ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
-----------------------------------------ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒ นาการ รัชดา เรื่อง โครงการ “เด็กดีศรีเตรียม
พั ฒ น์ รัช ดา” ที่ จ ะได้ รับ เข็ มเชิดชู เกีย รติ และเกียรติบั ต ร บั ดนี้ คณะกรรมการตามค าสั่ ง โรงเรียนเตรีย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ ๗/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ
จานวน ๘๔ คน
๒. ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
จานวน ๖๑ คน
๓. ด้านผู้นา
จานวน ๑๒ คน
นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ
จานวน ๓๑๖ คน
๒. ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
จานวน ๑๘ คน
๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา
จานวน ๔๕ คน
๔. ด้านผู้นา
จานวน ๓๕ คน
รวมทั้งสิ้น ๕๗๑ คน
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่าที่ ร.ต.
(ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๘๑๓๔ ด.ญ. ศุภาพิชญ์
พรฉัยยา
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๔๒ ด.ญ. อาภาวรรณ เกตุด้วง
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๓๖ ด.ญ. สิรภัคร
วิเศษศรี
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๐๗ ด.ช. เป็นต่อ
เฮงหลี
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๓๓ ด.ญ. ศุภชั ญา
พรฉัยยา
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๒๓ ด.ญ. ธนวรรณ
อัครบุญญา
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๑๙ ด.ญ. จันทกานต์
จันทร์สว่าง
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๒๔ ด.ญ. ธมนวรรณ
เชนพูน
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๒๐ ด.ญ. ชนิดาภา
โชคชัย
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๓๕ ด.ญ. สิทธินี
สีหแ์ วววรรณ
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๑๖ ด.ญ. กชกร
แก้วบางพูด
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๑๗ ด.ญ. กนกพร
ทิพย์วิชัย
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๓๗ ด.ญ. สิราวรรณ
จันทร์หอม
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๘๑๒๒ ด.ญ. ญาดา
นันตะก้านตง
ม.๑/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๗๕๑๙ ด.ญ. ปรียาวดี
เจียมทรัพย์สิน
ม.๒/๗ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๗๐๒๐ ด.ช. พนธกร
ดวงแก้ว
ม.๓/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๗๐๓๑ ด.ญ. ญาณิศา
แพรุ่งโรจน์ทวี
ม.๓/๙ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๗๐๗๒ น.ส. ธนิษฐา
พัสดุรักษา
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๗๐๘๔ ด.ญ. ศุภกานต์
ทองสร้อย
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
๒๖๔๒๒ นาย อนุพงษ์
แสงทอง
ม.๔/๒ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

GPA
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๔.๐๐

๒๑

๒๖๔๓๕ น.ส. ธัญวรัตม์

สัตยวงศ์

ม.๔/๑ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

๔.๐๐

๒๒

๒๗๗๒๕ น.ส. รัตนาภรณ์

เทียมทัด

ม.๔/๔ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

๔.๐๐

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๓ ๒๗๖๗๕ น.ส. ธนารีย์
ตรีสุวรรณ
ม.๔/๔ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

GPA
๔.๐๐

๒๔

๒๖๔๑๐ นาย เจริญชัย

ทาสระคู

ม.๔/๕ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

๔.๐๐

๒๕

๒๖๔๒๕ น.ส. เกวลิน

คงตางาม

ม.๔/๕ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

๔.๐๐

๒๖

๒๖๓๙๒ น.ส. ลดาวัลย์

ปุระ

ม.๔/๗ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

๔.๐๐

๒๗

๒๖๓๘๙ น.ส. พัธร์ฐสรณ์

พุฒผ่องใส

ม.๔/๗ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

๔.๐๐

๒๘

๒๗๗๗๔ น.ส. หนึง่ หทัย

แซ่เฮง

ม.๔/๙ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ นุ่

๔.๐๐

๒๙

๒๖๔๕๖ น.ส. อรพินธุ์

พิมวงษา

ม.๔/๙ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ นุ่

๔.๐๐

๓๐

๒๖๔๐๖ น.ส. อาริศรา

รินไธสง

ม.๔/๑๐ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา

๓.๘๖

๓๑

๒๕๘๔๖ น.ส. นภัสสร

ศิรวุฒินานนท์

ม.๕/๑ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

๓.๙๙

๓๒

๒๕๘๑๐ น.ส. ศสิธร

เวียงสิมา

ม.๕/๕ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

๓.๘๔

๓๓

๒๕๘๕๔ น.ส. พรชนก

มุกดาสนิท

ม.๕/๙ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ นุ่

๓.๙๔

๓๔

๒๗๑๘๐ นาย ชินวัตร

ปานโพธิ์

ม.๕/๑๑ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน Mini
English Program

๓.๙๖

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๓๕ ๒๕๑๗๒ น.ส. อรอมล
โพธิ์สุด
ม.๖/๑ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

GPA
๓.๙๕

๓๖

๒๕๒๗๓ น.ส. อภิชญา

เย็นใจ

ม.๖/๕ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

๓.๙๙

๓๗

๒๖๕๕๘ น.ส. กัญญ์วรา

กุรุพิลวคุปต์

ม.๖/๖ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - ภาษาฝรั่งเศส

๓.๙๒

๓๘

๒๖๕๖๗ น.ส. กรณิศา

มากปาน

ม.๖/๗ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

๓.๙๕

๓๙

๒๕๒๕๕ น.ส. นุสบา

แม่นแท้

ม.๖/๙ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ นุ่

๓.๙๕

๔๐

๒๖๕๙๗ นาย รัฐพล

อภิราชจิตร

ม.๖/๑๑ ผลการเรียนสูงสุดในแผนการเรียน Mini
English Program

๓.๙๕

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๘๑๐๕ ด.ช. นิพิฐพนธ์
๒๘๑๒๕ ด.ญ. นริศรา
๒๘๑๖๕ ด.ญ. วิมลสิริ
๒๘๑๗๑ ด.ญ. ฮานา
๒๘๐๕๗ ด.ญ. สุนสิ า
๒๘๑๒๘ ด.ญ. พิชชานันท์
๒๘๑๕๕ ด.ญ. ณัฐกานต์
๒๘๑๓๒ ด.ญ. ศิริลักษณ์
๒๘๑๐๐ ด.ญ. สโรชา
๒๗๘๔๕ ด.ญ. ธัญญเรศ
๒๘๑๔๐ ด.ญ. สุพิชญา
๒๘๑๑๘ ด.ญ. กันต์ฤทัย
๒๘๑๐๔ ด.ช. ทิชาราช
๒๘๐๘๗ ด.ญ. ณัฏฐณิชา
๒๘๐๓๓ ด.ญ. กณิศา
๒๘๐๐๘ ด.ญ. เบญญาภา
๒๘๑๒๑ ด.ญ. ญาณิศา
๒๘๑๓๐ ด.ญ. มินท์มันตา
๒๘๑๐๒ ด.ญ. อภิชญา
๒๘๑๒๖ ด.ญ. ปราณปริยา
๒๘๑๑๓ ด.ช. สุทธิรักษ์
๒๘๐๙๑ ด.ญ. ปภาวรินท์
๒๗๘๔๖ ด.ญ. ธันย์ชนก
๒๘๑๒๙ ด.ญ. แพรวปรียา
๒๗๘๐๕ ด.ญ. ชนาภา

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
ลีทัพไทย
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
เขียวชะอุ่ม
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
บวรนันทเสถียร ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
ลี
ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
บุญเหลือ
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
ไตรวินจิ ศรีสุข
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
เขียวพิมพา
ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
ถือซื่อ
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
อั๋นใจใหญ่
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
ดวงแก้ว
ม.๑/๒ ผลการเรียนดี
สังวาลย์
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
เฉลิมไทย
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
วงศ์คารัตน์
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
แสงแมงทับ
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
แซ่เลี่ยง
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
เหล่ากาสี
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
วัฒนธรรมธร
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
วราอริยฐานนท์
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
แมนผดุง
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
สุรินทร์ศรีรัตน์
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
ภาษี
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
ปาสานะเก
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
อุ่ยตระกูล
ม.๑/๒ ผลการเรียนดี
ทองพิทักษ์
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
รงค์สุวรรณ
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๖
๓.๙๖
๓.๙๖
๓.๙๕
๓.๙๕
๓.๙๕
๓.๙๕
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๘๙
๓.๘๙
๓.๘๙
๓.๘๙
๓.๘๙

ลำดับ
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๘๐๙๓ ด.ญ. แพรวา
๒๘๑๖๐ ด.ญ. แพรวา
๒๘๐๑๘ ด.ญ. สุทธิดา
๒๘๑๓๑ ด.ญ. วัลยา
๒๘๑๓๘ ด.ญ. สุทธดา
๒๘๐๕๓ ด.ญ. ศุภนิมิตร
๒๘๐๐๔ ด.ญ. ขวัญพนิดา
๒๘๐๙๕ ด.ญ. พิมพกานต์
๒๗๙๑๒ ด.ช. เพชร
๒๘๑๑๕ ด.ช. อนพัทย์
๒๘๒๑๔ ด.ญ. นวพรรณ
๒๗๘๑๖ ด.ญ. รีญ่า
๒๘๐๔๗ ด.ญ. มนัสธินนั ท์
๒๗๘๒๒ ด.ญ. อริสรา
๒๘๐๑๗ ด.ญ. สรชา
๒๘๐๑๕ ด.ญ. วิศิษฏ์สิริ
๒๘๐๐๖ ด.ญ. ชิดชนก
๒๗๘๔๗ ด.ญ. ธิดาทิพย์
๒๘๑๕๓ ด.ญ. ชิสา
๒๘๐๔๖ ด.ญ. พิมพ์ชนก
๒๗๘๖๐ ด.ญ. สุธิดา
๒๘๐๙๘ ด.ญ. วันวิสา
๒๘๐๕๖ ด.ญ. สิรินดา
๒๗๙๓๐ ด.ญ. บุษมาวรรณ
๒๗๘๘๐ ด.ญ. กชกร

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
มูลสาร
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
เลี่ยมอ๋อ
ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
อั๋นใจใหญ่
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
สิริลักษมิกุล
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
กันทะตั๋น
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
คาภีร์ทอง
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
ศรีเดช
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
หวังดี
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
ศิริไพบูลย์
ม.๑/๔ ผลการเรียนดี
กันทาทา
ม.๑/๙ ผลการเรียนดี
มณีรัตน์
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
เค สัจจานันดานิ
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
ถิ่นวงษ์ม่อม
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
สีเหลือง
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
แวงดา
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
จันสีนะ
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
สืบสายลา
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
สิวะตรีศรศิลป์
ม.๑/๒ ผลการเรียนดี
เจากสิกร
ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
อุบล
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
เลิศบุรุษ
ม.๑/๒ ผลการเรียนดี
ฤกษ์ใหญ่
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
กางแก้ว
ม.๑/๗ ผลการเรียนดี
ธัญญพันธ์
ม.๑/๔ ผลการเรียนดี
โพธิ์เงิน
ม.๑/๓ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๘๙
๓.๘๗
๓.๘๗
๓.๘๗
๓.๘๗
๓.๘๖
๓.๘๖
๓.๘๖
๓.๘๔
๓.๘๔
๓.๘๓
๓.๘๓
๓.๘๑
๓.๘๑
๓.๘๑
๓.๘๑
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๗๘
๓.๗๘
๓.๗๘
๓.๗๘
๓.๗๗

ลำดับ
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
๒๘๐๑๔ ด.ญ. วรรณนิสา
วารีสอาด
ม.๑/๖ ผลการเรียนดี
๒๗๘๑๔ ด.ญ. มัณฑนา
วันซวง
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
๒๗๗๘๓ ด.ช. กฤตพจน์
ราไพ
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
๒๘๐๘๓ ด.ญ. ชนากานต์
ศรีชาวนา
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
๒๗๘๐๓ ด.ญ. จันทร์เจ้า
เฉลียวไว
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
๒๗๙๒๒ ด.ญ. เกสรา
พงไพล
ม.๑/๔ ผลการเรียนดี
๒๗๘๐๘ ด.ญ. ณัฏฐิกาพร
เเย้มกลิ่น
ม.๑/๑ ผลการเรียนดี
๒๘๐๗๒ ด.ช. วีรวัฒน์
ตั้งเลิศปัญญา
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
๒๘๐๗๖ ด.ช. สิทธิโชค
มุง่ หมาย
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
๒๘๐๘๒ ด.ญ. จิรนันท์
จันทร์เกตุ
ม.๑/๘ ผลการเรียนดี
๒๘๑๕๒ ด.ญ. ชวัลนุช
พฤกษจารูญ
ม.๑/๑๐ ผลการเรียนดี
๒๗๙๗๗ ด.ญ. วริยา
โพธิ์นมิ่ แดง
ม.๑/๕ ผลการเรียนดี
๒๗๙๒๑ ด.ญ. กิตติมา
เชิดแสง
ม.๑/๔ ผลการเรียนดี
๒๗๕๐๘ ด.ญ. กรกนก
เพชรโกษาชาติ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๕๗๕ ด.ญ. พรธิดา
เหมือนตา
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
๒๗๖๔๗ ด.ช. พงศพิชาญ
อุณหพัฒน
ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
๒๗๖๓๕ ด.ญ. สุนนั ทา
เกรียรัมย์
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
๒๗๕๗๐ ด.ญ. ปอรตรี
พุ่มจันทร์
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
๒๗๕๒๘ ด.ญ. รวินนั ท์
ลาคงคา
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๕๑๗ ด.ญ. ประภาพรรณ สามารถ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๕๐๒ ด.ช. ภานุพงศ์
จาปางาม
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๖๒๓ ด.ญ. พราวภัสรา
แจ่มกลิ้ง
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
๒๗๕๐๖ ด.ช. ศิรวิชญ์
ผาสุข
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๕๓๗ ด.ญ. อรวรรณ
มัง่ ศิลป์
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
๒๗๖๒๙ ด.ญ. วรัญญา
ศรีดี
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๙๙
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๖
๓.๙๖
๓.๙๖
๓.๙๖

ลำดับ
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๗๖๖๘ ด.ญ. สุชาดา
๒๗๕๒๑ ด.ญ. ปาริชาติ
๒๗๕๑๐ ด.ญ. จิระชยา
๒๗๕๒๕ ด.ญ. พัชราภาณ์
๒๗๕๓๔ ด.ญ. ศุภาพรรรณ
๒๗๕๘๘ ด.ญ. อัจฉรา
๒๗๕๐๐ ด.ช. ปรมี
๒๗๖๖๕ ด.ญ. เมธาวี
๒๗๕๖๔ ด.ญ. ณัฐชยา
๒๗๖๑๕ ด.ญ. ชลนา
๒๗๖๑๘ ด.ญ. ทิฆมั พร
๒๗๔๙๕ ด.ช. ฐนกร
๒๗๕๗๖ ด.ญ. พิมพิศา
๒๗๖๑๗ ด.ญ. ณัฐกานต์
๒๘๑๗๕ ด.ญ. สิริลักษณ์
๒๗๕๔๒ ด.ช. ดวิษ
๒๗๕๐๗ ด.ญ. กนกวรรณ
๒๗๖๒๘ ด.ญ. ลลิตา
๒๗๕๗๘ ด.ญ. แพรวพรรณ
๒๗๖๕๗ ด.ญ. นภสร
๒๗๖๓๖ ด.ญ. สุนษิ า
๒๗๖๓๒ ด.ญ. ศุจินธรา
๒๗๖๕๓ ด.ช. เอกดนัย
๒๗๕๓๐ ด.ญ. รอสมี
๒๗๕๘๒ ด.ญ. ศรินยานันท์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
ทองปลิว
ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
เมืองนาม
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
ทะเลน้อย
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
คงวงษ์
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
นาวีนวคุณ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
แสงทอง
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
หมืน่ ตุ้ม
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
อมรมธุรพจน
ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
ขาน้อย
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
สุทธิรักษ์
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
มาแก้ว
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
สายสุวรรณ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
นาเมืองรักษ์
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
ขุนศรี
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
สุดใจ
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ลาภกระจ่าง
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
และสง่า
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
อรัญเวศ
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ไชยสิทธิ์
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
โภคสมบัติ
ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
ศักดิ์ศรีชัย
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ดวงสูงเนิน
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
โชคชัยเจริญลาภ ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
ซมมิน
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
จันทร์รุ่ง
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๙๕
๓.๙๔
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๙๐
๓.๘๙
๓.๘๘
๓.๘๘
๓.๘๘
๓.๘๘
๓.๘๗
๓.๘๖
๓.๘๖
๓.๘๖
๓.๘๕
๓.๘๕

ลำดับ
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๗๖๑๐ ด.ญ. กัลยา
๒๗๖๐๔ ด.ช. มนตรี
๒๗๕๒๗ ด.ญ. มิรันตี
๒๗๕๘๗ ด.ญ. อภิรตา
๒๗๕๗๙ ด.ญ. ไพจิตรา
๒๗๖๑๖ ด.ญ. ฐิติกา
๒๗๕๐๙ ด.ญ. กวิสรา
๒๗๕๑๖ ด.ญ. ถิรรัตน์
๒๗๕๘๖ ด.ญ. สุวนันท์
๒๗๖๑๓ ด.ญ. คริชาพร
๒๗๕๕๑ ด.ช. เมธี
๒๗๔๙๑ ด.ช. กนธี
๒๗๕๒๔ ด.ญ. พริมา
๒๗๕๘๕ ด.ญ. ศุภสิ รา
๒๗๕๖๒ ด.ญ. ชุติกาญจน์
๒๗๕๕๘ ด.ญ. จิรภิญญา
๒๗๖๕๙ ด.ญ. ปวรา
๒๗๖๒๗ ด.ญ. รัญชิตา
๒๗๔๙๗ ด.ช. ทัตธน
๒๗๐๕๔ ด.ญ. อันนา
๒๗๐๓๐ ด.ญ. ญาณา
๒๗๐๐๘ ด.ช. จักรกฤษณ์
๒๗๐๕๑ ด.ญ. อภิษฎา
๒๗๐๔๓ ด.ญ. พรรัมย์ภา
๒๗๐๓๓ ด.ญ. ณัฐณิชา

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
รุ่งมณี
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
จีระมะกร
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ตันเจริญ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
แก้วนพรัตน์
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
หม่อมฤทธิ์
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
ชูชัยวัฒนศักดิ์
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
มิง่ ขวัญ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
เนียมสันเทียะ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
สุขถาวร
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
อินทะโชติ
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ริ้วบารุง
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
มีลาภ
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
สิทธิเนตร
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
จันทร์สิน
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
โฉมตรึก
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
กินเรศ
ม.๒/๘ ผลการเรียนดี
ลิขสิทธิ์พงศ
ม.๒/๑๐ ผลการเรียนดี
มากมี
ม.๒/๙ ผลการเรียนดี
ตะพิมพ์
ม.๒/๗ ผลการเรียนดี
ศรีทิพาธร
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ถนอมชาติ
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
จิระเธียรสิน
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
หยิบรัมย์
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ปินะกาโร
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
เกิดนิคม
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๘๓
๓.๘๒
๓.๘๒
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๗๘
๓.๗๘
๓.๗๗
๓.๗๗
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๕
๓.๙๓
๓.๙๓

ลำดับ
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๗๐๕๖ ด.ญ. คินตามณี
๒๗๐๓๗ ด.ญ. ธนพร
๒๗๐๖๖ ด.ช. ฤทธิเดช
๒๗๐๔๐ ด.ญ. นริสรา
๒๗๐๔๕ ด.ญ. เพชรใส
๒๗๐๔๔ ด.ญ. พลอยรัตน์
๒๗๐๐๙ ด.ช. ฐิตินนั ท์
๒๗๐๑๑ ด.ช. ณัฏฐชัย
๒๗๐๖๙ นาย สรวิชญ์
๒๗๐๒๙ น.ส. ซินเหล่ย
๒๗๐๘๖ ด.ญ. กมลวรรณ
๒๗๐๑๒ ด.ช. เดชาธร
๒๖๙๙๔ ด.ญ. ศรัณยา
๒๗๐๔๗ ด.ญ. มุทิตา
๒๗๐๒๖ ด.ช. ศิริรัฐพงศ์
๒๖๙๗๑ ด.ญ. จินดา
๒๗๐๗๗ ด.ญ. นันท์นภัส
๒๗๐๒๘ ด.ญ. จารุพรรณ
๒๗๐๑๕ ด.ช. ธนาธิป
๒๗๐๕๒ ด.ญ. อรนภา
๒๗๐๑๙ ด.ช. พงศ์ธร
๒๗๐๘๓ ด.ญ. ศรีรัตน์
๒๗๐๓๔ ด.ญ. ณัฐสุดา
๒๖๙๓๑ ด.ญ. โชติกา
๒๗๐๕๐ น.ส. ศศิธร

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
สิริวิชชุพงศ์
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
เพ็ชรทิพย์
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
บุญศรีนกุ ุล
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
ทันเที่ยง
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
จันทร์เรือง
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ไวเวอร์
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
สอนโคตร
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ทองปาน
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
สีกะชา
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
เฉิน
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
มัน่ ที่สุด
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
ครุผาด
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
คาภูเวียง
ม.๓/๘ ผลการเรียนดี
รัตนวงค์
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ขิมทอง
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
อีดิฟก แซมเซีย
ม.๓/๘ ผลการเรียนดี
โคตะนนท์
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
จารุมาศ
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
แสงสว่าง
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
เนตรสาร
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
แสงผลึก
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
นาบัทม์
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
ทับทวี
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
มณีโชติ
ม.๓/๗ ผลการเรียนดี
ปรุงทองดี
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี

ผลงำน

GPA
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๒
๓.๙๑
๓.๙๐
๓.๘๘
๓.๘๖
๓.๘๕
๓.๘๕
๓.๘๔
๓.๘๔
๓.๘๔
๓.๘๔
๓.๘๓
๓.๘๓
๓.๘๒
๓.๘๑
๓.๘๑
๓.๘๑
๓.๘๑

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
สกุล
ชัน้
ผลงำน
แข็งขัน
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
วรรณโสภณ
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
ภิรมย์จตุรภัทร
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
วอลโก
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
อุดมโชค
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
ชุมแสงเยาวรัตน์
ม.๓/๘ ผลการเรียนดี
มาสเสมอ
ม.๓/๙ ผลการเรียนดี
อินแดน
ม.๓/๘ ผลการเรียนดี
พงษ์อุดม
ม.๓/๑๐ ผลการเรียนดี
โสดา
ม.๔/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

ลำดับ
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๗๐๔๖ ด.ญ. มนัญชยา
๒๗๐๑๗ ด.ช. นพณัฐ
๒๗๐๖๔ ด.ช. กัณฒณัฎฐ์
๒๗๐๔๑ ด.ญ. ปรียา
๒๗๐๗๖ ด.ญ. ณัฐนิชา
๒๖๙๙๑ ด.ญ. รวินท์นภิ า
๒๗๐๒๕ ด.ช. ศรนรินทร์
๒๗๐๐๒ ด.ญ. อัญชนา
๒๗๐๖๘ ด.ช. วรปกรณ์
๒๖๔๕๐ น.ส. สิริยา

GPA
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๗๗
๓.๗๖
๓.๗๖
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๙๘

๑๖๑

๒๖๔๔๙ น.ส. สมิตานันท์

วิเศษศรี

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๖

๑๖๒

๒๖๔๕๓ น.ส. สุธินี

ฮวดคันทะ

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๓

๑๖๓

๒๖๔๔๘ น.ส. วาสนา

แม่นแท้

ม.๔/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๙

๑๖๔

๒๖๔๑๓ นาย ณัฏฐชัย

คัมภีรภาพ

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๗

๑๖๕

๒๗๖๗๔ น.ส. จีรารัชน์

อามาตย์มนตรี

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๕

๑๖๖

๒๖๔๓๖ น.ส. นริศรา

อ่อนจันทร์

ม.๔/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๑

๑๖๗

๒๖๔๘๕ น.ส. ศวรรยา

สพสิงห์

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๗๙

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๑๖๘ ๒๗๗๐๐ น.ส. กฤติมา
เชาวน์ดี
ม.๔/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

GPA
๓.๗๙

๑๖๙

๒๖๓๔๗ น.ส. รุ่งทิวา

ดุกล่อง

ม.๔/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๗๘

๑๗๐

๒๖๓๖๘ นาย ปิยะ

กองศรี

ม.๔/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๗๖

๑๗๑

๒๗๗๒๐ น.ส. กนกพร

แก้วเขียว

ม.๔/๔ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๙๑

๑๗๒

๒๗๗๓๗ นาย กิตติธัช

จันทรไกรทอง

ม.๔/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๒

๑๗๓

๒๖๔๔๑ น.ส. พิชญธิดา

นามโส

ม.๔/๔ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๐

๑๗๔

๒๖๓๘๑ น.ส. ณิชากรณ์

แก้วสมบัติ

ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๙๖

๑๗๕

๒๗๗๕๓ น.ส. บัณฑิตา

อวยพร

ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๙๐

๑๗๖

๒๖๓๕๒ น.ส. วราเพชร

ฟุ้งสาธิต

ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๘

๑๗๗

๒๖๒๙๘ น.ส. ภัณฑิรา

เงินเต็มเปีย่ ม

ม.๔/๘ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๘

๑๗๘

๒๖๓๖๒ นาย ณัฐวรรธน์

รัตนรุ่งเรืองชัย

ม.๔/๘ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๘

๑๗๙

๒๖๐๕๙ นาย ชัยภัทร

จุลกวัฒน์

ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๘

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๑๘๐ ๒๖๔๓๘ น.ส. นันท์นลิน
ตันรัตนาวงศ์
ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

GPA
๓.๘๘

๑๘๑

๒๖๓๘๕ น.ส. ปนัสยา

เมืองรอด

ม.๔/๗ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๒

๑๘๒

๒๗๗๖๙ น.ส. บิงบิง

หาน

ม.๔/๘ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๗๙

๑๘๓

๒๖๓๙๔ น.ส. วนิจดา

คานนท์

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๙๖

๑๘๔

๒๖๓๐๕ น.ส. สุภคั กานต์

ยาเที่ยง

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๙๖

๑๘๕

๒๖๔๒๙ น.ส. ณัฐฐินนั ท์

โพธิ์แก้ว

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๙๖

๑๘๖

๒๗๗๗๕ น.ส. อาลีนา่

ชิซูยะ

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๙๐

๑๘๗

๒๖๔๒๓ น.ส. กรรชนก

กรุงแก้ว

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๘

๑๘๘

๒๖๓๔๔ น.ส. ปรียา

ศรีชัย

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๘

๑๘๙

๒๖๔๓๙ น.ส. พรชนิตว์

แปนบ้าน

ม.๔/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๗๗

๑๙๐

๒๖๓๓๒ น.ส. ชนัญนิษฐ์

ทองนาคหุน่

ม.๔/๑๐ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา)

๓.๗๕

๑๙๑

๒๕๗๘๒ นาย ภูวดล

จันทร์สุข

ม.๕/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๘

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๑๙๒ ๒๕๘๓๗ น.ส. กวินทิพย์
เปลี่ยนสกุล
ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

GPA
๓.๙๔

๑๙๓

๒๕๘๙๘ น.ส. อัจฉรา

กงชัยภูมิ

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๓

๑๙๔

๒๗๐๙๓ น.ส. พันธกานต์

สิทธิมัย

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๓

๑๙๕

๒๗๑๐๒ น.ส. นภสร

แซ่ลี

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๙

๑๙๖

๒๕๘๖๐ น.ส. ภควดี

พรหมพานิช

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๔

๑๙๗

๒๕๘๘๓ น.ส. ฐิตารีย์

ลาธารหิรัญกุล

ม.๕/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๔

๑๙๘

๒๕๘๕๓ น.ส. พชรมน

มีเดช

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๔

๑๙๙

๒๗๑๐๗ น.ส. อาภาภัทร

แก้วบรรจง

ม.๕/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๑

๒๐๐

๒๗๗๕๙ นาย เจษฎา

ทองศรีเพชร

ม.๕/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๑

๒๐๑

๒๕๘๑๔ น.ส. หทัยภัทร

ทรัพย์สมบูรณ์

ม.๕/๔ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๗๕

๒๐๒

๒๕๗๔๘ น.ส. ณัฐนิช

แย้มนาก

ม.๕/๔ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๗๕

๒๐๓

๒๕๖๔๙

ช่วยขิต

ม.๕/๖ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาผรั่งเศส)

๓.๘๘

น.ส. ธีรนาฎ

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๐๔ ๒๕๘๙๖ น.ส. ศศิกานต์
ภูเ่ ย็น
ม.๕/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

GPA
๓.๙๐

๒๐๕

๒๕๗๔๖

น.ส. ณัฐกฤตา

มณีโชติ

ม.๕/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๖

๒๐๖

๒๕๘๔๕

น.ส. นภัส

นะคะสอน

ม.๕/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๒

๒๐๗

๒๕๘๑๕

น.ส. อภาวดี

อยู่เพ็ชร

ม.๕/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๗๙

๒๐๘

๒๗๑๘๘

น.ส. อรณิชา

ศรีสิงห์

ม.๕/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๘๕
Program )

๒๐๙

๒๗๑๘๖

น.ส. พิชญา

พรหมพงษ์

ม.๕/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๗๙
Program )

๒๑๐

๒๗๑๘๔

นาย ปาฏิหาริย์

แซ่หวัง

ม.๕/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๗๙
Program )

๒๑๑

๒๕๒๖๑

น.ส. มณฑิราลัย

วิชกรรม

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๔

๒๑๒

๒๕๒๒๙

นาย ตฤณ

ตั้งนรารัชชกิจ

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๒

๒๑๓

๒๕๒๕๔

น.ส. นัฐกานต์

ศรีบวั เอี่ยม

ม.๖/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๑

๒๑๔

๒๕๒๔๙

น.ส. ธนพร

ชนะสอน

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๙๐

๒๑๕

๒๕๒๘๔

นาย พงศ์ภรณ์

ปรียาภรณ์มารวิช

ม.๖/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๙

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๑๖ ๒๕๒๔๔ น.ส. ชิดชนก
ชูสุวรรณ
ม.๖/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

GPA
๓.๘๘

๒๑๗

๒๕๒๙๕

น.ส. กัญญาภัค

สุขเกษม

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๖

๒๑๘

๒๕๑๒๗

นาย ธีรวุฒิ

ทองปาน

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๕

๒๑๙

๒๖๕๓๗

น.ส. อรนภา

พุทธรัตน์

ม.๖/๓ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๕

๒๒๐

๒๕๓๐๐

น.ส. พิตตินนั ท์

รัชวงษ์

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๓

๒๒๑

๒๕๒๗๐

น.ส. สุกัญญา

ศึกษา

ม.๖/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๓

๒๒๒

๒๕๑๕๐

น.ส. นวพร

มักกิจ

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๒

๒๒๓

๒๔๙๖๗

น.ส. สิรญา

วงศ์ราพันธ์

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๘๐

๒๒๔

๒๕๒๓๕

นาย พิชญุตม์

รัตนมงคล

ม.๖/๒ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๗๖

๒๒๕

๒๕๒๔๐

น.ส. ขวัญนภา

ดวงมาลา

ม.๖/๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

๓.๗๕

๒๒๖

๒๕๒๕๒

น.ส. นลินทิพา

สว่างอารมย์

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๙๗

๒๒๗

๒๕๒๖๔

น.ส. รวิกานต์

จูฑะลิขิตวงศ์

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๙๕

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๒๘ ๒๕๑๕๖ น.ส. ปลายฟ้า
รอดทับ
ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

GPA
๓.๙๑

๒๒๙

๒๕๒๔๖

น.ส. ณัฐมล

จันทรศรี

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๙

๒๓๐

๒๕๒๔๒

น.ส. ชนัญชิดา

เนือ่ งจานงค์

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๙

๒๓๑

๒๕๒๖๖

น.ส. รอยพิมพ์

ศิริพุฒ

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๗

๒๓๒

๒๕๑๔๘

น.ส. ดวงดาว

กามูล

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๕

๒๓๓

๒๕๓๐๖

น.ส. ไอรดา

ปันนศิริ

ม.๕/๔ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๕

๒๓๔

๒๕๒๖๕

น.ส. รสกร

เรืองกัณฑ์

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๒

๒๓๕

๒๕๑๖๐

น.ส. ภูริตา

ตั้งเพียร

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๒

๒๓๖

๒๕๑๔๑

น.ส. ขนิษฐา

โภคา

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๘๑

๒๓๗

๒๕๒๕๖

น.ส. ปราณรวี

นิลบุตร

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๗๙

๒๓๘

๒๕๑๕๓

น.ส. บงกชรัตน์

วาปิทะ

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๗๘

๒๓๙

๒๔๙๑๗

น.ส วริศรา

สายประยงค์

ม.๖/๕ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

๓.๗๖

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๔๐ ๒๕๑๙๐ น.ส. เกวลิน
ยังประเสริฐกุล
ม.๖/๖ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาผรั่งเศส)

GPA
๓.๗๗

๒๔๑

๒๖๕๔๐

น.ส. สาธวี

แซ่ย่าง

ม.๖/๘ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน)

๓.๘๙

๒๔๒

๒๕๒๑๗

น.ส. วรรณิศา

วงษ์ประเสริฐ

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๙๒

๒๔๓

๒๕๐๕๙

น.ส. ปทิตตา

ทาทอง

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๙

๒๔๔

๒๔๙๗๑

น.ส. อธิชา

มีพงษ์

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๘

๒๔๕

๒๕๒๕๐

น.ส. ธิติญา

ปะชัยภูมิ

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๗

๒๔๖

๒๕๒๔๗

น.ส. ณัฐสุดา

ไสวงาม

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๔

๒๔๗

๒๕๒๑๕

น.ส. รัมภา

หมดห่วง

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๒

๒๔๘

๒๔๘๔๔

นาย ศิริศักดิ์

พิมพ์อุบล

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๘๐

๒๔๙

๒๕๑๕๒

น.ส. เบญญาภา

ทองพิทักษ์

ม.๖/๙ ผลการเรียนดี (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ภาษาญีป่ นุ่ )

๓.๗๕

๒๕๐

๒๖๕๙๖

นาย รวิพล

ว่องวันดี

ม.๖/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๙๔
Program )

๒๕๑

๒๖๖๐๐

น.ส. ณัฏฐ์ณิชชา

ภิรมย์จตุรภัทร

ม.๖/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๙๒
Program )

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (ผลกำรเรียนดี)
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
GPA
๒๕๒ ๒๖๖๐๒ น.ส. สิรีธร
ศิริวรรณพร
ม.๖/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๙๒
Program )
๒๕๓

๒๕๒๘๑

นาย ชัยวัฒน์

ราศรี

ม.๖/๑๑ ผลการเรียนดี (แผนการเรียน Mini English ๓.๗๘
Program )

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๑ ๒๗๗๙๕ ด.ข. พศิน
ก๋งอุบล
ม.๑/๑ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน แอโร
บิก การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘
กีฬา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒

๓

๔

๕

๖

๒๖๖๔๖ ด.ญ. พรเพชร

๒๖๙๑๗ นาย วรพล

๒๖๖๓๕ ด.ญ. ณัฏฐณิชา

๒๖๖๕๔ ด.ญ. อัญธิกา

๒๖๑๐๙ นาย ฐาปกรณ์

ทันเพราะ

ตรีพานิช

จารุวนากุล

สังข์กระจ่าง

ชะรินทร์

ม.๓/๑ รางวัล ๒ เหรียญทองแดง ประเภท Solo ๑๖
Yrs & Below Standard Waltz และ
ประเภทSolo ๑๖ Yrs & Below Standard
Tango จากการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ
รายการ The ๘th Singapore Open Dance
Championship ๒๐๑๘ ณ ประเทศสิงคโปร์

กีฬา

ม.๓/๗ รางวัลอันดับสาม รุ่นอายุ ๑๕ ปีชายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน รายการ OBEC
Youth Street Basketball ๒๐๑๘ Inspired
by Thai Pbs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

กีฬา

ม.๓/๗ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน แอโร
บิก การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กีฬา

ม.๓/๗ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน แอโร
บิก การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กีฬา

ม.๔/๖ รางวัลอันดับสาม รุ่นอายุ ๑๕ ปีชายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน รายการ OBEC
Youth Street Basketball ๒๐๑๘ Inspired
by Thai Pbs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

กีฬา

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๗ ๒๖๑๒๐ นาย พันตรี
อินทนุพัฒน์
ม.๔/๙ รางวัลอันดับสาม รุ่นอายุ ๑๕ ปีชายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน รายการ OBEC
Youth Street Basketball ๒๐๑๘ Inspired กีฬา
by Thai Pbs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
๘

๒๕๗๓๕ นาย หาญณรงค์

ขันติวงศ์

ม.๕/๔ รางวัลชนะเลิศ รายการวัดประดู่ในทรงธรรม
FA CUP ครั้งที่ ๑

กีฬา

๙

๒๕๘๑๘ นาย ฐณาวัฒณ์

เพชรตะกั่ว

ม.๕/๔ รางวัลชนะเลิศ รายการวัดประดู่ในทรงธรรม
FA CUP ครั้งที่ ๑

กีฬา

๑๐

๒๖๙๐๖ ด.ช. จิตรภาณุ

ศรีแสนตอ

ม.๓/๗ ๑) รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขัน
A-math ม.ต้น ชาย รายการอีซีซี ครอสเวิร์ด
เกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐
๒) รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ๓) รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รายการการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ - ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ

คณิตศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๑๑
๒๗๐๒๕ ด.ช. ศรนรินทร์ มาสเสมอ
ม.๓/๙ ๑) รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขัน
A-math ม.ต้น ชาย รายการอีซีซี ครอสเวิร์ด
เกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐
๒) รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
คณิตศาสตร์
การศึกษา ครั้งที่ ๖๘
๓) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
๑ รายการการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
๑๒

๒๕๗๗๙ นาย พงศธร

พุฒซ้อน

ม.๕/๓ ๑) รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ด้วยคะแนน
๙๗.๙๙ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘
๒) รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๔ (จากผู้เข้า
แข่งขัน ๕๑ โรงเรียน) ด้วยคะแนน ๘๖
รายการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ

คณิตศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๑๓ ๒๖๔๙๘ น.ส. ปราวีณา
รอบคอบ
ม.๖/๑ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรีสากล จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี
๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๒๕๑๓๒ นาย ปรัญชัย

๒๕๒๔๘ น.ส. ณิชกานต์

๒๕๒๖๖ น.ส. รอยพิมพ์

๒๕๒๕๐ น.ส. ธิติญา

สวัสดี

นภจร

ศิริพุฒ

ปะชัยภูมิ

หมำยเหตุ

ดนตรี

ม.๖/๒ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรีสากล
จากการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

ดนตรี

ม.๖/๕ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรีสากล
จากการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

ดนตรี

ม.๖/๕ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรีสากล
จากการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

ดนตรี

ม.๖/๙ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรีสากล
จากการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

ดนตรี

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๑๘
๒๖๙๑๓ ด.ช. พงศภัค
สุทธิกฤติยาพร ม.๓/๓ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Cover Dance
ในการแข่งขัน The ๗th Bangkok
International Dance Challenge ๒๐๑๘ ณ นันทนาการ
การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ
๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๖๙๔๘ น.ส. สุชาวดี

๒๖๙๒๕ น.ส. กมลชนก

๒๖๘๔๔ น.ส. พิมลวรรณ

๒๕๗๔๐ น.ส. จิรดา

เทียมเลิศ

ตันมีสุข

ขยันขาย

กาดา

ม.๓/๔ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Cover Dance
ในการแข่งขัน The ๗th Bangkok
International Dance Challenge ๒๐๑๘ ณ
การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ

นันทนาการ

ม.๓/๕ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Cover Dance
ในการแข่งขัน The ๗th Bangkok
International Dance Challenge ๒๐๑๘ ณ
การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ

นันทนาการ

ม.๓/๕ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Cover Dance
ในการแข่งขัน The ๗th Bangkok
International Dance Challenge ๒๐๑๘ ณ
การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ

นันทนาการ

ม.๕/๒ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี / ๒) เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขัน ราวงมาตรฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๒๓ ๒๕๔๘๒ นาย พชรพล
เกาะแก้ว
ม.๕/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี / ๒) เป็นตัวแทนเข้า นาฏศิลป์
แข่งขัน ราวงมาตรฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
๒๔

๒๕

๒๕๕๐๓ น.ส. พลอย

๒๕๐๒๘ นาย ตรีภพ

บุง้ ทอง

ขาพวง

ม.๕/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี / ๒) เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขัน ราวงมาตรฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๖/๑ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี / ๒) เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขัน ราวงมาตรฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๒๖ ๒๕๒๐๐ น.ส. ดวงหทัย
ยาใจ
ม.๖/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี / ๒) เป็นตัวแทนเข้า นาฏศิลป์
แข่งขัน ราวงมาตรฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๒๗๕๗๘ ด.ญ. แพรวพรรณ ไชยสิทธิ์

๒๗๕๘๒ ด.ญ. ศรินยานันท์

๒๖๔๒๕ น.ส. เกวลิน

๒๕๗๘๒ นาย ภูวดล

จันทร์รุ่ง

คงตางาม

จันทร์สุข

ม.๒/๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสด
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ เข้ารับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ภาษาไทย

ม.๒/๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสด
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ เข้ารับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

ภาษาไทย

ม.๔/๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งบท
กลอน ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานวันสุนทรภู่
กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๙ ประจาปี
๒๕๖๑

ภาษาไทย

ม.๕/๒ ๑) ผ่านรอบแรกฟิสิกส์โอลิมปิค ส.อ.ว.น ๒)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๔-ม.๖

วิทยาศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๓๑
๒๗๑๑๐ นาย กิติพงศ์
เรืองยศ
ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง ๒) เข้ารอบชิงขนะเลิศจรวด
ขวดน้าระดับประเทศครั้งที่ ๑๗ ประเภทความ วิทยาศาสตร์
ไกล ๓) รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสิง
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๒๕๖๑๓ น.ส. สุทธิดา

๒๕๘๒๔ นาย นัฐกาล

๒๕๘๒๗ นาย ภูมิสิทธิ์

๒๕๘๔๓ น.ส. นนทพร

๒๕๗๗๕ นาย ธฤตวัน

หงษ์ศรี

ทัพภูธร

แซ่ทู่

หอมหวล

วงศ์หล่อ

ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง

วิทยาศาสตร์

ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง

วิทยาศาสตร์

ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง

วิทยาศาสตร์

ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง

วิทยาศาสตร์

ม.๕/๒ ๑) ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ประเภทความไกล
รอบภาคกลาง

วิทยาศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๓๗
๒๗๙๓๙ ด.ญ. สมิตา
เมธาธนพัฒน์
๑/๔ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ ดนตรี
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓๘

๓๙

๒๗๙๙๔ ด.ช. รัตนวุฒิ

๒๔๘๒๘ นาย จิรวัฒน์

อุทัย

ศิลปักษา

๑/๖ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการ
แสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๒) รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาค
ตะวันออก

ดนตรี

ดนตรี

เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๔๐
๒๔๘๔๗ นาย สิทธินนท์
บุญพันธ์
๖/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการ
แสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๒) รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงตลก
ดนตรี
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
๔๑

๒๔๘๓๒ นาย ดิศรณ์

พรมดี

๖/๑๐ ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการ
แสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๒) รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาค
ตะวันออก

ดนตรี

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๑ ๒๗๑๙๖ ด.ช. ธนเดช
ศรีสุข
ม.๒/๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการวัดประดู่
กีฬา
ในทรงธรรม FA CUP ครั้งที่ ๑
๒

๒๖๘๓๒ นาย อามีร

เลาะเหม็ง

ม.๓/๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการวัดประดู่
ในทรงธรรม FA CUP ครั้งที่ ๑

กีฬา

๓

๒๖๘๕๗ นาย ณัฐพล

ศรีปราชญ์

ม.๓/๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการวัดประดู่
ในทรงธรรม FA CUP ครั้งที่ ๑

กีฬา

๔

๒๖๒๒๔ นาย รัฐพล

แก้วเชียงกุล

ม.๔/๑๐รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล ๓ คน รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย
รายการ กีฬานวลนรดิศ ๑๒๘ ปี ประจาปี
๒๕๖๑

กีฬา

ม.๔/๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล ๓ คน รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย
รายการ กีฬานวลนรดิศ ๑๒๘ ปี ประจาปี
๒๕๖๑

กีฬา

พัฒนสมบัติสกุล ม.๔/๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
e-Sports รายการ UTCC ROV
CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘

กีฬา

๕

๖

๗

๘

๒๗๗๗๐ นาย กล้าณรงค์

๒๖๓๑๙ นาย ภาดล

๒๕๒๓๕ นาย พิชญุตม์

๒๔๘๘๒ นาย ทรัพย์ตะวัน

บรรดาศักดิ์

รัตนมงคล

วรรณวิจิตร

ม.๖/๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
e-Sports รายการ UTCC ROV
CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘

กีฬา

ม.๖/๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
e-Sports รายการ UTCC ROV
CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘

กีฬา

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๙ ๒๔๘๙๓ นาย สุทธิชัย
สุทธิภตู ิ
ม.๖/๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
e-Sports รายการ UTCC ROV
CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘
๑๐

๒๘๑๐๕ ด.ช. นิพิฐพนธ์

๑๑

๒๗๒๗๖ ด.ญ. ปริฉัตร

๑๒

๒๗๖๐๙ ด.ญ. กันติชา

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๒๗๔๖๘ ด.ญ. ชวิศา

๒๗๒๖๖ ด.ญ. จิดาภา

๒๗๖๐๗ ด.ญ. กมลชนก

๒๖๖๑๘ ด.ช. ภูตะวัน

ลีทัพไทย

หมำยเหตุ
กีฬา

ม.๑/๙ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ใจดี

ม.๒/๒ รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๗
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.๑-๓

ดนตรี

ชัยพินจิ

ม.๒/๔ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ม.๒/๖ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ม.๒/๘ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ม.๒/๙ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ม.๓/๑ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

วินจิ ผล

นิบญ
ุ กิจ

จาปาเรือง

เจริญสุข

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๑๗
๒๖๙๕๓ น.ส. อัจฉราพร
ดอนเกษม
ม.๓/๑ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

หมำยเหตุ
ดนตรี

๑๘

๒๖๗๓๗ น.ส. ณิชารีย์

ฮวดเถ็ก

ม.๓/๓ รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๙
แข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.๑ - ๓

ดนตรี

๑๙

๒๖๗๓๒ น.ส. ชนิดาภา

พรมศร

ม.๓/๗ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

ม.๓/๘ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๕ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ดนตรี

๒๐

๒๖๖๔๑ ด.ญ. นันทิยา

จันทรอด

๒๑

๒๖๔๕๒ น.ส. สุทธิดา

สงหลา

ม.๔/๑ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๕
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.๔-๖

ดนตรี

๒๒

๒๖๒๔๓ น.ส. นุชนาถ

เพิ่มพูล

ม.๔/๒ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๗ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๔ - ม.๖

ดนตรี

ม.๔/๔ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๗ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๔ - ม.๖

ดนตรี

ทวีพงษ์ไพรัช

ม.๔/๔ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑๒
แข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.๔ - ๖

ดนตรี

แสงวิเชียร

ม.๔/๕ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๗ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๔ - ม.๖

ดนตรี

๒๓

๒๖๒๐๔ น.ส. วิชญาดา

๒๔

๒๗๗๒๖ น.ส. อรปรียา

๒๕

๒๖๔๔๔ น.ส. แพรวา

ปาสานะเก

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๒๖
๒๖๒๐๓ น.ส. วันธกานต์
สุภาพชน
ม.๔/๗ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๗ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๔ - ม.๖
๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๒๕๐๖๒ น.ส. วิมลรัตน์

๒๗๙๖๒ ด.ญ.กันตินนั ท์

๒๘๐๕๖ ด.ญ. สิรินดา

๒๘๐๘๑ ด.ญ. จรัสรัสมิ์

๒๗๓๐๗ ด.ช. พรภิเดช

สามสี

ชูแผน

กางแก้ว

สิรวรรธกุล

เดชราช

หมำยเหตุ
ดนตรี

ม.๖/๙ รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ ๗ ประเภทการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.๔ - ม.๖

ดนตรี

ม.๑/๕ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๑/๗ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๑/๘ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๒/๗ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๓๒ ๒๗๕๒๒ ด.ญ. ปิยะพร
หงษ์จันดา
ม.๒/๗ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี
๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๒๗๕๖๓ ด.ญ. ณัฐกมล

๒๗๖๑๓ ด.ญ. คริชาพร

๒๖๙๓๘ ด.ญ. นาเดียฮ์

๒๖๙๐๒ น.ส. สุภคั จิรา

๒๗๐๕๐ น.ส. ศศิธร

ธีระบุตร

อินทะโชติ

ดือราโอ๊ะ

บุญกังวาลย์

ปรุงทองดี

หมำยเหตุ

นาฏศิลป์

ม.๒/๘ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๒/๙ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ราวงมาตรฐาน จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๓/๗ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๓/๘ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

ม.๓/๙ ๑) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๓๘ ๒๖๐๓๓ น.ส. แอนนิต้า
ลี
ม.๔/๔ ๑) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี
๓๙

๒๖๑๔๒ น.ส. แพรวา

หมำยเหตุ

นาฏศิลป์

ถุงเงิน

ม.๔/๘ ๑) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภท ระบาอนุรักษ์ จากการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นาฏศิลป์
วิชาการ และเทคโนโลยี
๒)
ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

๔๐

๒๗๕๘๒ น.ส. สมิตานันท์

วิเศษศรี

ม.๔/๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที๑่ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ภาษาไทย
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปี
การศึกษา๒๕๖๑

๔๑

๒๗๗๒๘ นาย ไชยา

นรานรัมย์

ม.๔/๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันกางท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๔-ม.๕ มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา๒๕๖๑

ภาษาไทย

๔๒

๒๘๑๐๗ ด.ช. เป็นต่อ

เฮงหลี

ม.๑/๙ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๑-ม.๓

วิทยาศาสตร์

๔๓

๒๗๕๗๕ ด.ญ. พรธิดา

เหมือนตา

ม.๒/๘ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นม.๑-ม.๓
ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๔๔ ๒๗๖๒๑ ด.ญ. นันทกานต์ สัตย์ซื่อ
ม.๒/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑
๔๕

๔๖

๒๗๖๒๓ ด.ญ. พราวภัสรา

๒๖๙๐๘ ด.ช. ณรรฐสิทธิ์

แจ่มกลิ้ง

บุญญกามะ

หมำยเหตุ

วิทยาศาสตร์

ม.๒/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๓/๗ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

๔๗

๒๗๐๒๗ ด.ช. อนุชา

อาจหาญ

ม.๓/๙ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๑-ม.๓

วิทยาศาสตร์

๔๘

๒๗๐๒๙ น.ส. ซินเหล่ย

เฉิน

ม.๓/๙ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นม.๑-ม.๓
ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๓/๙ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นม.๑-ม.๓
ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

๔๙

๒๗๐๔๙ ด.ญ. ศศิการต์

เหมือนสมัย

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
๕๐ ๒๗๐๕๔ ด.ญ. อันนา
ศรีทิพาธร
ม.๓/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑
๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๒๗๐๐๖ ด.ช. กาญพิภพ

๒๗๐๓๖ ด.ญ. แทนใจ

๒๗๐๓๑ ด.ญ. ญาณิศา

๒๗๐๒๐ ด.ช. พนธกร

๒๔๙๖๗ น.ส. สิรญา

สอนไตรแก้ว

ม.๓/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๒

ประเศรษฐานนท์ ม.๓/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑
แพรุ่งโรจน์ทวี

ดวงแก้ว

วงศ์ราพันธ์

หมำยเหตุ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ม.๓/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง ชั้นม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์

ม.๓/๙ เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง ชั้น ม.๑ - ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๖/๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนวิชำกำร (เป็นเลิศด้ำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร)
ลำดับ รหัสนักเรียน
ชือ่
สกุล
ชัน้
ผลงำน
หมำยเหตุ
๕๖ ๒๕๒๒๙ นาย ตฤณ
ตั้งนรารัชชกิจ ม.๖/๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นม.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ปี ๒๕๖๑
๕๗

๒๕๑๗๒ น.ส. อรอมล

โพธิ์สุด

ม.๖/๑ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๔-ม.๖

วิทยาศาสตร์

๕๘

๒๕๒๖๑ น.ส. มณฑิราลัย

วิชกรรม

ม.๖/๑ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๔-ม.๖

วิทยาศาสตร์

๕๙

๒๖๕๑๙ น.ส. ยอแสง

วิทยารัฐ

ม.๖/๒ เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง ชั้นม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๖/๒ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๖/๒ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

ม.๖/๒ เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

๖๐

๖๑

๖๒

๒๕๒๗๐ น.ส. สุกัญญา

๒๕๒๗๑ น.ส. สุวรรณรัตน์

๒๖๕๑๕ นาย เอกลักษณ์

ศึกษา

บุญอยู่

สิทธินามะ

๖๓

๒๖๕๓๗ น.ส. อรนภา

พุทธรัตน์

ม.๖/๓ เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง ชั้นม.๔-๖ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี
๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้ำชื่อ

ด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์
สกุล
ชั้น

ผลงำน
ม.๓/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

ด้ำน

ม.๓/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๓/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๓/๖ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๓/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๔/๑๐ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๔/๖ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๔/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
พัฒนสมบัติสกุล ม.๔/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
อินทนุพัฒน์
ม.๔/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

๑

๒๖๖๔๖ ด.ญ. พรเพชร

ทันเพราะ

๒

๒๖๙๑๓ ด.ช. พงศภัค

สุทธิกฤติยาพร

๓

๒๖๙๔๘ น.ส. สุชาวดี

เทียมเลิศ

๔

๒๖๘๓๒ นาย อามีร

เลาะเหม็ง

๕

๒๖๙๒๕ น.ส. กมลชนก

ตันมีสุข

๖

๒๖๘๔๔ น.ส. พิมลวรรณ ขยันขาย

๗

๒๖๘๕๗ นาย ณัฐพล

ศรีปราชญ์

๘

๒๖๙๑๗ นาย วรพล

ตรีพานิช

๙

๒๖๖๓๕ ด.ญ. ณัฏฐณิชา จารุวนากุล

๑๐

๒๖๖๕๔ ด.ญ. อัญธิกา

สังข์กระจ่าง

๑๑

๒๖๒๒๔ นาย รัฐพล

แก้วเชียงกุล

๑๒

๒๖๑๐๙ นาย ฐาปกรณ์

ชะรินทร์

๑๓

๒๗๗๗๐ นาย กล้าณรงค์ บรรดาศักดิ์

กีฬา

๑๔

๒๖๓๑๙ นาย ภาดล

กีฬา

๑๕

๒๖๑๒๐ นาย พันตรี

๑๖

๒๕๗๓๕ นาย หาญณรงค์ ขันติวงศ์

๑๗

๒๕๘๑๘ นาย ฐณาวัฒณ์ เพชรตะกั่ว

๑๘

๒๕๒๓๕ นาย พิชญุตม์

๑๙

๒๔๘๘๒ นาย ทรัพย์ตะวัน วรรณวิจิตร

๒๐

๒๔๘๙๓ นาย สุทธิชัย

สุทธิภูติ

๒๑

๒๖๖๑๘ ด.ช. ภูตะวัน

เจริญสุข

๒๒

๒๖๙๕๓ น.ส. อัจฉราพร ดอนเกษม

๒๓

๒๖๙๗๓ ด.ญ. ชนิดา

เลิศพันธุเ์ อก

๒๔

๒๖๗๓๗ น.ส. ณิชารีย์

ฮวดเถ็ก

๒๕
๒๖

รัตนมงคล

กีฬา
กีฬา
กีฬา
กีฬา
กีฬา
กีฬา
กีฬา

กีฬา

ม.๕/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๕/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๖/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๖/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี

กีฬา

ม.๖/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬาเกิน ๒ ปี
ม.๓/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

กีฬา

กีฬา
กีฬา
ดนตรี

ม.๓/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๓/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี
ดนตรี

๒๖๗๐๖ นาย กันต์เอนก จิตรนอก

ม.๓/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๓/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

๒๖๗๓๗ น.ส. ณิชารีย์

ม.๓/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ฮวดเถ็ก

ดนตรี
ดนตรี

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้ำชื่อ

ด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์
สกุล
ชั้น

๒๗

๒๖๗๓๕ น.ส. ณัฐกฤตา

บุญลอย

๒๘

๒๖๙๐๓ ด.ญ. สุภัสสรา

จัตุรัส

๒๙

๒๖๗๓๒ น.ส. ชนิดาภา

พรมศร

๓๐

๒๖๖๔๑ ด.ญ. นันทิยา

จันทรอด

๓๑

๒๖๗๙๔ น.ส. ไพลิน

ราชกิจ

๓๒

๒๖๔๕๒ น.ส. สุทธิดา

สงหลา

๓๓

๒๖๒๔๓ น.ส. นุชนาถ

เพิม่ พูล

๓๔

๒๗๗๒๖ น.ส. อรปรียา

ทวีพงษ์ไพรัช

๓๕

๒๖๒๐๔ น.ส. วิชญาดา

ปาสานะเก

๓๖

๒๖๔๔๔ น.ส. แพรวา

แสงวิเชียร

๓๗

๒๖๒๐๓ น.ส. วันธกานต์ สุภาพชน

๓๘

๒๕๖๗๒ นาย ภานุเดช

จั่นบุบผา

๓๙

๒๕๖๗๕ นาย ธนิสร

ศรีพิณ

๔๐

๒๕๖๒๒ นาย ธิติวุฒิ

คาสุข

๔๑

๒๕๘๗๖ นาย ศุภเดช

เชื้ออ่อน

๔๒

๒๕๗๗๐ นาย จิรวิทย์

ใบเงิน

๔๓

๒๕๔๔๖ น.ส. ปาณิสรา

ทองบุญเอียด

๔๔

๒๖๔๙๘ น.ส. ปราวีณา

รอบคอบ

๔๕

๒๕๑๓๒ นาย ปรัญชัย

สวัสดี

๔๖

๒๕๒๔๘ น.ส. ณิชกานต์

นภจร

๔๗

๒๕๒๖๖ น.ส. รอยพิมพ์

ศิริพุฒ

๔๘

๒๕๒๕๐ น.ส. ธิติญา

ปะชัยภูมิ

๔๙

๒๕๐๖๒ น.ส. วิมลรัตน์

สามสี

๕๐

๒๖๙๓๘ ด.ญ. นาเดียฮ์

ดือราโอ๊ะ

๕๑

๒๖๙๐๒ น.ส. สุภัคจิรา

บุญกังวาลย์

๕๒

๒๖๙๘๐ น.ส. ธันยวีร์

จันทร์เอียด

ผลงำน
ม.๓/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๓/๖ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ด้ำน
ดนตรี
ดนตรี

ม.๓/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๓/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๓/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๔/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๔/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๔/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๔/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๔/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๔/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๕/๑๐ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๕/๑๐ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๕/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๕/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๕/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๕/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๖/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๖/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๖/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ม.๖/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๖/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี

ดนตรี

ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี

ม.๖/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรีเกิน ๒ ปี
ม.๓/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

ดนตรี
นาฏศิลป์

ม.๓/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี
ม.๓/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

นาฏศิลป์
นาฏศิลป์

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์
สกุล
ชั้น

ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้ำชื่อ
๕๓

๒๗๐๕๐ น.ส. ศศิธร

ปรุงทองดี

๕๔

๒๖๓๓๗ น.ส. ตรียาภรณ์ สายประยงค์

๕๕

๒๖๐๓๓ น.ส. แอนนิต้า

ลี

๕๖

๒๖๑๔๒ น.ส. แพรวา

ถุงเงิน

๕๗

๒๕๗๔๐ น.ส. จิรดา

กาดา

๕๘

๒๕๔๘๒ นาย พชรพล

เกาะแก้ว

๕๙

๒๕๕๐๓ น.ส. พลอย

บุง้ ทอง

๖๐

๒๕๐๒๘ นาย ตรีภพ

๖๑

๒๕๒๐๐ น.ส. ดวงหทัย

ผลงำน
ม.๓/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี
ม.๔/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

ด้ำน
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์

ม.๔/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี
ม.๔/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

นาฏศิลป์

ม.๕/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี
ม.๕/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

นาฏศิลป์
นาฏศิลป์

ขาพวง

ม.๕/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี
ม.๖/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

ยาใจ

ม.๖/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เกิน ๒ ปี

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์
สกุล
ชั้น

ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้ำชื่อ
๑

๒๗๗๙๕ ด.ข. พศิน

ก๋งอุบล

๒

๒๗๑๙๖ ด.ช. ธนเดช

ศรีสุข

๓

๒๘๑๐๕ ด.ช. นิพิฐพนธ์

ลีทัพไทย

๔

๒๗๒๗๖ ด.ญ. ปริฉัตร

ใจดี

๕

๒๗๒๖๒ ด.ช. อนันดา

ปักษา

๖

๒๗๓๐๘ ด.ช. พุฒิพงศ์

อินทะจักร์

๗

๒๗๖๐๙ ด.ญ. กันติชา

ชัยพินิจ

๘

๒๗๔๖๘ ด.ญ. ชวิศา

วินิจผล

๙

๒๗๔๔๕ ด.ช. เทพฤทธิ์

สิงห์เจริญผล

๑๐

๒๗๒๖๖ ด.ญ. จิดาภา

นิบุญกิจ

๑๑

๒๗๖๐๗ ด.ญ. กมลชนก

จาปาเรือง

๑๒

๒๗๙๖๒ ด.ญ.กันตินันท์

ชูแผน

๑๓

๒๘๐๕๖ ด.ญ. สิรินดา

กางแก้ว

๑๔

๒๘๐๘๑ ด.ญ. จรัสรัสมิ์

สิรวรรธกุล

๑๕

๒๗๓๐๗ ด.ช. พรภิเดช

เดชราช

๑๖

๒๗๕๒๒ ด.ญ. ปิยะพร

หงษ์จันดา

๑๗

๒๗๕๖๓ ด.ญ. ณัฐกมล

ธีระบุตร

๑๘

๒๗๖๑๓ ด.ญ. คริชาพร

อินทะโชติ

ผลงำน
ม.๑/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬา
ม.๒/๑ ช่วยงานกิจกรรมด้านกีฬา ๒ ปี

ด้ำน

ม.๑/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี
ม.๒/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี

ดนตรี

ม.๒/๒ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี
ม.๒/๓ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี

ดนตรี

ม.๒/๔ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี
ม.๒/๖ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี

ดนตรี

ม.๒/๖ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี
ม.๒/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี

ดนตรี

ม.๒/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านดนตรี ๒ ปี
ม.๑/๕ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์

ดนตรี
นาฏศิลป์

ม.๑/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์
ม.๑/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์

นาฏศิลป์

ม.๒/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ๒ ปี
ม.๒/๗ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ๒ ปี

นาฏศิลป์

ม.๒/๘ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ๒ ปี
ม.๒/๙ ช่วยงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ๒ ปี

นาฏศิลป์

กีฬา
กีฬา
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี

นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนผู้นำ
ลำดับ รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ

ชือ่

สกุล

ชัน้

ผลงำน

๑

๒๗๑๐๙ นาย กิตติพงศ์

พรรนิกร

ม.๕/๒

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๒

๒๕๕๗๔ นาย ณัฐพล

ลาภสุขกิจกุล

ม.๕/๖

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๓

๒๕๖๓๐ นาย ภัทรชัย

กลอนสม

ม.๕/๔

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๔

๒๕๗๘๔ นาย วิศรุต

ตรีทองนวล

ม.๕/๕

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๕

๒๕๗๒๐ นาย ธีระศักดิ์

เรืองสา

ม.๕/๙

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๖

๒๕๔๓๐ นาย สิริชัย

ชูแขก

ม.๕/๔

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๗

๒๕๘๒๔ นาย นัฐกาล

ทัพภูธร

ม.๕/๒

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๘

๒๕๘๐๖ น.ส. พัชรี

ทองแท้

ม.๕/๘

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๙

๒๗๙๓๙ ด.ญ. สมิตา

เมธาธนพัฒน์

ม.๑/๔

นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๒๗๕๐๒ ด.ช. ภานุพงศ์

จาปางาม

ม.๒/๗

นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

๒๕๖๓๐ นาย ภัทรชัย

กลอนสม

ม.๕/๔

นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๒

๒๕๒๒๙ นาย ตฤณ

ตั้งนรารัชชกิจ

ม.๖/๑

นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

หมำยเหตุ

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนผู้นำ
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๗๘๐๕ ด.ญ. ชนาภา
๒๗๘๕๓ ด.ญ. ยุวดี
๒๗๘๙๒ ด.ญ. พัชราภรณ์
๒๗๙๗๓ ด.ญ. ปัณณธร
๒๘๐๐๔ ด.ญ. ขวัญพนิดา
๒๘๐๒๘ ด.ช. พิชชากร
๒๘๐๗๒ ด.ช. วิทยา
๒๘๑๑๗ ด.ญ. กนกพร
๒๘๑๕๕ ด.ญ. ณัฐกานต์
๒๗๒๐๓ ด.ช. รัชนนท์
๒๗๒๖๔ ด.ญ. กนกวรรณ
๒๗๕๘๒ ด.ญ. ศรินยานันท์
๒๗๖๕๓ ด.ช. เอกดนัย
๒๖๙๕๑ ด.ญ. สุพิชฌาย์
๒๖๙๔๐ ด.ญ. เบญจมาศ
๒๖๗๕๙ ด.ช. ชนะภัย
๒๖๘๗๕ ด.ช. วายุภกั ษ์
๒๖๙๓๑ ด.ญ. โชติกา
๒๗๐๘๖ ด.ญ. กนกวรรณ
๒๖๔๕๒ น.ส. สุทธิดา
๒๖๓๖๘ นาย ปิยะ
๒๖๔๑๔ นาย ณัฐพล
๒๗๗๓๗ นาย กิตติธัช
๒๖๒๓๘ น.ส. ญามินทร์
๒๖๒๙๘ น.ส. ภัณฑิรา

สกุล
รงค์สุวรรณ
จิตหนักแน่น
นาคเนียม
เพาะไธสง
ศรีเดช
บาเรอวงศ์
สิทธิเบญจพล
ทิพย์วิชัย
เขียวพิมพา
ศรนุวัตร
แย้มสาราญ
จันทร์รุ่ง
โชคชัยเจริญลาภ
เลิศพัฒนศักดิ์
ทองพรม
นะสีแสง
เข็มสกุล
มณีโชติ
มัน่ ที่สุด
สงหลา
กองศรี
มิง่ แก้ว
จันทร์ไกรทอง
ศิริมงคล
เงินเต็มเปีย่ ม

ชัน้
ผลงำน
ม.๑/๑ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๒ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๓ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๕ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๖ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๗ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๘ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๙ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๑/๑๐ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๒/๑ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๒/๒ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๒/๘ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๒/๑๐ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๒ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๓ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๔ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๖ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๗ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๓/๑๐ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๑ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๒ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๓ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๕ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๗ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๔/๘ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง

หมำยเหตุ

รำยชือ่ นักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ำนผู้นำ
ลำดับ
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

รหัสนักเรียนคำนำหน้ำ ชือ่
๒๖๔๕๖ น.ส. อรพินธุ์
๒๕๔๗๒ นาย จิรกิตติ์
๒๕๘๑๐ น.ส. ศสิธร
๒๕๖๖๒ น.ส เสาวภา
๒๕๕๗๐ นาย เกียรติกุล
๒๗๑๘๑ นาย ธนภัทร
๒๕๒๓๓ นาย ธีรวีร์
๒๕๐๑๕ น.ส. เมริสสา
๒๕๒๖๔ น.ส. รวิกานต์
๒๖๖๐๒ น.ส. สิรีธร

สกุล
พิมวงษา
สมอยู่
เวียงสิมา
วรรณประภา
ศิริราช
รุ่งเรือง
ลาคานี
ขาโรจน์
จูฑะลิขิตวงศ์
ศิริวรรณพร

ชัน้
ผลงำน
ม.๔/๙ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๕/๓ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๕/๕ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๕/๖ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๕/๙ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๕/๑๑ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๖/๒ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๖/๔ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๖/๕ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง
ม.๖/๑๑ นักเรียนที่มีความเป็นผู้นา ระดับห้อง

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียคนำนำหน้ำ ชื่อ
๒๕๕๗๐ นาย เกียรติกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๒๕๐๔๔ นาย พรชัย

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจิตอำสำ
สกุล
ชั้น
ศิริราช
สุทธิมโนรมย์

ผลงำน

ม.๕/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน
ม.๖/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน

๒๕๐๒๖ นาย จีระวัฒน์

ดีกุล

ม.๖/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน

๒๔๘๔๐ นาย ภาณุวรรต

ทองทา

ม.๖/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน

๒๕๐๙๕ นาย วุฒิชัย

ศาสตราเลิศ

ม.๖/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน

๒๕๐๙๓ นาย วรัตม์

ธนบดีวิวัฒน์

ม.๖/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน

๒๖๑๗๑ นาย รัชชานนท์

พฤกธารา

๒๗๗๑๔ นาย ชัยพัฒน์

สุขบุญลือ

ม.๔/๓ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน
ม.๔/๓ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน

๒๕๖๒๘ นาย พงศกร

แก้วจันทร์ฤทธิ์

๒๕๖๓๔ นาย วิวัฒน์

ครุพาณิชย์

ม.๕/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน
ม.๕/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน

๒๗๑๘๐ นาย ชินวัตร

ปานโพธิ์

ม.๕/๑๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน

๒๕๕๓๙ นาย วิศิษย์

ครุพาณิชย์

๒๔๘๗๘ นาย เจษฏา

ประกอบผล

ม.๕/๒ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน
ม.๖/๓ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียคนำนำหน้ำ ชื่อ
๒๔๘๘๒ นาย ทรัพย์ตะวัน
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๔๙๘๑ นาย พนมพร

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจิตอำสำ
สกุล
ชั้น
วรรณวิจิตร
ศรีประสงค์

ผลงำน

ม.๖/๓ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน
ม.๖/๔ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน

๒๖๕๔๗ นาย สิทธิชัย

พันธ์วิไล

๒๗๓๕๐ ด.ช. พงศกร

เจริญสุข

ม.๖/๕ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานธนาคาร
โรงเรียน
ม.๒/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๔๙๕ ด.ช. ฐนกร

สายสุวรรณ

๒๗๔๙๗ ด.ช. ธัตธน

ตะพิมพ์

ม.๒/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๒/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๕๐๒ ด.ช. ภาณุพงศ์

จาปางาม

๒๗๕๐๖ ด.ช. ศิรวิชญ์

ผาสุก

ม.๒/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๒/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๐๐๕ ด.ช. กันตพงศ์

จันทร์คงหอม

๒๗๐๑๘ ด.ช. ประกาศิต

น้อมระวี

ม.๓/๒ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๓/๒ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๐๒๓ ด.ช. ภูรินทร์

ยมจันทร์

๒๗๐๒๔ ด.ช. ฤทธิศักติ์

สมศรี

ม.๓/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๓/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๐๔๑ ด.ญ. ปรียา

วอลโก

ม.๓/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียคนำนำหน้ำ ชื่อ
๒๗๐๒๘ ด.ญ. จารุพรรณ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๒๕๗๓๘ น.ส. เกวลิน

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจิตอำสำ
สกุล
ชั้น
จารุมาศ
ลุนอินทร์

ผลงำน

ม.๓/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๕/๕ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๕๗๗๔ นาย ธนชัย

ศึกษา

๒๕๗๑๘ นาย ธนดล

กลิ่นสุคนธ์

ม.๕/๘ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๕/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๕๗๒๐ นาย ธีระศักดิ์

เรืองสา

๒๕๗๓๔ นาย สหสหัส

กิตติบุญเกศ

ม.๕/๙ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ม.๕/๑๐ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๗๑๘๑ นาย ธนภัทร

รุ่งเรือง

ม.๕/๑๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้าน
พระพุทธศาสนาของโรงเรียน

๒๖๐๙๗ น.ส. ปิยวงศ์
๒๖๓๐๓ น.ส. ศศิภา

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.๔/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
จีนสุกแสง
ม.๔/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

๒๖๔๓๔ น.ส. ธัญรดา

เเสงประเสริฐ

๒๖๔๓๖ น.ส. นริศรา

อ่อนจันทร์

ม.๔/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
ม.๔/๒ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

๒๖๐๘๙ น.ส. ธัญญารัตน์

ชัยมงคล

๒๖๑๕๘ นาย กรกฤช

นิยมรัตน์

ม.๔/๓ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
ม.๔/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร
เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ลำดับ รหัสนักเรียคนำนำหน้ำ ชื่อ
๒๖๑๖๓ นาย ณฐนนท์
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒๖๓๖๒ นาย ณัฐวรรธน์

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจิตอำสำ
สกุล
ชั้น
เรือนจันทร์
รัตนรุ่งเรืองชัย

ผลงำน

ม.๔/๗ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
ม.๔/๘ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

๒๕๒๗๒ น.ส. เสาวภา

พรประเสริฐ

๒๕๒๒๙ นาย ตฤณ

ตั้งนรารัชชกิจ

ม.๖/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
ม.๖/๑ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

๒๕๒๕๒ น.ส. นลินทิพา

สว่างอารมย์

๒๕๒๗๓ น.ส. อภิชญา

เย็นใจ

ม.๖/๕ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)
ม.๖/๕ นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน
(บรรณารักษ์น้อย)

หมำยเหตุ

