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ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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๑. อิ่มเอิบ :  คือ การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกมิติ  ทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ
   ๑.๑ มิติทางรางกาย คือ รางกายเติบโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง
   ๑.๒ มิติทางอารมณ คือ มีสุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ แสดง 
อารมณอยางเหมาะสมในแตละบริบท   
   ๑.๓ มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ระบอบ 
ระบบ องคกร และเพื่อนมนุษยอยางเหมาะสม
 ๑.๔ มิติทางสติปญญา คือ ใฝรูใฝเรียนมีเหตุผล มีทักษะ กระบวนการ 
มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใชภูมิปญญาของตน ทั้งดานศาสตรและศิลป
 ๑.๕ มิติทางจิตวิญญาณ  คือ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และ 
พระเจาที่ตนนับถือ
๒. อบอุน :  คือ เปนบุคคลที่พึ่งพิงได  นาอยู  นาใกลชิด
๓. อารี  :  คือ มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  รูจักนำตนเองออกเปนผูใหแกสังคม และเพ่ือนมนุษย
๔. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน
๕. คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ  มีความรู  ความสามารถเพียงพอ และดำรงตนอยูได 
ในโลกสากล ขอมูล : สำนักผูอำนวยการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

                               ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

  อัตลักษณของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย

“อิ่มเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล”
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พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ม.6)

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ม.3)

ณ หอประชุม St. Joseph

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Graduation Ceremony 2017
Montfort College
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พระบรมราโชวาท 
“...การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ 

และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน 

ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศ

ชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในราชกาลที่ ๙

พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๔
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นักบุญ หลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล

อัตลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย
“อ่ิมเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต”
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What’s the Meaning of 

MC Coat of Arms?...
ต้ังแต่นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนจากวันแรกจนถึงวันนี้จะเห็นตรา

สัญลักษณ์โรงเรียนที่โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ทุกโรงเรียนได้ ใช้และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเองได้ติดไว้หน้าห้องประชุม

แห่งนี้ ตราสัญลักษณ์นี้มีความหมายต่อนักเรียนเองเป็นอย่างมากเพราะทุกคน

ที่ยึดและปฏิบัติตามจะประสบความสำาเร็จในการเรียน และในการปฏิบัติหน้าที่

การงาน เพราะตรานี้เป็นเสมือนเกราะที่ปกป้องคุ้มกันให้ ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

เสมอ ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม

ส่วนที่หนึ่ง
1. A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละตินอ่านว่า “อาเวมารีอา”) 

Maria เป็นชื่อของพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า Ave Maria 

ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทามารีอา” และภาษาอังกฤษว่า “Hail 

Mary”

2. ช่อดอกซ่อนกลิ่นเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ 

ผุดผ่องที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำาตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งกาย

วาจา และใจอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใดก็ตาม

From the first day you entered this school until today, you see the 

emblem which is used as the symbol of our school and the other schools 

under the Saint Gabriel Foundation of Thailand. Montfort College itself 

placed one in front of this auditorium. This emblem has great value and 

meaning to each one of you concerning what will be achieved in the 

studies and work for everyone who puts these teachings into practice. 

This emblem is like an ARMOR protecting you and making you live your 

lives with confidence in whatever you do. 

“A.M and the White Lilies”
“A.M” is abbreviated from the Latin “Alma Mater” meaning 

literally “Dear Mother”. When applied to an institution, it means 

“Mother School”, the implication being that it is the source of 

all our knowledge, our intellectual being. We should love our 

institution as we love our parents; the latter gave us our 

physical shape and the former our mental fiber. “A.M.” is also an  

abbreviation of “AVE MARIA”, the Latin name of 

the Mother of Lord Jesus who gave us our morality and our 

religion. The word Mother therefore connotes as an object of love, 

devotion and respect. And the beautiful snow-white lilies are symbols 

to remind us that we should be spotlessly clean and enlightened both 

physically and mentally.
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ส่วนที่สอง
รูปเรือใบเปรียบได้กับ ”นาวาชีวิต” ของคนเราที่ต้องฝ่า

อุปสรรคต่างๆ เหมือนกับเรือที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแดดและฝนไป

จนถึงจุดหมายเป็นคติให้ ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”

ส่วนที่สาม
ดวงดาวบนท้องฟ้าเหนือเรือลำาท่ีกำาลังสู้คล่ืนลม หมายถึงแสง

แห่งความหวังได้แก่ “แสงธรรม” แห่งศาสนากับ “แสงแห่งปัญญา” 

จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็น “ประทีป” ส่องนำา

ชีวิตผู้ที่อยู่ในเรือ ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและปัญญา

ส่วนที่สี่
อักษร D กับ S ขนาบเครื่องหมายกางเขนซึ่งเป็นเครื่องหมาย

ของความรักและความเสียสละคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูค

ริสตเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษยโลก D และ S ย่อมาจาก Dieu Seul 

(ภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเป็นคติพจน์ 

ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งภราดาคณะ

เซนต์คาเบรียล ที่ทำาทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้าองค์เดียว 

ด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง พวกเราชาวมงฟอร์ตทุกคนตลอด 82 ปีที่

ผ่านมาจึงมิได้ย่อท้อต่อความยากลำาบาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนการทำางาน

หรือกิจกรรมทั้งหลาย

“Sail-Boat”
“Sail-Boat” in the emblem symbolizes “Ship at Sea” 

which has to keep afloat whether under the sun or the moon 

or in the clangour and anger of the elements just as human 

beings keep swimming in the sea of life, fighting ebbs and tides, 

facing odds and onslaughts, struggling against the rough and 

tumble and against the vicissitudes of life.

“The Star and the Man in a Boat”
“The Star and the Boat” symbolizes “Spiritual Hope”, 

meaning that religion is “the light of Dharma or Absolute Truth” 

and all the knowledge of science and philosophy we have 

learned from the institution is “the Light of the Intelligence”. 

Together they exemplify the light of the star that propels us 

towards our goal in life and keeps us on track so that we do 

not get lost or drown in the sea of life. 

“The man in the boat” reflects human beings rowing or guiding our 

own “boat of life”.

“D   S” (“D Cross S”)
“D” or Divinity represents “Religion”. We all need religion to 

enlighten our life and mind.

The Cross is the symbol of “love” and “sacrifice” just as 

Jesus sacrifices his life for our love and he redeems us from 

our sins as he says: “There is no other love greater that 

sacrificing our life for the good or benefit of other human beings”

Moreover, “D   S” also comes from the French phrase, 

“DieuSeul” Which means “ALL WE DO IS FOR THE GRACE 

OF GOD ONLY”. It is the motto of the Brothers of St.Gabriel. With this 

powerful motto, we have the will to study or work without succumbing 

to temptations, yielding to difficulties. We will uphold this motto forever.
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“The Shield” that bears the “Four Symbols”
The “Shield” that bears the “Four Symbols” is the 

“COAT OF ARMS” which stands for “HONOUR”, “PRIDE 

and DIGNITY”. It also represents the HONOUR, DIGNITY, 

PRIDE AND PRAISE bestowed on our institution by the King 

who reigns over us whether we are inside or outside the 

boundaries of our Kingdom.

“The Olive Branches”
The Wreath of Olive Branches stands for “Victory” or 

“Success”, in line with the Greek tradition of presenting olive 

branches to victorious soldiers and athletes. As holders of the 

wreath of honour we are bound to uphold the name and fame 

of our alma mater forever.

This emblem will be in everyone’s conscience and it will 

help remind you of the lifein the big family of the Brothers of Saint 

Gabriel. In the bosom of Mary, our blessed Mother, we have a religion 

that is the essence of our lives. We uphold holiness and truthfulness of 

one another. We know how to live life to face problems and difficulties with 

faith and hope. Let righteousness and wisdom be our guide together with 

love. We practice sacrifice which will make us become complete 

human beings. We will be able to overcome obstacles with hardwork and 

perseverance until we receive achievement, honor and admiration in 

society forever.

พวงดอกไม้ที่ประดับรอบโล่น้ันเป็นมาลัยเกียรติยศที่เตือนใจ

ทุกคนให้กระทำาความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง

ของสถาบันมิให้เสื่อมสลายไป ภาษาลาติน Labor Omnia Vincit ที่

อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St.Gabriel เป็นคติพจน์ประจำาใจของชาวมงฟ

อร์ตทุกคนซึ่งแปลว่า “ความวิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ”

ตราโล่น้ีจะอยู่ในจิตสำานึกของทุกคนและจะช่วยเตือนใจให้คำานึง

ถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งภราดาคณะเซนต์คาเบรียลภายใน

อ้อมอกของพระแม่เจ้า มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์

และจริงใจต่อกันและกันรู้จักใช้ชีวิต เพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค

อย่างมีความหวัง ใช้คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำาทาง และ

กอปรไปด้วยความรักมีความเสียสละอันจะทำาให้เราเป็นคนที่

สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความอุตสาหะ     

จนได้รับความสำาเร็จ เกียรติยศ และการยกย่องสรรเสริญในสังคมตลอดไป

ขอให้นักเรียนทุกคนยึดคำาแนะนำาสั่งสอนจากโล่นี้และคำาสั่งสอนอื่นๆ ที่

ได้รับตลอดมา นำาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยามท้อแท้ ใจหรือพบปัญหาแล้ว

นักเรียนจะประสบความสำาเร็จ จงอย่ายอมแพ้ 

“ความวิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ” 
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สารจากผู้อำานวยการ
นักเรียน MC ชั้น ม.6 รุ่น ราชันย์ ที่รักทุกคน

บราเดอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน MC ชั้น ม.6 รุ่น “ราชันย์” ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในปีการศึกษา 

2560 ซึ่งเป็นปีที่ฉลอง 85 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน 

บราเดอร์ มั่นใจว่าพวกเราทุกคนรัก และผูกพันกับโรงเรียน เพราะบ้านมงฟอร์ตหลังนี้ พวกเราได้ ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน   

ทุกวัน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำากิจกรรมต่างๆ มากมายร่วมกัน ผสมผสานไปกับการอบรมบ่มเพาะจากคุณครูทุกคน

ที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่    “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล” 

รุ่น “ราชันย์” คือ สัญลักษณ์ที่ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเรามี “ความยิ่งใหญ่” ซึ่งหมายถึง มีความเป็นเลิศในด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการ ด้านสุนทรียภาพ และเป็นผู้นำาในสังคม ที่สำาคัญ บราเดอร์ขอให้พวกเราทุกคนนำาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่นักเรียนได้รับจากบ้านหลังนี้ “มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก” 

เป็นแสงสว่างนำาไปพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ใหม่ๆ และสามารถสร้างองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา ได้

อย่างหลากหลายในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และนำาความสำาเร็จไปพัฒนาประเทศชาติต่อ

ไป 

 ในโอกาสนี้ บราเดอร์ วอนขอพรจากพระเยซู นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเธอ

เคารพบูชา ได้โปรดอวยพรให้แก่นักเรียน “รุ่นราชันย์” ทุกคนพบอนาคตที่ดี ประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา 

เป็นศิษย์ที่ดีมีคุณภาพและคุณธรรม เมื่อมีโอกาสขอให้กลับมาเยือนโรงเรียน ขอให้ทุกคนโชคดี

          

ด้วยความปรารถนาดี

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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 นักเรียน MC ชั้น ม.6 รุ่น ราชันย์ 
 ผมในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่น้องๆ ผู้สำาเร็จศึกษาในระดับมัธยม 

ศึกษาปีที่ 6 ทุกๆ คน ขอแสดงความชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ กระทั่งสำาเร็จการศึกษาในที่สุด น้องๆ คือ ผลผลิต

แห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเรา คือตัวแทนของโรงเรียน เป็นผู้ที่ช่วยยืนยันได้ว่าโรงเรียนมงฟอร์ตแห่งนี้ ได้ผลิตนักเรียนที่มี

คุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำาความรู้ ความสามารถที่ได้รับสั่งสมมา นำาไปต่อยอดในการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อนำาไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานของท่านให้ประสบความสำาเร็จต่อไป

นับจากนี้น้องๆ จะต้องเผชิญกับสถาบัน การศึกษาแห่งใหม่อันหมายถึงโลกความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

         การใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะทำาให้

เราประสบความสำาเร็จได้ การเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเพียง 4 ปีไม่ได้บ่งบอกว่าเราสำาเร็จในทุกๆ เรื่องแต่เราต้องใช้ โอกาสและเวลา

ที่เรามีอยู่ ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อนั้นความสำาเร็จก็จะตามมาแน่นอน ขอแสดงความ

ยินดีอีกครั้งหนึ่งครับ

 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า

นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
ปีบริหาร 2560-2561

สารแสดงความยินดี
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สารแสดงความยินดี

 นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น ราชันย์
 ความหมายของ “Labor Omnia Vincit” คือ “วิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ” เป็นปรัชญา และคติพจน์ที่ลูกๆ มงฟอร์ต

ทุกคน ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่น้อย ให้มีความมานะ พยายาม เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต

 ซึ่งการจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 นี้ ก็เป็นความสาเร็จขั้นหนึ่งของลูกๆ มงฟอร์ตทุกคน ก่อนที่จะเดิน

จากโรงเรียนไปสู่มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเลือกเรียนในสาขาที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้

 กระผมในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง รู้สึกชื่นชม และยินดี

กับลูกๆ นักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น “ราชันย์” ทุกคน ที่ได้สำาเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของการเป็นนักเรียน และในระดับสูงสุดของ    

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 ลูกๆ ทุกคนต่างกำาลังเดินทางไปสู่จุดหมายของแต่ละคนที่รออยู่ข้างหน้า ที่มีความท้าทายทั้งในด้านวิชาการ ด้านสังคม และ

ทักษะในการดำาเนินชีวิต ซึ่งหากเรามีความพร้อม มีความวิริยะอุตสาหะ เราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อเดินไปสู่ความสำาเร็จที่

ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ ให้สมกับเป็นรุ่น “ราชันย์” ที่มีความหมายว่า “ความยิ่งใหญ่” ซึ่งกระผมเชื่อว่าลูกๆ ทุกคน จะประสบความสำาเร็จที่

ยิ่งใหญ่ กระทั่งนำาความรู้ ความสามารถไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ และนำาชื่อเสียงมาสู่ “มงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนที่เรารัก” ต่อไป ใน

ภายภาคหน้า

พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั
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คำ�ปฏิญ�ณ
ผู้แทนนักเรียนกล่าวนำา

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ

กระผม ผู้แทนนักเรียน

 ขออนุญาตนำานักเรียนผู้ ได้รับวุฒิบัตรในวันนี้กล่าวคำาปฏิญาณ ขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวคำา

ปฏิญาณตามข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าขอกล่าวคำาปฏิญาณ ณ เบื้องหน้าท่านประธาน ครูอาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งชุมนุมกัน

อยู่ ณ สถานที่นี้ว่า

1. ข้าพเจ้าจักเทิดทูนและผดุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ

และประชาชนชาวไทย

2. ข้าพเจ้าจักประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และจะตั้งใจศึกษาโดยใช้ความรู้ที่

ได้รับจากโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. ข้าพเจ้าจักผดุงรักษาไว้ซ่ึงศักด์ิศรี และขอเทิดทูนเกียรติศักด์ิแห่งมงฟอร์ตวิทยาลัยน้ีสืบไปช่ัวกาลนาน
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พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา  08.00 - 10.30 น. ณ หอประชุม St. Joseph

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Graduation Ceremony 2017
Montfort College
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รุ่น ราชันย์
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กำ�หนดก�ร
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560

วันเอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.30 น. 
ณ  หอประชุม St. Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา 06.00 – 07.10 น.
l นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลงทะเบียนพร้อมรับชุดครุย, เหรียญตราโรงเรียนและบัตรแทนใบเสร็จรับเงิน จากคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

   ณ ลานหัตถาพิภพและลานสงบวิถี

l นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าแถวเรียงตามลำาดับความสูง โดยนักเรียนชายเข้าแถวใต้อาคารเซราฟิน และนักเรียนหญิงเข้าแถวใต้อาคารเรียนอัลเบิร์ต

เวลา 08.00 – 08.30 น.
l นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บันทึกภาพร่วมกับคณะครูร่วมบริหารและคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา 08.45 – 09.20 น.
l คณะผู้ปกครอง พร้อมกันบนหอประชุม St. Joseph

l นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีรับเกียรติบัตรเข้าแถวใต้อาคารเซราฟิน และนักเรียนท่ีรับวุฒิบัตร เข้าแถวใต้อาคารอัลเบิร์ต รับบัตรลำาดับท่ีน่ัง

   และเดินข้ึนหอประชุม St. Joseph น่ังประจำาท่ีตามหมายเลขบัตรลำาดับท่ีน่ัง  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Land of Hope)

เวลา 09.30 – 10.30 น.
l ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

   และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชมงฟอร์ต / คณะครูน่ังประจำาท่ี)

l ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ข้ึนสู่บนเวที  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Fanfare)

l ประธานในพิธีจุดเทียนถวายสักการะนักบุญมงฟอร์ต

l ประธานดำาเนินงาน ครูนงลักษณ์  คำาไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

l ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

l ประธานนักเรียน นายรัฐ  ฤกษ์เกษม  กล่าวอำาลาสถาบัน

l พิธีครุสักการ (ทุกคนยืน/คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงปาเจรา)

l ผู้แทนนักเรียน นำานักเรียนกล่าวคำาปฏิญาณตน

l ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

l วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

l ประธานในพิธีพร้อมคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 และแขกผู้มีเกียรติเดินลงเวที มายืนบริเวณทางเดินข้างท่ีน่ังของนักเรียนเพ่ือยืนส่งและให้กำาลังใจ

   แก่นักเรียน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชมงฟอร์ต)
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จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตร เกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2560

  

ลำ�ดับ		 ประเภท	 	 	 จำ�นวน	(คน)
1 วุฒิบัตรจบหลักสูตร     570
2 เกียรติบัตรดีเด่น ด้�นก�รเรียน    170
3 เกียรติบัตรดีเด่น ด้�นคว�มประพฤติ    51
4 เกียรติบัตรดีเด่น ด้�นกิจกรรม    45
5 เกียรติบัตรดีเด่น ด้�นดนตรี     6
6 เกียรติบัตรดีเด่น ด้�นกีฬ�     17
7 นักเรียนที่ทำ�ชื่อเสียงม�สู่โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  21

     รวม   880
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นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำาปีการศึกษา 2560
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1.นางสาวนภสร  ศิริมหาราช  ม.6/1  
เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน

ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ   ครั้งที่ 14 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน

พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 12-16เมษายน 

2560  ณ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เน่ืองในวันมหิดลประจำาปีการศึกษา 2559  เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ

ประเทศจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในวันมหิดล ประจำาปีการศึกษา 

2560  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้คะแนน Lab สูงที่สุด

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการ

แพทย์  “Thammasat University Biology and Medical 

Science Challenge 2017”  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 ณ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และเป็นนักเรียนที่ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบย่ืน Portfolio)

2.นายวงศพัทธ์  วิชัยพันธ์    ม.6/1 

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และ

ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  รายการ “เวทีคนเก่ง”  

แชมป์ประจำาปี 2560 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน

การศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี   เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3  

กรุงเทพมหานคร 

และเป็นนักเ รียนที่ ได้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์การบินและนักบินพาณิชย์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (รอบยื่นPortfolio)

  3.นางสาวมณีกาญจน์  แสนโพธิ์ ม.6/1
เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื่องในวันมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2559  เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในวันมหิดล ประจำาปีการศึกษา 

2560  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และเป็นนักเรียนที่ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบยื่น Portfolio)

4.นายธนวิทย์  อุภัยกุล  ม.6/6

5.นายปวีณ   อินต๊ะปัน  ม.6/6
เป็นนักเรียนที่ได้รับรางชนะเลิศ ระดับประเทศ และ

ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณจาก

คณบดี จากการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 

18 ประจำาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 

ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

1.

2.

3.

4.

5.

นักเรียนที่ทำ�ชื่อเสียงม�สู่โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
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6.นายอภิสิทธิ์  จิตตาดู  ม.6/1
  เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการ

แพทย์  “Thammasat University Biology and Medical 

Science Challenge 2017”  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 ณ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ

ประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื่องในวันมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2559  เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

และเป็นนักเรียนท่ี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1  ระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันมหิดล ประจำาปีการศึกษา 

2560  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.นายวรัชญ์    ดวงจิต  ม.6/5  

8.นายนพรัตน์  คำานุ    ม.6/6 

9.นายปิติภัทร กิตติรัตนชัยกุล ม.6/6 

10.นางสาวปัญญดา  ว่องวทัญญู ม.6/9

     เป็นนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ที่ได้รับรางวัล Creative Media Award ในโครงการ

สร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับพานาโซนิค (Panasonic Kid 

Witness News 2017) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2560              

ณ Panasonic Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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11.นางสาวพุทธรักษา  วงศ์ษา  ม.6/5

12.นางสาวภิรัสม์ิชญา ประเสริฐกุล ม.6/5

13.นายอภิวัชร์  พันธุ์ไชย  ม.6/5

14.นายอชิฏะ  ภู่มณี  ม.6/7
 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล  Popular Vote    

Motion Graphic Contest 2017 ระดับประเทศและทุนการ

ศึกษา 10,000 บาท ในโครงการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ 

หัวข้อ “Get Certify Today Change Tomorrow”  เมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท ARIT กรุงเทพมหานคร

15.นางสาวปรางศิตา ศิริภคพรกุล ม.6/4

16.นางสาวชัญญานุช  ยศอินต๊ะ   ม.6/4
 เป็นนักเรียนที่ ได้รับรางวัลแชมป์ภาคและ

รางวัลพิเศษ ปปช. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และทุนการศึกษาในโครงการ 

“กรุงไทย ยุววาณิช” ระดับประเทศ  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2558  ณ สำานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  กรุงเทพมหานคร

17.นางสาวณัฐธิดา  รุ่งมงคลกิจ   ม.6/1   
  เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ปืนสั้น

สตรี ประเภทบุคคล จากการแข่งขันยิงปืน รายการ 41st 

South East Asia Shooting Championship Kualalumpur 

(SEASA) เมื่อวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศ

มาเลเซีย

18.นายพัชรพงษ์  เชาวน์วิทยางกูร ม.6/10
  เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ปืนยาว

ท่านอน และเหรียญเงิน ปืนยาว 3 ท่า จากการแข่งขันยิงปืน 

รายการ 41st South East Asia Shooting Championship 

Kualalumpur (SEASA) เมื่อวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2560 ณ 

ประเทศมาเลเซีย

19.นายเขมทัศน์  ยะกันทา ม.6/6 

20.นายเอกณัฐ  พินิจสอน ม.6/6
เป็นนักเรียนที่ ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิง

วัฒนธรรมยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประกวด 
“โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” 
Panasonic Kids Witness News 2017  เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ

21.นางสาวณัฐณิชา ชมพิทักษ์เดชา ม.6/B
  เป็นนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น ได้รับรางวัลชนะ

เลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Jim Mclean Junior 
Classic Trump National 2016 เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 
2559 ณ เมือง Orlando ประเทศสหรัฐอเมริกา

  เป็นนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ US Girls Qualifying 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนาม Alta Mesa Gold 
Club Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา

 เป็นนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1    จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ World 
Star Championship 2016 เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 
ณ เมือง  Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา

  และเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 %   
(ทุนนักกีฬากอล์ฟ)  สาขา Business  จาก University of 

Southern Mississippi, USA 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำาปีการศึกษา 2560

ลำาดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล 

ด้�นก�รเรียนระดับดีเยี่ยม คว�มประพฤติ และ
กิจกรรม
1 1 นายชยุตม์ ปินใจ

2 1 น.ส.วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล

3 1 น.ส.มณีกาญจน์ แสนโพธิ์

4 1 น.ส.ธันยพร จันทรภัทร

5 1 น.ส.นภสร ศิริมหาราช

6 A น.ส.อาทิตยา เปล่งพจนาตถ์ 

   

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก คว�มประพฤติ และ
กิจกรรม
7 1 นายดนวัต แหสมุทร

8 1 น.ส.สุนิชญา แสงชโยสวัสดิ์

9 1 น.ส.อลีณา  คิคุจิ

10 1 น.ส.มนฑกาญจน์ ภักดียนต์เจริญ

11 1 น.ส.ธัญญาศิริ ลิขิตรังสรรค์

12 1 น.ส.กานต์กมล หน่อแก้ว

13 1 น.ส.บุรพร  อ่อนไทย

14 1 น.ส.สุชาดา  แซ่เตี๋ยว

15 2 น.ส.ศิรดา ลิ้มไพศาล

16 7 น.ส.พิรศุษม์ จิตตรัตน์เสนีย์

17 12 น.ส.ธิตินาถ เต็มภาชนะ

18 A นายสิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล

ด้�นก�รเรียนระดับดี คว�มประพฤติ และ
กิจกรรม 

19 2 น.ส.คริมา ปัญจบุรี

20 3 น.ส.ณัฐณิชา ศรีแสงทอง

21 3 น.ส.นาดา บุญเป็ง

22 4 น.ส.ชมหทัย ไชยทนุ

23 4 น.ส.ณิชาภา เดชะธนโภคิน

24 6 นายบริพัตร แย้มวจี

25 6 นายธนวิทย์ อุภัยกุล 

 

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก คว�มประพฤติ และ
กีฬ� 
26 1 น.ส.ณัฐธิดา รุ่งมงคลกิจ

27 2 นายนราวิชญ์ กันทาสม

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก คว�มประพฤติ และ
ดนตรี
28 2 น.ส.ณัฐกูล  พิมสาร

29 12 น.ส.ปนัดดา ชุ่มเชื้อ

ด้�นคว�มประพฤติ กิจกรรม และดนตรี 
30 11 นายธีรพัฒน์ จ๊ะมั่ง

31 12 น.ส.ฐานภา ทรงไทย 

ด้�นก�รเรียนระดับดีเยี่ยม และคว�มประพฤต ิ

32 1 นายภัทรกร กัมทรทิพย์

33 1 น.ส.กฤตพร  จินาพันธ์ิ์

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล 

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก และคว�มประพฤติ
34 1 นายธนโรจน์ แซ่โง้ว

35 1 นายวงศพัทธ์ วิชัยพันธ์

36 1 นายปณิธาน อินทะไชย

37 1 น.ส.ณัฐรดา  บุญเพ็ง

38 1 น.ส.ศวิตา ควรประเสริฐ

39 1 น.ส.ฆริศา  พิทักษ์ประชา

40 1 น.ส.ธนัญชญาน์ คำาห้าง

41 1 น.ส.ณัฐวศา สิริธนากิจ

42 1 น.ส.สุกุลยา ชมภูชิต

43 1 น.ส.ศิรดา  กิตติไพศาลกุล

44 1 น.ส.กนกวรรณ หนุนนาค

45 1 นายอภิสิทธิ์  จิตตาดู

46 1 น.ส.กัญญาพัชร อินทรักษ์

47 1 น.ส.สิรีนน่า  โชโลส

48 1 น.ส.ปานวาด อรรณพเพ็ชร

49 1 นายกิตติภูมิ ยิ้มยวน

50 1 น.ส.อัญชลี ธัมบีศิวา

51 2 นายธนพล รัตนาทิพากร

52 2 นายธนนันท์ ก้าวสัมพันธ์

53 2 นายฉัตรวิทย์ แสงศรีจันทร์

54 2 นายสิรภพ โตบึงกอก

55 2 นายนพรุจ ซื่อตรง

56 2 นายปรมี  จันทร์สุขเศรษฐ์

57 2 นายอำานาจ หลังสัน

58 2 นายวริศ  บูรณประภาพงศ์

59 2 น.ส.ณัฐมน วุฒิเวชนันท์

60 2 น.ส.พรวนัช   สิทธินนท์

61 2 น.ส.ณิชากร   เตจ๊ะใจ

62 2 น.ส.อริสา พิทยชัยกุล
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ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
63 2 น.ส.รวิปรียา สีมาขจร

64 2 น.ส.ปณาลี ฉัตรชัยพัฒน์

65 6 นายกานต์  บัวบานบุตร

66 11 น.ส.กันติยา โกศลวิทยานันต์

67 A นายกฤษฎา เรือนศร

68 A น.ส.ซอเฮ อัน

69 B น.ส.กฤษา สุดทางธรรม

ด้�นก�รเรียนระดับดี และคว�มประพฤติ 
70 2 นายพิชชากร ชีวินรักษาทรัพย์

71 2 นายปณิธิ ชัยชนะ

72 2 นายฐิติพงศ์ แสนแปง

73 2 นายสุปวิณ สุบงกช

74 2 น.ส.ศุภาวรพิชญ์ ไคร้อินปั๋น

75 2 น.ส.กุลนิษฐ์   ตั่นปิน

76 2 น.ส.พิชญา เกียรติสิน

77 3 นายภูริณัฐ  ฟูตั๋น

78 3 นายณัชพล ศรัทธาสันติ

79 3 นายอภินันท์ ตั้งฐานะสกุล

80 3 นายศุภเศรษฐ์ สุปริยศิลป์

81 3 น.ส.กุลธิดา ใจอินทร์

82 3 น.ส.เบญญาภา  พฤกษ์อัครกูล

83 4 น.ส.นภัส วิมล สุจริต

84 4 น.ส.นภาพร  บุญโฉม

85 4 นายชญานนท์  ทาธิจันทร์

86 6 นายปวีณ อินต๊ะปัน

87 6 นายภาคิน  คำาภีระ

88 6 น.ส.วารุณี ไพบูลย์นำาทรัพย์

89 6 น.ส.ภัคจิรา  ลีวิริยะสกุล

90 7 นายจักรินทร์  ตั้งก่อเกียรติกุล

91 7 นายณัฐชนม์ สาธุเม

92 7 น.ส.สิรภัทร อินทร์จันทร์

93 9 น.ส.กุลวดี ชีวินจิตเจริญ

94 9 น.ส.สุภานัน ทาสีคำา

95 11 น.ส.ศิรภา สุคนธปฏิภาค

96 11 น.ส.สุจิรา มัฆวิน

97 11 น.ส.ปฐมาวดี บุญชละ

98 11 น.ส.ณัฐกานต์  เจนวธัญญูกิจ

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล 
99 11 น.ส.ชนิภรณ์  ชุมพงษ์

100 12 น.ส.ปรัษฐา วรรธนะภูติ

101 A นายสายกลาง กิจมงคลไพศาล

102 B น.ส.ศศิปรียา  คิดหา

 

ด้�นก�รเรียนระดับดีเยี่ยม และกิจกรรม
103 1 น.ส.ฐิติชญา คำาภิชัย 

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก และกิจกรรม
104 1 น.ส.พิมพ์ญาดา ไตรวัฒนาภรณ์

105 2 น.ส.กวินทิพย์ หาญศรีวรพงศ์

106 A น.ส.รักษ์เกล้า กล้าจริง

ด้�นก�รเรียนระดับดี และกิจกรรม 
107 3 น.ส.ภัทรียา อินต๊ะราช

108 4 นายสหัสวรรษ ชัยฤทธิ์

109 7 น.ส.นันท์นภัส ลิมปพาณิชย์

ด้�นคว�มประพฤติ และกิจกรรม 
110 3 น.ส.ณัฎฐา อินทารักษ์

111 5 นายศิวัช  ศรีทองอินทร์

112 6 นายเอกณัฐ พินิจสอน

113 9 น.ส.ปัญญดา  ว่องวทัญญู

ด้�นคว�มประพฤติ และกีฬ�
114 4 นายกตัญญู  ก้อนแก้ว

115 6 นายปราชญ์ภาวิชญ์ ดวงปันสิงห์

116 7 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย

117 8 นายศุภวิชญ์ ทับสุวรรณ์

118 11 นายจิรัฐโชติ อินทะราชา

119 12 น.ส.ชนัญชิดา กิตติพงศ์สถาพร

ด้�นคว�มประพฤติ และดนตรี
120 5 น.ส.วิภาวี   วรรธนัจฉริยา 

  

ด้�นก�รเรียนระดับดี และกีฬ�   

121 4 นายปริญญา อินคำาตา  

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล 

ด้�นกิจกรรม และกีฬ�
122  11 นายปฏิพล        ศรีประเสริฐ 

ด้�นก�รเรียนระดับดีเยี่ยม   
123 1 น.ส.ปัณฑิฏา เจนวิถีสุข 

ด้�นก�รเรียนระดับดีม�ก   

124 2 นายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล

125 1 นายสัณหณัฐ ชลานันต์

126 1 นายวริศ ใจมา

127 1 นายพีรดิช ดวงเลขา

128 1 นายณัฐตพงศ์ อังคสุวรรณ

129 1 น.ส.พิชญณิตย์ ธัญธรัชต์

130 1 น.ส.นภัสสร พิพัฒน์พิมพา

131 1 น.ส.เมลดา ใจปัญญา

132 2 นายไวทย์ นพรัตน์

133 2 นายอัศวิน วังแก้ว

134 2 นายจิรกฤต  ใจแข็ง

135 2 นายธีรภัทร์ สุวรรณกุล

136 2 น.ส.รภากร กัมปนาทแสนยากร

137 12 น.ส.เบญญาภา สังฆะมณี

138 A นายโซ โนซากิ

 ด้�นก�รเรียนระดับดี   
139 4 นายปรมัตถ์ ธรรมวิวรณ์กุล

140 2 นายธนัท พฤกษ์ทยานนท์

141 2 นายปณต  มณีวรรณ

142 2 น.ส.สันต์ฤทัย  วงศ์วาณิชภักดิ์

143 3 นายณัฐกมล จู่ฮ่วน

144 3 นายปฏิพล กันทะมา

145 3 นายไพโรจน์ กิติธรากุล

146 3 นายภูริวัจน์ เรืองปรีชาพงศ์

147 3 นายศรัณย์ธวุฒิ เผ่าวัฒนา

148 3 นายศุภฤกษ์  นุพงษ์ ไทย

149 3 นายฐานัฎ   ปัญญาฟอง

150 3 นายพีรวัส คมปรียารัตน์

151 3 น.ส.ศรสวรรค์ ถ้ำาแก้ว

152 3 น.ส.ชื่นชนก ผิวเกลี้ยง

153 3 น.ส.ณัฏฐวรรณ กายอด

154 3 น.ส.ชนิกานต์ ครไชยศรี
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ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
155 3 น.ส.กุลภัสสร์ แปงปวน

156 3 นายตฤณ  ตฤปต์สุวรรณ

157 3 น.ส.สุนิดา แสงสนิท

158 3 น.ส.บุญระพี ศิริเขตต์บุญ

159 3 น.ส.ภัทรมน ศักดิ์ฤทธิรณ

160 3 น.ส.รินรดา  ธรรมโม

161 3 น.ส.ณัฐธยาน์  นาข้าม

162 3 นายเกริกวรรธน์ ศิริจันทร์

163 4 นายธนกร ชูวัฒนกูล

164 4 นายภูริวัชร์ จันทมาลัย

165 4 นายเมธี      สิทธิพรคำาลือ

166 4 นายกิตติคุณ เขียวไวย์

167 8 น.ส.พิมพ์ลภัส พัฒนา

168 8 น.ส.กุลจิรา กรรณกุลสุนทร

169 8 นายธิรพงศ์ สุจริตธรรม

170 9 น.ส.นันธิดา ทนันชัย

171 9 น.ส.วิจิตารัชช์ สุชาภัททอนันต์

172 9 น.ส.วัชรากร ลีลาหาโชคชัย

173 10 น.ส.ปิยฉัตร ธรามานิตย์

174 11 น.ส.ณิชารีย์ จันทนุปาน

175 12 น.ส.ธัญญชนก อ่องนก

176 12 น.ส.หทัยชนก ยาณะแก้ว

177 12 น.ส.นรีกานต์ ชัยศรี

178 A นายศรณ์ พงษ์นริศร

179 A นายปริยวิศว์ หล่อธราประเสริฐ

180 A น.ส.นภสร  พงศ์พิชยพิสุทธิ์

181 A น.ส.พัทธ์ธีรา  กัลมาพิจิตร

182 A นายชญานิน ปัญญากร

183 B น.ส.มิโฮะ ทาคัทซึกะ

184 10 น.ส.พลอยณัชชา เปรมเมธาเกียรติ์

ด้�นคว�มประพฤติ   
185 3 น.ส.พิชญานลิน  นามไพโรจน์

186 4 นายกรชวัฒน์ ศรีวรรณตัน

187 4 นายวงศธร โพธิ์ล่าม

188 4 น.ส.ปรางศิตา ศิริภคพรกุล

189 4 น.ส.ปราวิณี เร่งเร็ว

190 4 น.ส.วิชญานี  ภูอิ่นอ้อย

191 4 น.ส.นฤสรณ์ ปิ่นแก้ว

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
192 4 น.ส.ดาริน มาเกล

193 4 น.ส.ญาณาภรณ์ โตเกษร

194 5 นายภัทรพล บุญมิตร

195 5 นายศัจธร ด้วงประสิทธิ์

196 5 นายรัชชานนท์ กันทา

197 5 นายปัฐยาวัศ คำาฟู

198 5 นายอธิศ  งานสุจริต

199 6 นายภูวดิท   ภาวัตโชติกุล

200 6 นายธนวัฒน์     เพียรประกอบ

201 6 นายไรวินทร์ วิระราช

202 6 นายภูริวัฑฒก์ ชัยมงคล

203 7 นายกลวัชร แก้ววิจิตร

204 7 นายภานุพงศ์ ใหม่แก้ว

205 7 นายธนดล ศรีสินทร

206 7 นายธนดล  ตระกูลขยัน

207 7 นายวรากร ยากรณ์

208 7 นายนิพิฐ  จันทรจำานง

209 7 นายอชิฏะ ภู่มณี

210 8 นายภวิศ  ต๊ะวิชัย

211 9 นายธนวิชญ์  เมืองโคตร

212 9 นายกันตินันท์ นิมิตรมงคล

213 9 นายพชรพล ไชยยาคำา

214 10 นายอภิวรรธน์  แก้วจันทร์

215 11 นายธนดล ทรัพย์ทวี

216 11 น.ส.ภริดา นาราช

217 11 น.ส.ปิยวรรณ สิงหราช

218 12 นายณัฐภัทร ชัยชนะ

219 A นายณัฏฐ์พงศ์ ไพเมือง

220 A น.ส.พิมพ์พัชร์ ใจพิมพ์สว่าง

211 B น.ส.ขวัญจิรา คำาวงค์ษา

222 6 นายเขมทัศน์ ยะกันทา

ด้�นกิจกรรม
223 3 น.ส.วสุธิดา โชคอุดมทรัพย์

224 4 น.ส.ชัญญานุช   ยศอินต๊ะ

225 5 นายเมธัส  แก้วดำา

226 5 น.ส.พุทธรักษา วงศ์ษา

227 7 นายเดชวีร์ แซ่จาง

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
228 9 นายภูมิพัฒน์ ประภากมล

ด้�นกีฬ�
229 6 นายศักดิ์สิทธิ์ แสนชัชวาล

230 4 นายจักรภาณุ  ศรประสิทธิ์

231 6 นายธนภัทร เอี่ยมธนาวัฒน์

232 6 นายกรพันธุ์ ออนเขียว

233 10 นายพัชรพงษ์ เชาวน์วิทยางกูร

234 10 น.ส.เขมิสรา ขัตินำา

235 B น.ส.ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา

ด้�นดนตรี
236 12 นายศุภฤกษ์   ดารารัตน์
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำาปีการศึกษา 2560

ลำาดับ         ชื่อ - นามสกุล 
1 นายรักษิต  ศรีเชียงราบ

2 น.ส.วิศรุตา  จารุแสงไพโรจน์

3 น.ส.ญาณิศา   พรสุรีมาศ

4 น.ส.ปิยะประภา สิริภูล

5 น.ส.กรชวัล  ประทุมวัน

6 น.ส.ทัตพร   ประทีป ณ ถลาง

7 นายชินภัทร ปินตากุล

8 น.ส.ชนม์ตะวัน วรรณก้อน

9 นายณัฐดนัย  ปัญญาใจ

10 นายศรัณย์  ตันติวิญญูพงศ์

11 นายภูเบศ  รังรองรจิตภูมิ

12 นายภรภัทร ก๋องเงิน

13 น.ส.นัทธมน  ศรีฝั้น

14 นายธัชชัย  ตันประสิทธิ์

15 น.ส.อิงอร  ก๋องเงิน

16 น.ส.จิดาภา  หลวงศักดิ์ดา

17 น.ส.ปาณิศา พลอาจ

18 น.ส.ภัคสิริ  ชาอุ่น

19 นายปราณ  กำาจัดภัย

20 นายพีรศิลป์  สอนคุ้ม

21 น.ส.อัฐภิญญาพร ระมั่ง

22 น.ส.มนสิการ นาคบัว

23 น.ส.พิมพ์ลภัส ทองสุข

24 น.ส.นฤมลวรรณ เมืองใจ

25 นายศิริพงษ์ พุทธวงศ์

26 นายชนกภัทร์ เเซ่ลี้

27 นายอัณณ์กาญจ์ ทองคำา

28 นายเขตโสภณ จ่าภา

29 นายญาณภัทร ปัญญาสถิตพงศ์

30 นายชายแดน พนัสภานุเดชดำารง

31 น.ส.พิมพ์มาดา ปิยะโชติ

32 น.ส.ศิริภัสสรญ์ กล้าผจญ

ลำาดับ          ชื่อ - นามสกุล
33 น.ส.อรวรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

34 นายภูริณัฐ  มหารัตน์สกุล

35 น.ส.พัทธนันท์ วงค์คำา

36 นายพัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

37 น.ส.จิรัชญา  ดวงแก้ว

38 นายปางชล  ไชยเจริญ

39 น.ส.ภัทรธิฌา ชาวชน

40 นายสุกฤษฏิ์ สุหฤทยา

41 น.ส.สิริกร  รัตนเกื้อ

42 น.ส.วิมลิน  แก้วมาคูณ

43 นายณัฐกัญจน์ ชมชื่น

44 น.ส.ธีรสุกานต์ องอาจบุญ

45 น.ส.มาภารัตน์ ระเวกโฉม

46 นายศรัณย์พัทธ์ ตึกสุอินทร์

47 น.ส.ญาดา  เซี่ยงฉิน

48 น.ส.เบญญาภา วิญญรัตน์

49 นายภูมิพัฒน์ บำารุงผล

50 นายศิวกร   แต้ประจิตร

51 นายธนกฤต แสนธรรมจักร

52 นายวิศรุต  อุตรสัก

53 นายฉัตรชัย  เตียจันทร์พันธุ์

54 นายญาณากร ศรีเมือง

55 นายวงศกร  อุดมพันธ์

56 นายเสฎฐวุฒิ วงศ์ศิริ

57 นายสรวิชญ์ บุตรต๊ะ

58 นายเฉลิมรัฐ นามวงค์

59 น.ส.ชลลดา  อังกาบสุวรรณ

60 น.ส.วรัญญา สุเรือง

61 น.ส.เอมิกา  คำาคง

62 น.ส.ธัญญ์นภัส ฐิติธนเลิศยศ

63 น.ส.พัทธ์ธีรา  สมเกตุ

64 น.ส.ชัญญา   วรปัญญาสกุลชัย

ลำาดับ       ชื่อ - นามสกุล
65 น.ส.ศุภศิวัจน์ ห้าวตระกูล

66 น.ส.ปิยธิดา  พานิชกิจเจริญ

67 น.ส.กีรติ  วงศ์ปัญญา

68 นายสหรัฐ  อารีรัตน์

69 น.ส.ธัญลักษณ์ สมบัติ

70 น.ส.ชนกานต์ มานะ

71 นายกันต์กวี  บาสเซอเลียร์

72 น.ส.อักษราภัค มณี

73 น.ส.กราวกวี พันธ์ โสตถี

74 น.ส.อินทิพร อินทร์สุวรรณโณ

75 น.ส.ปาณิสรา วุฒินันท์

76 นายวโรปกรณ์ วงศ์ ไชย

77 น.ส.กานต์ชนิต  ยาวิชัย

78 น.ส.ณิชกุล  สิทธิวัฒนาวงศ์

79 นายพลากร  เขื่อนแก้ว

80 นายวชิรวิชญ์ สุขเปียง

81 นายพัชรเดช โภคศิริกุล

82 นายพีรวิชญ์ สัมฤทธิ์

83 นายภาณุวิชญ์ คำาวัง

84 นายสิรวิชญ์  ใหม่จันทร์แดง

85 นายป้องรัฐ  ประธานราษฎร์

86 นายนวรัช  แสงสีสด

87 นายหรรษวัฒม์ วาสิทธิ์

88 นายพชร  ประจนปัจจนึก

89 นายนฤดล  สัตยพานิช

90 นายนภัสดล ยะอนันต์

91 นายปรเมศวร์ สุภารังษี

92 นายธีรภัทร์  คุณรังษี

93 นายจิรพัฒน์ พรหมทา

94 นายคมชาญ ใจคำาปัน

95 นายภูมิรวิชญ์ ณ เชียงใหม่

96 นายฐิติกร  กันทา
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ลำาดับ         ชื่อ - นามสกุล
100 นายชูติภูมิ  กันแก้ว

101 นายพงศพัศ อินต๊ะขิน

102 นายอริย์ธัช  ทิพยทัศน์

103 นายวรัชญ์  ดวงจิต

104 นายประพัฒน์ ปาระมี

105 นายชาลิติ  จันชะนะกิจ

106 นายอภิวัชร์  พันธุ์ ไชย

107 นายอชิรวิชญ์ รังษี

108 น.ส.ณัฐธิดา กันทะวงค์

109 น.ส.ฐิติยา   จินา

110 น.ส.ภิรัสมิ์ชญา ประเสริฐกุล

111 น.ส.ญาณิศา โนจา

112 น.ส.มณีโชติรส หาญมงคล

113 น.ส.ดนญา  เขื่อนแก้ว

114 นายชาญ   เธียระวิบูลย์

115 น.ส.พนัชกร อรัญพิทักษ์

116 นายนิติภูมิ  ศักดิ์สิทธิศักดิ์

117 น.ส.ชนัญชิดา สีเหลือง

118 น.ส.รติรัตน์  แก้วประสิทธิ์

119 น.ส.ชนิกานต์ ไพรพฤกษ์

120 นายพัสกร  ศรีพฤกษ์

121 นายกฤตานนท์ แซ่ซื้อ

122 น.ส.พรรณปพร วงษ์มาต

123 นายพีรณัฐ  กาญจนรัตน์

124 นายศุภชัย  เต็มวระปัญญา

125 น.ส.บุญธิชา ตันตนะรัตน์

126 นายนันทิพัฒน์   กันธิยะ

127 นายอธิปธิวัฒน์ ใสยจิตร์

128 นายชนาธิป  ธีระประเสริฐโสภณ

129 นายรชต  แสนบุดดี

130 นายนพรัตน์ คำานุ

131 นายพิธัชชัย  จารุญ

132 นายเพรียวพันธ์ ไชยมงคล

133 นายปิติภัทร กิตติรัตนชัยกุล

134 นายณัฐพร  ทองมี

135 นายวรชิต  บุญวุฒิ

ลำาดับ        ชื่อ - นามสกุล
136 นายชยานันต์  ใจคำาปัน

137 นายพงศธร  เตชะขจรเกียรติ

138 นายธีธัช  ธัญญานิธิวัฒน์

139 นายปกครอง ศิริตัน

140 นายณัฐดนัย คำาวิเศษ

141 นายชนาธิป  แก้วอินทร

142 นายพนธกร อรุณพันธุ์

143 น.ส.ญาณิศา ศักดิ์สม

144 นายภูมิผไท  ยิ้มจันทร์

145 นายปกรณ์  สุกันโท

146 น.ส.ศศิภา   เขื่อนเพชร

147 นายธนโชค   อดุลย์กร

148 นายศุภกร  เจนธัญพรกุล

149 นายภาสวัฒก์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ

150 นายธเนศพล  เจิมจันทร์

151 นายรัฐ  ฤกษ์เกษม

152 นายธิติ  ชัยแก้ว

153 นายณัฐวุฒิ  สุวรรณสิงห์

154 นายทัตพงศ์ วงศ์ประเสริฐ

155 นายธนวินท์  เกตุหอม

156 นายไอศวรรย์ มีรักษ์

157 นายพันธ์ดิษย์ ณ เชียงใหม่

158 นายศวิษฐ์   กาละวิล

159 นายธนภัทร   สุดสาคร

160 นายพันธกานต์ ปัญญาช่วย

161 นายญาณวุฒิ วงศ์บุญยิ่ง

162 นายภาณุพงศ์   อิ่มสม

163 นายรอณ   โซนี่

164 นายปารวัณ ละวิโล

165 นายกฤติน  ลาพินี

166 นายกฤษยภณ เหลืองธนะอนันต์

167 นายกษิดิ์เดช แสงอินทร์

168 นายภูมิภัทร  รัตนพล

169 นายศุภวิชญ์ แจ่มไทย

170 นายอิทธิพัทธ์ เด่นศรีเสรีกุล

171 นายสันต์    สุทธหลวง

ลำาดับ     ชื่อ - นามสกุล
172 นายภาณุพงศ์  ทับเกิด 

173 นายวีรภัทร์  อิงศรีวรกุล

174 นายนามบุญ สนิทการ

175 นายอภิสิทธิ์ ศรีเที่ยง

176 นายทวีพร   ศักดิ์สิทธิ์

177 นายพีชณัฐ  จันต๊ะสุข

178 นายปิยปราชญ์ ปทานุคม

179 นายปภังกร  มรม่วง

180 นายดรัณ  ผุยหัวโทน

181 นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์

182 นายธนพัฒน์  วงศ์มณีนิล

183 นายตรีทเศศ เอียการนา

184 นายกฤษณพงศ์   อินถาเขียว

185 นายณัฐภัทร สบายสุข

186 นายรติภาคย์ มาดีคาน

187 นายวัชรภูม  ศักดิ์สูง

188 น.ส.บุญญิสา  จตุวัลย์

189 น.ส.ทินัดดา สมเพราะ

190 น.ส.ปวริศา  ธรานิศร

191 น.ส.ชนม์นิภา สีเหลือง

192 นายกฤตภาส ขันธรรม

193 น.ส.พรหมพร จันแสง

194 น.ส.นมัสการ สุปี

195 น.ส.พิชญธิดา อ่อนพันธ์

196 นายชลศธกร วงศ์สิงห์

197 นายภาราดร คำาขาว

198 นายกิตติ์โยธี จันทราศัพท์

199 น.ส.กอแก้ว  ตันติวิท

200 น.ส.ณภัทร  ธรรมรักษา

201 น.ส.ปวีณ์ธิดา หาอุปละ

202 น.ส.กนกวรรณ อนุรัตน์

203 น.ส.นลินี  โกวิทยา

204 น.ส.ณัฐณิชา แก้วสายตา

205 น.ส.เบญญาภา เพชรไทย

206 น.ส.คณิตา  บุญสุวรรณ์

207 นายพิชยะ  โต๊ะตระกูล
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ลำาดับ       ชื่อ - นามสกุล
208 น.ส.กันต์นิษฐ์ ใสสา
209 น.ส.นนทวรรณ จินะไชย
210 น.ส.ธิดาลักษณ์ กาวิน
211 น.ส.กัณญาวีร์  ตงมณี
212 น.ส.วีรยา  วณิชติสุวรรณ
213 น.ส.กันตินันท์ เสมอภพ
214 น.ส.อริสา แมนดี้ นุชนาง
215 นายวสวัตติ์  อิ่มคำานวร
216 น.ส.พรนับพัน นิ้มสถาพันธ์
217 น.ส.พัชรา    สมประเสริฐ
218 น.ส.ดวงหทัย  สุขโข
219 น.ส.อริสภา  โอบโคกสูง
220 นายปวร  พลนิกร
221 น.ส.กานต์รวี สุขมณี
222 นายทิพากร  ทิพทิพากร
223 นายศตวรรษ ศรีเปารยะ
224 นายชญานนท์ ศรีมา
225 นายชาญณรงค์  พรหมสนธิ์
226 นายณัฐศักดิ์ รักษ์มณี
227 นายนวัตกรณ์ เกิดเวียงใหม่
228 นายกรวิทย์  หงษ์ผา
229 นายสวัชโรกร วรรณศร
230 นายณัฏฐพล  ธรรมโน
231 นายสืบสกุล  ศักยพันธ์
232 นายธราเทพ วงศ์ธิดา
233 นายภูวรินทร์  ฉัตรถี
234 น.ส.ณัฐวดี  สุรินทร์ทีปะ
235 น.ส.วาสิตา  เสถียรวงศ์นุกุล
236 น.ส.ชวนวรรณ เดชดี
237 น.ส.ญาศรินทร์ ศรีเพ็ชรวรรณดี
238 น.ส.สราดา  แสนสุรินทร์
239 น.ส.สุวรัญญา ปิงใจ
240 น.ส.อณัญญา ทิพยวัฒน์
241 น.ส.สรัลชนา ขันดี
242 นายธนวิชณ์   กรโกวิท
243 นายดุรงค์ฤทธิ์ สุขผล
244 น.ส.จิดาภา  หลิมศิวิไล
245 นายสุทธิพงษ์ มูลละวิชัย
246 น.ส.แพรวา  ปานพลอย
247 น.ส.กุลนันท์ ตุ้ยเตียม
248 น.ส.กรกต  ผุดผ่อง
249 น.ส.ชนิกานต์ ชมภูราษฎร์
250 นายวัชรากร เจริญตระกูล

ลำาดับ         ชื่อ - นามสกุล
251 นายนัทธนน แสนใจยา
252 นายจิรัฎฐ์  สุวรรณโกสุม
253 นายสหัสวรรษ กิจพิทักษ์
254 นายพีรพัฒน์ ใจมั่น
255 นายพงศกร  ทองตัด
256 นายจิตติธาดา  ทองจิตติ
257 นายภัทรชัย  ธรรมขัติย์
258 นายจังเกิล  สำาเร็จรัมย์
259 นายจีระพันธ์ ปุ๋ยฟู
260 นายปาราเมศ สุทธสุภา
261 นายภาวิต  อภิไชย
262 นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง
263 นายอภิสิทธิ์  แก้วต้วน
264 นายธนันดร จูฑะพุทธิ
265 นายภาคิณ  ศุภางค์เผ่า
266 นายณัฐกิตติ์ อินมอญ
267 นายรัฐธีร์    ธีระวรรณวิชญ์ 
268 น.ส.พลอยไพลิน ประจนปัจจนึก
269 นายณัฐพล  นันทาภิรัตน์
270 น.ส.ภัทรนันท์ จำาจด
271 นายมหัสวัต ปัญญาชัย
272 น.ส.พรรณนภา ชีววิมล
273 น.ส.พรรณนารา ชีววิมล
274 น.ส.ณิชกานต์ นิสิตสุขเจริญ
275 น.ส.ญาณิศา มั่งมี
276 น.ส.จิรชยา  กันเดช
277 น.ส.ณิชกานต์  จันทนุปาน
278 น.ส.ปณิดา  ขวัญสิริมาโนชญ์
279 น.ส.รวิภา  แย้มมณีชัย
280 นายศรัณย์  โครานา
281 น.ส.ภัฑริญา เวียนทอง
282 นายพฤกษการ พวงชัยภูมิ
283 นายณชพัฒน์ ภู่เอี่ยม
284 นายบุญเกิด สร้างกุศลในพสุธา
285 นายลัทธนันท์ พันธ์เนียม
286 นายสวกฤต  แก้วสุดใจ
287 น.ส.โศภิษฐา คำาตา
288 น.ส.ปัฐวรัตน์ มั่นเกษตรกิจ
289 น.ส.นันทิภัคค์ ศิลากรอนุวงศ์
290 นายกิติบุตร พันธรักษ์
291 นายณัฐวัชช์ สุจธรรม
292 นายกฤช  อาสาสรรพกิจ
293 นายสรัล    สุขแก้ว

ลำาดับ         ชื่อ - นามสกุล 
294 นายภูธฤท  ไชยวุฒิ
295 น.ส.เนตรชนก ยาณะแก้ว
296 น.ส.ฐิติพร   ลาภโต
297 น.ส.ลัลทริมา  อัษฎากุล
298 น.ส.ชนนิกานต์ วามะลุน
299 น.ส.นันทิชา ตะรุวรรณ
300 นายชนินทร์  อินธุระ
301 นายกษิดิ์เดช ดีเดชา
302 นายอนุสรณ์ แก้วนพรัตน์
303 นายศุภณัฐ  ปูทอง
304 นายชยพล  อัคเดชธนโชติ
305 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ประสงค์
306 นายณภัทร  อินต๊ะวิชัย
307 นายภูริวัจน ์ กมลธนาพิสิทธิ์
308 นายธนกฤต  ไชยมงคล
309 นายสุรกิจ  ภู่พิสิฐ
310 นายอภิวัชร  สุทธิไชยากุล
311 นายเฑียรชัย อายิกุ
312 นายเกียรติศักดิ์ กันทะเสน
313 นายพิชยพล อนันต์รัตนวิมล
314 น.ส.ชญาภรณ์ แข็งธัญกิจ
315 น.ส.พิมพ์ลภัส วิกสูงเนิน
316 น.ส.อินจู  รู
317 น.ส.ลี่ชา  โหลเขอ
318 นายธนันนันท์ ญาณวัฒนานพกุล
319 นายเขม  ชูวีระ
320 นายกฤตภูมิ มหันตะกาศรี
321 นายปราศรัย อุณจักร
322 นายสหสวรรษ ตันสุชาติ
323 นายทักษ์ศนัย ต้มอินมร
324 น.ส.ณัชนันทน์  ไตรแสงรุจิระ
325 น.ส.กานต์ชามา จิตใส
326 นายอรรฆพร อินพา
327 นายพุธพิพรรธ  ธรรมตันติวัฒนา
328 น.ส.ชมไท  ฉัตรบวรพิทักษ์
329 น.ส.อรปรียาลักษณ์ ระมั่ง
330 นายณัฐภูมิ   จีนงาม
331 นายศุภฤกษ์   นนทิสกุล
332 น.ส.จุน  วาง
333 น.ส.ฟ้าใส  กระจ่างพัฒน์วงษ์
334 นายจีโฮ  จุน
335 น.ส.ชัชวีร์  อินทะสอน
336 น.ส.กานต์พิชชา จินะวงษ์
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พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา  07.00 - 13.00 น. ณ หอประชุม St. Joseph

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Graduation Ceremony 2017
Montfort College
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รุ่น ชาร์ม
Charm
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กำ�หนดก�ร
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 07.00 -13.00 น. 
ณ หอประชุม St. Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวล�

07.00-07.30		น.

l นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 ลงทะเบียน และรับการติดช่อดอกไม้จากคณะครูระดับช้ัน ม. 3 ณ บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต 

08.00-08.30	น.	

 l นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ถ่ายรูปหมู่ ร่วมกับผู้อำานวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครูระดับช้ัน ม.1 - 3 

09.00-09.30	น.	

l นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 ท่ีรับเกียรติบัตรเข้าแถวใต้อาคารอัลเบิร์ตตามลำาดับท่ีน่ัง และเดินข้ึนหอประชุม St. Joseph 

   น่ังประจำาท่ี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Land of Hope)

10.00		น.	

l คณะครู ผู้ปกครอง พร้อมกันบนหอประชุม St. Joseph

10.30	น.	

l ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ คณะครูระดับช้ัน ม. 1 - 3 

   และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชมงฟอร์ต / คณะครูน่ังประจำาท่ี)

l ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ข้ึนบนเวที (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Fanfare)

l ประธานในพิธี จุดเทียนสักการะนักบุญมงฟอร์ต

l มาสเตอร์ผไท ชัยนำา หัวหน้าระดับช้ัน ม. 3 ประธานดำาเนินงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

l ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร / วุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ม. 3

l เด็กชายอนพัทย์  ภู่มณี  กล่าวอำาลาสถาบัน

l พิธีครุสักการ (ทุกคนยืน/คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงปาเจรา)

l เด็กชายอนพัทย์   ภู่มณี  ผู้แทนนักเรียนนำานักเรียนกล่าวคำาปฏิญาณตน

l ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

l วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

l ประธานในพิธีพร้อมคณะครูระดับช้ัน ม. 1 – ม. 3 และแขกผู้มีเกียรติ เดินลงเวทีมายืนบริเวณทางเดิน

   ข้างท่ีน่ังของนักเรียนเพ่ือส่งและให้กำาลังใจแก่นักเรียน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชมงฟอร์ต)
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จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น และโล่เชิดชูเกียรติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 ปีก�รศึกษ� 2560
  ประเภท     จำานวน (คน)
1. การเรียนดีเด่น      218

    -  ระดับยอดเยี่ยม     7

    -  ระดับดีมาก      103

    -  ระดับดี      108

2. ความประพฤติดีเด่น     190

3. กิจกรรมดีเด่น      88

4. กีฬาดีเด่น      65

5. ดนตรีดีเด่น      36

6. นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงได้รับโล่เชิดชูเกียรติ   76

   รวม    673
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นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำาปีการศึกษา 2560
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1. นางสาวละออทัศน์  ปิยะกนิษฐ์กุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว 

รายการ “เวทีคนเก่ง”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดย การไฟฟ้าแห่ง

ประเทศไทย บันทึกเทปโทรทัศน์วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ด้านวิชาการ

           2. นายอภิณัฐ  ชูเชิญ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์

ซูโม่รุ่นจูเนียร์ รายการ World Robot Games North              

Thailand Championship 2017  จัดโดย บริษัท อิโนเวตีฟ 

เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 ณ ออนไอที วัลเลย์ (ดัชฟาร์ม) จังหวัดเชียงใหม่ และ

ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์  

และได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. 

วิชาฟิสิกส์ ใน โครงการศูนย์ โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ          

สอวน. ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียน

นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

3. นางสาววิมลสิริ ขวัญยืน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ

ปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ระดับ

ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดโดยบริษัททีชชิ่งทอยส์ 

จำากัด และ บริษัท AMD Far East Ltd. Thailand  ดำาเนิน

การสอบ โดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ       

(ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.

2559  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวสวิชญา  เวียงเงิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

5. นางสาวณิชา  พูลโภคะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

6. นางสาวปรีชญาพร  ไชยอ้าย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

       ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาชีวภาพ 

ในการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ SCG 

ประจำาปี 2558 โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ SCG ระหว่างวันที่ 14-16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

7. นายชาคริต  ฉิมพลี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 3  ของประเทศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) โครงการสอบแข่งขัน

วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บริษัท ท๊อป เทสท์       

เซ็นต์เตอร์ จำากัด และได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการ

สอบแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  สอบแข่งขัน  “ASMO 

THAI  Ceremony Awards 2017”  (Asian Science and        

Mathematics Olympiad)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิก  ครั้งที่ 4 ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  

พ.ศ. 2561  ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. นางสาวณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /5

  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันทักษะวิชา

วิทยาศาสตร์  สอบแข่งขัน  “ASMO THAI  Ceremony 

Awards 2017”  (Asian Science and Mathematics Olym-

piad)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก  ครั้งที่ 4 

ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2561  ณ 

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

9. นายเทวฤทธ์ิ  บุญสม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

10. นายภูริณัฐ์   สุวัฒน์วิระยะพงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

11. นางสาวพรปวีณ์  เจ้าวัฒนพงศ์
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันทักษะ
วิชาวิทยาศาสตร์  สอบแข่งขัน  “ASMO THAI  Ceremony 
Awards 2017”  (Asian Science and Mathematics    
Olympiad)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก  ครั้งที่ 
4 ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2561  ณ 
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

12. นายบุรพล  อ่อนไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันทักษะวิชา
วิทยาศาสตร์  สอบแข่งขัน  “ASMO THAI  Ceremony 
Awards 2017”  (Asian Science and Mathematics    
Olympiad)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก  ครั้งที่ 
4 ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2561  ณ  
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  และได้รับคัด
เลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล KING 
POWER CUP 2017 ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 
2560 ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต) กรุงเทพมหานคร  

13. นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

      ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขัน Thailand  

International Mathematics Compettion : World Youth 

Mathematics Inter – Cities Compettition 2016 

(TIMC:WYMIC 2016) และ รางวัลเหรียญทองแดง ในการ

สอบแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  สอบแข่งขัน  “ASMO 

THAI  Ceremony Awards 2017”  (Asian Science and 

Mathematics Olympiad)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิก  ครั้งที่ 4 ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  

พ.ศ. 2561  ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

14. นายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/8

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Thailand 

International Mathematics Compettion : World 

Youth Mathematics Inter Cities Compettition 2016 

(TIMC:WYMIC 2016)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15. นางสาวญาณิศา  ธรรมชัยเดชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 3  ของภาค  อันดับ 1 

ของจังหวัด โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริษัทเสริมปัญญา จำากัด ณ วันที่ 

11 กันยายน พ.ศ. 2560 

16. นางสาวชมตะวัน  ชมบุญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

17. นางสาวชนัญชิดา  สายปัญญาใย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

18. นางสาวรมย์นลิน   ไชยภารมณ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

       ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน STEM 
Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานThailand STEM 
Festival and ASEN Academic Symposium 2017ภาค
เหนือตอนบน วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

19. นายณรัชด์  มานะสัมพันธ์สกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชา
ฟิสิกส์ ใน โครงการศูนย์ โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
 สอวน. ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียน
นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

20. นายชยภัทร   ธรรมรักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

    ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. 
วิชาฟิสิกส์ ใน โครงการศูนย์ โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ           
สอวน. ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียน
นวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่และรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียน
นอกระบบ วิชาดนตรี ประเภทเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ 
อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

21. นางสาวเบญญาภา  สุขประเสริฐกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

22. นายสิรภพ  บัวหงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

     ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. 

วิชาคณิตศาสตร์ ใน โครงการศูนย์ โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนจักร

คำาคณาทร จังหวัดลำาพูน

23. นางสาวกมลลักษณ์ เทพวงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. 
วิชาฟิสิกส์  ใน โครงการศูนย์ โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียน
นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  และรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการสอบแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์   สอบ
แข่งขัน  “ASMO THAI  Ceremony Awards 2017”  (Asian 
Science and Mathematics Olympiad)  คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก  ครั้งที่ 4 ประจำาปี  2560   เมื่อวันที่ 
24 มกราคม  พ.ศ. 2561     ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร   
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ด้านดนตรี

24. นาย พิเชฐพงศ์  หิรัณจารุกร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

     ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดวง

ดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

เหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 13 – 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิต

อุทยาน จังหวัดกำาแพงเพชร  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 การแข่งขัน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 

2017 ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วันที่ 11 

มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ห้อง ดร.อาวร  พรประภา  อาคาร

สยามกลการ กรุงเทพมหานคร  

25. นางสาวธมน  พอพิน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

       ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมดนตรีในสวน 

การประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ภาคเหนือ) โดยสมาคมผู้บำาเพ็ญประโยชน์แห่ง

ประเทศไทย ใน พระราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ  จังหวัด

เชียงใหม่ 

26. นางสาวศุภางค์  สายคำาวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

         ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Electone team     

Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี การแข่งขัน YAMAHA       

THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 วันที่ 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 ณ ห้อง ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

27. นางสาวพิมพ์มาดา   โถดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE  ประเภท Band 

Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี การแข่งขัน YAMAHA 

THAILAND MUSIC FESTIVAL 2018 วันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 ณ ห้อง EC Court อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

28. นางสาวธนัชญา  ชนินทร์วณิชย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

      ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE  ประเภท Violin 

Solo รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน YAMAHA THAILAND 

MUSIC FESTIVAL 2018 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ 

ห้อง EC Court อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชียงใหม่ 
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29. นางสาวปุณยาพร   ใจมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

30. นางสาวศรุตยา  สุวรรณสิงหราช 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

31. นางสาวเฌอรนทร์  มณีจักร
             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

32. นายธนกฤต  โสมรักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

33. นายพลวรรธน์  โทวรรธนะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

34. นายอชิระ    อุปรานุเคราะห์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

35. นายเกริกเกียรติ    แก้วก๋อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการเดิน
พาเหรด การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำา
ปี 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
– ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  และ ร่วมกิจกรรม 
Youth Ambassadors from Thailand In a-Parade of 
Friendship to Myanmar เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ณ เมือง Yangon  Myanmar 

36. นางสาวปุริมปรัชญ์    ระมิงค์วงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

37. นางสาวฐกมลชนก  สายอาทิตย์ ฮูบาร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

38. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีธิการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

39. นายนรภัทร  ศักด์ิสม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

40. นายเทพรัตน์  ธาระณะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

41. นางสาวปุญญิศา  สุขะหุต
                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/A 

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
การเดินพาเหรด  การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์           
ภาคเหนือ ประจำาปี 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ณ 
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

42. นายสุวิจักขณ์  อนุดวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

43. นายติณห์  ลิมปิติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

44. นางสาวจิรัชญา   องอาจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

                ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย   สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำาแพงเพชร  

45. นายธนกร  นาฎงามขำา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

        ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี ประเภท 
กีตาร์คลาสสิค รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวัน
ที่ 18-20 เมษายน พ.ศ.2560 ณ อาคารสยามกลการ เขต
ประทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  และรางวัล YAMAHA GOLD 
PRIZE  ประเภท Classical Guitar Solo รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
การแข่งขันYAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง ดร.ถาวร  พรประภา 
อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร 
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46. นายเอกลักษณ์  นวนนันต๊ะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 

47. นายสัณหณัฐ   อักษรศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

48. นางสาวปานตะวัน  ชุ่มใจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

49. นายศุภกร  เสารอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม Head 

to Head 3-6-3 Relay รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการแข่งขัน          

WSSA 2016 Thailand National Sport Stacking         

Championships by Le Pan ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 20-21 

สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ ศูนย์การค้า CRYSTAL DESIGN 

CENTER (CDC)  กรุงเทพมหานคร

ด้านกีฬา

50. นายยติพล   เกียรติไชยากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

51. นายณภัทร   นันชัยอุดม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

52. นายณภัทร    ตันธนะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

53. นายภคพล    นาคนวม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

54. นายปิติพงษ์   กัปกัลป์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

        ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ การแข่งขัน

บาสเกตบอล ประเภททีม ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โครงการ

แข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำาปี  2560  สพฐ – โมโน 

แชมเปี้ยน คัพ 2017  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ชาย การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ – สปอนเซอร์ 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์    พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 3-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำาปาง   

 

55. นายวศิน บุญยะเดช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

56. นายณิชภูมิ   ถาวรานนท์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

57. นายปิติพัฒน์   เรียงจนะพาธี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่

เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ 

–  สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์               

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 3-11 สิงหาคม พ.ศ. 

2560  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำาปาง   
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58. นายพีรวุฒิ   อัจฉริยะภากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/B   

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน 

สพฐ – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล

ที่ 9 วันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

59. นายภูพิงค์   โรจนสกุลพิสุทธ์ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

60. นายศุภเชฏฐ์  อังศุโภไคย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

61. นายศุภเวช   รัตนสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

62. นายชวิศ   จันภักษานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /4

63. นายณัฎฐปัณณ์  สฤษดิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

64. นายชวภณ  วงศ์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

65. นายนำาทัพ  เดชาวัชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล KING                         

POWER CUP 2017  ระหว่างวันที่  24-30 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(รังสิต) กรุงเทพมหานคร  

66. นางสาวณุทยา   ดิลกพัฒนมงคล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท  

นำา้หนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์

เกมส์”  ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่

67. นางสาวอัญมณี   จันทร์ศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  

       ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทโต๊ะกระโดด  และเหรียญทอง  ประเภทคานทรงตัว  

ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิค ชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทยชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2559 ครั้งที่ 36 

ระหว่างวันที่ 16-18  ธันวาคม พ.ศ. 2559  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 

กรุงเทพมหานคร

68. นายชาญจิติ  กนกศักด์ิสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

        ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬากอล์ฟ  รายการ SPORTS HERO ภาค 5 ประจำา

ปี 2561  รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย  ในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 

12-14 มกราคม พ.ศ. 2561  ณ สนามกอล์ฟลานนา  จังหวัดเชียงใหม่  และรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภททีม  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19  มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 69. นายอัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

           ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย  รองชนะเลิศประเภทบุคคลชาย  และ

นักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 

5 ครั้งที่ 35 “ระมิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามกอล์ฟ

ลานนา จ.เชียงใหม่   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Yunnan 

B&R China – Myanmar-Thailand – Laos Internationnal Junior Golf Championship 

2017   Position : 1^st Runner up Class BB at Yunnan Physiccal Science and Sports 

Professional College  ณ  มณฑลยูนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 70. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นอินต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

             ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ  3 Division 2 Northern Thai Junior 

Golf Federation รายการ NYJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS /2017-2018   ณ  

สนามกอล์ฟ  แม่เมาะ  จังหวัดลำาปาง  และ อันดับ 5 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ  Yunnan 

B&R China – Myanmar-Thailand – Laos Internationnal Junior Golf Championship 

2017 at Yunnan Physical Science and Sports Professional College   ณ  มณฑลยูนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 71. นายภูริ  อุนจะนำา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

              ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประเภททีมเยาวชนชาย  ใน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์”  ระหว่างวันที่ 15-25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 72. นายกวิศวร์   สันทราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายยุวชน  

ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่าง วันที่ 26 

ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 73. นายพิชยุทธ์  หันชัยเนาว์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1

 ได้รับคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นนักกีฬาโครงการ 1 กีฬา 1 

จังหวัด ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยผลงานการว่ายนำา้ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร   อันดับ 1  

ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 13 ปีชาย  และ อันดับ 3 ของประเทศไทย รุ่นอายุ 13 – 14 ปีชาย   

ได้รับเงินเดือนประจำา ผ่านบัญชีธนาคาร จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

 74. นายพชร  บรรจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กรรเชียง 100 เมตร  รองชนะเลิศอันดับ 

2 กรรเชียง 50 เมตร  รองชนะเลิศอันดับ 2 ผีเสื้อ 50 เมตร  และรองชนะเลิศอันดับ 2 

กรรเชียง 200 เมตร จากการแข่งขันรายการว่ายนำา้ชาย รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป ในการแข่งขัน

กีฬาว่ายนำา้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม พ.ศ. 

2560 ณ สระว่ายนำา้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

 75. นายธีรภัทร์  พูลหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เดี่ยวผสม 400 เมตร รางวัลชนะเลิศ  เดี่ยวผสม 200 
เมตร  และรางวัลชนะเลิศ  กรรเชียง 200 เมตร จากการแข่งขันรายการว่ายนำา้ ชาย รุ่นอายุ 
12 ปีขึ้นไป  ในการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 
12 -14 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ณ สระว่ายนำา้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

 76. นายภูมิพัฒน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/A

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันฮ๊อกกี้นำา้แข็ง  ในรายการ 2017 Mega 

Ice Hockey 5’5 Tournament ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน  พ.ศ. 2560  ณ                    

MegaBox    Hongkong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน   และ รางวัล 

The Best Player จากการแข่งขันฮ๊อกกี้นำา้แข็ง  รายการ Bangkok Fly Youth Ice Hockey          

Tournamaent 2016
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นและวุฒิบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2560

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล  

ด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม กีฬา 

และดนตรี
1 8 นางสาว กมลลักษณ์ เทพวงค์

ด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม และ

กีฬา  
2 7 นาย บุรพล    อ่อนไทย

3 8 นางสาว ธนัชพร วิระราช

4 4 นางสาว อภิชญา จิตต์มั่น

ด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม และ
ดนตรี
5 8 นางสาว ศุภางค์ สายคำาวงศ์

6 8 นางสาว พรหมพลอย  ศรีสวัสดิ์

7 8 นางสาว พิมพ์มาดา  โถดี

8 1 นางสาว ปุณยาพร  ใจมา

ด้านการเรียน ความประพฤติ และกิจกรรม 
9 1 นางสาว ละออทัศน์ ปิยะกนิษฐ์กุล

10 8 นางสาว ณัฐวศา กล่อมแก้ว

11 8 นาย ชาคริต ฉิมพลี

12 8 นาย ธฤษณัฐ  แกล้วกล้า

13 2 นางสาว พรปวีณ์ เจ้าวัฒนพงศ์

14 8 นาย อภิณัฐ ชูเชิญ

15 8 นางสาว พีรดา ลือวิฑูรเวชกิจ

16 8 นางสาว ณิชาภัทร สุนทรลิ้มศิริ

17 8 นางสาว ชมตะวัน  ชมบุญ

18 8 นางสาว ชนัญชิดา สายปัญญาใย

19 8 นางสาว เบญญาภา สุขประเสริฐกุล

20 8 นางสาว ชญานิศ ต๊ะวิชัย

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
21 8 นางสาว ชนัญชิดา   เกษตรทัต

22 8 นาย ณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล

23 3 นางสาว สาริศา สุนทรธนากุล

24 8 นาย พลกฤต ทิพย์วงค์

25 8 นางสาว วิมลสิริ  ขวัญยืน

26 1 นางสาว ศุภนิตา งามสง่า

27 1 นาย สุวพงศ์ธร สันติวรานุรักษ์

28 8 นาย สิรภพ บัวหงษ์

29 8 นาย เทวฤทธิ์   บุญสม

30 8 นาย ปิยากร คุณาทร

31 8 นาย อนพัทย์ ภู่มณี

32 8 นาย ภูริณัฐ   สุวัฒน์วิริยะพงษ์

33 1 นาย ธนพัฒน์   สุนทรศิริกุล

34 1 นางสาว กมลชนก   ศรีเกษม

35 8 นางสาว พลอยนารา ยอดรัก

36 8 นางสาว เขมาภัทร อัมพรอรุณ

37 1 นาย สุวพงศกร สันติวรานุรักษ์

38 4 นางสาว พรรณพษา ใจวังโลก

39 1 นางสาว อักษรา เรี่ยวแรง

40 8 นางสาว รมย์นลิน ไชยภารมณ์

41 8 นางสาว ภัทรนันท์  โรจนรัตน์

42 4 นาย พิศิษฐ์  พิสุทธิพันธ์พงศ์

43 8 นางสาว บุลพร เปเรร่า

44 7 นางสาว วิพาณี โอบีนาตะ

45 1 นางสาว จันทรรัตน์ อุตสาห์

ด้�นก�รเรียน คว�มประพฤติ และกีฬ�ิ   
46 7 นาย ธีรภัทร์  พูลหิรัญ

47 3 นาย ณัฏฐปัณณ์ สฤษดิกุล

48 5 นางสาว นรภัทร เด่นดอนทราย

49 1 นาย พิชยุทธ หันชัยเนาว์

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล 

ด้�นก�รเรียน คว�มประพฤติ และดนตรี   
50 1 นางสาว ปานหทัย   ใจคำาปัน

51 2 นางสาว จิรัชยา  ใจเพชร

52 8 นาย เกริกเกียรติ แก้วก๋อง

53 6 นางสาว นันท์นภัส ศรีพงษ์คำา

54 6 นางสาว ณิชาภา อินธนะสาร

55 7 นาย อชิระ อุปรานุเคราะห์  

ด้�นก�รเรียน กิจกรรม และกีฬ� 
56 1 นางสาว ศุภัคชญา  ธานี

57 8 นางสาว ณิชาภัทร สุนทรธัย

58 5 นางสาว รุจาภา   มหาเทพ

59 3 นาย พชร บรรจง

ด้�นก�รเรียน กิจกรรม และดนตรี  

60 4 นางสาว อาภัสสรา ศรีไสว

ด้�นก�รเรียน และคว�มประพฤติ  

61 5 นางสาว พรรวษา หนุ่มศรี

62 B นาย ครองไท ศีลาเจริญ

63 4 นางสาว อาทิตยา บุญตัน

64 8 นางสาว ปานฟ้า ศิริจันทร์

65 1 นาย อนพัทย์ ไกรโพธิพัฒน์

66 6 นาย ธนกฤต พรหมวิจิตร์

67 8 นาย ภูตะวัน สุขสอาด

68 1 นาย ภูริณัฐ เรือนชัย

69 1 นางสาว วรินทิรา สุรินทร์

70 3 นางสาว ลีญูรัญ ขันยา

71 5 นางสาว รุจิรดา บูรณพันธุ์ศรี

72 8 นาย ชินดนัย นามวงศ์

73 B นาย พงศพัฒน์ วัชโรทน
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ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล

74 2 นาย ภาคิณ อินทนนท์

75 7 นาย จิรสิน สืบแสน

76 A นาย ศุภพล  สุรพลชัย

77 2 นางสาว ณัฐนรี   โล่ห์ติวิกุล

78 5 นางสาว ปทิตตา ตันติสุขุมาล

79 7 นางสาว บัณฑิญาภรณ์  กองแก้ว

80 8 นาย ธรรมสรณ์ เวียงศรีพนาวัลย์

81 6 นางสาว ศรุดา ชัยเขต

82 6 นางสาว ปริยกร อะกะเรือน

83 A นางสาว ณัฐชนก  จันทรมณี

84 2 นาย วัชรวิศว์  ปวนสุวรรณ

85 7 นางสาว ณัฐฐิญา ธนนันท์วิชยุทธ

86 8 นาย ปิยพัฒน์  บุญชุ่มใจ

87 8 นางสาว ณัฐนันท์ สมาธิ

88 8 นาย กันตพัฒน์ วงศ์สาม

89 8 นางสาว ภคจิรา พั่วทัด

90 2 นาย ชิษณุชา มณีจักร

91 5 นางสาว อัปสร ใจแก้ว

92 6 นางสาว ฐิตา   จันทร์แดง

93 3 นาย วรกันต์ ถาน้อย

94 7 นางสาว แพรวา เชิญชูทิพรัตนกุล

95 7 นางสาว ธัญวลัย ปาสิกเทพย์

96 3 นาย ศุภวิชญ์ จิตติวัฒนพงศ์

97 5 นาย กฤตภาส แก้วทรายคำา

98 6 นางสาว ฌาณพนิสา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

99 8 นาย พีรณัฐ ไชยวรรณ

100 8 นางสาว ปราชญ์วจี เลี่ยมแก้ว

101 7 นาย เดชาธร  ใจซาวดง

102 7 นางสาว ปณิดา อนุชัย

103 2 นาย พิเชษฐ์พงศ์   ฟักทอง

104 3 นาย นนทัช   มุกลีมาศ

105 6 นางสาว รุ่งแพรวา   ไชยเทพ

106 8 นาย ธิติพัทธ์ บรรลือสินธุ์

107 2 นาย กิตติพิชญ์ ฤทธิ์รัตนไตรกุล

108 2 นางสาว พิชญา กล่ำาเถื่อน

109 3 นางสาว รัฐชา ปัญญาใหญ่

110 8 นาย เกียรตินันท์ คำาปินไชย

ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล

111 8 นาย ธนวัฒน์  ธนศักดิ์เสรี

112 8 นาย วิชญะ เขียวทะวงค์

113 3 นางสาว ขวัญระมิงค์   ล้วนสมหวัง

114 4 นางสาว ฉัตรพัทธ์ พีรปัญญาพัฒน์

115 8 นาย ชัชพิสิฐ ยาคุ้มภัย

116 8 นาย ธนเดช ตามวงค์

117 7 นาย ติณห์ สุขใส

118 6 นาย ชนกานต์ พลเยี่ยม

119 2 นาย พิษณุ ดวงกระโทก

120 8 นาย พัฒนา   โลหะกิจสงคราม

121 2 นางสาว พิริยาภรณ์ ขัติรัตน์

122 7 นาย ชนาธิป   วุฒิเจริญ

123 4 นาย พัชรพล ตันตระกูล

124 6 นางสาว จนัสธหทัย วงศ์สว่าง

125 4 นางสาว พลอยภูพิงค์ อินต๊ะวงค์

126 6 นางสาว คริมา  เตวิยะ

127 B นาย เอกสิทธิ์ ซู

128 7 นาย นิติชัย ชมภูคำา

129 2 นาย สิรวิชญ์ ชัย

130 7 นางสาว กมนทรรศน์ เก้อขัน

131 5 นางสาว ณัฏฐนิชา แสนแปง

132 7 นาย เกริกชัย วังคำา

133 1 นาย ธรรมรัตน์ รักธรรม

134 7 นาย สิรวิชญ์  พงศ์เศวต

135 7 นาย ธีรวัจน์ คำาตั๋น

136 7 นาย ศิวกร    โรจน์เกษตรสิน

137 A นาย ภัทรพล ดอนนาปี

138 5 นาย รัชชานนท์   สุริยะ

139 3 นางสาว อาร์เรีย ชาร์ลิ่ง ณ เชียงใหม่

ด้�นก�รเรียน และกิจกรรม 
140 4 นางสาว สวิชญา เวียงเงิน

141 5 นางสาว ณัฐชา นิยมพัฒนาพาณิชย์

142 5 นาย ธนพล  เยาวรัตน์

143 3 นางสาว ญาณิศา ธรรมชัยเดชา

144 4 นางสาว พรปวีณ์ วานิชสมบัติ

145 4 นางสาว ศุภกานต์ เต็มวระปัญญา

ลำาดับที่ ห้อง   ชื่อ-นามสกุล
146 7 นางสาว พิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์

147 8 นางสาว ณิชา พูลโภคะ

148 2 นางสาว รักชยงค์  กาวิคำา

149 3 นาย ธนดล พิทยชัยกุล

150 8 นางสาว ปรีชญาพร ไชยอ้าย

151 4 นางสาว ชวิศา   ภูนางาม

152 3 นางสาว ริณภา ชยศรีธร

ด้�นก�รเรียน และกีฬ� 
153 5 นางสาว ศุภาพิชญ์  กันต๊ะมา

154 7 นาย รวิสุต อิ่นแก้ว

155 1 นางสาว พิชญ์สุดา อรุณรัตน์

156 5 นางสาว นภภัทร วงศ์ฝั้น

157 5 นางสาว เจติยา ศรีเลา

ด้านการเรียน และดนตรี
158 8 นาย ชยภัทร ธรรมรักษ์

159 8 นางสาว ธนัชญา ชนินทร์วณิชย์

160 1 นางสาว ฐกมลชนก สายอาทิตย์ ฮูบาร์

ด้านการเรียน
161 8 นางสาว สุวิชญาน์  พุ่มเจริญ

162 A นาย พีรทัต กฤษณะประกรกิจ

163 2 นางสาว กรชนก คุณาศิระ

164 1 นาย อภิศักดิ์ สุวรรณหงษ์

165 2 นางสาว บุญฑริกา  บุญจีน

166 1 นางสาว มัชฌิมพร ประมงกิจ

167 5 นางสาว วรรษชล อ่อนคง

168 5 นาย วศิญญ์  สิงหโกวินท์

169 5 นางสาว พันกวี     คำาฟู

170 8 นาย จุลกำาพล เจมส์ ทรัพย์สมบูรณ์

171 2 นางสาว ช่อพรรณพฤกษา พนัสภานุเดชดำารง

172 B นางสาว อิสราภรณ์  ขาวมีศรี

173 4 นางสาว ฐิตาสิริ ไชยปรุง

174 5 นาย พิสิษฐ์ จันทรวิทูร

175 4 นางสาว พิชญ์ชญาภา   บ่อคำา
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ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล
176 7 นางสาว เจณณิชย์ เจนพิริยะสุนทร

177 2 นาย ปวเรศวร์   พินสมพงษ์

178 2 นางสาว ฉัตรมนตร์ พีรปัญญาพัฒน์

179 6 นาย วิริทธิ์พล ศรีบุญปวน

180 4 นางสาว ขัตติยากร พิศุทธกุล

181 5 นางสาว พรพลอย  รุ่งฤทธิ์พุทธพร

182 7 นางสาว นัชชา ดอกอินทร์

183 1 นางสาว ขวัญชนก ศิริมา

184 3 นางสาว ณุตตรา ไวยอาภา

185 4 นาย ชุติพัทธ์ สุขแก้ว

186 3 นางสาว เพียรพิชญ์ ทองสิริ

187 6 นางสาว พิมพ์มาดา ฝั้นเฟือนหา

188 B นางสาว ศศิภรณ์ วิศวกุล

189 1 นางสาว ณัฐณิชา  ปัณฑวงศ์

190 3 นาย เจษฎากร   ฝั้นพรม

191 1 นางสาว แพรวา ยะเชียงคำา

192 4 นางสาว อภิสรา จิระธนภัค

193 7 นาย ก่อเขตต์ วสุโสภาพล

194 4 นางสาว พิชญา ลิ้มไพศาล

195 7 นางสาว อรัชพร  ยะดอนใจ

196 3 นาย นนทพันธุ์  ชนะดี

197 5 นางสาว รัตติญากร  เดชปัญญา

198 6 นาย วสุท รมยเวศม์

199 5 นางสาว ดลพร พลเมฆ

200 6 นาย เจษฎากร  กฤษดากุล

201 1 นาย กันตินันท์ ปันแปง

202 4 นาย รุจน์ เรืองเดชอนันต์

203 4 นางสาว โศภสิริ   ยะสิน

204 A นาย ธนกฤต คำาภิชัย

205 3 นางสาว ลอร์ วานดูร์

206 2 นาย ภวัต พ่วงพงษ์

207 6 นางสาว ธนิยา   สุวรรณไตรย์

208 5 นาย กีรติ วนิชกุลวิริยะ

209 4 นางสาว มธุรดา เตชะโสธร

210 6 นางสาว พรรษชล  แก้วดำา

211 6 นางสาว ธนภรณ์ มีเกาะ

212 3 นางสาว ปัทมเกสร์ กาบคำา

ลำาดับที ่ ห้อง   ชื่อ-นามสกุล
213 4 นางสาว ภัทรนันท์ ดนุพงศ์สิริ

214 1 นาย นนท์ปวิธ   ชัยชาญ

215 3 นาย ธนบดี ตันสุภาวุฒิ

216 4 นาย รัฐศักร อนันต์ชัยพัฒนา

217 7 นางสาว ปานรดา ใสสอาด

218 B นาย ศตพจน  โหราเรือง

ด้านความประพฤติ กิจกรรม และกีฬา  
219 3 นาย ศุภเชฏฐ์ อังศุโภไคย

ด้านความประพฤติ กิจกรรม และดนตรี
220 3 นางสาว ธนมน พอพิน

ด้านความประพฤติ และกิจกรรม   

221 1 นาย กรรพี แพวขุนทด

222 1 นาย พศวีร์ ลิ้มประยูร

223 2 นางสาว อภิชญา บัวเรียว

224 5 นาย ณภัทร ไชยเทพ

225 7 นางสาว ภัทรวิสาข์ ขันชัยทิศ

ด้านความประพฤติ และกีฬา   

226 1 นาย ภคพล นาคนวม

227 2 นางสาว ณุทยา ดิลกพัฒนมงคล

228 3 นาย พชร จันทร์ผา

229 4 นาย ชวิศ   จันภักษานนท์

230 5 นางสาว อัญมณี จันทร์ศิริ

231 7 นาย ปิติพัฒน์  เรียงจนะพาธี

232 7 นาย ศุภกร เสารอง

233 7 นาย เอกลักษณ์ นวนนันต๊ะ

ด้านความประพฤติ และดนตรี
234 3 นางสาว หทัยชนก กัมพลาวลี

235 3 นางสาว เฌอรินทร์ มณีจักร

236 4 นาย พิเชฐพงศ์ หิรัณจารุกร

237 5 นาย ธนกฤต  โสมรักษ์

238 6 นางสาว พัทธนันท์ ลิมปพาณิชย์

239 7 นาย กฤตภาส   ต๊ะปวน

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล

ด้านกิจกรรม และกีฬา   

240 1 นาย ธรรมนูญ ณ ราช

241 1 นาย สัณหณัฐ  อักษรศรี

242 1 นาย ณัฏฐกิตต์  ถวาย

243 3 นาย ศุภเวช รัตนสิริ

244 7 นางสาว ปานตะวัน  ชุ่มใจ

ด้านกิจกรรม และดนตรีี  

245 2 นาย ติณห์ ลิมปิติ

246 2 นางสาว ชญาพิมพ์  ดวงเด่น

ด้านกีฬา และดนตรี  

247 2 นาย ภราดร  ทัดประดิษฐ์

ด้านความประพฤติ   

248 1 นาย ชวกร   จินะกาศ

249 1 นาย ทรรศิน อ่องสกุล

250 1 นางสาว วริศรา   หลุยจำาวัน

251 1 นาย รัชชานนท์   ใจมอย

252 2 นาย ชานนท์ โพธิพฤกษ์

253 2 นาย พัทธดนย์  พุทธแก้ว

254 2 นาย สุกฤษ เบ้าเจริญ

255 2 นางสาว สุทธภา ห้วยไชย

256 2 นาย ยุทธภรณ์ หาญยูรพงษ์

257 3 นางสาว ศิรดา    บุญสม

258 3 นางสาว สุพรรณิการ์ กว้างสวาสดิ์

259 3 นางสาว ณัชชา จันทร์เนตร

260 4 นาย พัทธพล แก้วคำาดี

261 4 นางสาว กิตติมา ขันซ้าย

262 4 นาย ชลกานต์  อยู่สุขสวัสดิ์

263 4 นาย ศิรวิชญ์ ทรายคำา

264 5 นาย วริศวร์   คำาเจริญ

265 5 นาย วีรชน ช่วยค้ำาชู

266 6 นาย พชร คงเกษม

267 6 นาย กานต์   เกิดศิริ

268 6 นาย รชต หมวดมณี

269 6 นาย ภูมิพัฒน์ ใจพัฒนศักดิ์
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ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
270 6 นางสาว ปุณยาพร รัตนกิจไพศาล

271 6 นาย คูน เซ็นกลาง

272 7 นางสาว ณิชาภัทร  กูลนรา

273 7 นางสาว ณิชกานต์ ฝักฝ่าย

274 7 นาย ปยุต ตัณฑวิทยากุล

275 7 นางสาว ชวัลรัตน์ สุริยะวงศ์

276 7 นางสาว ธนัชพร วรรณรัตน์

277 7 นาย สุรเชษฐ์ ตันจรัสจิต

278 A นางสาว ณัฐรดี มิมะพันธุ์

279 A นางสาว พิมพ์ลภัส เตชะธีราวัฒน์

280 B นางสาว ญี่ถิง โอหยาง

281 B นางสาว แอนนาเบล ปวริศา บูรณะไทย

282 B นางสาว ยี่  แซ่หลิง

ด้านกิจกรรม  

283 2 นางสาว ฐิติวรดา  เมธานราพงศ์

284 2 นาย ธนศิริ ศิริปัญญา

285 2 นางสาว บัณฑิตา นำาผล

286 3 นาย พันธุ์ภากร กฤตย์อังกูร

287 3 นาย เบญ รุจิเรกานุสรณ์

288 3 นางสาว พีรยา  พฤกษาพนาไพร

289 3 นาย สุทธิโชค ชาอ้าย

290 3 นางสาว ชนินนาถ คำาปะละ

291 4 นาย ศศิศ นิลม่วง

292 5 นาย ชะฟิก ใบนานา

293 7 นาย จิณณ์ จันพิชัยโกศล

ด้านกีฬา  
294 1 นาย ณภัทร ตันธนะ

295 1 นางสาว เชิญขวัญ  เกตุเกล้า

296 1 นาย กวิศวร์  สันทราย

297 1 นาย ธัญวรเทพ ก้อนแก้ว

298 1 นาย ภูริ อุนจะนำา

299 1 นาย ปิติพงษ์ กัปกัลป์

300 2 นางสาว เตชินี เตชเถกิง

301 2 นาย ภูพิงค์ โรจนสกุลพิสุทธิ์

302 3 นาย ยติพล     เกียรติไชยากร

303 3 นาย เคน สุประดิษฐ์

304 3 นางสาว ชุติกาญจน์ อุ่นอินต๊ะ

ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
305 4 นาย วศิน  บุญยะเดช

306 4 นาย อิทธิกร  รจิตานนท์

307 4 นาย ณิชภูมิ ถาวรานนท์

308 4 นาย ชาญจิติ    กนกศักดิ์สกุล    

309 5 นาย ณัฐชนน   ขวัญดี

310 5 นาย ณัฏฐ์กิตติ์ ใจอ้าย

311 5 นาย ณัฐณกรณ์ อภิณหวัฒน์ 

312 5 นางสาว อภิชญา ริทู

313 5 นาย ณภัทร นันชัยอุดม

314 5 นาย ภัคพล    ชุมศิลป์

315 5 นาย เดชาพล  พลายสา

316 5 นาย ณภัทร คำาจักร์

317 5 นาย ชนกันต์ พูลศิริ

318 5 นาย จักรภัทร    ปัญญากร

319 6 นาย นำาทัพ เดชาวัชร

320 6 นาย จักราทิตย์ เป็งผัด

321 6 นาย ชวภณ    วงศ์ ใจ

322 6 นาย อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์

323 7 นาย ธนกฤต     ไชยวรรณ์

324 A นาย ภูมิพัฒน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์

325 B นาย ฐิติวัชร์ ญาณวัฒนพกุล 

326 B นาย พีรวุฒิ อัจฉริยะภากร

ด้านดนตร ี
327 1 นางสาว ศรุตยา สุวรรณสิงหราช

328 1 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ระมิงค์วงศ์

329 1 นาย ธนกร   นาฏงามขำา

330 2 นางสาว พัทธ์ธีรา ศรีธิการ

331 2 นาย สุวิจักขณ์ อนุดวง

332 2 นางสาว จิรัชญา  องอาจ

333 3 นายณภัทร  ศรีธวัช ณ อยุธยา

334 4 นาย เทพรัตน์ ธาระณะ

335 5 นาย นรภัทร ศักดิ์สม

336 6 นาย พลวรรธน์ โทวรรธนะ

337 A นางสาว ปุญญิศา สุขะหุต
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ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล
338 1 นาย ภูมิ เชื้อพราหมณ์

339 1 นาย บุญญารักษ์ รักษาดี

340 1 นาย ทินภัทร ธัญน้อม

341 1 นาย ทัตพงศ์   ธัญน้อม

342 1 นาย วาริส    ติดพวงมาลี

343 1 นาย ณัฏฐ์ภวัต ทัฬหพัชรกุล

344 1 นาย เสฎฐวุฒิ ถายะพิงค์

345 1 นาย จุนเจือ บุตตะกุล

346 1 นาย พฤฒิพงค์ จิตรไพบูลย์

347 2 นาย ณัฐพล  เกียรติโภคะ

348 2 นาย ณัฐภัทร คำาวงศ์ศา

349 2 นาย ไกรลาศ พรหมจินดา

350 2 นาย ธีรภัทร  บุญตนาชัย

351 2 นาย เอกราช ลี้ตระกูล

352 2 นาย พงศ์พัฒน์ รัตนประภาพร

353 2 นางสาว จิเออันด์    คิม

354 2 นาย กิตติณัฎค์  ลายจุด

355 2 นาย ณัชภัค ศรีวิชัย

356 2 นาย ปฐวีกานต์ โตสงคราม

357 2 นาย สุรดิษ สุขทรัพย์

358 2 นาย พัทธนันท์ จงเทียมกาญจน์

359 2 นาย ภาคิน ศรีไทย

360 2 นาย ณธัช แก้วกันยา

361 2 นาย ธัชทฤต ชาวกล้า

362 2 นาย ปฏิภาณ  อรวบูลย์ศิริ

363 3 นาย ภูริต ชุติคุณานันท์

364 3 นาย กิตติภพ พิบูลย์

365 3 นาย นพอนนต์ กาวิละ

366 3 นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ

367 3 นาย ชญานนท์ นาคะเกศ

368 3 นาย พงศ์พล   เงาธรรม

369 3 นาย รัฐภูมิ  ดวงบาล 

ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล
370 3 นาย ณฐกร มนทนม

371 3 นางสาว กมลชนก ถุงเงิน

372 3 นาย ชิติพัทธ์ กลิ่นทอง

373 3 นาย กษิดิ์เดช   ขันชัยทิศ

374 3 นาย ธนภูมิ ใจตูม

375 3 นาย ปัณณวิชญ์ จันทราช

376 4 นางสาว ธัญชนก คำาวินิจ

377 4 นาย ฉัตรพัฒน์ เมฆวิไล

378 4 นาย ธนัช วรรัตนสุภา

379 4 นาย นิติพัฒน์ พวงสุกระวัฒนะ

380 4 นาย ภชร  อริยะ

381 4 นาย ธนบดี ไอศุริยฉัตร

382 4 นาย บุลกิต บุญหล่อ

383 4 นาย ชวรัตน์ เรือนแสน

384 4 นาย ปรมัตถ์   ไชยเมือง

385 4 นาย ภมร กันเพชร

386 4 นาย อิทธิรัตน์ จาง

387 4 นาย วีรภัทร พิพัฒนสุขมงคล

388 4 นาย ภาณุวัฒน์  ชื่นตา

389 4 นาย วิมุตติ  งามดีแท้

390 4 นาย พรมเวชม์ เขียวษา

391 4 นาย พัฒนพงษ์ พงษ์พิกุล

392 4 นาย อัชฌาวัฒน์ บางพาน

393 5 นาย ณพรรษ  ไชยาพันธุ์

394 5 นาย สรรพวัฒน์ ทรงบรรจง

395 5 นาย ธีรศักดิ์ เจริญทิม

396 5 นาย ภาคิณ เทียนถาวร

397 5 นาย ศรุต  แสงทอง

398 5 นาย พีรณัฐ มีจีรกุล

399 5 นาย ชัชวิชญ์     ทิพย์ฝั้น

400 5 นาย บุรี สำาเร็จรัมย์

401 5 นาย พชร     ไชยรังษี

ลำาดับที ่ ห้อง    ชื่อ-นามสกุล
402 5 นาย นำาบุญ  ดีสุวรรณ์

403 5 นางสาว ปวรรัตน์ ตระกูล

404 5 นาย พิริยะ ดิษฐเนตร

405 5 นาย ธนภัทร อินทารส

406 6 นาย จักรภัทรณ์ หล้าปินตา

407 6 นาย จิตภัค   วงษ์พานิช

408 6 นาย วัชริศ ศรีชัย

409 6 นาย ฉัพพรรณรังษี   ปีมะสาร

410 6 นาย ณนณ จิตรังสฤษฏ์

411 6 นาย พุฒิสรรค์ ปิงยศ

412 6 นาย เยรามี จะหย่อ

413 6 นาย กรภัทร์   อะกะเรือน

414 6 นาย กิตติศักดิ์ ตาป้อ

415 6 นาย พุฒิพงศ์ เสนา

416 6 นาย อภิสิทธิ์ นวพรรณพงศ์

417 6 นาย ฐิติสิน  ชัชธนันท์พงษ์

418 6 นาย ตะวัน ฆ้องเลิศ

419 6 นางสาว ภัตพสุตม์   รวมสร้อย

420 6 นางสาว วรินธร ทองวินิชศิลป

421 6 นางสาว จุฑาสรณ์  เมฆขยาย

422 6 นางสาว ฐายิกา โคนำาชัยพร

423 6 นาย พชร กุยอนันต์

424 6 นาย สิรวิชญ์   ยศศรี

425 6 นาย พลเศรษฐ์ ปิงพยอม

426 6 นางสาว ธนันทน์ธร จันชะนะกิจ

427 7 นางสาว เบญญาภา สวัสดิ์พานิช

428 7 นาย ปภาวิน    ศรีวังพล

429 7 นาย ธนกร วิริยา

430 7 นาย สุภัคณัฐ เกริกการัณย์

431 7 นาย กิตตินันท์ หยุดอยู่

432 7 นาย ณฐชนนท์  ณ ตะกั่วทุ่ง

433 7 นาย วินสพล  ลีวิจิตรศิลป์
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ลำาดับที ่ ห้อง ชื่อ-นามสกุล
434 7 นาย สารัช สุภาอิน

435 7 นาย เอกภณ โชคธัญเดชาธร

436 7 นาย ภวัต สุทธิประภา

437 7 นางสาว ภัชศิญาภรณ์ บุญเกษม

438 7 นางสาว ปุณยวีร์ วุฒิ

439 7 นาย พิษณุ โพธิ์วงศ์

440 A นาย บุณยกร หว่อง

441 A นาย เสฎฐนันท์  เทศสมบูรณ์

442 A นางสาว ณภัทร เตชพิพัฒนกุล

443 A นาย ณัฐเณศ เลิศศิลป์เจริญ

444 A นาย วริทธิ์ กุณามา

445 A นาย ราชินทร์ ศรีสกุลชวาลา

446 A นาย ปรมะ  มาติด

447 A นางสาว ภาษิตา ธนพันเลิศ

448 A นางสาว กันตพัชร  เศรษฐไกรกุล

449 A นางสาว นันทภัค อุณหกาญจน์กิจ

450 A นางสาว ภูริศา ไชยอาม

451 A นางสาว ฉู๋ ยี่ โหลว

452 B นาย ชิตะ  เอี่ยมพิกุล

453 B นางสาว สมิหลา ฤทธิรงค์

454 B นางสาว ณัฎฐิยากานต์   ยาศรี

455 B นาย นภสร รุ่งชัยประภา

456 B นาย จรณ์ เตชะศรินทร์

457 B นาย กีรติ แก้วพวงทอง

458 B นางสาว มณินทร พัวมณี

459 B นาย ภานุพันธ์ อาภากาญจน์

460 B นางสาว อมลวรรณ วงศ์สุขจันทร์
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