค์
ด.ญ.อรจิรา ฮองกูล
ด.ญ.ภาราดา เถาว์สิงห์
ด.ช.ทยุต พิบูลศักดิ์
ด.ญ.แพรวา แก่นนาค
น.ส.กัญญ์วรา สังเกตุดี
น.ส.ธันย์ชนก อุทรส
น.ส.กรชนก ยิ้มศิริวัฒนะ
นายนันทพงศ์ ทองนาม
น.ส.ทักษพร วงศ์อ่อนตา
นายภูบดินทร์ วงค์ยะรา
น.ส.ณดา ดิสโร
น.ส.สุพิชชา สุเมธานุสรณ์
น.ส.สิริลฎา วังคีรี
ด.ช.จิตติภณ จินดา

ด.ญ.พัชรีพร คาจานงค์
ด.ญ.เพราพิลาศ ครองตะเคียน

ด.ญ.ลลิตวดี ถารนะ
ด.ช.พิชานนท์ ธูปหอม
ด.ญ.กานต์ธิดา ไหวพรม
ด.ญ.กัลยรัตน์ มากแก้ว
ด.ญ.ธนัชญา นงพา
ด.ญ.เอสราพร บัวช้อย
ด.ญ.กันติชา บุตรศิริ
ด.ช.นพรัตน์ ฉิมมา
ด.ญ.แพรวา นาคเกลี้ยง
ด.ช.ธนกฤต นาคประเสริฐ
ด.ช.ภาณุวัฒน์ ใจบาน
ด.ช.ถิรกฤต จิตร์แก้วถิรกฤต
ด.ช.ธรรมนูญ ธรรมประกอบ

คุณสมบัติตามประเภท
5.3 (2) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียน
ที่ 1 สูงสุดของแต่ละระดับชั้น และไม่มี
รายวิชาใด มีผลการเรียนเป็น 0

5.3 (3) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนเป็นที่ยอมรับ ให้ได้รับ
รางวัลที่ 2 หรือ 3 ในระดับภาคหรือเขต
ตรวจราชการ
5.3 (5) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยา
คมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิก
ระดับภาค (ค่ายที่ 1)
5.3 (6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ในระดับ
จังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 (6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ใน
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

-๖ที่
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.พรนภา ปะทาเส
ด.ช.บวรวิทย์ หาญรักษ์
นายกลินท์ สวานซิเกอร์
น.ส.พรรณวสา ยอดแสง
นายณัฐพล เรื่อศรีจันทร์
ด.ช.ภาคภูมิ บุญพรม
นายอานันทศักดิ์ สุดตา
น.ส.ณัฐฐา อินทวงษ์
น.ส.ปรียาภรณ์ ห่อทอง
ด.ช.เกียรติสิริ นันตะวงศ์
น.ส.ธัญชนก บุญเรือน
น.ส.ทักษพร ขวัญวงค์
นายธีรเทพ สุธงษา
น.ส.ธมนพัชร์ ชายเดชกุล
นายอนุชา นิลเหล็กเพชร
น.ส.วรรนเมษา หนานเจียง
น.ส.ชลธิชา คงทนแท้
น.ส.ปริยาภรณ์ คาฤทธิ์
น.ส.อินฐิรา หนูเชื้อ
นายก้องเกียรติ งาคชสาร
น.ส.พัชรีพร ทองดี
นายราชภูมิ รัตนภักดี
น.ส.กุลวดี กีรติการกุล
นายจีรภัทร ประเสริฐสิน
น.ส.สุรัญชลี แผงดี
น.ส.ทยิดา จันทร์ไทสกุล
นายเจตนิพัทธ์ ทองแถว
น.ส.นารากร วรกุล
น.ส.ชนัดดา รุจิระพงศ์
น.ส.เกศสุดา ศรีเมือง
น.ส.สาวิตรี หุมแพง
น.ส.สุพรรณี จันทรา
นายธีรพงษ์ ศรีบัวรินทร์
น.ส.พาภรณ์ ผองคา
น.ส.กรวิกา เป้พินิจ
น.ส.วิศรุตา สูงติวงค์
นายเอกราช เสริชัย
น.ส.สุภาภรณ์ พลเมือง

ตาแหน่ง
นักเรียน ม.2.5
นักเรียน ม.2.8
นักเรียน ม.3.EP
นักเรียน ม.3.2
นักเรียน ม.3.3
นักเรียน ม.3.3
นักเรียน ม.3.3
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.3.5
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.3
นักเรียน ม.4.3
นักเรียน ม.4.4
นักเรียน ม.4.5
นักเรียน ม.4.5
นักเรียน ม.4.6
นักเรียน ม.4.6
นักเรียน ม.4.11
นักเรียน ม.5.IEP
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.1
นักเรียน ม.5.2
นักเรียน ม.5.2
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.9
นักเรียน ม.5.10
นักเรียน ม.6.3
นักเรียน ม.6.3

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน






















































































































คุณสมบัติตามประเภท
5.3 (6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ใน
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

-7ที่
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

ชื่อ - สกุล
นายสุภกินห์ ศรีบุญวงษ์
นายวรพรต ชัยสิริ
นายพงศกร จันทร์หยวก
นายณัฐดนัย เอี่ยมกาย
นายนุติ ฮาดแมน
นายปริญญา โสนา
นายปฏิญญา ขวัญสิริไทย
น.ส.ธันวฎา อาสมาน

ตาแหน่ง

นักเรียน ม.6.3
นักเรียน ม.6.5
นักเรียน ม.6.6
นักเรียน ม.6.7
นักเรียน ม.6.7
นักเรียน ม.6.11
นักเรียน ม.3.3
นักเรียน ม.4.1
นักเรียน ม.4.2
นายธนกฤต มาอ่อน
นายธัชพล พงษ์ทรัพย์
นักเรียน ม.4.2
นายสิรภพ รัชฎาวงษ์
นักเรียน ม.4.2
นายอานาจ ลูกจันทร์
นักเรียน ม.4.6
นายปุรเชษฐ์ บุญประคอง
นักเรียน ม.4.6
น.ส.สุภาวิตา อรรควงษ์
นักเรียน ม.4.6
นายสุรเดช โฆษิตานนท์
นักเรียน ม.5.1
น.ส.อริสรา สมสุข
นักเรียน ม.5.1
น.ส.จิดาภา เกตุหาร
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ภัทรนันท์ จอมเพ็ง
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ภัทรินทร์ ตาสาย
นักเรียน ม.5.2
น.ส.วิภาพร ช่วยเมือง
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ณัฐกานต์ ขุนเจริญ
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ณัฐธิดา เมืองปาก
นักเรียน ม.5.2
นายนราธิป ธัญญะอุดม
นักเรียน ม.5.2
น.ส.กุลภรณ์ กิดาการก้องสกุล นักเรียน ม.5.2
น.ส.วริศรา จันทร์ญาโณทัย นักเรียน ม.5.2
น.ส.สุดารัตน์ อุ้ยโพนทอง
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ณัฏฐณิชา จุลสายพันธ์ นักเรียน ม.5.2
น.ส.อรธิชา เสนนะ
นักเรียน ม.5.2
น.ส.ณัชชา มณีวรรณ์
นักเรียน ม.5.2
นายธนกร จันทร
นักเรียน ม.5.3
นายชุติพงษ์ นาคสกุล
นักเรียน ม.5.3
น.ส.กนกวรรณ เพียรเกิด
นักเรียน ม.5.3
น.ส.ปิยธิดา ตั้งจิต
นักเรียน ม.5.3
น.ส.ณัฐธกร พรหมบุญ
นักเรียน ม.5.3
นายชลันทร ชาร์เลส
นักเรียน ม.5.4
นายศิริศักดิ์ เดชวิชัย
นักเรียน ม.5.4
นายศุภศิษฎ์ บุญแจ้ง
นักเรียน ม.5.4
น.ส.สุดาพร หาบุตร
นักเรียน ม.5.4

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน






















































































































คุณสมบัติตามประเภท
5.3 (6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง
หรือได้รับคาสั่งมอบหมายให้ฝกึ ซ้อม
นักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ใน
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5.3 (8) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
หรือนักดุริยางค์ของโรงเรียน

-8ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

น.ส.ธนพร แสงสง่างาม
น.ส.สุริยาพร พรหมเศรณีย์
น.ส.นภัสวรรณ สงวนสิน
นายณณนวัตม์ แซ่เล้า
ด.ช.ชนแดน ศรีโรจน์ฤทธิ์
ด.ช.เบญจมินท์ เทศวิบูลย์
ด.ช.อัจฉรินทร์ จันทร์เที่ยง
น.ส.ลานนา จันทร์อินทร์
ด.ญ.กนกวรรณ นารง
นายฐานวัฒน์ ลาเจริญ
นายเทพรักษ์ อารักษ์คุณากร
นายจิรภัทร มหาวงศ์
น.ส.มุตา สีงาม
นายจารุวัฒน์ ยายวน
นายกิตติภพ สายบุญยัง
นายกิรฏิกานต์ สอนอยู่กลาง
นายศิรวิทย์ มากดี
นายณัฐพงษ์ ดีเกิด
นายธนนันท์ บุญส่ง
น.ส.ปริยาภรณ์ ห่อทอง

นักเรียน ม.5.5
นักเรียน ม.5.5
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.5.6
นักเรียน ม.1.EP
นักเรียน ม.1.EP
นักเรียน ม.2.2
นักเรียน ม.2.2
นักเรียน ม.2.3
นักเรียน ม.2.5
นักเรียน ม.3.4
นักเรียน ม.4.2
นักเรียน ม.4.3
นักเรียน ม.4.8
นักเรียน ม.4.9
นักเรียน ม.4.9
นักเรียน ม.4.9
นักเรียน ม.5.9
นักเรียน ม.4.4
นักเรียน ม.4.4

รับรางวัลประเภท
ประกายเพชร ประกายทอง ประกายเงิน
































































คุณสมบัติตามประเภท
5.3 (8) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชร
พิทยาคมที่เป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียน หรือนักดุริยางค์ของโรงเรียน

5.3 (10) เป็นบุคลากรทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
ให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ
ในระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา

