
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
1 เด็กหญิงพลอยณิชา    แซ่เจา ม.1/1 
2 เด็กหญิงอรรคษิภา    ผู้วานิช ม.1/3 
3 เด็กหญิงเตชินี    ปานทอง ม.1/1 
4 เด็กหญิงธนพร    แก้วพระ ม.1/1 
5 เด็กหญิงอภิรดา    มณีธรรม ม.1/1 
6 เด็กชายจักริน    ระดมทอง ม.1/3 
7 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองเหลือ ม.1/3 
8 เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วทองค า ม.1/1 
9 เด็กชายยศสวิน    ร าพึงกาล ม.1/1 
10 เด็กชายกิตติภณ    เถื่อนพังเทียม ม.1/1 
11 เด็กหญิงพิชชาพร    พะหงษา  ม.1/3 
12 เด็กหญิงปิยาพัชร    เสือดี ม.1/3 
13 เด็กหญิงชุติมา    พลาโรจน์ ม.1/2 
14 เด็กหญิงธิดารัตน์    กินตายายนา ม.1/2 
15 เด็กชายธนพจน์    อัมพาต ม.1/3 
16 เด็กหญิงกชพร    ปัณรัตน์ ม.1/1 
17 เด็กหญิงกัลยาณี    จิตรีขันธ์ ม.1/3 
18 เด็กหญิงณัฐธิดา    ถุนพุฒดม ม.1/2 
19 เด็กหญิงวรัทยา    ประสาทผล ม.1/3 
20 เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีบุญเรือง ม.1/3 
21 เด็กหญิงทักษอร    ค าพันธ์ ม.1/3 
22 เด็กชายศิวกร    ด้วงเหม็น ม.2/1 
23 เด็กหญิงเบญญาดา    ป้องชาลี ม.2/1 
24 เด็กชายชัยพงศ์    ป้อมสันเทียะ ม.2/1 
25 เด็กหญิงขวัญวลัยลักณ์    โสประดิษฐ์ ม.2/6 
26 เด็กชายกนกพล    หุตะการ ม.2/1 
27 เด็กหญิงรพีพรรณ    ราชเสนา ม.2/2 
28 เด็กชายศตวรรษ    แว่นแก้ว ม.2/1 
29 เด็กหญิงตติยา    ทองป้อม ม.2/2 

 
  



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
30 เด็กหญิงนพลักษ์    ครอบบัวบาน ม.2/2 
31 เด็กชายกรวิภพ    กรอ าพันพร ม.2/1 
32 เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ศรีมาดี ม.2/1 
33 เด็กชายพัชร์วรรษ    รวงสง่า ม.2/1 
34 นายชลธร    ชัยรัตน์ ม.3/1 
35 นางสาวชมพูนุท    บู่ทอง ม.3/1 
36 นางสาวลักษมณ    ปาวะนา ม.3/1 
37 เด็กชายธีรภัทร์    ดวงตาปา ม.3/1 
38 นางสาวธัญจิรา    เพียรักษา ม.3/1 
39 เด็กหญิงดลนพา    กุนมล ม.3/1 
40 นางสาวสุภัชญา    น้อยกลัด ม.3/4 
41 เด็กหญิงชนาการต์    วาจาจริง ม.3/4 
42 นางสาวปุณณภา    รอนยุทธ ม.3/1 
43 เด็กหญิงพิชชาพร    ค าเพลิง ม.3/3 
44 นางสาวรวิภา    ป้องชาลี ม.3/2 
45 นางสาวนนทพร    อนนท์ ม.3/1 
46 นางสาวนิรมล    วิชัยค า ม.3/1 
47 เด็กหญิงณัฎฐณิชา    เกตุพิน ม.3/1 
48 นางสาวพราวสุภา    พุทธา ม.3/4 
49 เด็กหญิงโสรญา    สิงห์เส ม.3/3 
50 นางสาวณัฐณิชา    เมืองฤทธิ์ ม.3/4 
51 เด็กหญิงวรรณภา    รักพันธ์ ม.3/6 
52 นางสาวเพ็ญพิชชา    องอาจ ม.3/1 
53 นางสาวจิตติมา    ช่างเพ็ง ม.3/4 
54 นางสาวณัฏฐณิชา    ทองอยู่สุข ม.3/5 
55 เด็กหญิงวริศรา    เผ่าพันธ์ ม.3/1 
56 นายเศรษฐพงศ์    โชคงาม ม.3/1 
57 เด็กหญิงณัฐฐาพร    แก้วทองค า ม.3/1 
58 เด็กหญิงธารีรัตน์    เอี่ยมสิน ม.3/2 
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ล าดับที่ ชือ่-สกุล ชั้น/ห้อง 
59 นางสาวขวัญจิรา    ขวัญมิ่ง ม.3/1 

60 นางสาวชมพูนุช    กล่ินกุหลาบ ม.3/2 

61 เด็กหญิงแวววลี    สร้อยสา ม.3/4 

62 นายธนทัต    เครือแก้ว ม.4/6 
63 นางสาววิมลมาศ    ชนะโยธา ม.4/1 
64 นางสาววริญา    มีก าลัง ม.4/3 
65 นางสาววรัญญ ู   จันทะหวา ม.4/7 
66 นางสาวเกวริน    วงษ์อุปรี ม.4/7 
67 นางสาวจุฬาลักษณ์    รุณทอง ม.4/7 
68 นายณรงค์ศักดิ์    เสียงเพราะ ม.4/4 
69 นางสาวกฤติยา    บุญธรรม ม.4/7 
70 นางสาวอภิภา    ผาลา ม.4/7 
71 นางสาววนาลี    ค าเขิน ม.4/7 
72 นางสาวกรรณิการ์    ศรีนุกูล ม.4/7 
73 นางสาวอาทิตยา    คัดคอย ม.4/7 
74 นายชยพล    หาญยูรพงศ์ ม.4/1 
75 นางสาวจิตราพร    ผุยมา ม.4/1 
76 นางสาวปาร์มปรีญา    เช้ือวงษ์ ม.4/7 
77 นายกิตติศักดิ์    ดีสุข ม.4/1 
78 นางสาวลัดดาวัลย์    ทองข า ม.4/7 
79 นายมงคล    ครบุรี ม.4/7 
80 นางสาวบุญสิตา    เทียมทอง ม.4/7 
81 นางสาวธัญลักษณ์    มหามงคลนุสรณ์ ม.4/1 
82 นางสาวอุดมพร    ฤทธิ์ศักดิ์ ม.4/1 
83 นายศุภวิชญ์    วุฒิเศลา ม.4/1 
84 นางสาวกัญจนพร    ทองติด ม.4/1 
85 นางสาวกุลภัสสร์    ค ามีโต ม.4/6 
86 นางสาวปิ่นมณี    ปิยะมิตรบัณฑิต ม.4/6 
87 นางสาวนภสร    มีแก้ว ม.4/7 
88 นางสาวลัลนา    พัฒตาสิงห์ ม.4/1 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
89 นางสาวภัทราพร    จันนาม ม.4/1 
90 นางสาวพชรกมล    เกษาอาจ ม.4/1 
91 นางสาวณัฐประภา    กองมนต์ ม.4/1 
92 นายศักดิ์ดา    ดีโนนโพธิ ์ ม.5/1 
93 นางสาวปิยะนันท์    ฤกษ์วิชานันท์ ม.5/1 
94 นางสาวศศิธร    รวมจิตร ม.5/1 
95 นางสาวบุณยานุช    โคตรบุญมี ม.5/4 
96 นางสาวปุณยนุช    เครือทอง ม.5/4 
97 นายวราเทพ    เพ็ญพิพัฒน์กุล ม.5/1 
98 นางสาวบุษบาบรรณ    ใยเพชร ม.5/1 
99 นางสาวสิรภัทร    คลังระหัด ม.5/5 
100 นางสาวโสภิตา    หมู่หมื่นศรี ม.5/5 
101 นางสาวพัชราวดี    แสนประกอบ ม.5/2 
102 นางสาวชลลดา    เปรมไทยสงค์ ม.5/1 
103 นายกฤษณพงศ์    บุญแต่ง ม.5/4 
104 นางสาวอัญมณี    พาภักด ี ม.5/7 
105 นายศุภกร    เมืองบัว ม.6/7 
106 นางสาวอรยา    กุดแถลง ม.6/7 
107 นางสาวอลีนา    สุธงษา ม.6/7 
108 นางสาวชนนิกานต์    เวชวิฐาน ม.6/1 
109 นางสาวภคพร    สังวาระ ม.6/1 
110 นางสาวลักษณ์สุรีย์    กรีฑา ม.6/1 
111 นายธนโชติ    ปาละชาติ ม.6/3 
112 นางสาวพัชรินทร์    เรียมดี ม.6/2 
113 นางสาวณัฏฐกานต์    แก่นจันทร์หอม ม.6/1 
114 นางสาวชัญญา    สุธีบรรเจิด ม.6/1 
115 นางสาวอาภัสรา    พิมภา ม.6/7 
116 นางสาวบวรลักษณ์    โพธิ์ศรีทอง ม.6/7 
117 นางสาววิมลตรา    พวงวนั ม.6/2 
118 นางสาวพัชราพร    งานแข็ง ม.6/4 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
1 เด็กชายวันกานต์    แคล้วกลาง ม.1/10 
2 เด็กหญิงกัญญพัชร    จงใจมั่น ม.1/10 
3 เด็กหญิงกนกพรรณ    ใจสันทัด ม.1/3 
4 เด็กหญิงสุชานาถ    กุลน้อย ม.1/10 
5 เด็กหญิงปวริศา    อุปรี ม.1/3 
6 เด็กหญิงธีราพรรณ    ไพรมล ม.1/10 
7 เด็กหญิงนัฐฤทัย    อุตแก้ว ม.1/2 
8 เด็กหญิงอชิรญาณ์    น้อยพันธ์ ม.1/10 
9 เด็กหญิงวิภาวดี    พานแก้ว ม.1/3 
10 เด็กหญิงศุภกานต์    ปาวะนา ม.1/3 
11 เด็กหญิงวณิชย์ชญา    สุขีทรัพย์ ม.1/2 
12 เด็กหญิงอภิญญา    มาสุข ม.1/2 
13 เด็กหญิงเขมมิกา    วิชาเกวียน ม.1/3 
14 เด็กหญิงภัทรปภา    สุวรรณชาติ ม.2/1 
15 เด็กหญิงสิริกร    บุญพา ม.2/1 
16 เด็กชายกวินธร    โชติวรรณ ม.2/1 
17 เด็กหญิงสิริภิม    ค้าสุกร ม.2/1 
18 เด็กชายสุภเวช    ยะปัญญา ม.2/4 
19 เด็กหญิงพัชราลักษณ์    สุวรรณทอง ม.2/6 
20 เด็กหญิงพรนภัทร    แก้วสา ม.2/1 
21 เด็กหญิงอิสยา    แก้วเกิด ม.2/6 
22 เด็กชายรัฐนันท์    มหามงคลนุสรณ์ ม.2/1 
23 เด็กชายจิราวุฒิ    แสงจันทร์ ม.2/8 
24 เด็กหญิงธัญชนก    ผิวทอง ม.2/1 
25 เด็กหญิงพิมพ์พจี    วรรณศิริ ม.2/1 
26 เด็กหญิงสุกัญญา    สุทธิประภา ม.2/1 
27 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ลุนทา ม.2/9 
28 เด็กหญิงชัชฎาภา    กองสิงห์ ม.3/1 
29 นางสาวอมรพรรณ    สายมาลัย ม.3/9 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
30 นางสาวฑิฆัมพร    วันดี ม.3/2 
31 เด็กหญิงอภิชญาน์    เหลืองอร่าม ม.3/2 
32 นางสาวอัฐภิญญา    สินคงป้อง ม.3/1 
33 นางสาววิชชุพร    วิชชุรัศมี ม.3/1 
34 นางสาววันทนีย์    ก้อนรัมย์ ม.3/6 
35 นายถิรธนา    มาขุมเหล็ก ม.3/2 
36 นางสาวเขมลิตา    ลาภไธสง ม.3/1 
37 นายภีรพัทร    พัฒตาสิงห์ ม.3/7 
38 นางสาวปาลิตาภรณ์    กระตา ม.3/9 
39 นายณัฐกรณ์    พันจันดี ม.3/1 
40 นายไชยวัฒน์    อินตะค า ม.3/1 
41 นายภัคพล    ริดเกาะ ม.3/1 
42 นางสาวจาฏุภัทร    มั่นสลุง ม.3/4 
43 นางสาวกฤติกา    เทียนหอม ม.3/6 
44 เด็กชายสุภกิตต์ิ    กาญจนรัชต์ ม.3/1 
45 เด็กหญิงสุมินตรา    สกุลวา ม.3/1 
48 เด็กหญิงกรวรนิท์    จงใจมั่น ม.3/4 
46 นางสาวณัฐมน    นวลเปรม ม.3/4 
47 เด็กหญิงปุญญิสา    ค าปัน ม.3/4 
49 นางสาววันทนา    ก้อนรัมย์ ม.3/6 
50 นายศักย์ภูริช    เหลืองด ารงศักดิ์ ม.3/1 
51 นางสาวบุญญรัตน์    อารีชม ม.3/8 
52 นางสาวภัทรศยา    ไพเรืองโสม ม.3/4 
53 เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์    คูณค า ม.3/9 
54 นางสาวชลดา    ระภักด ี ม.4/1 
55 นางสาวศิริอร    ภู่วิเศษ ม.4/5 
56 นางสาวกชพร    กองไตร ม.4/1 
57 นางสาวนภัสนันท์    รินยา ม.4/7 
58 นางสาวภคพร    เริญศรี ม.4/1 
59 นางสาวสิริพัดชา    เชาว์ช านาญ ม.4/5 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดีเด่น 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
60 นางสาวกมลรัษณ์    แผ่นทอง ม.4/4 
61 นางสาวปนัดดา    ตุ้มทอง ม.4/7 
62 นางสาวชนัญธิดา    พรมรักษา ม.4/7 
63 นางสาวอุบลวรรณ    หงษ์ค าดี ม.4/4 
64 นางสาวปณิศา    บุญลือ ม.4/1 
65 นางสาวปัณณพร    สิทธิวัง ม.4/1 
66 นายศุภโชติ    จ่ันรักษ์ ม.4/3 
67 นางสาวเสาวลักษณ์    มูลค า ม.4/7 
68 นางสาวดวงดารัตน์    บัวทอง ม.4/7 
69 นางสาวพัดชา    ศิริสุขประเสริฐ ม.4/1 
70 นางสาวธีรนันท์    ค าจูม ม.4/1 
71 นางสาวณภัสสินี    สิงห์รักษ์ ม.4/2 
72 นางสาวเบญจพร    ชอบสวย ม.4/2 
73 นายนิธินนัท์    อุ่นแก้ว ม.4/3 
74 นายศิวัช    กันแพงศร ี ม.4/3 
75 นายอัมรินทร ์   ภูชาตา ม.4/5 
76 นางสาวฉัตรกมล    หอมม่วง ม.4/5 
77 นางสาวภาพิมล    อนุภาพไตรภพ ม.4/5 
78 นางสาวณัฐนันท์    หม่องต๊ะ ม.4/7 
79 นายณัฐสิทธิ์    วันเมือง ม.4/3 
80 นายสิทธิเดช    สายบุญยง ม.4/3 
81 นายพงศธร    นาอุดม ม.4/6 
82 นายเมธานันท์    นวลนิล ม.4/7 
83 นางสาวธนกาญจน ์   ทวงชน ม.4/2 
84 นางสาวสุภัสสรา    หินทอง ม.4/2 
85 นางสาวมณีนุช    แซ่อุ่น ม.4/2 
86 นายภาณุ    กองสูงเนิน ม.4/3 
87 นางสาวกาญจนา    ยาแสง ม.5/1 
88 นางสาวรตนพร    วงษ์ประทีป ม.5/1 

  



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดีเด่น 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
89 นางสาวธนัชชา    อินทิจักร์ ม.5/1 
90 นางสาวนภัสวรรณ    คุ้มทวี ม.5/1 
91 นางสาวณัฏฐนันท์    น้อยลา ม.5/5 
92 นางสาวหนึ่งลดา    โต๊ะงาม ม.5/6 
93 นางสาววริสรา    มาใหญ่ ม.5/1 
94 นายตะวันฉาย    อ านวนคะนะ ม.5/6 
95 นางสาวอติกานต์    พูลสวัสด์ิ ม.5/3 
96 นางสาววรรณษา    สุขแดง ม.5/5 
97 นางสาวกชกรพรรณ    พรมศิลา ม.5/7 
98 นางสาวน้ าฝน    เผยศิริ ม.5/6 
99 นางสาวอริสรา    กับขุนทด ม.5/4 
100 นายวรากร    น้อยตา ม.5/5 
101 นายวรเทพ    เพ็ญพิพัฒน์กุล ม.5/1 
102 นายสิทธิพล    ฤกษ์เมือง ม.5/2 
103 นางสาวสินีนาถ    ภูครองหิน ม.6/2 
104 นางสาวเข็มวิกา    อินทร์ไข ม.6/2 
105 นางสาวกาญจนา    ลาภคุณ ม.6/2 
106 นางสาวสุรัสสวดี    ชานาตา ม.6/2 
107 นางสาวปพิชญา    กันธุไร ม.6/1 
108 นางสาวบุศรา    ดาบุตร ม.6/7 
109 นางสาวณิชาวีร์    เฉพาะธรรม ม.6/7 
110 นางสาวกานต์รวี    สุท ามา ม.6/2 
111 นางสาวกนกพร    แก้วพระ ม.6/1 
112 นายวชิรพัฒน ์   ขันยศ ม.6/2 
113 นางสาวศศิกาญจน์    ส ามะลี ม.6/2 
114 นางสาวจิรัชญา    ควรขุนทด ม.6/7 
115 นายเจษฎา    จันทรา ม.6/2 
116 นางสาวกิตติมา    ชมชิต ม.6/2 
117 นางสาวนฤมล    แคล้วสูงเนิน ม.6/4 
118 นางสาวปุริสา    ศรีลาวงค์ ม.6/2 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดีเด่น 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
119 นางสาวสุณิตา    กล่ าโพธิ์ศรี ม.6/5 
120 นางสาวปริญญา    วงษ์พิทักษ ์ ม.6/4 
121 นางสาวเบญจมาภรณ์    บัวโฮม ม.6/7 

 
  



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
1 เด็กชายประวีร์    ปานแก้ว ม.1/3 
2 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ภักดีแก้ว ม.1/3 
3 เด็กหญิงปภาวี    เหรวรรณ ม.1/3 
4 เด็กชายนพเก้า    สิงกาโม้ ม.1/10 
5 เด็กหญิงศริยา    ทองแย้ม ม.1/3 
6 เด็กหญิงเอมอมร    สันติวงษ์ ม.1/10 
7 เด็กชายเกรียงศักดิ์    อยู่รอด ม.1/10 
8 เด็กหญิงสุณัฐธิดา    อาจคงหาญ ม.1/10 
9 เด็กหญิงธนัชพร    เสนารักษ์ ม.1/10 
10 เด็กชายสุรชัช    สกุลหอม ม.1/10 
11 เด็กหญิงธนธร    เรืองแก้ว ม.1/10 
12 เด็กชายคชรัตน์    โคหนองบัว ม.1/10 
13 เด็กชายพศวีร์    บุญกว้าง ม.2/1 
14 เด็กหญิงนภสร    ผ่องสนาม ม.2/6 
15 เด็กชายศุภณัฐ    เจิมเฉลิม ม.2/6 
16 เด็กหญิงอัญชิษฐา    กาญจนรัชต์ ม.2/6 
17 เด็กหญิงกนกวรรณ    ลืออ้าย ม.2/9 
18 เด็กหญิงพัทธมนน์    คล้ายเดชนิลินัน  ม.2/1 
19 เด็กชายเขมอนันต์    ปลาเงิน ม.2/6 
20 เด็กหญิงนพภัสสร    พาค า ม.2/8 
21 เด็กหญิงกัญญา    เพ็งสว่าง ม.2/9 
22 เด็กหญิงปุญญิศา    เพ็ญภาค ม.2/1 
23 เด็กหญิงจันทร์นภา    กรมหัวไผ่ ม.2/6 
24 เด็กชายณัฐชกร    ควรประเสริฐ ม.2/1 
25 เด็กหญิงณัฐนันท์    ถิ่นทัพไทย ม.2/1 
26 เด็กหญิงณัฐชยา    ทับทิมไทย ม.2/6 
27 เด็กหญิงธัญวรัตน์    ชาญพหล ม.2/1 
28 เด็กหญิงปุญช์กนก    ม่วงสน ม.2/1 
29 เด็กหญิงศุภิรัณญา    ศิริโพธิ์เเพง ม.2/6 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
30 เด็กหญิงสวิชญาน์    หงษ์โม่ ม.2/6 
31 เด็กหญิงกมลลักษณ์    จันทร์อุต ม.2/1 
32 เด็กหญิงจิรัชญา    แก้วดอก ม.2/2 
33 เด็กชายอัชรายุ    หรั่งเอม ม.2/6 
34 เด็กหญิงวิมลพรรณ    สายสังข์ ม.2/6 
35 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์    ขันทอง ม.2/6 
36 เด็กหญิงศิวารินทร์    อุดมดี ม.2/6 
37 เด็กชายดนุพัฒน์    ม่วงฉิ่ง ม.2/6 
38 เด็กชายชิติพันธ์    สุวรรณพันธ ์ ม.2/6 
39 เด็กหญิงอรุณรัตน์    ทองค า ม.2/6 
40 เด็กชายพงศกร    ช้างเผือก ม.2/1 
41 เด็กหญิงอภัชญา    กระจ่างคุณ ม.2/6 
42 นางสาวอินทิรา    ราชธานี ม.3/6 
43 เด็กชายกฤตรากาล    จันทร์บ ารุง ม.3/1 
44 นางสาวสุชาวดี    วงษ์สุนา ม.3/6 
45 เด็กหญิงจันทิมา    เศษโถ ม.3/9 
46 นายทินภัทร    จ าปาทอง ม.3/1 
47 นางสาวชุลีพร    เหล่าอัน ม.3/9 
48 เด็กหญิงญาณภัทร    ราชประเสริฐ ม.3/9 
49 เด็กชายศรันย์ชัย    ทิพยตานนท์ ม.3/8 
50 เด็กชายวีรภัทร    โพธิ์เงิน ม.3/1 
51 นางสาวจิราภรณ์    ขวัญมิ่ง ม.3/8 
52 เด็กหญิงภัสราภรณ์    วิมาละ ม.3/8 
53 นางสาวปาจารีย์    ค าต่าย ม.3/1 
54 เด็กหญิงนวลถนอม    คงเกิด ม.3/9 
55 นางสาวกมลวรรณ    ทองกลม ม.3/9 
56 เด็กหญิงณัฐราภรณ์    นนท์ตา ม.3/9 
57 นางสาวกานต์ธิดา    ฤทธิ์รื่น ม.3/8 
58 นางสาววิชญาพร    พันอะ ม.4/1 
59 นายกิตติภณ    ยอดอานนท์ ม.4/2 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
60 นายศุภโชติ    ไฝเพชร ม.4/6 
61 นางสาวศิริลักษณ์    สีเผือก ม.4/2 
62 นางสาวน้ าเหนือ    นิลอ าพร ม.4/1 
63 นางสาวฐิติยา    แดงแย้ม ม.4/1 
64 นางสาวธนพร    เกณฑ์มา ม.4/2 
65 นางสาวภัคนันท์    บุตรฉิม ม.4/2 
66 นางสาวปวริศา    โพธิ์สร้อย ม.4/7 
67 นายจิรายุทธ    สุขส าราญ ม.4/2 
68 นางสาวอรทัย    สูนปั้ง ม.4/6 
69 นางสาวพัชรินทร์    มุ่งงาม ม.4/7 
70 นางสาวศศินา    เคณคูณ ม.4/7 
71 นายอภิวิชญ์    กาญจนรัชต์ ม.4/2 
72 นางสาวธันย์ชนก    วงษ์สา ม.4/3 
73 นางสาวศศิวิมล    ภักดีจิตร ม.4/2 
74 นางสาวอรปรียา    สินคงป้อง ม.4/2 
75 นายมนัญชัย    บุญประเสริฐ ม.4/3 
76 นางสาวถิรดา    ต้นงอ ม.4/2 
77 นางสาวชุติมา    ชาบา ม.4/2 
78 นางสาววรรณวนัช    พึ่งตาล ม.4/6 
79 นางสาวนัชปภา    จักศรี ม.4/7 
80 นางสาวมนัสยา    โภคพิพัฒน์ ม.4/5 
81 นางสาวกฤติยาภัทร    โกฎหอม ม.4/6 
82 นางสาวญาณภัทร    เตวะสุ ม.4/1 
83 นางสาวศศิธร    แพงไตร ม.4/1 
84 นางสาวสุธิดา    แก้วด ู ม.4/1 
85 นายกวี    เพิ่มพรศร ี ม.4/2 
86 นางสาวปภัชญา    เพียงพิมาย ม.4/2 
87 นางสาวนายิกา    แก้วเย็น ม.4/2 
88 นางสาววรรษวลี    จามจุรี ม.4/2 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
89 นางสาวสุภัสสรา    ไพวรรณ์ ม.4/1 
90 นางสาวเจนจิรา    อ่อนน้อม ม.4/6 
91 นางสาวนฤมล    ดีจะเสน ม.4/1 
92 นางสาวสุพิชญา    ศรีจวน ม.4/3 
93 นางสาวพรวดี    สารีหอม ม.4/3 
94 นางสาวญาสุมินทร์    จรัสพันธ์  ม.4/6 
95 นางสาวญาตาวี    เพียรขุนทด ม.4/6 
96 นางสาวธีมาพร    อุ่มครบุรี ม.4/1 
97 นางสาวเบญจพร    ค าแก้ว ม.4/5 
98 นางสาวสายธาร    แดงทองดี ม.4/2 
99 นางสาววีรภัทรทรา    งามสงวน ม.4/7 
100 นางสาวนิราภร    โฉมผา ม.4/2 
101 นางสาวณัชชา    ปากหวาน ม.4/7 
102 นางสาววิมลวัลย์    ดีจันทร์ ม.4/2 
103 นางสาวศิรภัสสร    เทพแก้ว ม.4/2 
104 นางสาวรินรดา    จ่ันเพิ้ง ม.4/1 
105 นางสาวพรบุณยา    รุณทอง ม.4/2 
106 นางสาวกนกพร    ขวัญยืน ม.4/2 
107 นายทัพพสาร    ชัยยะปัน ม.4/3 
108 นางสาวทัศนีย์วรรณ์    พรมดี ม.4/3 
109 นางสาวมนัญชญา    ละอองปลิว ม.4/1 
110 นางสาวโชติรส    ชมชิต ม.4/1 
111 นางสาวภัทรวดี    พุ่มค า ม.4/5 
112 นางสาวสุชาดา    จรัสพันธุ์ ม.5/4 
113 นางสาวรพีภัทธ์    สมานพันธ ์ ม.5/5 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
114 นางสาวพรนภัส    อ่อนวงศ์ ม.5/6 
115 นายชยณัฐ    บัณฑิตเนตร์ ม.5/4 
116 นางสาวฉัตรมณี    บุญสิงห ์ ม.5/4 
117 นางสาวเสาวภาคย์    เกษตรเอี่ยม ม.5/6 
118 นางสาวณัชชา    วิลัยศิลป์ ม.5/2 
119 นางสาวบุษกร    เวชจักรเวน ม.5/6 
120 นายธนกร    สุวรรณชาติ ม.5/2 
121 นางสาวพีรดา    นวลทิม ม.5/4 
122 นางสาวธารารัตน์    พรมจันทร ์ ม.5/4 
123 นางสาวลลิตา    บุญศรี ม.5/5 
124 นางสาวชลลดา    บัวตูม ม.5/1 
125 นางสาวอัจฉรา    โคตรหานาม ม.5/5 
126 นางสาวกนกอร    ภักด ี ม.5/2 
127 นางสาวพิมพ์ชนก    แสนเทศ ม.5/1 
128 นายวรศักดิ ์   เย่ียมขาว ม.5/2 
129 นางสาวอมลวัลย์    อ่อนงาม ม.5/3 
130 นางสาวณัฐนรี    ค าแก้ว ม.5/2 
131 นางสาวจุฬาลักษณ์    สิงหาแก้ว ม.5/6 
132 นางสาวกัญชลิกา    ทองพ ู ม.5/4 
133 นายสุกฤษฏิ์    จันทร์ข า ม.5/2 
134 นางสาวพิทยาภรณ์    บู่ทอง ม.5/2 
135 นางสาวน้ าเพชร    หินทอง ม.5/3 
136 นางสาวฐิติรัตน์    มุติพันดา ม.5/2 
137 นางสาววรัญญา    นาไสยา ม.5/3 
138 นางสาวปภาวรินท์    บุญพรม ม.5/3 
139 นางสาวศิริลักษณ์    พลดงนอก ม.6/2 
140 นางสาวสิรินยา    กุมภิล ม.6/2 
141 นางสาวณัฐนิชา    ลงทอง ม.6/7 
142 นางสาวสุพิชฌา    เทืองน้อย ม.6/7 
143 นางสาวชลฎา    ปาข้างฮุง ม.6/2 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทผลการเรียน  ระดับดี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
144 นางสาวณัฐธิดา    ดวงจ าปา ม.6/2 
145 นางสาวชาลิสา    อุตแก้ว ม.6/4 
146 นางสาวปาณิสรา    ทองนุ่ม ม.6/4 
147 นางสาวสุภิญญา    กล่ าโพธิ์ศรี ม.6/4 
148 นางสาวศศิกานต์    พิลาสี ม.6/4 
149 นางสาวจุฑารัตน์    ศรีส าเริง ม.6/2 
150 นางสาวกฤติยา    สิงหนารถ ม.6/7 
151 นางสาวพัชรี    หอมขจร ม.6/4 
152 นางสาวชนิกา    ขันทวิเศษ ม.6/4 
153 นางสาวสุจิตรา    แสงจันทร์ ม.6/4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทการแข่งขัน  ระดับยอดเยี่ยม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
1 เด็กชายกฤติเดช    วาระเนตร ม.1 1 
2 เด็กชายธนวัฒน ์   คะเณวัน ม.1 2 
3 เด็กชายปรีชญา    ล าพึงกาล ม.1 2 
4 เด็กหญิงปวริศา    จีนมหันต์ ม.1 2 
5 เด็กชายอัฑฒกร    วงษ์ยะลา ม.1 3 
6 เด็กชายพัชรพล    มูลบิดา ม.1 5 
7 เด็กหญิงจรรยมณฑน ์   งามจิตร ม.2 1 
8 เด็กหญิงกมลฉัตร    กองชนะ ม.2 4 
9 เด็กหญิงปาลิตา    บุญลือ ม.2 4 
10 เด็กหญิงเพ็ญสิร ิ   เท่ียงธรรม ม.2 4 
11 เด็กชายเดชฤทธิ์    จิตรสมัคร ม.2 5 
12 เด็กหญิงปวิชญา    โมหวาน ม.2 5 
13 เด็กหญิงกิตติมา    ผุยมา ม.2 10 
14 เด็กหญิงเจนจิรา    นาป้อม ม.2 10 
15 เด็กหญิงฐิติภา    นิใจ ม.2 10 
16 เด็กหญิงศิรประภา    พรมนนั ม.2 10 
17 เด็กหญิงอภิสรา    นารมย์ ม.2 10 
18 เด็กชายณัฎฐกิตต์ิ    วรก้องกิจไพศาล ม.3 1 
19 นางสาวชญาภา    หม่องศิร ิ ม.3 1 
20 นางสาวอิสรีย์    จันทร์ธนภิเชษฐ ม.3 1 
21 นายนที    หอบสันเทียะ ม.3 2 
22 เด็กหญิงกวีทรา    หล้าน้อย ม.3 2 
23 นางสาวกัลยกร    จับเทียน ม.3 2 
24 เด็กหญิงธัญรดา    กล่ินไม้ ม.3 2 
25 นางสาวศรัณย์พร    ค าชู ม.3 2 
26 นางสาวศุภนุช    ล าฟอง ม.3 2 
27 นางสาวอมลวรรณ    พันทะสา ม.3 2 
28 นายพีระพงศ์    ยงเพชร ม.3 3 
29 นายสุรเชฐ    ชัยมี ม.3 3 
30 นายอนุชิต    น้อยสังวาลย์ ม.3 3 
31 นางสาวธิดารัตน์    ขาวไกล ม.3 3 
32 เด็กหญิงศุภกานต์    เสาเมืองทอง ม.3 3 
33 นางสาวสุภัชชา    ชาญเดช ม.3 3 
34 นายปุณณสิน    ชินกลาง ม.3 6 
35 นางสาวมาติกา    สุขแดง ม.3 6 
36 เด็กหญิงกวิตา    ต่อเจริญ ม.3 8 



ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
37 นางสาวชนัญชิดา    ค าชู ม.3 9 
38 เด็กหญิงปารวีร ์   ไตรรักษ ์ ม.3 9 
39 นางสาวปุณยาภา    รังสิกรรภูม ิ ม.3 9 
40 นางสาวพรรณวดี    บุญปัน ม.3 9 
41 นายอมรทิพย์    เรืองค า ม.4 1 
42 นางสาวธีรวีร ์   ดาราวงศ์ ม.4 1 
43 นางสาวกฤติยาณี    เฉวียงวาศ ม.4 1 
44 นางสาวสิทธิรัตน์    สิงห์ที ม.4 1 
45 นางสาวสลิลทิพย์    จินะ ม.4 2 
46 นายคัมภีรพรรณ    ดีรักษา ม.4 3 
47 นางสาวศศิวิมล    แสนต๊ะ ม.4 6 
48 นางสาวกัญญาพัธร    เบ้าเหมือน ม.4 7 
49 นายพีรพงษ ์   เปล่ียนบ่อมาตร์ ม.5 1 
50 นายคณนันท์    วงศ์ปัญญา ม.5 1 
51 นายภาณุพงศ์    แก่นวงษ ์ ม.5 1 
52 นางสาวปภานัน    ทาแจ้ง ม.5 1 
53 นางสาวพิมพ์ชนก    ก าเนิดกลาง ม.5 1 
54 นายภัทรพล    ภาคสุโพธิ์ ม.5 2 
55 นางสาววารุณี    มาดี ม.5 2 
56 นางสาวราวดวงใจ    ชมช่ืน ม.5 2 
57 นางสาวอาภัสรา    สารค า ม.5 2 
58 นายรฐนนท์    ราชด าเนิน ม.5 3 
59 นายกิตติกุล    พิมพ์รัตน ์ ม.5 3 
60 นายธนภัทร    สวัสดิรักษ์ ม.5 4 
61 นายรัฐภูมิ    ศรีบุรินทร์ ม.5 5 
62 นางสาวธัญญาลักษณ์    พงษ์โมรา ม.5 5 
63 นายณัฐวุฒิ    สุเพ็งค า ม.5 6 
64 นางสาวปาริฉัตร    โพธิกะ ม.5 6 
65 นางสาวสุจารินี    แก้วกาญจนะ ม.5 7 
66 นายภาวศุทธิ ปริญญาศรีเศวต ม.6 1 
67 นายจักรภัทร    ดวงศรี ม.6 1 
68 นายไชยานันต์    วันทิยา ม.6 1 
69 นายนรภัทร    พรมเกตุ ม.6 1 
70 นางสาววรสุดา    นวลชม ม.6 1 
71 นางสาวบุณยาพร    บุญเติม ม.6 1 
72 นางสาวณัฐชา    ถุนพุฒดม ม.6 1 
73 นางสาวปริญญา    ตาปู่ ม.6 2 
74 นายสิทธิชัย    แก้วดวงใน ม.6 3 



ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
75 นางสาวกมลวรรณ    ขวัญยืน ม.6 3 
76 นางสาวสุภาวิณี    ช านาญพล ม.6 5 
77 นายณริศรา    จานหนองเป็ด ม.6 7 
78 นางสาวณิชาพัชร์    ค าเมือง ม.6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทการแข่งขัน  ระดับดีเด่น 

 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
1 เด็กชายปรเมษฐ์    เบ้างาม ม.1 3 
2 เด็กหญิงณรินธร    ชมที ม.2 1 
3 เด็กหญิงธาริษา    สุธรรมา ม.2 1 
4 เด็กหญิงนิศากร    ยศม้าว ม.2 1 
5 เด็กหญิงลลิตา    จันทร์จิตร ม.2 2 
6 เด็กหญิงชัยพิพัฒน ์   ศรีวิชัย ม.2 6 
7 เด็กชายพชรพล    ค าเผ่ียน ม.2 6 
8 นางสาวศิริวรรษา    สุขจิตร ม.3 1 
9 นางสาวธิธารา    แถลงดี ม.3 2 
10 เด็กชายโสภณัฐ    บัวตูม ม.3 3 
11 เด็กหญิงณัญฐิฌา    หอมหวล ม.3 3 
12 นางสาวณัฐพร    ฤาชา ม.4 1 
13 นางสาวณิชกานต์    ขุนเณร ม.4 1 
14 นายฐปกรณ์    ศรีกิริยา ม.5 1 
15 นายศุภกร    เสโพธิ์ ม.5 2 
16 นางสาวคมชนก    ชัยรัตนศักดิ์ ม.5 2 
17 นางสาวอภิญญา    สุขคงเจริญ ม.5 2 
18 นางสาวทิพย์สุดา    ประจันทร์ ม.5 2 
19 นางสาวเจนจิรา    จันทร์สว่าง ม.5 2 
20 นายธนบูรณ์    คะเบ็นรัมย์ ม.5 3 
21 นางสาวอภิษฎา    อินสอน ม.5 3 
22 นางสาววิภาพร    แก้วป้อง ม.5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านวิชาการ  ประเภทการแข่งขัน  ระดับดี 

 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
1 เด็กหญิงชนาภา    หว่างสิงห์ ม.2 1 
2 นายศิวกร  น้อยตา ม.5 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระดับยอดเยี่ยม 

 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
1 นางสาวณัชชา  รุณทอง ม.4 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระดับดี 

 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้อง 
1 นายวรจักร  กองอ้น ม.4 2 
2 นายศรายุทธ  สุริสาย ม.4 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  ระดับยอดเยี่ยม 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 

1 นายปฏิพัทธ์  ราชวงษ์ ม.5/1 
2 นายธราธร  สุวรรณชาติ 5/1 
3 นายธนพล  เจ๊กทอง 5/1 
4 นางสาวกนกทอง  กินูน 5/1 
5 นางสาวกนกวรรณ  กับปลี 5/1 
6 นางสาวปภาพร สนิทบุรุษ 5/1 
7 นางสาวอริศรา  นาคประดับ 5/1 
8 นายสายฟ้า  วันช่ืน 5/1 
9 นางสาวแทนใจ  ด่อนน้อยจริง 5/1 
10 นางสาววิภาวี  จันทรางกูล 5/1 
11 นางสาวณัชชา  เพ็งสว่าง 5/1 
12 นางสาวธิตยา  พลไทยสงค์ 5/1 
13 นางสาววราพร  แสนสอาด 5/1 
14 นางสาวปราญชลี  ลานสันทัด 5/2 
15 นางสาวกัญญาณัฐ  หาญค า 5/2 
16 นางสาวญาณิศา  สารยศ 5/2 
17 นางสาวปาริชาติ  คุ้มม่วง 5/2 
18 นายภูวฤทธิ์  เอี่ยมบัว 5/2 
19 นางสาวประภัสสรา วงศ์ชาดา 5/2 
20 นายเอกนัย  จันเมฆ 5/2 
21 นางสาวนีรชา  ภูศรี 5/3 
22 นางสาวธนัชพร  ชัยยะ 5/4 
23 นางสาวบุญอุ้ม  คุ้มตีทอง 5/4 
24 นางสาวอรัญญา  บัวดา 5/4 
25 นายธญวัฒน์  ศรีเครือแก้ว 5/4 
26 นางสาวพรนิภา  ขันแก้ว 5/4 
27 นางสาวยุพารัตน์  วาระเนตร 5/4 
28 นายวรเมธ  กล้ากสิกิจ 5/4 
29 นายรัตภูมิ  ป้องทา 5/4 
30 นางสาววิชาดา  พิมพาพันธ์ 5/4 
31 นางสาวขนิษฐา  หงสศรี 5/5 
32 นายสิทธิศักดิ์  ใจเย็น 5/5 
33 นายสหรัฐ  ไพวรรณ์ 5/5 
34 นางสาวภัทรมน  แก้วบัวพา 5/5 
35 นายธันวา  อุณทิต 5/5 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 
36 นางสาวฟ้ามุ้ย  เมืองคุณ 5/5 
37 นางสาวจันทร์จิรา  เวชจักรเวน 5/6 
38 นายชุติมันต์  ข าโชติ 5/6 
39 นายวรศักดิ์  สัมภาลี 5/6 
40 นายวชิรวิทย์  จูเผ่ือน 5/7 
41 นางสาวชนิดาภา  อยู่เจริญ 5/7 
42 นางสาววิชญาพร  ชายลม 5/7 
43 นางสาวณัฐชยา  เทียมทอง 5/7 
44 นางสาวกัญญารัตน์  ยนตะศาต 5/7 
45 นายชยางกูร  จันทร์ขวาง 5/7 
46 นางสาวพรรณธิภา  ทรัพย์หล่ า 5/7 
47 นางสาวธนพร  วรสุนทร 6/4 
48 นางสาวญาณิดา  พิศวาท 6/4 
49 นางสาวทรรศนีย์  เท่ียงเลา 6/4 
50 นางสาวสุนิสา  มีน้อย 6/4 
51 นายปัญจพล  สุทธา 6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ   ปีการศึกษา 2565 
ด้านกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  ระดับดีเด่น 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง 

1 นางสาวพัชรพร  คุ้มสุวรรณ 5/1 
 

 

 

 


