
ประกาศรายชื
อนักเรียนได้รับเกยีรติบัตรเรียนดี 

ภาคเรียนที
 2 ปีการศึกษา 2557 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 1 
   

ลาํดับ 
 

ชื
อ สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 ด.ญ. ยพุารัตน์ ศรีดวงใจ 1/1 3.90 ดีเยี�ยม 
2 ด.ญ. พรรณวรินทร์ อินทร์ทิพย ์ 1/1 3.88 ดีเยี�ยม 
3 ด.ญ. นฤมล ชื�นวงศ ์ 1/2 3.86 ดีเยี�ยม 
3 ด.ญ. ปวณีา นามแกว้ 1/2 3.86 ดีเยี�ยม 
5 ด.ญ. ปฐมาวดี หน่อแกว้ 1/2 3.83 ดีเยี�ยม 
6 ด.ช. อภิชาต ดุเหวา่ 1/2 3.80 ดีเยี�ยม 

7 ด.ญ. ศรุตา พลูแกว้ 1/1 3.73 ดี 
8 ด.ช. เทียนชยั เรียบร้อย 1/1 3.70 ดี 
9 ด.ญ. เกศรา เรียมสาร 1/2 3.68 ดี 

10 ด.ญ. เกศรินทร์ แกว้มา 1/2 3.63 ดี 
11 ด.ช. ประทีบ นาคงาม 1/2 3.61 ดี 
11 ด.ญ. คทัรียา ไชยกุล 1/2 3.61 ดี 
13 ด.ญ. สุจิตรา สงวนใจ 1/2 3.58 ดี 
14 ด.ญ. อรวรรณ กอ้นคาํ 1/1 3.56 ดี 
15 ด.ญ. สุวรา วรกิจพาณิชย ์ 1/3 3.55 ดี 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 2 
   

ลาํดับ 
 

ชื
อ สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 ด.ญ. นนัทิชา แซ่ตั:ง 2/1 3.96 ดีเยี�ยม 
1 ด.ญ. สุทธิดา อินทศฤงคาร 2/1 3.96 ดีเยี�ยม 
3 ด.ช. อภิรักษ ์ ฟักแกว้ 2/1 3.86 ดีเยี�ยม 
4 ด.ญ. คทัลียา ดวงต๋า 2/2 3.80 ดีเยี�ยม 

5 ด.ญ. กาญจนา เป็กตานะ 2/1 3.73 ดี 
6 ด.ญ. ปณิดา วงศไ์ชย 2/1 3.71 ดี 
7 ด.ญ. เบญญาภา ไชยชนะ 2/2 3.69 ดี 



ลาํดบั 
 

ชื�อ สกุล หอ้ง เกรดเฉลี�ย ระดบั 
8 ด.ญ. เกศเพชร อุ่นดี 2/2 3.67 ดี 
8 ด.ญ. จาริกา วนัมหาชยั 2/2 3.67 ดี 

10 ด.ญ. ธนภรณ์ เจริญศิลป์ชยั 2/2 3.60 ดี 
11 ด.ญ. สุมินตรา ขาวฟอง 2/2 3.55 ดี 
12 ด.ญ. ธมณวรรณ เอกสะพงั 2/1 3.53 ดี 
13 ด.ญ. สุดารัตน์ อินถา 2/2 3.50 ดี 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 3 
   

ลาํดับ   ชื
อ   สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 ด.ช. ทินวฒัน์ คาํชุม 3/1 4.00 ดีเยี�ยม 
1 ด.ช. รุ่งโรจน์ ทองจาํปา 3/1 4.00 ดีเยี�ยม 
3 ด.ช. พนัธกร มาฟู 3/1 3.89 ดีเยี�ยม 
3 ด.ช. หมอนทอง หาอยา่ทุกข ์ 3/1 3.89 ดีเยี�ยม 
3 ด.ญ. กลัยกร รําไพ 3/1 3.89 ดีเยี�ยม 
3 ด.ญ. นิภาพรรณ เรียบร้อย 3/1 3.89 ดีเยี�ยม 
7 ด.ช. กฤษฎา มีเชาว ์ 3/1 3.87 ดีเยี�ยม 
8 ด.ญ. นิภาวรรณ ฟักแกว้ 3/1 3.85 ดีเยี�ยม 
8 ด.ญ. องัคนา ปัญญาเสน 3/1 3.85 ดีเยี�ยม 

10 ด.ญ. ปนดัดา ชาํนาญยา 3/1 3.83 ดีเยี�ยม 
11 ด.ญ. ปิยมน พวงคาํ 3/2 3.82 ดีเยี�ยม 
12 ด.ญ. สิรินทิพย ์ เชียงมูล 3/1 3.80 ดีเยี�ยม 
13 ด.ญ. บวัชมพู ภิมุข 3/2 3.76 ดีเยี�ยม 

14 ด.ญ. อริศรา อิ�นแกว้ 3/2 3.69 ดี 
15 ด.ญ. กนัยารัตน์ ตนักูล 3/1 3.67 ดี 
15 ด.ญ. จนัทปัปภา บุญเรือง 3/2 3.67 ดี 
17 ด.ญ. ชนิษฐา ปาลกวงศ ์ณ อยธุยา 3/1 3.66 ดี 
17 ด.ญ. พลอยชมพู นอ้ยทูล 3/1 3.66 ดี 
19 ด.ญ. ภิรัญญา คาโตริ 3/2 3.62 ดี 
19 ด.ญ. ประณีตศิลป์ เครือสาร 3/4 3.62 ดี 



ลาํดบั 
 

ชื�อ สกุล หอ้ง เกรดเฉลี�ย ระดบั 
21 ด.ญ. ชลิตตา วงคไ์ชย 3/1 3.60 ดี 
21 ด.ญ. บุษบา พงษส์วสัดิF  3/2 3.จ ดี 
23 ด.ช. ฐิติวสัส์ ส่องแสง 3/2 3.58 ดี 
23 ด.ญ. กฤติยาณี บุญเรือง 3/2 3.58 ดี 
25 ด.ญ. ธุวพร ไชยชนะ 3/2 3.55 ดี 
25 ด.ญ. วลิาวณัย ์ ฟักแกว้ 3/2 3.55 ดี 
25 ด.ญ. กชรัตน์ วงคไ์ชย 3/2 3.55 ดี 
25 ด.ช. กิจการ ปัญญาฟู 3/4 3.55 ดี 
29 ด.ญ. เพญ็พิชชา อินทาโย 3/2 3.53 ดี 
29 ด.ช. พงพิพฒัน์ อินทะไชย 3/3 3.53 ดี 
31 ด.ญ. นุชสรา มหาป่า 3/2 3.51 ดี 
32 ด.ช. ณฐัพงษ ์ บวับาน 3/2 3.50 ดี 
32 ด.ญ. ธนชัชา โสมนสั 3/2 3.50 ดี 
32 ด.ญ. วลัยลิ์การ์ วงคไ์ชย 3/2 3.50 ดี 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 4 
   

ลาํดับ   ชื
อ สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 น.ส. ธญัลกัษณ์ แกว้แดง 4/1 3.73 ดี 
2 นาย จตุรงค ์ พวงคาํ 4/1 3.71 ดี 
3 น.ส. ศศิธร ส่องแสง 4/1 3.68 ดี 
4 น.ส. สุชาดา ฟักแกว้ 4/1 3.56 ดี 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 5 
   

ลาํดับ   ชื
อ สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 นาย ทกัษิณ หวงั 5/4 3.84 ดีเยี�ยม 
2 นาย เทพฤทธิF  เพช็รดวงดี 5/2 3.75 ดีเยี�ยม 

3 นาย สุธิพงษ ์ วงศไ์ชย 5/4 3.67 ดี 
3 น.ส. ธญัญเรศ สิงห์แกว้ 5/5 3.67 ดี 
5 น.ส. อรนุช ตน้ศรี 5/1 3.64 ดี 



ลาํดบั 
 

ชื�อ สกุล หอ้ง เกรดเฉลี�ย ระดบั 
6 น.ส. สุพชัรี กอ้นคาํ 5/1 3.62 ดี 
6 น.ส. สุนิสา ชื�นวงศ ์ 5/1 3.62 ดี 
6 นาย ธีรสิทธิ ขนัทะกิจ 5/3 3.62 ดี 
9 น.ส. ฝนดาว ส่องแสง 5/1 3.60 ดี 

10 นาย กฤษฎาวฒิุ ไชยวฒิุ 5/2 3.57 ดี 
10 นาย สิทธิชยั ฟองจาํ 5/3 3.57 ดี 
10 น.ส. อารียา กองประชุม 5/4 3.57 ดี 
13 น.ส. สกาวเดือน มณี 5/2 3.56 ดี 
13 นาย วณิช วงศไ์ชย 5/4 3.56 ดี 
13 นาย นนทนตัถ์ สิงห์แกว้ 5/5 3.56 ดี 
16 น.ส. พชัรีภรณ์ ไชยกุล 5/1 3.53 ดี 
16 น.ส. องัคณา สิงห์แกว้ 5/5 3.53 ดี 
18 น.ส. ธนพร อุษา 5/1 3.51 ดี 
18 น.ส. เจนจิรา พุมมรัน 5/5 3.51 ดี 
20 น.ส. พิมพช์นก ดูการดี 5/1 3.50 ดี 
20 นาย นนัทวฒัน์ พนัธ์คาํ 5/3 3.50 ดี 
20 น.ส. กรรณิการ์ สีธิ 5/4 3.50 ดี 
20 น.ส. ศิริพร แสงเขียว 5/4 3.50 ดี 
20 น.ส. สินิทธา ธีระสาสน์ 5/5 3.50 ดี 

 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที
 6 
   

ลาํดับที
   ชื
อ สกุล ห้อง เกรดเฉลี
ย ระดับ 

1 น.ส. นฤมล นามวงค ์ 6/1 3.93 ดีเยี�ยม 
2 น.ส. ณฐัมล บุญรัตน์ 6/1 3.88 ดีเยี�ยม 
3 น.ส. ญาณจัฉรา ใจกวา้ง 6/1 3.80 ดีเยี�ยม 

4 น.ส. จุไรรัตน์ วงศไ์ชย 6/1 3.73 ดี 
5 น.ส. ณฐัธิรา ใจกวา้ง 6/1 3.70 ดี 
6 น.ส. ปิยวรรณ ลีวริชสกุล 6/5 3.65 ดี 
7 น.ส. ณฐัฐินี ปงไชยา 6/5 3.63 ดี 



ลาํดบั 
 

ชื�อ สกุล หอ้ง เกรดเฉลี�ย ระดบั 
7 น.ส. อรยา วงศส์ม 6/5 3.63 ดี 
9 น.ส. ธีราพร อินตะ๊วงค ์ 6/5 3.62 ดี 

10 น.ส. ณฐัวรรณ กอ้นคาํ 6/1 3.56 ดี 
10 น.ส. จิตตราพร ไชยวฒิุ 6/1 3.56 ดี 
12 น.ส. นนัทิชา พวงจาํ 6/1 3.55 ดี 
13 น.ส. ชนิกานต ์ สายอินตะ๊ 6/1 3.51 ดี 

 


