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รายช่ือนักเรียนเพชรยอดมงกุฏสุรนารี ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
1 นางสาว ชฎาวลีย ์ จินาพงศ ์ ม.6/7 ดนตรีสากล 
2 นางสาวธนวรรณ  ญาณะนนัท ์ ม.6/2 ดา้นลีลาศ 
3 นางสาวลออรัตน์  อุปคุณ ม.3/1 ดา้นคณิตศาสตร์ 
4 นางสาวกานดา  ทองศิริ ม.3/16 ดา้นภาษาองักฤษ 
5 นางสาวลกัษิกา  ธีระบุตร ม.5/3 ดา้นคุณธรรม 

  



~ 2 ~ 
 

รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
 ด้านวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์   

1 เด็กหญิง ธมลวรรณ  เพิ่มพลกรัง ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2 เด็กหญิง ชาลิสา  ศรีวไิล ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3 เด็กหญิง ชญาดา  แสงอินทร์ ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
4 เด็กหญิง แพรวา  นาคยศ  ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
5 เด็กหญิง วภิาพร ปู่ ปัญจะ ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6 เด็กหญิง วชิญาดา  คงหม่ืนไวย ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
7 เด็กหญิง ณฐัภสัสร  ชะนะ ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
8 เด็กหญิง กนกพร  ปลัง่กลาง ม.1/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
9 เด็กหญิง จิรัชญา  ประจญกิจชยั ม.1/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

10 เด็กหญิง พชัราภรณ์  รัตนารักษ์ ม.1/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
11 เด็กหญิง รินรดา  บุญเรือง ม.1/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
12 เด็กหญิง เปมิกา  เกรียงเกษม ม.1/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
13 เด็กหญิง นนัทน์ภสั  ศุภเศรณี ม.1/16 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
14 นางสาว ชญานนัท ์ เชียงไชยสกุลไทย ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
15 นางสาว นวรัตน์  ทองสุข ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
16 นางสาว พิมพพ์ิศุทธ์ิ  ดวงกลาง ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
17 นางสาว อรชพร  ศรีพวาทกุล ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
18 นางสาว เพญ็พิชชา  ศิริสูงเนิน ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
19 นางสาว กญัญาณฐั  ธมัมานุวตัต์ ม.3/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
20 นางสาว ชุติผะดา  นลวชยั ม.3/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
21 นางสาว ปัณฑารีย ์ สอดโคกสูง ม.3/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
22 นางสาว อฐัภิญญา  แกลงกระโทก ม.3/3 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
23 นางสาว ณฐัณิชา  รวยสูงเนิน ม.5/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
24 นางสาว ชนิกานต ์ ดาวหน ม.5/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
25 นางสาว นวนิดา  พละศกัด์ิ ม.5/1 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
26 นางสาว กนกพร  เรืองศรี ม.5/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
27 นางสาว ลภาภทัร  จัว่แจ่มใส ม.5/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
28 นางสาว มณฑิตา  โชตินอก ม.5/2 วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
 ด้านวทิยาศาสตร์-ภาษาองักฤษ   

1 นางสาว ชนิสรา  อยูภ่กัดี ม.4/1 วทิยาศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
2 นางสาว วสิยาพร  รามมะเริง ม.4/8 วทิยาศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
    
 ด้านคณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ   

1 นางสาว นวพรรษ  แตมส าราญ  ม.3/1 คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
    
 ด้านคณติศาสตร์   

1 เด็กหญิง เบญญาภา  กุยแกว้ ม.1/1 คณิตศาสตร์ 
2 เด็กหญิง วรนิษฐาพร  ธิตินานนัท์ ม.1/1 คณิตศาสตร์ 
3 เด็กหญิง ชลิตา  นวลนิจ   ม.1/1 คณิตศาสตร์ 
4 เด็กหญิง นริศรา  วรรณโพธ์ิกลาง ม.1/1 คณิตศาสตร์ 
5 เด็กหญิง  พชัพร  จูมค า ม.1/7 คณิตศาสตร์ 
6 เด็กหญิง สิรภทัร  นรพลัลภ ม.1/16 คณิตศาสตร์ 
7 เด็กหญิง ภคัระพี  ผาติเสนะ ม.2/1 คณิตศาสตร์ 
8 เด็กหญิง ธนญัญา  ใหญ่นอก ม.2/1 คณิตศาสตร์ 
9 เด็กหญิง นนทิชา  วงคค์  า ม.2/1 คณิตศาสตร์ 

10 เด็กหญิง อธิชา  สันติลินนท ์ ม.2/1 คณิตศาสตร์ 
11 เด็กหญิง กญัญาพชัร  หงษสุ์ด ม.2/6 คณิตศาสตร์ 
12 เด็กหญิง ณฐัณิชา  ประสงคสุ์ธน ม.3/1 คณิตศาสตร์ 
13 นางสาว ณฐัธยาน์  สิทธิเมธาว ี ม.3/1 คณิตศาสตร์ 
14 นางสาว ลออรัตน์  อุปคุณ ม.3/1 คณิตศาสตร์ 
15 นางสาว ศศิวมิล  จนัทร์สุข ม.4/1 คณิตศาสตร์ 
16 นางสาว จีรณา  กิจจาชาญชยักุล ม.5/4 คณิตศาสตร์ 
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รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 

 ด้านวทิยาศาสตร์   
1 เด็กหญิง ณิชาพร  กรชวลิตสกุล ม.1/2 วทิยาศาสตร์ 
2 เด็กหญิง เอเชีย  สุขขาวพงศ ์ ม.1/3 วทิยาศาสตร์ 
3 เด็กหญิง ญาณภทัร  ภกัดี ม.1/9 วทิยาศาสตร์ 
4 เด็กหญิง ไปรยา  พรหมดิเรก ม.2/5 วทิยาศาสตร์ 
5 นางสาว ณิชาภทัร  ชวนานุกลู ม.3/2 วทิยาศาสตร์ 
6 นางสาว วงศจ์นัทร์  สกุลไพศาล ม.3/4 วทิยาศาสตร์ 
7 นางสาว ณชัชา  สนองชาติ ม.5/1 วทิยาศาสตร์ 
8 นางสาว ชนิฐษา  มหทัธนาคุณ ม.5/2 วทิยาศาสตร์ 
9 นางสาว ปิยะรัตน์  สีตะสิทธ์ิ ม.5/2 วทิยาศาสตร์ 
    
 ด้านภาษาองักฤษ   

1 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ์ บุญญรัตนสิริ ม.1/1 ภาษาองักฤษ 
2 เด็กหญิง สุภทัรา  สมศกัด์ิ ม.1/1 ภาษาองักฤษ 
3 เด็กหญิง เตชินี  กุก าจดั ม.1/15 ภาษาองักฤษ 
4 เด็กหญิง ณภทัร  ปัททุมมานนท ์ ม.1/15 ภาษาองักฤษ 
5 เด็กหญิง สุดารัตน์  เกษสุวรรณ ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
6 เด็กหญิง กณัฐิกา  เพช็รใต ้ ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
7 เด็กหญิง ปภาดา  ชยัธนะกาญจน์กุล ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
8 เด็กหญิง นนัทน์ภสั  วชิรลาภไพฑูรย ์ ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
9 เด็กหญิง วริศรา  อุ่นพิกุล ม.1/16 ภาษาองักฤษ 

10 เด็กหญิง ธรรมพร  แผนสนิท ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
11 เด็กหญิง ณภทัร  ศรีไทย ม.1/16 ภาษาองักฤษ 
12 เด็กหญิง ศุภกร  กงัวานกิจตระกลู ม.2/1 ภาษาองักฤษ 
13 เด็กหญิง ชลญัดา  ภาณุพินทุ ม.2/5 ภาษาองักฤษ 
14 เด็กหญิง สิริพริมา  ถือสัตย ์ ม.2/6 ภาษาองักฤษ 
15 นางสาว สายน ้าผึ้ง  พิมพเ์กาะ ม.3/2 ภาษาองักฤษ 
16 นางสาว ศตพร  คงสัตย ์ ม.3/3 ภาษาองักฤษ 
17 นางสาว ฐิติรัตน์  จนัทรา  ม.3/8 ภาษาองักฤษ 
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รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
18 นางสาว ณฐัฑิญา  อุ่นบรรเทิง ม.3/8 ภาษาองักฤษ 
19 นางสาว พิมพป์ระภทัร์  อุ่นบรรเทิง ม.3/10 ภาษาองักฤษ 
20 นางสาว ภริตา  โตมรศกัด์ิ ม.4/2 ภาษาองักฤษ 
21 นางสาว ปัณฑารีย ์ คุม้มิตร ม.4/3 ภาษาองักฤษ 
22 นางสาว ชนญัชิดา  แกว้สุวรรณ์ ม.4/7 ภาษาองักฤษ 
23 นางสาว กลัยา  ศรีสุข ม.4/7 ภาษาองักฤษ 
24 นางสาว ณฤดี  ปักการะนงั ม.4/10 ภาษาองักฤษ 
25 นางสาว ณฐัชยา  วงศส์ถิตพร ม.6/4 ภาษาองักฤษ 
26 นางสาว นาธาร  พิชยั ม.6/5 ภาษาองักฤษ 

    
 ด้านภาษาญีปุ่่น   

1 นางสาว ศศิวมิล  บุญมาก ม.6/10 ภาษาญ่ีปุ่น 
    
 ด้านภาษาฝร่ังเศส   

1 นางสาว ชนากานต ์เจนเกรียงไกร ม.6/17 ภาษาฝร่ังเศส 
    
 ด้านภาษาจีน   

1 นางสาว กชกร  ไพสิฐศรีสวสัด์ิ ม.4/14 ภาษาจีน 
    
 ด้านภาษาไทย   

1 เด็กหญิง ณภทัร  ภูมิโคกรักษ ์ ม.1/1 ภาษาไทย 
2 เด็กหญิง ลลัธริมา  ภู่หม่ืนไวย ม.1/1 ภาษาไทย 
3 เด็กหญิง เบญญาภา  เนียดพลกรัง ม.1/7 ภาษาไทย 
4 เด็กหญิง อภิชญา  ปวบุญสิริวงศ์ ม.1/15 ภาษาไทย 
5 เด็กหญิง ชนนิการต ์ วลยัศรี ม.1/16 ภาษาไทย 
6 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  ไขทะเล ม.2/1 ภาษาไทย 
7 เด็กหญิง กษมาภรณ์  วงศจ์  าปา ม.2/3 ภาษาไทย 
8 เด็กหญิง ภทัรณิชา  ดงอนนท์ ม.2/6 ภาษาไทย 
9 เด็กหญิง ธนชัพร  วรธงไชย ม.2/6 ภาษาไทย 
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รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
10 เด็กหญิง ฐิติรัตน์  ปิยะประสพสุข ม.2/14 ภาษาไทย 
11 นางสาว สิริกร  เตชะศารทูล ม.3/2 ภาษาไทย 
12 นางสาว เกศราภรณ์  กรณ์งูเหลือม ม.3/3 ภาษาไทย 
13 นางสาว ธญัญธร  อุทยัวฒันา ม.3/4 ภาษาไทย 
14 นางสาว ธญัรัตน์  จีนน่วม ม.3/5 ภาษาไทย 
15 นางสาว กฤษฏพฒัน์  กล่ินศรีสุข ม.3/7 ภาษาไทย 
16 นางสาว เมธาวสี  จรัสรังสีชล ม.4/1 ภาษาไทย 
17 นางสาว อารียา  สุนนานนท์ ม.4/7 ภาษาไทย 
18 นางสาว ภทัราวดี  พรมงูเหลือม ม.5/3 ภาษาไทย 
19 นางสาว สิริยากร  ทนหม่ืนไวย ม.5/3 ภาษาไทย 

    
 ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

1 เด็กหญิง ภทัราพร  ศุภเมธานนท ์ ม.2/7 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2 เด็กหญิง จุฑาสิริ  ลายพรหม ม.2/8 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
3 นางสาว ธนิดา  แสนสุขเจริญผล ม.4/1 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    
 ด้านพุทธศาสนา   

1 นางสาว ชนิสรา  ขอพรกลาง ม.3/4 พุทธศาสนา 
2 นางสาว รวภิา  พลอยไธสง ม.6/17 พุทธศาสนา 
    
 ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1 เด็กหญิง ไอรีน  ปทุมพร ม.1/9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2 นางสาว จิณณภคั  ภมรสูต ม.3/3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3 นางสาว หน่ึงธิดา  หอมจนัทร์ ม.3/10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4 นางสาว นฎา  ธญัญวฒัน์ ม.5/4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    
 ด้านศิลปะ-นาฏศิลป์   

1 เด็กหญิง ณฐัณิชา  ป้อมบุบผา ม.1/12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
2 เด็กหญิง ลกัขณา  ผาดไธสง ม.1/15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
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รายช่ือนักเรียนเพชรสุรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 

 ด้านศิลปะ-วาดภาพ   
1 เด็กหญิง นนัทชัพร  ไชยสาส์น ม.1/9 ศิลปะ-วาดภาพ 

2 เด็กหญิง ศิริภทั  เทพเกาะ ม.2/14 ศิลปะ-วาดภาพ 
3 นางสาว สกลภทัร  โรงกลาง ม.3/3 ศิลปะ-วาดภาพ 
4 นางสาว ศุภนิฐตา  ทั้งพรม ม.3/4 ศิลปะ-วาดภาพ 
5 นางสาว ปิยะนนัท ์ ฉิมใหม่ ม.3/8 ศิลปะ-วาดภาพ 
6 นางสาว ณฐัรี  ธีรภาพบวร ม.4/9 ศิลปะ-วาดภาพ 
    
 ด้านศิลปะ-Cover Dance   

1 นางสาว นนัทน์ภสั  ฐิตสวสัด์ิ ม.3/3 ศิลปะ-Cover Dance 
    
 ด้านดนตรีไทย   

1 เด็กหญิง ภริม  เศษแสงสี ม.1/2 ดนตรีไทย 
2 นางสาว บุณฑริกา  ศรีโคกกรวด ม.3/3 ดนตรีไทย 
3 นางสาว ธญัมน  ปราโมช ณ อยธุยา ม.3/5 ดนตรีไทย 
4 นางสาว จุฑามาศ  ภิรมยเ์ลิศ ม.3/11 ดนตรีไทย 
    
 ด้านดนตรีสากล   

1 เด็กหญิง ศิศิรา  สถิตวทิยานนัท ์ ม.1/15 ดนตรีสากล 
2 เด็กหญิง ชญาดา  ซาเมืองกุล ม.2/14 ดนตรีสากล 
3 นางสาว ศุภสิรินทร์  พยคัฆนิธิ ม.3/11 ดนตรีสากล 
4 นางสาว วมิลสิริ  อู่เสือพะเนา ม.4/11 ดนตรีสากล 
    
 ด้านกรีฑา และกฬีา-แฮนด์บอล   

1 นางสาว พรทิทยพ์า  ทองนอ้ย ม.5/6 กรีฑา และกีฬา-แฮนดบ์อล 
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ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 

 ด้านกรีฑา   
1 เด็กหญิง นิศาชน  เสมาปรุ ม.1/7 กรีฑา 
2 เด็กหญิง เมทินี  ธนกุลชยัสุข ม.1/9 กรีฑา 
3 เด็กหญิง อุษา  เอกบุตร ม.2/12 กรีฑา 
4 เด็กหญิง ลลินทิพย ์ หลกัทอง ม.2/13 กรีฑา 
5 นางสาว พรชนก  ยศสูงเนิน ม.3/3 กรีฑา 
6 นางสาว กชกร  แมงกลาง ม.4/7 กรีฑา 
7 นางสาว พานิตา  สุรินธาทิพย ์ ม.4/16 กรีฑา 
    
 ด้านกฬีา-ว่ายน า้   

1 เด็กหญิง กมลสิริ  หาญชยัชาญ ม.2/6 กีฬา-วา่ยน ้า 
2 นางสาว สตรีรัตน์  บูชาชชัวาล ม.3/14 กีฬา-วา่ยน ้า 
3 นางสาว พิมพนิ์ภา  โพธ์ิงาม ม.6/4 กีฬา-วา่ยน ้า 
    
 ด้านกฬีา-วอลเลย์บอล   

1 เด็กหญิง ศศิตา  อยูอุ่่นพะเนา ม.1/9 กีฬา-วอลเลยบ์อล 
    
 ด้านกฬีา-เทนนิส   

1 นางสาว  เบญดาษิฎา  ฉภชันฏัฐภ์ทดั ม.3/3 กีฬา-เทนนิส 
    
 ด้านกฬีา-เทเบิลเทนนิส   

1 นางสาว ปรินทิพย ์ ชมนิกร ม.4/17 กีฬา-เทเบิลเทนนิส 
    
 ด้านกฬีา-ทางอากาศ   

1 นางสาว ปรมาภรณ์  ป้อมสนาม ม.5/10 กีฬา-ทางอากาศ 
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ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 

 ด้านผู้น า   
1 นางสาว กิติยาภรณ์  โพธ์ิพนัธ์ไม ้ ม.3/4 ผูน้ า 
2 นางสาว วรันตภ์ทัร์  กิรณะวฒัน์ ม.3/5 ผูน้ า 
3 นางสาว ปรายฟ้า  ชยัวฑูิอนุกลู ม.3/6 ผูน้ า 
4 นางสาว รมิตา  วสุิทพิพฒัน์สกุล ม.3/6 ผูน้ า 
5 นางสาว ศิวนาถ  แคะสูงเนิน ม.3/6 ผูน้ า 
6 นางสาว สุวรียา  วงษว์เิชียร ม.3/7 ผูน้ า 
7 นางสาว ชญัญานุช  ดาวหน ม.4/7 ผูน้ า 
8 นางสาว ปาณิสรา  โรจน์ชวฤทธ์ิ ม.4/7 ผูน้ า 
9 นางสาว สุนิฐชา  กฤษณสุวรรณ ม.4/7 ผูน้ า 

10 นางสาว ภูริชกานต ์ วจันศิริเสถียร ม.4/7 ผูน้ า 
11 นางสาว สุพิชชา  โกกลางดอน ม.4/9 ผูน้ า 
12 นางสาว วชิรญาณ์  ดวงจนัทร์โชติ ม.4/9 ผูน้ า 
13 นางสาว ณฐัณิชา  ปริชาตินนท์ ม.4/10 ผูน้ า 
14 นางสาว นฤมล  ชอบทดกลาง ม.4/15 ผูน้ า 
15 นางสาว ภทัรลดา  สาพิมาย ม.5/3 ผูน้ า 
16 นางสาว ธญัชนก  ไทยยารัมย ์ ม.5/3 ผูน้ า 
17 นางสาว ปรียานุช  สุดโต ม.5/4 ผูน้ า 
18 นางสาว รักษปวณ์ี  ประเสริฐมานะกิจ ม.5/4 ผูน้ า 
19 นางสาว ธญัญดา  ไทยพิทกัษ ์ ม.5/4 ผูน้ า 
20 นางสาว จินยจุ์ฑา  จิตมัน่ ม.5/6 ผูน้ า 
21 นางสาว ฉตัราภรณ์  ฤทธ์ิอภิญญา ม.5/6 ผูน้ า 
22 นางสาว วภิาดา  สุวานิช ม.5/6 ผูน้ า 
23 นางสาว พราวพิศุทธ์ิ  เตียงพลกรัง ม.5/6 ผูน้ า 
24 นางสาว บุษยามาศ  คะเรารัมย ์ ม.5/6 ผูน้ า 
25 นางสาว รชยา  สรณาคมน์ ม.5/11 ผูน้ า 
26 นางสาว รินรดา  กีรติเพียรเลิศ ม.5/12 ผูน้ า 
27 นางสาว ญาณว ี โปรยกลาง ม.5/15 ผูน้ า 
28 นางสาว ศิรดา  หงวนสูงเนิน ม.6/3 ผูน้ า 
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ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 
29 นางสาว ปณิดา  ศิลป์ประกอบ ม.6/3 ผูน้ า 
30 นางสาว กนกพร  อาษา ม.6/4 ผูน้ า 
31 นางสาว นทัธ์ชนนั  อุสาห์งาน ม.6/4 ผูน้ า 
32 นางสาว ณิชารัศม ์ ค าก าพุด ม.6/7 ผูน้ า 
33 นางสาว บณัฑิตา  องัอ านวยโชติ ม.6/8 ผูน้ า 
34 นางสาว กนกวรรณ  บาทขนุทด ม.6/8 ผูน้ า 
35 นางสาว ธีราภรณ์  ตอนโคกสูง ม.6/17 ผูน้ า 

    
 ด้านคุณธรรม   

1 เด็กหญิง ตองศรณ์  ประเสริฐมานะกิจ ม.2/5 คุณธรรม 
2 เด็กหญิง ฟารีดา  อมรอมตระกลู ม.2/5 คุณธรรม 
3 เด็กหญิง สุทธิกานต ์ ฉนัทะประเสริฐ ม.2/8 คุณธรรม 
4 เด็กหญิง อภิสรา  จารุสิทธ์ิ ม.2/8 คุณธรรม 
5 นางสาว จิรัชชา  แนบกลาง ม.4/1 คุณธรรม 
6 นางสาว ภคัวรรณ  กมลกลาง ม.4/2 คุณธรรม 
7 นางสาว ศิริลกัษณ์  ประกอบแสง ม.4/5 คุณธรรม 
8 นางสาว พีรนนัท ์ ธนานพชาติ ม.4/5 คุณธรรม 
9 นางสาว นนัทิกา  อุปฮาด ม.4/5 คุณธรรม 

10 นางสาว ชญัญาณฐั  วงช์วลิตกุล ม.4/5 คุณธรรม 
11 นางสาว ปวณีา  โชติสันเทียะ ม.4/7 คุณธรรม 
12 นางสาว ก่ิงแกว้  ศรสุข ม.4/9 คุณธรรม 
13 นางสาว ชุณหกาญจน์  น่ิมสุวรรณ ม.5/4 คุณธรรม 
14 นางสาว ชลลดา  เวนิชุม ม.5/4 คุณธรรม 
15 นางสาว สิริเพญ็  สังศิริ ม.5/4 คุณธรรม 
16 นางสาว กญัญาณฐั  คืบขนุทด ม.6/17 คุณธรรม 
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ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ด้าน 

 ด้านจิตอาสา   
1 เด็กหญิง ภทัรวรินทร์  เซียงหนู ม.2/6 จิตอาสา 
2 เด็กหญิง นุตตรา  เอ้ืออนนัตต์ระกลู ม.2/5 จิตอาสา 
3 เด็กหญิง กนกกร  แกว้ปัตตะ ม.2/13 จิตอาสา 
4 นางสาว ณฐัชยา  โพนยงค ์ ม.3/7 จิตอาสา 

 


