
 

 

 

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

มาลงทะเบียนเข้ารบัเหรียญรางวลั 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2  เวลา  07.30 น. 

(ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และปวช.1-2 เวลา 12.15 น. 

(ม.5 ม.6 ปวช.2 และปวช.3 ปีการศึกษา 2561) 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ - สกุล ชั้น 

ด.ช.ปริญญา  เมืองวงษ์ ม.1/3 

ด.ญ.รมัณยา  ปิ่นตระกูล ม.1/4 

ด.ญ.ธนัญญา ผึ่งผาย ม.1/5 

ด.ญ.บุษกร มีผิว ม.1/5 

ด.ญ.รุจีรัตน์  สโุข ม.1/5 

ด.ญ.กนกวรรณ กลิ่นน้้าหอม ม.1/6 

ด.ญ.ญาณินทร จิตประพาส ม.1/6 

ด.ญ.ดาหวัน นาคใหม ่ ม.1/6 

ด.ญ.ปรีญา ศรีเภา  ม.1/7 

ด.ญ.อรพรรณ เหมือนเงิน ม.1/7 

ด.ช.จีระพัฒน์ พิศวงค์ ม.1/8 

ด.ญ.กมลทิพย์ ใจมั่น ม.1/8 

ด.ญ.ชนาพร สุขนิล ม.1/8 

ด.ญ.ณัชชา สุขนคร ม.1/8 

ด.ญ.ปิ่นมณี น้้าจันทร์ ม.1/8 

ด.ญ.ปิยดา ศรีเภา ม.1/8 

ด.ญ.พิชชาพร มุ่ยโสด ม.1/8 

ด.ญ.มนัสนันท์ แก้วจงกูล ม.1/8 

ด.ญ.ยุพาภรณ์ โตยอ ม.1/8 

ด.ญ.ศศิวรรณ เขาแก้ว ม.1/8 

ด.ญ.ศิรินทร์ญา ด้านิล ม.1/8 

ด.ญ.ศุภิสรา สุขดี ม.1/8 

ด.ช.คฑาวุธ  สุขศิร ิ ม.1/9 

ด.ช.นที  เหมือนทิพย์ ม.1/9 

ด.ช.พงศกร  พูลสวัสดิ์ ม.1/9 

ด.ช.ภูริณัฐ  สบายยิ่ง ม.1/9 



ชื่อ - สกุล ชั้น 

ด.ช.วชิรวิทย์  สุขสมบูรณ์ ม.1/9 

ด.ช.ศุภชัย  ด้าเลิศ ม.1/9 

ด.ญ.ขวัญชนก  วงษ์จันทร์ ม.1/9 

ด.ญ.จิราภา  นุ่มด ี ม.1/9 

ด.ญ.ชลนิชา  เปรมทอง ม.1/9 

ด.ญ.ณัชชา  เกตุแก้ว ม.1/9 

ด.ญ.ธันยา  แช่มช้อย ม.1/9 

ด.ญ.นภัสรา  วุ่นคง ม.1/9 

ด.ญ.พรพิมล  ยิ่งศักดาทรัพย์ ม.1/9 

ด.ญ.พรสวรรค์  ปรางค์เทียน ม.1/9 

ด.ญ.พิชามญชุ์  บุตรดาวงษ์ ม.1/9 

ด.ญ.พุทธิภรณ์  สุกใส ม.1/9 

ด.ญ.ลลิตา  เจริญพูล ม.1/9 

ด.ญ.ศิริยาพร  ดอนเหนือ ม.1/9 

ด.ญ.สิริภา  แก่นแก้ว ม.1/9 

ด.ญ.อริสรา  สามี ม.1/9 

ด.ช.กฤต  แก้วเจริญสีทอง ม.1/10 

ด.ช.กันตพัชร  หมอรอดครุฑ ม.1/10 

ด.ช.ธีรภัทร  เสาวลักษณานุกูล ม.1/10 

ด.ช.นิธิกร  ชะนะวงษ์ ม.1/10 

ด.ช.สรวินท์ ขุนสุข ม.1/10 

ด.ช.สราวฒุิ  ปานเพชร ม.1/10 

ด.ช.สิทธินนท์  สุขศิร ิ ม.1/10 

ด.ช.โอมรินทร์  แสงแดง ม.1/10 

ด.ญ.ฐิดาภา สร้อยสนธิ ์ ม.1/10 

ด.ญ.นพเก้า  ศรีโมรา ม.1/10 

ด.ญ.พวงผกา แตงอ่อน ม.1/10 

ด.ญ.พัชรพันธ์  เอกอ้าพน ม.1/10 



ชื่อ - สกุล ชั้น 

ด.ญ.พัชลิดา  มะนาวหวาน ม.1/10 

ด.ญ.มณฑิตา  ขาวจันทร์ ม.1/10 

ด.ญ.วรันญา  อักษรศรี ม.1/10 

ด.ญ.ศิรภัสสร รว่มรักษ์ ม.1/10 

ด.ญ.อชิรญา  เชียงสิน ม.1/10 

ด.ญ.อภินทร์พร  ศรีโมรา ม.1/10 

ด.ญ.อรกานต์  มิ่งแก้ว ม.1/10 

ด.ญ.อัญชลีภา  ค้าตัน ม.1/10 

ด.ญ.อารีรัตน์  ม้าทอง ม.1/10 
 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ - สกุล ชั้น 
ด.ช.กิติกร  สุวรรณ ม.2/1 
ด.ญ.นุจรี  เพรี ม.2/1 
ด.ช.ธนากร  ขาวจนัทร์ ม.2/3 
ด.ช.กิจการ  ขอเช้ือกลาง ม.2/5 
ด.ญ.กนกวรรณ  เดชมา ม.2/5 
ด.ญ.ธมลวรรณ  ตนันอ้ย ม.2/5 
ด.ญ.วารีรัตน์  สังขน์คัรา ม.2/5 
ด.ญ.สุภาวดี  มะลิทอง ม.2/5 
ด.ช.กฤษกร  อินทนะ ม.2/6 
ด.ญ.ยวษิฐา  ศรีทองค า ม.2/6 
ด.ญ.สุณิสา  ซุยแป ม.2/6 
ด.ช.ธนโชติ  นารอด ม.2/7 
ด.ช.ภูดิศ  เกาะแกว้ ม.2/7 
ด.ช.ลีนวฒัน์  อกัษรศรี ม.2/7 
ด.ญ.กมลชนก  มณีวงษ ์ ม.2/7 
ด.ญ.กณัฐิกา  จนัทร ม.2/7 
ด.ญ.จิดาภา  ประทีปพรศกัด์ิ ม.2/7 
ด.ญ.ณฏัฐนนัท ์ เหมือนแกว้ ม.2/7 
ด.ญ.อภสัสร  เถ่ือนสวสัด์ิ ม.2/7 
ด.ช.จุลจกัร  อินโต ม.2/8 
ด.ช.ณฐัวุฒิ  ศีลธรรม ม.2/8 
ด.ช.ทศพล  พว่งเจียม ม.2/8 
ด.ช.ธญัเทพ  ศิริภาพ ม.2/8 
ด.ญ.ชนิกานต ์ พิชยัโรจน์วงศ ์ ม.2/8 
ด.ญ.ชมพูนุช  เนียมปาน ม.2/8 
ด.ญ.ญาณิศา  โพธ์ิใต ้ ม.2/8 



ช่ือ - สกุล ชั้น 
ด.ญ.ฐิติพร  จนัทร์นุช ม.2/8 
ด.ญ.ณัฐธิดา  แสงจนัทร์ ม.2/8 
ด.ญ.ธญัลกัษณ์  เจตนเสน ม.2/8 
ด.ญ.นภสัชา  ดารอด ม.2/8 
ด.ญ.นารีรัตน์  กาฬภกัดี ม.2/8 
ด.ญ.เบญจวรรณ  กาฬภกัดี ม.2/8 
ด.ญ.ปัทมาภรณ์  เกตุสุริวงค ์ ม.2/8 
ด.ญ.ปาลิตา  สวนดอกไม ้ ม.2/8 
ด.ญ.ปุษยา  มีพิมพ ์ ม.2/8 
ด.ญ.พชัราภรณ์  สวนดอกไม ้ ม.2/8 
ด.ญ.วไิลวรรณ  อู่ทอง ม.2/8 
ด.ญ.สิตานนั  ศรีจอ้ย ม.2/8 
ด.ญ.สุกญัญา  เฉลียงหงษ ์ ม.2/8 
ด.ญ.สุนิษา  อาจพนัธ์ุ ม.2/8 
ด.ญ.อโนทยั  เกิดสมบุญ ม.2/8 
ด.ช.ธนกาญจน์  บุญรอด ม.2/9 
ด.ช.ภูมิรพี  พิมพพ์นัธ์ุ ม.2/9 
ด.ช.ภูริช  กอ้นทอง ม.2/9 
ด.ช.ภูวดล  รุ่งเรือง ม.2/9 
ด.ช.วาย ุ เจียมกนัยา ม.2/9 
ด.ช.สรวศิ  เก้ือทอง ม.2/9 
ด.ช.สุภชยั  เพชรคง ม.2/9 
ด.ช.สุรสิทธ์ิ  แดงเปีย ม.2/9 
ด.ช.เอกรินทร์  อินทปัต ม.2/9 
ด.ญ.กมลวรรณ  เพียงเกตุ ม.2/9 
ด.ญ.กญัญว์รา  พุฒพิมเสน ม.2/9 
ด.ญ.จุฑามาศ  ไกรศรี ม.2/9 
ด.ญ.ชวลัษิตารัต  คชกูล ม.2/9 



ช่ือ - สกุล ชั้น 
ด.ญ.โชติมา  ลอ้มลาย ม.2/9 
ด.ญ.ฐิติรัตน์  คนตรง ม.2/9 
ด.ญ.ณิชา  สะราค า ม.2/9 
ด.ญ.ธญัญาเรศ  ดว้งประดบั ม.2/9 
ด.ญ.นนัทน์ภสั  พิทกัษว์นิชยกุล ม.2/9 
ด.ญ.บุษกร  รัตนแสงศร ม.2/9 
ด.ญ.ปฐมพร  มีเจริญวฒันา ม.2/9 
ด.ญ.ปภาวรินท ์ สะราค า ม.2/9 
ด.ญ.ปวณีาพร  โตแยม้ ม.2/9 
ด.ญ.พรไพลิน  ฤทธิรักษ ์ ม.2/9 
ด.ญ.พชัรวร์ี  มาดี ม.2/9 
ด.ญ.มิรันตี  น ้าเพชร ม.2/9 
ด.ญ.รจนา  ช่ืนจิต ม.2/9 
ด.ญ.วรกานต ์ ชูจ  าปา ม.2/9 
ด.ญ.วรรณิกา  ม่วงมูล ม.2/9 
ด.ญ.ศรุตยา  ทองไทย ม.2/9 
ด.ญ.ศุภิสรา  เปรมทอง ม.2/9 
ด.ญ.สิตานนั  เขม็เพช็ร์ ม.2/9 
ด.ญ.อินทราณี  ดีใจ ม.2/9 

 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ - สกุล ชั้น 
น.ส.กชพร    แสงสวา่ง ม.4/1 
น.ส.กญัญาพร    ศรีฉ ่า ม.4/1 
น.ส.ฐิติพร    บรมทองชุ่ม ม.4/1 
น.ส.ฐิติรัตน์    ชานุช ม.4/1 
น.ส.ปรายฟ้า    เกตุตระกูล ม.4/1 
น.ส.ปาริฉตัร    กาฬภกัดี ม.4/1 
น.ส.พีรยา    เนินผา ม.4/1 
น.ส.ภาณุมาศ  อศัจนัทร์ ม.4/1 
น.ส.รสิกา  ท าเนียม ม.4/1 
น.ส.ศรินทิพย ์   ราตรี ม.4/1 
น.ส.สุพิชฌา    ผวิขาว ม.4/1 
น.ส.เสาวภา    รุ่งเรือง ม.4/1 
น.ส.อวสัดา    น ้าจนัทร์ ม.4/1 
นายปรมตัถ ์ เทพกุศล ม.4/1 
นายพงษพ์ิรุณ    โมกทิพย ์ ม.4/1 
นายภาณุ    หอมไม่หาย ม.4/1 
นายศุภกร    เกตุไผต่ั้ง ม.4/1 
น.ส.พรรณปพร  ไพรวรรณ์ ม.4/2 
น.ส.อมรรัตน์  เขม็ทอง ม.4/2 
น.ส.อุไรวรรณ  บุญช่วย ม.4/2 
นายณฐัภทัร ทุเรียน ม.4/2 
นายพงษพ์านิช  สอาดเอ่ียม ม.4/2 
นายพีราพรรณ  เกตุทิม ม.4/2 
น.ส.ทชัชานนัท ์ แยม้ทบั ม.4/3 
น.ส.พรพิมล  บุญยงั ม.4/3 
น.ส.วราภรณ์  นิลทบั ม.4/3 



ช่ือ - สกุล ชั้น 
น.ส.วภิาว ี อินทร์รัตน์ ม.4/3 
น.ส.อุบลวรรณ  บุญช่วย ม.4/3 
นายรัชตะ  ยิม้จนัทร์ ม.4/3 
น.ส.ธนดล  ม่วงแกว้ ม.4/4 
น.ส.เพญ็พิชชา  พูลเพิ่ม ม.4/4 
น.ส.วรรณภา  จ าปาเงิน ม.4/4 
น.ส.กญัญารัตน์  ใสสอาด ม.4/5 
น.ส.จนัทกานต์ิ  นาเอก ม.4/5 
น.ส.ลกัษิกา  อ่ิมแกว้ ม.4/5 
นายฐิติพงศ ์ คงดี ม.4/5 
นายณภทัร  ดีพิจารณ์ ม.4/5 
นายสุทธิภทัร  แปลงจะโปะ ม.4/5 

 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ - สกุล ชั้น 
น.ส.กญัญาณัฐ  กายแกว้ ม.5/1 
น.ส.ปนดัดา  ขนัทอง ม.5/1 
น.ส.พิมฤทยั  สวนดอกไม ้ ม.5/1 
น.ส.รัตนาภรณ์  จนัทะลือ ม.5/1 
น.ส.รัตนาวดี  ทรัพยสิ์น ม.5/1 
น.ส.วรรณพร  น ้าแกว้ ม.5/1 
น.ส.สโรชา  หม่ืนสุดตา ม.5/1 
นายชิษณุพงศ ์ วฒันชยั ม.5/1 
นายยศภทัร  กาฬษร ม.5/1 
นายรักพงศ ์ ทองคลา้ย ม.5/1 
นายวรมนัต ์ เก้ือทอง ม.5/1 
นายวาทกร  โสขมุา ม.5/1 
น.ส.จตุพร  สุขสิงห์ ม.5/2 
น.ส.จีรประภา  สืบพงษเ์สือ ม.5/2 
น.ส.ณิชาภทัร  สร้อยพวงนาค ม.5/2 
น.ส.บุญยวร์ี  ชาวปลายนา ม.5/2 
น.ส.ภูริชญา  จงชาญสิทโธ ม.5/2 
น.ส.ร้ิวทอง  ยอดด าเนิน ม.5/2 
น.ส.ศศิธร  รุ่งเรือง ม.5/2 
นายขจรกิตต์ิ  ประภาสโนบล ม.5/2 
นายชุมพล  สิทธิทตั ม.5/2 
นายภานุพงศ ์ กาฬภกัดี ม.5/2 
นายสุรทิน  ภูฆงั ม.5/2 
นายอติพล  เรียนทบั ม.5/2 
น.ส.อมรพรรณ  รอดจอน ม.5/3 
น.ส.กุลธิดา  ศรีดา ม.5/4 



ช่ือ - สกุล ชั้น 
น.ส.วนัวสิาข ์ กาฬษร ม.5/4 
น.ส.สุทธิกาญจน์  ลอ้ทองค าแท ้ ม.5/4 
น.ส.อภิญญา  นุ่มจนัทร์ ม.5/4 
นายธรรพณ์ธร   บวัศรี ม.5/4 
น.ส.ดวงกมล  โพธ์ิสุวรรณ ม.5/5 
นายองัคาร  ธญัญเจริญ ม.5/5 
น.ส.รุ่งนภา  พูลสวสัด์ิ ม.5/7 

 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ - สกุล ชั้น 
น.ส.จิราลกัษณ์  เขาแกว้ ปวช.1 
น.ส.ณฐัธยาน์  พิพิธพรเลิศ ปวช.1 
น.ส.ทศันีย ์ ศรีเครือ ปวช.1 
น.ส.ธนญัชา  นาสวสัด์ิ ปวช.1 
น.ส.รจนา  สูงปานเขา ปวช.1 
น.ส.รัตนาวดี  ข าเพง็ ปวช.1 
น.ส.วรัญญา  ภูมิวงศส์กุล ปวช.1 
น.ส.สิริยากร  สะราค า ปวช.1 
น.ส.สุภาวติา  ปรึกษา ปวช.1 
น.ส.อมรรัตน์  แกว้คือ ปวช.1 
น.ส.อรจิรา  กาฬภกัดี ปวช.1 
น.ส.อรนสั  กาฬษร ปวช.1 
นายกิตติพงษ ์ จัน่หนู ปวช.1 
นายธนา คงเมือง ปวช.1 
นายเอกวชิญ ์ พุม่เจริญ ปวช.1 

 

  



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ – นามสกุล ชั้น 
น.ส.กชกร  ศรีสุวรรณ ปวช.2 
น.ส.กญัญารัตน์  ฉายชูวงษ ์ ปวช.2 
น.ส.ชุติมา  บวัปรอท ปวช.2 
น.ส.ดนุลดา  ทองค า ปวช.2 
น.ส.พรสวรรค ์ นาคกร ปวช.2 
น.ส.ภาราดี  ยามวนั ปวช.2 
น.ส.มาลินี  ป่าส่าน ปวช.2 
น.ส.สุณิสา  สุขดี ปวช.2 
น.ส.สุวรรณา  แกว้สมบติั ปวช.2 
นายอนุสรณ์  รุ่งเรือง ปวช.2 

 


