
 

 

 

 
 ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

เรื่อง รายช่ือผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน  
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖4 

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

 ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม วาดวย การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2564 
เพ่ือเปนการสงเสริม สรางกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนทุกคน และคำสั่งโรงเรียน
เพชรพิทยาคม ท่ี 16/๒๕๖5 ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖5 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปการศึกษา 2564   
 

  บัดนี้ การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จึงขอประกาศรายชื ่อผู ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศโรงเรียน” ประจำปการศึกษา 2564 
จำนวน 186 คน ดังนี้ 

 

รายช่ือครผููขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ตำแหนง 

รับรางวัลประเภท  
คุณสมบัติตามประเภท ประกาย

เพชร 
ประกาย

ทอง 
ประกาย

เงิน 
๑ นายนิรุทธ  แกวนิคม รองผูอำนวยการ √   ๕.๑.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 

หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียน 
ใหไดรับรางวัลสูงสุดในระดับประเทศ  
หรือไดรับรางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3  
จากการประกวดแขงขันในดานตาง ๆ 
ระดับประเทศ ซึ่งทำการจัดรวมท้ังประเทศ 
โดยไมแบงเปนเขตหรือภาค หรือเปน
ตัวแทนระดับประเทศ เขารวมแขงขัน 
ระดับนานาชาติ   

๒ นายสมัตพงษ  ใหมนอย รองผูอำนวยการ √   

๓ นายสมคิด  บุญสิงห คร ู √   ๕.๑.๗ เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
จนเกษียณอายรุาชการ และไมเคยถูก
ลงโทษทางวินัย 

๔ นางสุพัตรา  บุญขะจาย คร ู √   

๕ นางถวัลยจิต  คำเมือง คร ู √   ๕.๑.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือไดรับการยกยอง  หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับ
รางวัลสูงสุดในระดับประเทศ หรือไดรับ
รางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 จากการ  

๖ นายธีรพงศ  จุลสายพันธ คร ู √   
๗ นายนิรันดร  รามศิริ คร ู √   
๘ นางสาวสุคนธญา  ปนปน คร ู √   



 
ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ตำแหนง 

รับรางวัลประเภท  
คุณสมบัติตามประเภท ประกาย

เพชร 
ประกาย

ทอง 
ประกาย

เงิน 
๙ นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ คร ู √   ประกวดแขงขันในดานตาง ๆ 

ระดับประเทศ ซึ่ งทำการจัดรวมท้ัง
ประเทศ โดยไมแบงเปนเขตหรือภาค 
หรือเปนตัวแทนระดับประเทศเขารวม
แขงขันระดบันานาชาติ   
 

๑๐ นายสันติ  สังขทอง คร ู √   
๑๑ นางสาววรรณี  วรรณพักตร คร ู √   
๑๒ นางสาวจิราวรรณ  ทรัพยทิพย คร ู √   
๑๓ นายกิติพันธ  จันทรา คร ู √   

๑๔ นางพัชรี  ขจรเพชร คร ู  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/
เอกชนเปนท่ียอมรับ ระดับภาค   
หรือเขตตรวจราชการ และเขารวม
แขงขันในระดับประเทศ 

๑๕ นางตุลาพร  ก่ิงไทร คร ู  √  
๑๖ นางวันวิสา  คูไดค คร ู  √  
๑๗ นายฐนกร  สีเสือ คร ู  √  

๑๘ นางสาวสการะ  ธรรมมัง คร ู  √  ๕.๒.๙ เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
หัวหนากลุมบริหารงาน  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
หรือหัวหนาระดับ  ครบจำนวน 2 ป 

๑๙ นางกฤตติกา  จันดาหงษ คร ู  √  

๒๐ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห คร ู   √ ๕.๓.๖ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือไดรับการยกยองหรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายให ฝ กซ อม นักเรียนให
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากหนวยงาน
ภาครัฐหรือองคกรตาง ๆ ในระดับ 
จังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒๑ นางนาจรี  ถือศิลป คร ู   √ ๕.๓.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับเชิญเปน
วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนท่ี
เก่ียวของ กับการจดัการศึกษา ระดับ
จังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

๒๒ นายวันดี  กุมภาพันธ คร ู   √ 
๒๓ นางสาวอภิญญา  มุขสิงห คร ู   √ 
๒๔ นางสาวสถาปนา  บุญมาก คร ู   √ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายช่ือนักเรียนผูขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปการศึกษา 256๔ 
 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

1 เด็กชายธกฤต  แซมสีมวง ม. 1.๘ √   ๕.๑.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก  
หรือได รับการยกยอง หรือได รับคำสั่ ง
มอบหมายใหฝกซอมน ัก เร ียน ให ได ร ับ
รางวัลสูงสุดในระดับประเทศ หรือไดรับ
รางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 จากการประกวด
แขงขันในดานตาง ๆ ระดับประเทศ ซึ่งทำ
การจัดรวมท้ังประเทศ โดยไมแบงเปนเขต
หรือภาค หรือเปนตัวแทนระดับประเทศ  
เขารวมแขงขันระดับนานาชาติ   

2 เด็กชายเวโรจน  ชูเกียรติ์ธนกุล ม. 3.๒ √   ๕.๑.๑ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมผีล
การเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00 

3 นายภูริณัฐ  บุญชวยสุข ม. ๔.1 √   ๕.๑.๒ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาคายโอลิมปก

ระดับประเทศ  (คายท่ี 3) 

4 นางสาวป.แกวสกุลษ  บัวแกว ม. ๔.1 √   ๕.๑.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก  
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง 
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับ 
รางวัลสูงสุดในระดับประเทศ หรือไดรับรางวัล 
ท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 จากการประกวด แขงขัน 
ในดานตาง ๆ ระดับประเทศ ซึ่งทำการ 
จัดรวมท้ังประเทศ โดยไมแบง เปนเขต 
หรือภาคหรือเปนตวัแทนระดบัประเทศ  
เขารวมแขงขันระดับนานาชาติ   

5 นางสาวรุงตะวัน  จันทรเท่ียง ม. ๕.1 √   
6 นางสาวนวรัตน  คงทนแท ม. 5.๑๑ √   
7 นายศุภากร  เจียรพงศไพศาส ม. ๖.๑ √   

8 นายกวิเชษฐ  ปานพันธุโพธิ ์ ม. ๖.1 √   ๕.๑.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมี ผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00 

9 นางสาวชญาณิศา  จุลสายพันธ ม. 6.๔ √   ๕.๑.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือได รับการยกยอง หรือได รับคำสั่ ง
มอบหมายใหฝกซอมน ัก เร ียน ให ได ร ับ
รางวัลสูงสุดในระดับประเทศ หรือไดรับ
รางวัลท่ี 1 ถึงรางวัลท่ี 3 จากการประกวด
แขงขันในดานตาง ๆ ระดับประเทศ ซึ่งทำ
การจัดรวมท้ังประเทศ โดยไมแบงเปนเขต
หรือภาค หรือเปนตัวแทนระดับประเทศ   



ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

10 นายศิวกร  บุญพุท ม. ๖.๖ √   เขารวมแขงขันระดับนานาชาต ิ

11 เด็กหญิงกรกนก  พงษทรัพย ม. ๒.3  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือก 
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปนท่ียอมรับ ระดับภาค หรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ  

12 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ ม. ๒.๕  √  

13 นายกิตติภูมิ  นูสาสุวรรณ ม. ๓.๑  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

14 นายภูมิพัฒน  ใยแกว ม. ๓.1  √  
15 นายพิษณุพงศ  ก่ิงไทร ม. ๓.๑  √  
16 นายสรวิชญ  นอยหนา ม. ๓.๑  √  
17 นายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี ม. ๓.๑  √  

18 นายนนทกานต  จินดา ม. ๓.1  √  ๕.๒.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีน 
เพชรพิทยาคมท่ีไดรับการคัดเลือก 
ใหเขาคายโอลิมปกระดับภาค (คายท่ี 2)  

19 นางสาวเกศรา  สุขขี ม. ๓.๒  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

20 นายพีระวิชญ  บุญชวยสุข ม. ๓.๒  √  
21 นางสาวศุภรดา  ซ่ือตรง ม. ๓.๒  √  
22 เด็กหญิงวริศรา  สุธาพจน ม. ๓.2  √  
23 นางสาวอัจฉราพร  สุขศรี ม. ๓.๒  √  
24 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิบัติ ม. ๓.2  √  
25 เด็กหญิงภิญญาพัชญ  หันธน ู ม. ๓.2  √  
2๖ เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร ม. ๓.2  √  
2๗ นางสาวเปรมกมล  พรหมเศรณีย ม. ๓.๓  √  
2๘ นางสาวซารีนา  เนินนาค ม. 3.3  √  
๒๙ นางสาวหงสหยก  พรหมมาดิษฐ ม. 3.3  √  
๓๐ นางสาวนัฐลดา  มีเงิน ม. ๔.๘  √  ๕.๒.๖ เปนนักเรียนโรงเรยีน 

เพชรพิทยาคมท่ีไดรับการคัดเลือก 
เปนตัวแทนนักเรียนในระดับภาค   
เพ่ือเขารับการคัดเลือกรางวัลนักเรียน
พระราชทาน   

3๑ นางสาวโสภิตนภา  วันบุญ ม. ๔.๘  √  

3๒ นางสาวณัฐภรณ  ภิญโญยิ่ง ม. ๕.1  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือก 
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปนท่ียอมรับ ระดับภาค หรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 



ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

33 นางสาวเมษญาณ  คงทอง ม. ๕.๖  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

34 นางสาวมณฑกาญจน  นหุตานนท ม. ๕.๘  √  
3๕ นายเทพรักษ  อารักษคุณากร ม. 6.1  √  
3๖ นางสาวปยะศิริ  เอ้ือนยศ ม. 6.1  √  
3๗ นางสาวกรรณิการ  ทายิดา ม. ๖.๒  √  

3๘ นางสาวกุลิสรา  การก่ิงไพร ม. ๖.๒  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือได รับการยกยอง หรือได รับคำสั่ ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปน ท่ียอมรับ ระดับภาคหรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ  

๓๙ นายเสกสรร  จันทรแซ ม. 6.๒  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

4๐ นายอภิสิทธิ์  ชวยหาร  ม. ๖.๒  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือได รับการยกยอง หรือได รับคำสั่ ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปนท่ียอมรับ ระดับภาคหรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ  

4๑ นางสาวรัญชนา  มาจาก ม. ๖.3  √  
4๒ นางสาวณิชพัฒน  อาสมาน ม. ๖.๔  √  
4๓ นายกิตติศักดิ์  ปนโฉม ม. ๖.๔  √  

4๔ นายจารุกิตติ์  สีทา ม. ๖.5  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

4๕ นางสาวชมพูนุช  แกวอินทร ม. 6.๕  √  

4๖ นายปริพัฒน  แสงณรงค ม. ๖.๕  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง 
มอบหมาย ใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปนท่ียอมรับ ระดับภาคหรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 
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4๗ นางสาวรัตนาภรณ  บัวตูม ม. 6.๕  √  ๕.๒.๑ เปนนักเรยีนโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 
และไมมรีายวิชาใดมผีลการเรยีนเปน “0”  
หรือ “ร” 

4๘ นางสาวสุดารัตน  ทากันจง ม. ๖.๑๐  √  ๕.๒.๔ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือได รับการยกยอง หรือได รับคำสั่ ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
เปนท่ียอมรับ ระดับภาคหรือเขตตรวจ
ราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 

๔๙ นางสาวธัญชนก  บุญมาก ม. ๖.๑๓  √  

5๐ เด็กชายจีรโชติ อุกสอาด ม. ๑.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

5๑ เด็กชายณราวิช นราศรี ม. ๑.๑   √ 
5๒ เด็กชายนันทิพัฒน วิศูนย ม. ๑.๑   √ 
5๓ เด็กชายนิติพนธ พุทมิสุทธิ์ ม. ๑.๑   √ 

5๔ เด็กหญิงกนิษฐา หอมนาน ม. ๑.๑   √ 
๕๕ เด็กหญิงกันติชา ทิยากรกุล ม. ๑.๑   √ 
๕๖ เด็กหญิงฐิดาพร เอียดแกว ม. ๑.๑   √ 
๕๗ เด็กหญิงฐิตารีย แกวขาว ม. ๑.๑   √ 
๕๘ เด็กหญิงณัฐฌา นิ่มพิทักษพงศ ม. ๑.๑   √ 
๕๙ เด็กหญิงบุณยานุช จิตรสำราญ ม. ๑.๑   √ 
๖๐ เด็กหญิงปุณนรี ธัญญะอุดม ม. ๑.๑   √ 
๖๑ เด็กหญิงพิชญธิดา ประสมทรัพย ม. ๑.๑   √ 
๖๒ เด็กหญิงม่ิงพร ประสพบุญ  ม. ๑.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี

ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๖๓ เด็กหญิงรวิสรา  ไชยประสิทธิ์  ม. ๑.๑   √ 
๖๔ เด็กหญิงอัญชลีพร สรอยมี ม. ๑.๑   √ 
๖๕ เด็กหญิงอัฐภิญญา สุภชัยปญญา ม. ๑.๑   √ 
๖๖ เด็กชายธนากร  จันคำ ม. ๑.๓   √ 
๖๗ เด็กหญิงพรนัชชา  อนกลิ้ง ม. ๑.๓   √ 
๖๘ เด็กหญิงมุฑิตา  จันจร ม. ๑.๓   √ 
๖๙ เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม ม. ๑.๓   √ 
๗๐ เด็กหญิงสุดารัตน  แพทยชัยโย ม. ๑.๔   √ 
๗๑ เด็กชายณัฐวัฒน  นาคะ ม. ๒.๑   √ 
๗๒ เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงสิทธิเดช ม. ๒.๑   √ 
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๗๓ เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ ม. ๒.๑   √ 
๗๔ เด็กหญิงอชิรญาณ  ปานนูน ม. ๒.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี

ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๗๕ เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ ม. ๒.๑   √ 
๗๖ เด็กหญิงศรุดา  เพงพินิจ ม. ๒.๑   √ 
๗๗ เด็กหญิงลักษมน  โสพันธ ม. ๒.๑   √ 
๗๘ เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง ม. ๒.๑   √ 
๗๙ เด็กหญิงกนกอร  เอ่ียมออน  ม. ๒.๑   √ 
๘๐ เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง ม. ๒.๑   √ 
๘๑ เด็กหญิงพิชญพัชร  ษรจันทรศร ี    ม. ๒.๑   √ 
๘๒ เด็กหญิงพริสร  มาจาก ม. ๒.๑   √ 
๘๓ เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี ่ ม. ๒.๑   √ 
๘๔ เด็กหญิงศรีลักษณา  แผงดี ม. ๒.๑   √ 
๘๕ เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ ม. ๒.๑   √ 
๘๖ เด็กหญิงธีรารัตน  นิธิโรจนธญักร ม. ๒.๑   √ 
๘๗ เด็กชายพชร  ธรรมมัง    ม. ๒.๓   √ 
๘๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม    ม. ๒.๖   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีเปน

คณะกรรมการสภานักเรียน หรือนักดุริยางค
ของโรงเรียน 

๘๙ นายณรงคศักดิ์  พูลทวี ม. 3.๑   √ ๕.๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ี
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.80 
และไมมรีายวิชาใด มีผลการเรยีนเปน “0” 
หรือ “ร” 

๙๐ นางสาวนภสร  ลีกีรติกุล ม. ๓.๑   √ ๕.๓.๓ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือก  
หรือไดรับการยกยอง  หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนเปนท่ียอมรับ 
ใหไดรับรางวัลท่ี  2 หรือท่ี 3 ในระดับภาค  
หรือเขตตรวจราชการ 

๙๑ นายภูบดินทร  บุญวงศ    ม. ๓.2   √ ๕.๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.80 
และไมมรีายวิชาใด มีผลการเรยีนเปน “0” 
หรือ “ร” 



ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

๙๒ นายลาภิศ  เรืองหิรัญ ม. 3.๒   √ ๕.๓.๓ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือก  
หรือไดรับการยกยอง  หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนเปนท่ียอมรับ 
ใหไดรับรางวัลท่ี  2 หรือท่ี 3 ในระดับภาค  
หรือเขตตรวจราชการ 

๙๓ นางสาวณัฎฐณิชา  ทิมสุข ม. ๓.๒   √ ๕.๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.80 
และไมมีรายวิชาใด มีผลการเรียนเปน “0” 
หรือ “ร” 

๙๔ นางสาวฌลานันท  พรหมเศรณีย ม. ๓.2   √ 
๙๕ นายฐตพงศ  จันแจ ม. ๓.2   √ 
๙๖ เด็กหญิงณัฐณิชา  สังขนอย ม. ๓.๓   √ 
๙๗ นางสาวพรรษชล  ตุมไธสง ม. ๓.๓   √ 
๙๘ นายพงศพล  เมืองเหนือ ม. ๓.๓   √ 
๙๙ เด็กชายกรปฐม  แกวน้ำเชื้อ ม. ๓.๓   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีเปน

คณะกรรมการสภานักเรียน  หรือนัก
ดุริยางคของโรงเรียน 

๑๐๐ นางสาวพัชราภรณ  สุพรรณคง    ม. ๓.๖   √ ๕.๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.80 
และไมมรีายวิชาใด มีผลการเรยีนเปน “0” 
หรือ “ร” 

๑๐๑ นางสาวณิชากร  คำเตย IEP 4.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๐๒ นางสาวณิชาพัชร  คำเตย IEP 4.๑   √ 

๑๐๓ นายชนแดน  ศรโีรจนฤทธิ์ IEP ๔.1   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีเปน
คณะกรรมการสภานักเรียน  หรือนัก
ดุริยางคของโรงเรียน 

๑๐๔ นางสาวปฏิญญาภรณ  ยุงทอง IEP 4.2   √ ๕.๓.๓ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือก  
หรือไดรับการยกยอง  หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนเปนท่ียอมรับ 
ใหไดรับรางวัลท่ี  2 หรือท่ี 3 ในระดับภาค  
หรือเขตตรวจราชการ 

๑๐๕ นางสาวกรกมล  สุดทองม่ัน  ม. ๔.1   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 
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๑๐๖ นางสาวนิติรพี  จิตรณรงค  ม. ๔.1   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๐๗ นางสาวรัญชิดา  จันทรไทสกุล ม. ๔.๒   √ 
๑๐๘ นางสาวสุภัทรา  ทะสวัสดิ ์ ม. ๔.๒   √ 
๑๐๙ นายณัฐธัญญา  ผานชมภ ู ม. ๔.๓   √ 
๑๑๐ นางสาวนฤชล  เส็งเอ่ียม ม. ๔.๔   √ 
๑๑๑ นางสาวกัญชพร  แตงใหญ ม. ๔.๔   √ 
๑๑๒ นางสาวอินทิราพร  ชาติบัวใหญ ม. ๔.๔   √ 
๑๑๓ นางสาวญาดา  คงเมือง ม. ๔.๔   √ 
๑๑๔ นางสาวญาดา  อินตรา ม. ๔.๔   √ 
๑๑๕ นางสาวยุวกร  จันทรแจม ม. ๔.๔   √ 
๑๑๖ นางสาวธนพรรณ  ฉ่ัวตระกูล ม. ๔.๖   √ 
๑๑๗ นายจิตติภณ  จินดา ม. 5.๑   √ ๕.๓.๖ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือกหรือ

ไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่งมอบหมาย
ใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัลชนะเลิศ 
จากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตาง ๆ  
ในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๑๘ นายพสิษฐ  ขวัญเมือง ม. 5.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๑๙ นายสิรวิชญ  แกวมาคูณ ม. 5.๑   √ ๕.๓.๖ เปนบุคลากรท่ีไดรบัการคดัเลือก หรือ
ไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่งมอบหมาย
ใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัลชนะเลิศ 
จากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตาง ๆ ใน
ระดับจังหวัด  หรือเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

๑๒๐ นางสาวพิมพลภัส  รัชฎาวงษ ม. 5.๑   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๒๑ นางสาวสิรีธร  ขุนสุรินทร ม. 5.๑   √ 
๑๒๒ นางสาวกัญญาณัฐ  หันตุลา  ม. 5.๑   √ 

๑๒๓ นางสาวณัชชา  สโตป ม. 5.๑   √ ๕.๓.๖ เปนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก หรือ
ไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่งมอบหมาย
ใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัลชนะเลิศ 
จากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรตาง ๆ ใน
ระดับจังหวัด  หรือเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

๑๒๔ นางสาวแพรวา  นาคเกลี้ยง ม. 5.๒   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุดของ
แตละระดบัช้ันและไมมรีายวิชาใดมีผลการ
เรียนเปน “0” 



ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

๑๒๕ นางสาวเอสราพร  บัวชอย ม. 5.๒   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๒๖ นางสาวกานตธิดา  ไหวพรม ม. 5.๒   √ 
๑๒๗ นางสาวกันติชา  บุตรศิร ิ ม. 5.๒   √ 
๑๒๘ นายธนดล  นิลพร ม. 5.๓   √ 
๑๒๙ นายนิติกร  พรมโพธิ์ ม. 5.๓   √ 
๑๓๐ นายภาณุวิชญ  สมสุข ม. 5.๓   √ 
๑๓๑ นายนพรัตน  ฉิมมา ม. 5.๓   √ 
๑๓๒ นางสาวกนกวรรณ  ทาชาติ ม. 5.๓   √ 
๑๓๓ นางสาวเกียรติยากร  ตาเวียน ม. 5.๓   √ 
๑๓๔ นางสาวศิระประภา  คำพิฑูรย ม. 5.๓   √ 
๑๓๕ นางสาวสมิตา  ทองสี ม. 5.๓   √ 
๑๓๖ นางสาวสุธาสินี  คงทราบ ม. 5.๓   √ 
๑๓๗ นางสาวภาวดี  สีวระกัน ม. 5.๓   √ 
๑๓๘ นางสาวนันทนา  เพ็งสลุด ม. 5.๓   √ 
๑๓๙ นางสาวกมลวรรณ  ตรีสอน ม. 5.๓   √ 
๑๔๐ นางสาวศรุตา  ปดสะศรี ม. 5.๓   √ 
๑๔๑ นางสาวธนัชญา  นงพา ม. 5.๓   √ 
๑๔๒ นางสาวพิชญสินี  ชางคำ ม. 5.๓   √ 

๑๔๓ นายรพีภัทร  หิมพาน ม. ๕.3   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
ท่ีเปนคณะกรรมการสภานักเรียน หรือนัก
ดุริยางคของโรงเรียน 

๑๔๔ นายภาณุวัฒน  ใจบาน ม. 5.๔   √ 

๑๔๕ นางสาวณัฏฐณิชา  นันทะแสง ม. 5.๔   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๔๖ นางสาวธนภรณ  บุญมี ม. 5.๔   √ 

๑๔๗ นางสาวณัฐพร  เถ่ือนสันเทียะ ม. ๕.๗   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
ท่ีเปนคณะกรรมการสภานักเรียน หรือนัก
ดุริยางคของโรงเรียน 

๑๔๘ นายฐานวัฒน  ลำเจริญ ม. ๕.๘   √ 

๑๔๙ นายธีรเมธ  โยมงาม ม. ๕.๘   √ ๕.๓.๓ เปนบุคลากรท่ีไดรบัการคดัเลือก  
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับคำสั่ง
มอบหมายใหฝกซอมนักเรียนใหไดรับรางวัล
จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนเปนท่ียอมรับ 
ใหไดรับรางวัลท่ี 2 หรือท่ี 3 ในระดับภาค 
 
 



ท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน 
รับรางวัล 

คุณสมบัติตามประเภท ประกาย
เพชร 

ประกาย
ทอง 

ประกาย
เงิน 

๑๕๐ นายปรีชา  ตาคำ ม. ๕.๙   √ ๕.๓.๘ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
ท่ีเปนคณะกรรมการสภานักเรียน หรือนัก
ดุริยางคของโรงเรียนคณะกรรมการสภา
นักเรียน  หรือนักดรุิยางคของโรงเรียน 

๑๕๑ นางสาวกนกวรรณ  นำรง ม. ๕.๙   √ 

๑๕๒ นางสาวฟาติมา  นาการ ม. ๕.๙   √ ๕.๓.๒ เปนนักเรียนโรงเรยีนเพชรพิทยาคมท่ีมี
ผลการเรยีนเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1  สูงสุด 
ของแตละระดับช้ันและไมมีรายวิชาใด 
มีผลการเรียนเปน “0” 

๑๕๓ นางสาวเมธาวี  ขันคำ ม. ๕.๙   √ 
๑๕๔ นางสาวภัทรธิดา  ยศแกว ม. ๕.๙   √ 

๑๕๕ นางสาวกิตติยา  นนทะโคตร ม. ๖.๒   √ ๕.๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 3.80 
และไมมรีายวิชาใด มีผลการเรยีนเปน “0” 
หรือ “ร” 

๑๕๖ นางสาวกุลนัทธ  พงษดวง ม. ๖.๒   √ 
๑๕๗ นางสาวกรรณิกา  ศรีวิชา ม. ๖.๒   √ 
๑๕๘ นางสาวธนัชญา  มุงวิชา ม. ๖.๒   √ 
๑๕๙ นางสาวพาขวัญ  อินทนนท ม. ๖.๒   √ 
๑๖๐ นางสาววิรามร  เลิศประวัต ิ ม. ๖.๒   √ 

๑๖๑ นางสาวอมรรัตน  ขวัญสิน ม. ๖.๓   √ 
162 นางสาวพิชญา  ชิณสอน ม. ๖.๓   √ 

 
 

 ท้ังนี้ รายละเอียดของการรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปการศึกษา 2564 จะประกาศ
ใหทราบอีกครั้ง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
        

   (นายวิเศษ ปนพิทักษ) 
   ผูอำนวยการโรงเรยีนเพชรพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 


