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The Administration and Staff 

of 
Saint Gabriel’s College 

Requests the pleasure of your company 
for 

The Annual Prize Distribution Ceremony  
for 

“Academic Excellence” 
(Secondary 1-6) 

 
De Montfort Hall : Saint Gabriel’s College  

      On Saturday 31 July 2021 
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คณะภราดาและคณะครู 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

มีความยินดีขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ 

ร่วมในพิธีมอบรางวัลเรียนดี 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ก าหนดการ 
พิธีมอบรางวัลเรียนด ี

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันเสาร์ที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ หอประชุม เดอ มงฟอรต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

*************** 
เวลา   08.๓o  น.  -    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ลงทะเบียน  
    09.30   น.  -    นักเรียนเดินแถวขึ้นหอประชุม เดอ มงฟอร์ต ชั้น ๒  
         -    นักเรียนนั่งประจ าที่บนหอประชุมฯ 

10.00  น.       -         ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการสมาคมฯ 
                               และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง  
                               (เพลงมาร์ชเซนต์คาเบรียล) 

   -       นักเรียนยืนตรง   
   -    พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา 
   - พิธีกรอ่านประวัติของประธานในพิธี 
   -    มาสเตอร์อวิรุทธิ์  วิเศษชาติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
                                          มัธยม  กล่าวรายงาน 
   -    พิธีกรอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร 
   -    ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรฯ และกล่าวให ้โอวาท 
                               -    นักเรียนร้องเพลงมาร์ชเซนต์คาเบรียล 

          -    เสร็จพิธี 
 

***************************** 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละระดับชั้น 

โดยคิดคะแนนรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35475 กมลธร มฤคสนธิ 96.22 เหรียญทอง 

2 35563 อรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวสัดิ์ 95.53 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 97.34 เหรียญทอง 
2 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 96.39 เหรียญเงิน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 34536   สิรวิชญ ์ ลิมปวธัญญู 94.67 เหรียญทอง 
๒ 34329   ชนุดม จตุวีรพงษ์ 92.48 เหรียญเงิน 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละระดับชั้น 

โดยคิดเกรดเฉลี่ยรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 

1 33667 จิรเวธน ์ กวีไตรภพ 4.00 เหรียญทอง 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 4.00 เหรียญทอง 
1 33970 ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล 4.00 เหรียญทอง 
1 33593 นนทพัทธ์ อาสนเพชร 4.00 เหรียญทอง 
1 33690 สิรวิชญ ์ กนิษฐะสุนทร 4.00 เหรียญทอง 
1 33859 ชยากร ลุศนันทน์ 4.00 เหรียญทอง 
1 33939 กิตติภูมิ กาญจนชานันท์ 4.00 เหรียญทอง 
1 37267 ปภังกร เหล่าธนานุกูล 4.00 เหรียญทอง 
2 33927 วราศัย จุฬาพรหมเดช 3.99 เหรียญเงิน 
2 33679 ไชยวัฒน์ จุฑาวนิชกุล 3.99 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 
1 33745 ปณิธ เลิศภิยโยวงศ์ 3.92 เหรียญทอง 
2 33600 พีรวิชญ์ ศรีสุรัตน์ 3.91 เหรียญเงิน 
2 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 3.91 เหรียญเงิน 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละระดับชั้น 

โดยคิดเกรดเฉลี่ยรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 4.00 เหรียญทอง 

1 33035 ภูริต กังสวิวัฒน์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33048 ฆฤณ บุญญานันท์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33056 ธีธัช กาญจนหัตถกิจ 4.00 เหรียญทอง 

1 33102 ดาไล โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล 4.00 เหรียญทอง 

1 33112 ณภัทร พลานุสิตเทพา 4.00 เหรียญทอง 

1 33131 ปณภัทร์ มัธยันต์พล 4.00 เหรียญทอง 

1 33181 อธิภัทร เปี่ยมศิริ 4.00 เหรียญทอง 

1 33183 ณภัทร ทองประไพ 4.00 เหรียญทอง 

1 33223 ศนิรัช จันทวิบูลย์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33272 ปุญญพัฒน์ พันธ์นาค 4.00 เหรียญทอง 

1 33317 กิตติธัช วงศ์ชัยสุริยะ 4.00 เหรียญทอง 

1 33353 พีม เขาเรียง 4.00 เหรียญทอง 

1 33437 ธนาบูรณ์ สีนะวัฒน์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33232 กฤติน วามานนท์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33367 ชานนท์ หาญวิวัฒนกูล 4.00 เหรียญทอง 

1 33294 ภีมพัฒน์ อัศวฤกษ์นันท์ 4.00 เหรียญทอง 

1 33352 พัทธพล กิตติคุณ 4.00 เหรียญทอง 

1 33044 อิทธิพัฒน์ หวังด ารงเวศ 4.00 เหรียญทอง 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละระดับชั้น 

โดยคิดคะแนนรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 

2 33149 วิภาส ไวทยะพานิช 3.99 เหรียญเงิน 
2 33323 สรวิศ วิทยาคม 3.99 เหรียญเงิน 
2 33413 ธนกฤต ฮวบประเสริฐ 3.99 เหรียญเงิน 

2 33421 ปวีณ์กร โสรัตยาทร 3.99 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  หลักสูตรสองปี (พสพ.) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 

1 33080 ณฐพรรษ กุลวัฒโท 3.92 เหรียญทอง 
2 33414 ทินภัทร โอสถาเลิศ 3.84 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เกรดเฉลี่ย เหรียญ 
1 32394 สรวิศ เริงวรรณ 4.00 เหรียญทอง 
1 32663 วรภัทร ตุ้นสกุล 4.00 เหรียญทอง 
1 32675 รัชพล มาตรชัยสิงห์ 4.00 เหรียญทอง 
2 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 3.98 เหรียญเงิน 

 
 
 



 8 

 
 

รางวลัเหรยีญทองและเหรยีญเงิน 
ท่านเจษฎาจารย ์จอห์น แมรี่ 

เจษฎาจารย ์เทโอฟาน เวนาร์ด, เจษฎาจารย ์ฮิวเบิรต์ 
เจษฎาจารย ์เฟรเดอริค ญัง และ เจษฎาจารย ์อลอยซิอุส 

มอบให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมที่หน่ึงและที่สอง 
ของแต่ละกลุ่มสาระแต่ละระดับชั้น 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35563 อรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวสัดิ์ 93.75 เหรียญทอง 
2 35471 ปัณฑ์ทีปต์ ลิ้มลิขิตอักษร 93.25 เหรียญเงิน 
2 35583 ธนพัต แจ่มทวีกุล 93.25 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 94.25 เหรียญทอง 
2 35165 ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ ์ 92.75 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34536   สิรวิชญ ์ ลิมปวธัญญู 94.75 เหรียญทอง 
๒ 34315 เตวิช  สมากุล 93.00 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 97.00 เหรียญทอง 
2 33927 วราศัย จุฬาพรหมเดช 94.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 86.00 เหรียญทอง 
2 33865 พีรภาส อนันทวรรณ 85.00 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 90.50 เหรียญทอง 
2 33044 อิทธิพัฒน์ หวังด ารงเวศ 90.00 เหรียญเงิน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรสองปี (พสพ.) 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33080 ณฐพรรษ กุลวัฒโท 86.50 เหรียญทอง 
1 36825 จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ์ 86.50 เหรียญทอง 
2 32622 เอกพล หงส์ชาติกุล 83.00 เหรียญเงิน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 88.00 เหรียญทอง 
2 32394 สรวิศ เริงวรรณ 87.00 เหรียญเงิน 

 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35380 เกียรติภูมิ  สิเจริญ 99.50 เหรียญทอง 
2 35457 ปุญญพัฒน์  โรจนวงศ์จรัส 98.75 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอรเ์ซ็นต์ เหรียญ 
1 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 99.25 เหรียญทอง 
2 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 99.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34536   สิรวิชญ ์ ลิมปวธัญญู 99.25 เหรียญทอง 

2 34296 ปนพ  เลิศภิยโยวงศ์ 97.50 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 96.00 เหรียญทอง 
2 33690 สิรวิชญ ์ กนิษฐะสุนทร 95.25 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33865 พีรภาส อนันทวรรณ 92.71 เหรียญทอง 
2 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 87.86 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38852 พัทธ เฟ่ืองทวีโชค 97.50 เหรียญทอง 
2 33102 ดาไล โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล 94.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 36825 จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ์ 92.40 เหรียญทอง 
2 35338 ธีร์กวิน เต็งวงษ์วัฒนะ 91.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32675 รัชพล มาตรชัยสิงห์ 96.00 เหรียญทอง 
2 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 95.25 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35475 กมลธร มฤคสนธิ 97.33 เหรียญทอง 
2 35563 อรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวสัดิ์ 96.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 96.83 เหรียญทอง 

2 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 96.50 เหรียญเงิน 

3 35165 ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ ์ 96.50 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34345 ธเนศ  เหรียญทองค า 92.50 เหรียญทอง 
1 34536   สิรวิชญ ์ ลิมปวธัญญู 92.50 เหรียญทอง 
2 34413 กฤตัชญ์  ทรวงชมพันธุ์ 90.50 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิทยาศาสตร์การค านวณ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 95.17 เหรียญทอง 
2 33713 การัณย์ สิทธิสัจจธรรม 93.67 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 96.50 เหรียญทอง 
2 33970 ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล 95.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (เคมี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 98.50 เหรียญทอง 
2 33667 จิรเวธน ์ กวีไตรภพ 91.50 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33939 กิตติภูมิ กาญจนชานันท์ 95.00 เหรียญทอง 
2 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 92.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 

วิทยาศาสตร์การค านวณ 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 90.36 เหรียญทอง 
2 33600 พีรวิชญ์ ศรีสุรัตน์ 88.82 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33745 ปณิธ เลิศภิยโยวงศ์ 82.00 เหรียญทอง 
2 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 81.33 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (เคมี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 82.00 เหรียญทอง 
2 34212 อิสยาห์ บรรพลิตานนท์ 80.67 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33745 ปณิธ เลิศภิยโยวงศ์ 81.33 เหรียญทอง 
2 34212 อิสยาห์ บรรพลิตานนท์ 81.00 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิทยาศาสตร์การค านวณ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 97.00 เหรียญทอง 
2 33112 ณภัทร พลานุสิตเทพา 96.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 96.00 เหรียญทอง 
2 38852 พัทธ เฟ่ืองทวีโชค 95.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (เคมี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 98.00 เหรียญทอง 
2 33352 พัทธพล กิตติคุณ 97.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 94.50 เหรียญทอง 
2 33111 ณัฐชนน ผ่องน้อย 94.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 

วิทยาศาสตร์การค านวณ 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33402 ชุติชนม์ มฤคสนธิ 89.00 เหรียญทอง 
2 33414 ทินภัทร โอสถาเลิศ 88.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33080 ณฐพรรษ กุลวัฒโท 79.33 เหรียญทอง 
2 32599 สุภกิฏฐ ์ เหล่ามหาเมฆ 77.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (เคมี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 36825 จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ์ 84.33 เหรียญทอง 
2 33180 ชนชาญ ลัคนากูร 79.67 เหรียญเงิน 
2 32622 เอกพล หงส์ชาติกุล 79.67 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยามี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33414 ทินภัทร โอสถาเลิศ 87.67 เหรียญทอง 
2 33249 ณัฏฐสิทธิ์ อภิวศินสุข 85.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิทยาศาสตร์การค านวณ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 93.00 เหรียญทอง 
2 32394 สรวิศ เริงวรรณ 92.25 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32394 สรวิศ เริงวรรณ 93.00 เหรียญทอง 
1 32675 รัชพล มาตรชัยสิงห์ 93.00 เหรียญทอง 
1 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 93.00 เหรียญทอง 
2 32478 อธิชา อาจหาญ 90.00 เหรียญเงิน 

วิทยาศาสตร์  (เคมี) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32394 สรวิศ เริงวรรณ 95.50 เหรียญทอง 
2 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 91.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32478 อธิชา อาจหาญ 92.50 เหรียญทอง 
2 32394 สรวิศ เริงวรรณ 90.00 เหรียญเงิน 

 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35475 กมลธร มฤคสนธิ 95.00 เหรียญทอง 
2 35495 ปุญน์  ชาญวุฒิกุล 94.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 98.17 เหรียญทอง 
2 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 96.00 เหรียญเงิน 
3 35165 ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ ์ 96.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34315 เตวิช  สมากุล 93.00 เหรียญทอง 
2 34536   สิรวิชญ ์ ลิมปวธัญญู 92.83 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33679 ไชยวัฒน์ จุฑาวนิชกุล 93.17 เหรียญทอง 
2 33927 วราศัย จุฬาพรหมเดช 93.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 87.50 เหรียญทอง 
2 33600 พีรวิชญ์ ศรีสุรัตน์ 86.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33352 นายพัทธพล กิตติคุณ 97.00 เหรียญทอง 
2 32996 นายธรรมธัช ฮังโยธา 96.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33402 ชุติชนม์ มฤคสนธิ 83.75 เหรียญทอง 
1 33414 ทินภัทร โอสถาเลิศ 83.75 เหรียญทอง 
2 33180 ชนชาญ ลัคนากูร 83.25 เหรียญเงิน 
2 33188 ชัสส์พงศ ์ อัสสมกร 83.25 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32394 สรวิศ เริงวรรณ 89.50 เหรียญทอง 
1 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 89.50 เหรียญทอง 
2 36317 นนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ 87.33 เหรียญเงิน 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35495 ปุญน์  ชาญวุฒิกุล 94.75 เหรียญทอง 
2 35475 กมลธร มฤคสนธิ 94.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 94.50 เหรียญทอง 
2 34947 ชนาธิป ภคนันทานนท์ 93.50 เหรียญเงิน 
3 34948 ชนานน ภคนันทานนท์ 93.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34631 ปิยนน  ธรรมจรัสวงศ์ 95.75 เหรียญทอง 
2 34532 เตชสิทธิ์  รัศมีอุทัย 95.25 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 96.25 เหรียญทอง 
2 33989 นพรุจ ขจรศักดิ์ว่องไว 93.75 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33447 พันวิทย์ วงค์สกุลศิลป์ 90.25 เหรียญทอง 
2 33281 ปรณิญ ชัยสิริเจริญพันธ์ 89.75 เหรียญเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33294 นายภีมพัฒน์ อัศวฤกษ์นันท์ 92.25 เหรียญทอง 
2 33363 นายสิริพัฒน์ วัฒนาอรุณ 92.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32537 ดิษน์กร พลับพลา 91.75 เหรียญทอง 
2 36825 จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ์ 91.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32686 ปลื้มปิติ เชนยะวณิช 94.75 เหรียญทอง 
2 32690 ศุภณัฏฐ์ ใจเพ็ชร 94.00 เหรียญเงิน 

 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35471 ปัณฑ์ทีปต์ ลิ้มลิขิตอักษร 99.00 เหรียญทอง 
2 35509 ศุภกฤต ว่องมงคลเดช 98.50 เหรียญเงิน 
2 35495 ปุญน์  ชาญวุฒิกุล 98.50 เหรียญเงิน 
2 35410 พีรวัส  บุญยืน 98.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 98.00 เหรียญทอง 
2 34963 อนพัช บรรเจิดศิลป์ 97.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34258 ภวรินทร์  ธาราชีวิน 100.00 เหรียญทอง 
1 36771 ปิติพล  ตั้งเจิดจ้า 100.00 เหรียญทอง 
1 37806 ธนนนท์  คุณะวัฒน์สถิตย์ 100.00 เหรียญทอง 
1 37862 สถาปัตย์  ลิมปิกาญจนโกวิท 100.00 เหรียญทอง 
1 34493 พลศิษฏ์  เรืองพีระกุล 100.00 เหรียญทอง 
2 34650 ปัญญากร  ปมุติโต 99.50 เหรียญเงิน 
2 34631 ปิยนน  ธรรมจรัสวงศ์ 99.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33728 คณพศ กันตา 97.50 เหรียญทอง 
2 33805 ประวีณวัช ประกิจวินิจพันธ์ 97.00 เหรียญเงิน 
2 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 97.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 92.50 เหรียญทอง 
2 33263 อรุณ ฉัตรมงคลชัย 90.50 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33112 ณภัทร พลานุสิตเทพา 95.00 เหรียญทอง 
1 33272 ปุญญพัฒน์ พันธ์นาค 95.00 เหรียญทอง 
1 33437 ธนาบูรณ์ สีนะวัฒน์ 95.00 เหรียญทอง 
1 33362 สรรค์ภว ี งามปลั่ง 95.00 เหรียญทอง 
2 33131 ปณภัทร์ มัธยันต์พล 94.50 เหรียญเงิน 
2 33399 ศักดิพัฒน์ สมิตะโยธิน 94.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32747 คามิน กาญจนวุฒิธรรม 93.00 เหรียญทอง 
1 33250 จิรัฏฐ ์ ศิริวงศ์นภา 93.00 เหรียญทอง 
2 33080 ณฐพรรษ กุลวัฒโท 91.00 เหรียญเงิน 
2 33253 วรพงศ์ รักษากุลเกียรติ 91.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32645 ภาณุพงศ์ นิลวรรณ 95.00 เหรียญทอง 
2 32494 สิรภพ เปรมสุวรรณศรี 93.00 เหรียญเงิน 

 
 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35475 กมลธร มฤคสนธิ 100.00 เหรียญทอง 
1 35563 อรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวสัดิ์ 100.00 เหรียญทอง 
2 35410 พีรวัส  บุญยืน 99.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต ์ เหรียญ 

1 35149 ปุณยวีร์ ลีลารัศม ี 97.50 เหรียญทอง 
1 35165 ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ ์ 97.50 เหรียญทอง 
1 35174 ภูวนัตถ์ โกมลฐิติ 97.50 เหรียญทอง 
2 35093 ก้องภพ เตียงเกตุ 97.00 เหรียญเงิน 
2 35212 ภัฏฏิพงศ ์ ตังควัฒนกุล 97.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 34244 พลภัทร  สิทธเดชวงศ์ 96.00 เหรียญทอง 
2 34473 สุนธนา  อ่องสร้อย 95.50 เหรียญเงิน 
2 34296 ปนพ  เลิศภิยโยวงศ์ 95.50 เหรียญเงิน 
2 34329 ชนุดม  จตุวีรพงษ์ 95.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 95.50 เหรียญทอง 
2 33799 จิตวัต ภิญโญสนิท 95.00 เหรียญเงิน 

       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ 91.75 เหรียญทอง 
2 33600 พีรวิชญ์ ศรีสุรัตน์ 89.75 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 100.00 เหรียญทอง 
1 33102 ดาไล โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล 100.00 เหรียญทอง 
2 33294 ภีมพัฒน์ อัศวฤกษ์นันท์ 99.50 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32682 พีรวิชญ์ นาถวิริยกุล 91.00 เหรียญทอง 
2 32599 สุภกิฏฐ ์ เหล่ามหาเมฆ 90.50 เหรียญเงนิ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32396 ภัทรดนัย หาญศึกสกุล 92.50 เหรียญทอง 
2 32675 รัชพล มาตรชัยสิงห์ 92.00 เหรียญเงิน 
2 32559 ธนภัทร วชิรก าชัย 92.00 เหรียญเงิน 
2 36347 ณัฐนันท ์ อนุวัตรเกษม 92.00 เหรียญเงิน 

 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35458 คณธัชย์ คณาวนิชกิจวงษ์ 95.50 เหรียญทอง 
2 35475 กมลธร มฤคสนธิ 94.75 เหรียญเงิน 
2 35655 สุภณฑิต  โรจนากีขจร 94.75 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ 99.50 เหรียญทอง 
2 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 99.25 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 34562 ธีรัช  บุพพารัมณีย์ 96.00 เหรียญทอง 
2 34315 เตวิช  สมากุล 95.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33690 สิรวิชญ ์ กนิษฐะสุนทร 94.50 เหรียญทอง 
2 33711 ภูมิพัฒน์ มณีรัตนะพร 93.75 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พสพ. 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 33263 อรุณ ฉัตรมงคลชัย 90.33 เหรียญทอง 
2 33865 พีรภาส อนันทวรรณ 89.00 เหรียญเงิน 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา 97.00 เหรียญทอง 
2 33102 ดาไล โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล 95.25 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พสพ. 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32599 สุภกิฏฐ ์ เหล่ามหาเมฆ 92.00 เหรียญทอง 
2 33522 พชรวิชญ์ ยกย่อง 88.33 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา 94.50 เหรียญทอง 
2 32394 สรวิศ เริงวรรณ 93.00 เหรียญเงิน 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 35471 ปัณฑ์ทีปต์ ลิ้มลิขิตอักษร ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ 

93.25 
96.50 
94.67 
90.83 
99.00 
93.75 

2 35630 เรณพล มีศรี ภาษาอังกฤษ 92.50 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
3 35458 คณธัชย์ คณาวนิชกิจวงษ์ ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

91.25 
93.83 
91.83 
98.50 
95.50 

4 35583 ธนพัต แจ่มทวีกุล ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

93.25 
94.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
5 35425 อินทัช ศรีเจริญจิตร์ ศิลปะ 97.00 
6 35475 กมลธร มฤคสนธิ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

93.00 
97.50 
97.33 
95.00 
94.00 
98.00 

100.00 
94.75 

7 35509 ศุภกฤต ว่องมงคลเดช ศิลปะ 98.50 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
8 35495 ปุญน์  ชาญวุฒิกุล ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

91.75 
94.00 
94.00 
94.75 
98.50 
98.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
9 35403 ภาสวิชญ์  พันธุ์สุจริตไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 89.00 

10 35585 พีรัชชิน  กังวาล ภาษาอังกฤษ 93.00 
11 35615 พุทธธิพงศ์  พันธุ์วิไล การงานอาชีพ 98.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
12 35380 เกียรติภูมิ  สิเจริญ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

99.50 
94.33 
90.33 
88.00 
97.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 7 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
13 35476 จิรัชย์  จันเจือมาศ ศิลปะ 97.50 
14 35556 สิทธิโชค  บุญทิตตานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 
89.75 
97.50 

15 35641 พลวัฒน์  สุขพันธุ์ถาวร ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 

91.75 
97.50 
94.83 
93.00 
93.75 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
16 35522 ธนาชล  คชาลัย การงานอาชีพ 98.00 
17 35563 อรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวสัดิ์ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

93.75 
98.25 
96.50 
93.67 
91.50 

100.00 
94.50 

18 35705 สิรวิชญ์  นนทนาคร คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 

98.50 
96.33 
91.33 
93.00 

19 35735 อธิปพัทธ์  เมฆนันทไพศิฐ การงานอาชีพ 98.50 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง พสวค 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
20 35383 ชยพล  จิระวรรธนะ คณิตศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

97.00 
89.50 
92.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง พสวค 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
21 35410 พีรวัส  บุญยืน ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

92.50 
97.75 
93.50 
91.50 
98.50 
99.00 

22 35446 ธาวิน  สมประสงค์ คณิตศาสตร์ 96.50 
23 35457 ปุญญพัฒน์  โรจนวงศ์จรัส ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
91.00 
98.75 

24 35518 กันตพิชญ์  ลีลานันทกิจ สุขศึกษาและพลศึกษา 88.75 
25 35598 นิธิศ  ดิษฐวัต ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

90.50 
98.25 
95.17 
91.25 
97.50 
98.00 

26 35655 สุภณฑิต  โรจนากีขจร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

91.83 
98.50 
94.75 

27 35687 พณิชพล  เลิศลัญจกร สุขศึกษาและพลศึกษา 88.00 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง ๒ 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 34799 ศุภกร ธโนศวรรย ์ ภาษาไทย 91.25 

    ศิลปะ 96.50 

2 35093 ก้องภพ เตยีงเกตุ การงานอาชีพ 97.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง ๓ 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
3 35212 ภัฏฏิพงศ์ ตังควัฒนกุล การงานอาชีพ 97.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
4 34814 ชยพล แจ่มมชีัย ภาษาไทย 90.00 

    วิทยาศาสตร์ 93.17 

    ภาษาอังกฤษ 96.75 

5 38393 นลธวัฒน์ รัตนภัฒฑ์พาณิชย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.00 

    การงานอาชีพ 96.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง ๕ 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
6 34843 กรินทร์กานต์ ปราชญ์นครเขต คณิตศาสตร์ 98.00 

    ภาษาอังกฤษ 96.50 

7 34963 อนพัช บรรเจิดศิลป์ ศิลปะ 97.50 

8 35149 ปุณยวีร์ ลีลารัศม ี สุขศึกษาและพลศึกษา 92.00 

    การงานอาชีพ 97.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง ๖ 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
9 34937 วรัญชิต สุรีย์สิร ิ ภาษาไทย 90.50 
    คณิตศาสตร์ 98.25 
    วิทยาศาสตร์ 93.33 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.33 
    ศิลปะ 96.50 

10 35024 สรสิช คิดละเอียด ภาษาไทย 90.25 
    ภาษาอังกฤษ 96.75 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
11 34838 เธียรพันธวัส ลีลามณี ศิลปะ 97.00 
12 35064 จิรภัทร นาวีเรืองรัตน์ คณิตศาสตร์ 95.50 

    วิทยาศาสตร์ 94.67 
13 35101 ปัญจ์ อภิชาติศักดิ์สกุล การงานอาชีพ 96.50 
14 35132 วุฒิวัฑฒน์ ชินภูมิวสนะ การงานอาชีพ 96.00 
15 36767 ปัญญวัฒน์ ฉัตรรัตนมงคล การงานอาชีพ 96.50 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง ๘ 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
16 34839 เธียรพลิศร์ ลีลามณี ศิลปะ 96.50 
17 34887 นิธิศ ธรรมโชต ิ ภาษาอังกฤษ 97.00 
18 34961 เตชวุฒ ิ หิรัญบูรณะ การงานอาชีพ 96.00 
19 35146 กิตวรุตม์ บรรยง คณิตศาสตร์ 97.00 

    วิทยาศาสตร์ 95.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.00 

20 35171 พีรวัส นาราด ารงรัตน์ การงานอาชีพ 96.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
21 34808 รัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท คณิตศาสตร์ 97.25 

    วิทยาศาสตร์ 93.67 
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    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.83 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
22 34810 กฤตภาส  หาญไฟฟ้า ภาษาไทย 91.50 

    คณิตศาสตร์ 95.50 
    วิทยาศาสตร์ 93.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 94.17 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.25 
    ศิลปะ 96.50 

23 34831 ภูมิกิตติ์ พึงจิตติสานติ์ คณิตศาสตร์ 95.50 
24 34859 ณภัทร เทศร าพรรณ ภาษาอังกฤษ 97.25 
25 34941 รัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์ ภาษาไทย 94.25 

    คณิตศาสตร์ 99.00 
    วิทยาศาสตร์ 96.83 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.17 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.50 
    ศิลปะ 96.50 
    การงานอาชีพ 96.00 
    ภาษาอังกฤษ 99.50 

26 34947 ชนาธิป ภคนันทานนท์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.50 
    ศิลปะและดนตรี 97.00 

27 34948 ชนานน ภคนันทานนท์ ภาษาไทย 91.00 
    คณิตศาสตร์ 95.50 
    วิทยาศาสตร์ 93.17 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.50 
    ศิลปะ 97.00 
    ภาษาอังกฤษ 97.00 

28 35007 ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ ภาษาไทย 90.75 
    คณิตศาสตร์ 99.25 
    วิทยาศาสตร์ 96.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.25 
    ศิลปะ 98.00 
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    ภาษาอังกฤษ 99.25 
      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง  พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
29 35124 ชนกนัต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ คณิตศาสตร์ 97.75 

    วิทยาศาสตร์ 96.00 
30 35163 ภากร จิตต์สว่างดี คณิตศาสตร์ 98.25 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.83 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
    การงานอาชีพ 96.00 

31 35165 ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ ์ ภาษาไทย 92.75 
    คณิตศาสตร์ 96.00 
    วิทยาศาสตร์ 96.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
    การงานอาชีพ 97.50 
    ภาษาอังกฤษ 98.25 

32 35174 ภูวนัตถ์ โกมลฐิติ การงานอาชีพ 97.50 
    ภาษาอังกฤษ 97.25 

33 35215 กร สุประภากร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.00 
    การงานอาชีพ 96.00 

34 36292 ปริวรรตน์ สิทธิสุนทรวัชร ์ ภาษาไทย 90.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.50 

35 36765 อชิตะ ตั้งเจริญสุขวงค์ ภาษาไทย 90.25 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.25 

 
 

*************** 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 34258 นภวรินทร์  ธาราชีวิน ศิลปะ 100.00 
2 34615 ลภัส  พงษ์พันธ์เดชา ภาษาอังกฤษ 92.25 
3 36771 ปิติพล  ตั้งเจิดจ้า ศิลปะ 100.00 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 

4 37806 ธนนนท์  คุณะวัฒน์สถิตย์ ศิลปะ 100.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้อง 2 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
5 34235 พชรพล  ละมูล การงานอาชีพ 94.00 
6 34327 ษมาภัทร  ชนะวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 94.75 
    การงานอาชีพ 94.50 

7 34370 ชวันวิทย์  คงพล การงานอาชีพ 95.00 
8 34417 วรัตถ์  โกศลสมบัติ การงานอาชีพ 94.00 
9 34436 ณธีพัฒน์  เวสสินโชติสกุล สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชือ่ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
10 34310 ปรานต์  ปดิฐพร การงานอาชีพ 94.50 

    ภาษาอังกฤษ 92.75 
11 34400 กฤตชนก  บุริยเมธากุล ศิลปะ 99.00 
12 34413 กฤตัชญ์  ทรวงชมพันธุ์ ภาษาไทย 90.00 

    วิทยาศาสตร์ 90.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.17 

13 34438 ธาม  เพ็ญรุ่งสกุล ภาษาไทย 89.25 
    วิทยาศาสตร์ 88.50 
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    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.50 
14 34518 วิศณุ  พาลี ภาษาไทย 91.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
15 37821 คณพศ  พุทธธรรมรักษา ศิลปะ 99.00 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้อง 4 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
16 34473 สุนธนา  อ่องสร้อย การงานอาชีพ 95.50 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 5 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
17 34244 พลภัทร  สิทธเดชวงศ์ การงานอาชีพ 96.00 
18 34269 ภาณุวิชญ์  จิรฐิติพงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 
19 34561 ธนกฤต  ศรีพิพัฒนา ภาษาอังกฤษ 92.50 
20 37816 คามิน  สุกใส ศิลปะ 99.00 
21 37862 สถาปัตย์  ลิมปิกาญจนโกวิท ศิลปะ 100.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอรเ์ซ็นต์ 
22 34383 ศุภวิชญ์  เมืองสง การงานอาชีพ 94.00 
23 34395 ภูมิชนก  เวชกุล สุขศึกษาและพลศึกษา 94.25 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 

24 34532 เตชสิทธิ์  รัศมีอุทัย สุขศึกษาและพลศึกษา 95.25 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 8 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
25 34228 ดรุษกร  รังษีภโนดร คณิตศาสตร์ 95.50 
26 34267 จิรุตม์  จันเจือมาศ ภาษาไทย 90.50 

    คณิตศาสตร์ 97.00 
27 34296 ปนพ  เลิศภิยโยวงศ์ คณิตศาสตร์ 97.50 

    วิทยาศาสตร์ 89.00 
    การงานอาชีพ 95.50 

28 34595 รวีโรจน์  กิติภูมิธนิน ภาษาไทย 91.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 88.50 
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    ศิลปะ 99.00 
29 34650 ปัญญากร  ปมุติโต ศิลปะ 99.50 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พสวค. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
30 34233 สุวิจักขณ์  สุทธิกาญจน์ สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 
32 34270 พสธร  ลุมพิกานนท์ วิทยาศาสตร์ 89.00 
33 34272 วริศ  ศรีปทุมรักษ์ ภาษาอังกฤษ 92.50 
34 34303 อรรถพัฒน์  บุญวรเศรษฐ์ คณิตศาสตร์ 95.75 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.00 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 

35 34315  เตวิช  สมากุล ภาษาไทย 93.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.00 
    ภาษาอังกฤษ 95.00 

36 34328 กนิษฐ์  พริ้งพัฒนพงษ์ วิทยาศาสตร์ 89.33 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.83 

37 34329 ชนุดม  จตุวีรพงษ์ ภาษาไทย 91.75 
    วิทยาศาสตร์ 89.33 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90.83 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.25 
    การงานอาชีพ 95.50 

38 34331 ณฐกรณ์  สิงห์หนองโดน คณิตศาสตร์ 95.00 
    วิทยาศาสตร์ 89.33 

39 34345 ธเนศ  เหรียญทองค า ภาษาไทย 91.00 
    วิทยาศาสตร์ 92.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90.67 
    การงานอาชีพ 94.50 
    ภาษาอังกฤษ 94.00 

40 34406 ธีธัช  ถิรเดชสกุล คณิตศาสตร์ 94.75 
41 34442 กรวิชญ์  สุวรรณเวช คณิตศาสตร์ 95.00 
42 34459 ภาณุวิชญ์  ธรรมจุนเจือ คณิตศาสตร์ 95.00 

    การงานอาชีพ 94.50 
43 34476 ณนนท์  พวงสมบัติ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 88.83 
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44 34493 พลศิษฏ์  เรืองพีระกุล ศิลปะ 100.00 
45 34501 กรณภว์  เกตุพันธุ์ คณิตศาสตร์ 97.25 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
46 34508 ปองชัย  ปองเสงี่ยม ภาษาไทย 89.25 
47 34516 เบ็น  สัชฌุกร สุขศึกษาและพลศึกษา 93.25 
48 34536 สิรวิชญ์  ลิมปวธัญญู ภาษาไทย 94.75 

    คณิตศาสตร์ 99.25 
    วิทยาศาสตร์ 92.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 92.83 
    การงานอาชีพ 94.00 
    ภาษาอังกฤษ 93.50 

49 34562 ธีรัช  บุพพารัมณีย์ ภาษาอังกฤษ 96.00 
50 34625 ชยพล  ภาคียานุวัตร ศิลปะ 99.00 
51 34631 ปิยนน  ธรรมจรัสวงศ์ ภาษาไทย 90.50 

    วิทยาศาสตร์ 89.17 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 95.75 
    ศิลปะ 99.50 

52 35779 ภควัต  สุคนเขตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 93.50 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 33667 จิรเวธน ์ กวีไตรภพ คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 

89.75 
89.75 
89.75 
92.17 
89.50 
91.50 

2 33684 ธนธรณ์ ศุภโชติอนันต์ ศิลปะ 94.50 
3 33694 ศักดิ์สิทธิ์ เวชวิทยาขลัง ภาษาอังกฤษ 89.75 
4 33760 ปรัตถกร มีนะโยธิน สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
5 33805 ประวีณวัช ประกิจวินิจพันธ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศิลปะ 
เคมี 

88.00 
97.00 
86.00 

6 33872 ชลสิทธิ ์ ตุ้มกระทึก ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

94.50 
92.50 

7 33906 ณฐภัทร สืบทรัพย์อนันต์ ภาษาอังกฤษ 91.00 
8 33989 นพรุจ ขจรศักดิ์ว่องไว สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 

93.75 
95.50 
85.50 
84.00 

9 33993 ชยุตวรัตม์ ตันสถิตย ์ ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ 

95.50 
91.75 

10 34024 จอมทัพ จารุตามระ การงานอาชีพ 93.00 
11 34114 กิตติธัช ประไพบูลย์ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

91.00 
90.75 
84.50 



 34 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
12 37246 อิทธิพล ตรงด ี สุขศึกษาและพลศึกษา 

การงานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์ 

93.25 
94.50 
91.67 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
13 33697 ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีวะ 

97.00 
96.00 
89.00 
96.25 
97.00 
95.50 
92.50 
95.17 
96.50 
98.50 
92.50 

14 33713 การัณย์ สิทธิสัจจธรรม ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
เคมี 

91.50 
89.50 
95.50 
94.50 
91.00 
93.67 
86.50 

15 33749 เอกธัช จิรภาพงพันธ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 93.25 
16 33799 จิตวัต ภิญโญสนิท การงานอาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
95.00 
89.75 

17 33822 ปารณัท ลือวิเศษไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ 91.50 
18 33918 พงศกร โฉลกคงถาวร ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 

91.50 
89.50 
92.50 

19 33970 ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

93.50 
91.00 
95.00 
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เคมี 88.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
20 33593 นนทพัทธ์ อาสนเพชร สุขศึกษาและพลศึกษา 

เคมี 
ชีวะ 

93.50 
85.00 
87.50 

21 33604 ชยณัฏฐ ์ พยัตเทพินทร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
22 33743 ธนธรณ์ ปิยะชาติ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
ชีวะ 

90.50 
90.25 
86.00 
90.00 

23 33779 ฐิติพันธุ์ คณานุรักษ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

85.50 
92.75 

24 33887 รณกร จิตต์ร าพึง ภาษาไทย 90.50 
25 33931 ชุติพันธ์ บุษยากุล ภาษาไทย 92.50 

   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 

26 33690 สิรวิชญ ์ กนิษฐะสุนทร คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

95.25 
88.25 
92.75 
94.50 
91.00 
92.00 
90.00 
90.00 

27 33696 ภูมิพัฒน์ กิตติพันโธภาส วิทยาศาสตร์ 91.17 
28 33709 ณัฏฐพล อัศวเสรีนนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
29 33711 ภูมิพัฒน์ มณีรัตนะพร ภาษาอังกฤษ 

ฟิสิกส์ 
เคมี 

93.75 
84.50 
88.00 

30 33795 อธิศ อธิสุข สุขศึกษาและพลศึกษา 93.25 
31 33928 กฤติภัทร ตระกูลตั้งมั่น การงานอาชีพ 93.00 
32 33974 รวิพล เพชรเม็ดเอ่ียม ภาษาอังกฤษ 90.25 
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33 37241 ณฐพล สิริกิจจานุวัฒน์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ฟิสิกส์ 

92.75 
85.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 5 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชือ่ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
34 33728 คณพศ กันตา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา 

93.50 
97.50 
92.67 
89.00 

35 33766 สุประวีณ์ สิมะโรจน์ ภาษาอังกฤษ 89.75 
36 33830 ชนินทร์ ไตรตรงสัตย์ ศิลปะ 96.50 
37 33859 ชยากร ลุศนันทน์ วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา 
92.33 
88.00 

38 33904 ทัชญา เสาวคนธ์ ชีววิทยา 87.50 
39 33939 กิตติภูมิ กาญจนชานันท์ คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

92.25 
85.50 
93.50 
84.00 
84.00 
95.00 

40 33941 คามิน เปศร ี ชีววิทยา 88.00 
41 33992 สรวิช เตือนตรานนท์ ชีววิทยา 89.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 6 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
42 33927 วราศัย จุฬาพรหมเดช ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

94.00 
90.00 
93.00 
94.00 
89.75 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
43 33881 ธนวินท์ จารุรัตนวิบูลย์ ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
92.25 
90.17 

44 37267 ปภังกร เหล่าธนานุกูล ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

91.75 
89.67 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 8 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
45 33679 ไชยวัฒน์ จุฑาวนิชกุล ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 

92.75 
89.50 
93.17 
91.25 

46 37308 ยอดยุทธ สมบุญจันทร์ ศิลปะ 96.50 
47 37309 สิรภพ เรียบส าเร็จ ศิลปะ 95.50 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง พสพ 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 

1 33134 พงษ์ปรัชญ์ ชูครุวงศ์ ภาษาไทย 

การงานอาชีพ 

78.75 

85.75 

2 33263 อรุณ ฉัตรมงคลชัย ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ 

เคมี 

ชีววิทยา 

83.25 

83.57 

82.50 

86.50 

90.50 

89.25 

90.33 

88.55 

72.00 

73.33 
3 33281 ปรณิญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

83.25 
80.71 
81.25 
89.75 
86.50 
85.75 
85.33 
85.64 
65.67 
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เคมี 
ชีววิทยา 

68.33 
77.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง พสพ. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
4 33368 ปัณณธร มาลาธรรม คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

80.71 
84.13 
88.25 
86.50 
83.67 
82.55 
69.33 
67.00 
67.00 

5 33447 พันวิทย์ วงค์สกุลศิลป์ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

82.75 
83.71 
79.13 
90.25 
86.50 
87.00 
63.67 
64.00 
71.67 

 
6 33600 พีรวิชญ์ ศรีสุรัตน์ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

83.00 
87.14 
86.00 
89.13 
86.00 
89.75 
86.83 
88.82 
67.00 
76.33 
77.00 

7 33607 กนกภัค ชินวัฒนโชต ิ ภาษาไทย 
การงานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์ 
เคมี 

80.50 
87.75 
84.82 
62.00 
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ชีววิทยา 70.00 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง พสพ. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
8 33622 ชฎิล ปภังกรกิจ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

86.00 
87.86 
87.50 
88.00 
92.50 
91.75 
84.83 
90.36 
81.33 
82.00 
70.33 

9 33658 กวิน ธีระพรกุล ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ 

83.25 
79.13 
86.25 
87.00 
81.33 

10 33745 ปณิธ เลิศภิยโยวงศ์ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

83.00 
86.71 
80.13 
88.63 
88.75 
86.17 
87.82 
82.00 
76.00 
81.33 

11 33750 วุฒิภัทร เอ้ือเกษมสิน คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

83.14 
86.50 
86.00 
81.73 
66.67 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง พสพ. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
12 33865 พีรภาส อนันทวรรณ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

85.00 
92.71 
85.75 
87.50 
87.25 
89.00 
87.00 
73.67 
70.67 
76.67 

13 33929 ภัทร์ชวิน ตั้งต่อกิจ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

80.88 
89.50 
85.75 
81.17 

14 34212 อิสยาห์ บรรพลิตานนท์ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

78.75 
81.14 
84.13 
88.75 
89.00 
80.00 
83.73 
71.00 
80.67 
81.00 

15 33756 วรโชต ิ บุญขวัญ ศิลปะ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 

86.00 
64.00 
62.00 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 32989 จิรภัทร อเนกวัฒน์ คณิตศาสตร์ 89.75 
    ฟิสิกส์ 88.50 

2 32996 ธรรมธัช ฮังโยธา ภาษาไทย 90.50 
    คณิตศาสตร์ 92.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96.50 
    ศิลปะ 93.50 
    การงานอาชีพ 100.00 
    ภาษาอังกฤษ 97.00 
    วิทยาศาสตร์ 97.00 
    ฟิสิกส์ 96.00 
    เคมี 98.00 
    ชีววิทยา 94.50 

3 33008 ติณณภพ เรืองรกัษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 90.25 
4 33035 ภูริต กังสวิวัฒน์ ภาษาไทย 86.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 94.25 
    การงานอาชีพ 98.50 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 
    วิทยาศาสตร์ 95.33 
    ฟิสิกส์ 88.50 

5 33048 ฆฤณ บุญญานันท์ คณิตศาสตร์ 89.50 
6 33049 วินิทร โพธิ์เอ่ียม ศิลปะ 93.50 
7 33056 ธีธัช กาญจนหัตถกิจ ภาษาอังกฤษ 93.50 
    เคมี 93.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
8 33102 ดาไล โชตศิาลิกร เซอเรนจารก์าล ภาษาไทย 87.50 
    คณิตศาสตร์ 94.50 
    สุขศกึษาและพลศึกษา 90.75 
    การงานอาชีพ 100.00 
    ภาษาอังกฤษ 95.25 
    วิทยาศาสตร์ 94.17 
    ฟิสิกส์ 93.00 
    เคมี 93.00 
    ชีววิทยา 92.00 

9 33111 ณัฐชนน ผ่องน้อย ชีววิทยา 94.00 
10 33112 ณภัทร พลานุสิตเทพา ภาษาไทย 86.00 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 94.75 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 91.75 
    ศิลปะ 95.00 
    การงานอาชีพ 97.50 
    วิทยาศาสตร์ 96.00 
    ฟิสิกส์ 91.50 
    ชีววิทยา 92.50 

11 33131 ปณภัทร์ มัธยันต์พล คณิตศาสตร์ 92.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 92.75 
    ศิลปะ 94.50 
    การงานอาชีพ 97.50 
    ภาษาอังกฤษ 94.75 
    วิทยาศาสตร์ 94.50 
    ฟิสิกส์ 93.50 
    ชีววิทยา 92.50 

12 33136 ธนพล งามสุทธิโภไคย สุขศึกษาและพลศึกษา 90.25 
13 33144 ปรีชาพงศ์ นิลเพ็ชร ภาษาอังกฤษ 92.50 
14 33181 อธิภัทร เปี่ยมศิริ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 94.00 
15 33183 ณภัทร ทองประไพ สุขศึกษาและพลศึกษา 90.50 
16 33223 ศนิรัช จันทวิบูลย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 92.25 

    ฟิสิกส์ 93.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
17 33244 ธีรเมธ นวะบุศย์ ชีววิทยา 92.50 
18 33272 ปุญญพัฒน์ พันธ์นาค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.50 

    ศิลปะ 95.00 
    ชีววิทยา 91.50 

19 33317 กิตติธัช วงศ์ชัยสุริยะ สุขศึกษาและพลศึกษา 91.50 
    ศิลปะ 93.50 
    วิทยาศาสตร์ 93.83 
    ชีววิทยา 92.00 

20 33353 พีม เขาเรียง ภาษาไทย 86.00 
    ฟิสิกส์ 93.00 
    เคมี 91.00 

21 33363 สิริพัฒน์ วัฒนาอรุณ ภาษาไทย 86.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.00 

22 33407 ณรากรณ์ เปลินศิริ ภาษาไทย 87.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 90.75 
    ภาษาอังกฤษ 93.75 
    วิทยาศาสตร์ 94.00 
    ชีววิทยา 92.50 

23 33413 ธนกฤต ฮวบประเสริฐ ฟิสิกส์ 90.00 
24 33437 ธนาบูรณ์ สีนะวัฒน์ คณิตศาสตร์ 89.50 

    ศิลปะ 95.00 
25 33444 ธนพงศ์พันธ์ คุณสมบัติ สุขศึกษาและพลศึกษา 91.50 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 2 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
26 33000 จารุกิตติ์ ศรีพาเพลิน ศิลปะ 94.00 

    การงานอาชีพ 99.00 
    ภาษาอังกฤษ 93.50 

27 33009 อภิเทพ วงศ์ปิยชน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 98.50 
28 33211 ศุภกร วงษ์ขจร คณิตศาสตร์ 90.25 

    ภาษาอังกฤษ 92.50 
    เคมี 92.00 

29 38852 พัทธ เฟ่ืองทวีโชค คณิตศาสตร์ 97.50 
    ฟิสิกส์ 95.00 
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    เคมี 96.50 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
30 33061 ชนวิน วิจิตรโกสุม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 93.00 

    การงานอาชีพ 99.00 
    เคมี 92.00 

31 33294 ภีมพัฒน์ อัศวฤกษ์นันท์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 94.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.25 
    การงานอาชีพ 99.50 
    วิทยาศาสตร์ 93.83 
    เคมี 94.50 

32 33352 พัทธพล กิตติคุณ คณิตศาสตร์ 89.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 91.00 
    การงานอาชีพ 97.50 
    ภาษาอังกฤษ 93.50 
    วิทยาศาสตร์ 95.50 
    ฟิสิกส์ 92.50 
    เคมี 97.00 
    ชีววิทยา 92.50 

33 33399 ศักดิพัฒน์ สมิตะโยธิน ศิลปะ 94.50 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
34 33231 พัทธนันท์ ทิพย์ธนทรัพย์ คณิตศาสตร์ 93.50 

    เคมี 96.00 
35 33292 ทัตเทพ เลิศลัญจกร ศิลปะ 94.00 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 7 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
36 33074 วิธวิทย ์ อมรรัตนศักดิ์ ภาษาไทย 87.75 
37 33362 สรรค์ภว ี งามปลั่ง ภาษาไทย 86.75 

    ศิลปะ 95.00 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
38 33044 อิทธิพัฒน์ หวังด ารงเวศ ภาษาไทย 90.00 

    คณิตศาสตร์ 94.00 
    วิทยาศาสตร์ 93.50 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรสองปี (พสพ.) 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 32747 คามิน กาญจนวุฒิธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 89.00 
    ศิลปะ 93.00 
    การงานอาชีพ 88.50 

2 33058 กษิดิ์เดช คุณาทรกุล ฟิสิกส์ 72.33 
    การงานอาชีพ 88.00 

3 33080 ณฐพรรษ กุลวัฒโท ภาษาไทย 86.50 
    คณิตศาสตร์ 88.60 
    วิทยาศาสตร์ 86.80 
    ฟิสิกส์ 79.33 
    เคมี 79.33 
    ชีววิทยา 77.33 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 82.50 
    ศิลปะ 91.00 

4 33165 กรวิชญ์ ชีพทรงสุข ฟิสิกส์ 74.67 
    ศิลปะ 88.00 

5 33169 สันหวัช พัฒนพิบูล คณิตศาสตร์ 86.20 
    ฟิสิกส์ 75.67 
    ชีววิทยา 74.00 
    ศิลปะ 90.00 
    ภาษาอังกฤษ 85.83 

6 33180 ชนชาญ ลัคนากูร ภาษาไทย 78.50 
    วิทยาศาสตร์ 86.40 
    เคมี 79.67 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.25 
    ศิลปะ 89.00 
    ภาษาอังกฤษ 87.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรสองปี (พสพ.) 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
7 33188 ชัสส์พงศ์ อัสสมกร ภาษาไทย 82.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.25 

8 33249 ณัฏฐสิทธิ์ อภิวศินสุข คณิตศาสตร์ 86.40 
    วิทยาศาสตร์ 83.60 
    ฟิสิกส์ 72.00 
    เคมี 77.33 
    ชีววิทยา 85.00 
    ศิลปะ 88.00 

9 33250 จิรัฏฐ ์ ศิริวงศ์นภา คณิตศาสตร์ 85.40 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 81.50 
    ศิลปะ 93.00 

10 33253 วรพงศ์ รักษากุลเกียรติ ภาษาไทย 80.00 
    วิทยาศาสตร์ 84.20 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 88.50 
    ศิลปะ 91.00 

11 33402 ชุติชนม์ มฤคสนธิ ภาษาไทย 79.00 
    วิทยาศาสตร์ 89.00 
    เคมี 78.67 
    ชีววิทยา 84.33 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.75 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 89.25 
    การงานอาชีพ 88.50 

12 33403 ภูเบศ เนตรปฐมพรกิจ วิทยาศาสตร์ 83.40 
    เคมี 75.00 
    ชีววิทยา 80.00 
    การงานอาชีพ 89.50 
    ภาษาอังกฤษ 88.17 

13 33404 เมฆี เมฆวรวุฒิ ฟิสิกส์ 70.67 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรสองปี (พสพ.) 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
14 33414 ทินภัทร โอสถาเลิศ ภาษาไทย 81.00 

    คณิตศาสตร์ 86.40 
    วิทยาศาสตร์ 88.00 
    เคมี 78.33 
    ชีววิทยา 87.67 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.75 
    การงานอาชีพ 88.00 
    ภาษาอังกฤษ 87.50 

15 33495 ฐานวัฒน ์ ศรีสุทธิวรกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 81.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 89.25 
    ศิลปะ 89.00 

16 35287 ขิษณุพงศ์ หุ้ยน้ า คณิตศาสตร์ 85.60 
    ฟิสิกส์ 71.33 
    ศิลปะ 90.00 

17 35338 ธีร์กวิน เต็งวงษ์วัฒนะ คณิตศาสตร์ 91.00 
    ชีววิทยา 78.33 

18 36825 จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ ์ ภาษาไทย 86.50 
    คณิตศาสตร์ 92.40 
    วิทยาศาสตร์ 87.20 
    ฟิสิกส์ 69.00 
    เคมี 84.33 
    ชีววิทยา 80.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 82.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 91.00 
    ภาษาอังกฤษ 86.00 

19 32537 ดิษณ์กร พลับพลา ภาษาไทย 78.50 
    วิทยาศาสตร์ 83.80 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 91.75 
    ภาษาอังกฤษ 85.83 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรสองปี (พสพ.) 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
20 32622 เอกพล หงส์ชาติกุล ภาษาไทย 83.00 

    เคมี 79.67 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 89.25 
    การงานอาชีพ 88.00 
    ภาษาอังกฤษ 87.17 

21 32644 พศิน สุขุมาลจันทร์ ศิลปะ 89.00 
22 33522 พชรวิชญ์ ยกย่อง ภาษาไทย 79.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 89.00 
    ศิลปะ 88.00 
    ภาษาอังกฤษ 88.33 

23 32403 ณัชพล เลิศนิธิพรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา 88.50 
    การงานอาชีพ 89.00 
    ภาษาอังกฤษ 87.83 

24 32435 ธรนันท์ ไพศาลมหาสมบัติ ภาษาไทย 81.50 
    คณิตศาสตร์ 86.20 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.00 
    ภาษาอังกฤษ 85.83 

25 33451 ยู ยามาโน่ การงานอาชีพ 90.00 
    ภาษาอังกฤษ 86.83 

26 32599 สุภกิฏฐ ์ เหล่ามหาเมฆ คณิตศาสตร์ 90.00 
    ฟิสิกส์ 77.00 
    เคมี 74.00 
    ชีววิทยา 72.33 
    การงานอาชีพ 90.50 
    ภาษาอังกฤษ 92.00 

27 32398 ปรัณต์ เกียรติยุทธชาติ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80.50 
28 32682 พีรวิชญ์ นาถวิริยกุล วิทยาศาสตร์ 84.40 

    ฟิสิกส์ 67.33 
    เคมี 78.33 
    ชีววิทยา 81.33 
    การงานอาชีพ 91.00 
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Certificate of Merit 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 

********************** 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 32053 ประกาศิต พัฒนาประพันธ์ คณิตศาสตร์ 93.25 
    ชีววิทยา 81.50 

2 32383 ภูริภาคย์ บุญศิริไพบูลย์ คณิตศาสตร์ 93.00 
    ฟิสิกส์ 89.00 
    เคมี 88.50 
    ชีววิทยา 87.50 
    ศิลปะ 91.50 

3 32394 สรวิศ เริงวรรณ ภาษาไทย 87.00 
    คณิตศาสตร์ 94.00 
    วิทยาศาสตร์ 92.25 
    ฟิสิกส์ 93.00 
    เคมี 95.50 
    ชีววิทยา 90.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.25 
    ศิลปะ 92.50 
    การงานอาชีพ 91.00 
    ภาษาอังกฤษ 93.00 

4 32412 ชนวีร ์ คูสุวรรณ คณิตศาสตร์ 92.50 
    เคมี 85.00 

5 32471 วรัญพสิษฐ์ วงศ์จตุภากร การงานอาชีพ 91.50 
6 32478 อธิชา อาจหาญ ภาษาไทย 86.00 
    คณิตศาสตร์ 91.75 
    วิทยาศาสตร์ 88.00 
    ฟิสิกส์ 90.00 
    เคมี 90.00 
    ชีววิทยา 92.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
7 32494 สิรภพ เปรมสุวรรณศรี ศิลปะ 93.00 
8 32499 จิรภัทร รัตนบุตรเบญจ การงานอาชีพ 90.50 
9 32540 ชนมพันธ์ ชมะโชติ ชีววิทยา 81.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.25 

10 32598 ภคิน ศิริโชติภากรณ์ คณิตศาสตร์ 92.25 
11 32658 รัชต์ธร ตันติมงคลสุข ฟิสิกส์ 88.00 

    ชีววิทยา 82.50 
    พลศึกษาและสุขศึกษา 91.75 

12 32663 วรภัทร ตุ้นสกุล วิทยาศาสตร์ 87.50 
    ฟิสิกส์ 89.00 
    เคมี 87.00 
    ชีววิทยา 85.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.50 

13 32675 รัชพล มาตรชัยสิงห์ ภาษาไทย 84.50 
    คณิตศาสตร์ 96.00 
    วิทยาศาสตร์ 90.00 
    ฟิสิกส์ 93.00 
    เคมี 85.50 
    ชีววิทยา 86.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85.00 
    การงานอาชีพ 92.00 
    ภาษาอังกฤษ 92.50 

14 32678 ณัฐกรณ์ ชาตะสิงห์ ศิลปะ 92.50 
    เคมี 86.50 

15 32690 ศุภณัฏฐ์ ใจเพ็ชร์ ภาษาไทย 84.00 
    เคมี 84.00 
    ชีววิทยา 82.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
16 32736 กนล ติยะศิริโชคชัย ศิลปะ 91.50 

    ภาษาอังกฤษ 89.75 
17 32780 สิรภพ วัฒนศิริ วิทยาศาสตร์ 89.00 

    ชีววิทยา 82.50 
18 34714 ภูเมธ ธรรมเตชานนท์ ชีววิทยา 81.50 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
19 32560 ธนภัทร อัศวณรงค์ วิทยาศาสตร์ 87.75 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 91.75 
20 32654 ธิปก ศรียากูล วิทยาศาสตร์ 88.00 

    ภาษาอังกฤษ 91.00 
21 32666 ชวิน เงาเบญจกุล คณิตศาสตร์ 93.00 
22 32667 จิตตวีร์ มยุรวรรณพงศ์ ภาษาไทย 83.00 

    วิทยาศาสตร์ 87.25 
    ฟิสิกส์ 88.50 

23 32686 ปลื้มปีติ เชนยะวณิช สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.75 

24 32717 ธีม สุทธิชัยรัตนา ภาษาไทย 88.00 
    คณิตศาสตร์ 95.25 
    วิทยาศาสตร์ 93.00 
    ฟิสิกส์ 93.00 
    เคมี 91.00 
    ชีววิทยา 84.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 
    ภาษาอังกฤษ 94.50 

25 35316 ธีร์วราภัทร ์ กมลวิศิษฎ์ ภาษาไทย 85.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 92.00 
    ภาษาอังกฤษ 90.50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
26 32396 ภัทรดนัย หาญศึกสกุล การงานอาชีพ 92.50 
27 32558 พีรดนย์ ลิ้มประชาศักดิ์ การงานอาชีพ 91.00 
28 32559 ธนภัทร วชิรก าชัย คณิตศาสตร์ 92.00 

    การงานอาชีพ 92.00 
29 32574 ศักดิพงศ์ พนมวัน ณ อยุธยา คณิตศาสตร์ 91.75 
30 32583 ชาญชล พัฒนะวาณิชนันท์ ฟิสิกส์ 88.00 
31 36347 ณัฐนันท์ อนุวัตรเกษม การงานอาชีพ 92.00 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
32 32387 พัฒน์ธนันตร์ วัฒนาวรรณะ ศิลปะ 90.50 
33 32414 พสิน เสนาวงษ ์ ภาษาไทย 84.00 
34 32477 สรวิศ พงษ์เดช ภาษาอังกฤษ 89.50 
35 32526 ชยวิชญ ์ ตันวิสุทธิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 92.75 
36 32698 ลิขิต ล้ าลิขิตการ วิทยาศาสตร์ 90.00 

    ฟิสิกส์ 87.50 
37 32712 จิรโชต ิ รัตนไชโย ศิลปะ 90.50 
38 32721 พีรดา ธรรมศาสตร์สิทธิ์ ศิลปะ 90.50 

      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
39 32620 ภูริ สิริสถาวร การงานอาชีพ 90.00 
40 32640 ปรัตถกร ปมุติโต เคมี 86.00 
41 32958 ภคพล เอ่ียมสุวรรณ ภาษาอังกฤษ 90.00 

      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
42 32446 กันต์ธฤต ธาราศิริ ภาษาไทย 82.50 

    การงานอาชีพ 90.00 
    ภาษาอังกฤษ 90.50 

43 32616 ณพวิทย์ พลับจุ้ย ภาษาอังกฤษ 91.25 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 7 

คนที ่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
44 32724 นิธิชัย ภาศิริชูเสรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.00 
45 32765 ภัทรชนน แก้วภักดี ภาษาไทย 85.00 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.67 
      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
46 32504 กฤติน สมนิมิตร ศิลปะ 91.50 
47 32645 ภาณุพงศ์ นิลวรรณ ศิลปะ 95.00 
48 36317 นนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.33 
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รางวัลโล่เกรียติยศ มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 

 

คนที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ  - นามสกุล วิชา คะแนน 

1 34561 ธนกฤต ศรีพิพัฒนา ภาษาอังกฤษ 100.00 

2 34270 พสธร ลุมพิกานนท์ ภาษาอังกฤษ 100.00 

3 34264  ชยพล ศรีสุโข ภาษาอังกฤษ 100.00 
 

 
รางวัลโล่เกรียติยศ มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 

 

คนที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ  - นามสกุล วิชา คะแนน 

1 32675 รัชพล มาตรชัยสงิห์ คณิตศาสตร์  100.00 
 


