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1. เด็กชายนพรุจ พัสระ  ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงินริศรา เหมาะทอง ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิโยษิตา วัฒยากร ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิปยนุช สุขจุล  ม.1/4 4.00 
1. เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน ม.1/3  4.00 
1. เด็กหญงิอัฟณาญ เจะสาเระ ม.1/5 4.00 
8. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา ม.1/3 3.96 
9. เด็กหญงิพรปวีณ เพ็งพิณ ม.1/4 3.94 
9. เด็กหญงิอารีซา เหร็มดี ม.1/3 3.94 
11. เด็กชายธนธร บุญอดิศัย ม.1/3 3.89 
11. เด็กหญงิอุลฟาห  สันสาคร ม.1/3 3.89 
13. เด็กหญงิพิชามญชุ เกียรติธนภูษิต ม.1/3  3.86 
13. เด็กหญงิปรีชยา แจงทวี ม.1/4 3.86 

 
 
1. เด็กหญิงชนิกานต กลับวงศา ม.2/3 4.00 
1. เด็กหญิงดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.2/1 4.00 
1. เด็กหญิงนันทนภัส จันทะโร ม.2/3 4.00 
4. เด็กหญิงญานิกา ยุทธยศ ม.2/1 3.98 
5. เด็กหญิงชมพูนุท ชูเล่ือน ม.2/4 3.95 
6. เด็กหญิงศรัณยพร กาญจนปรีชากร ม.2/2 3.94 
6. เด็กหญิงสะนีม แกวสลํา ม.2/2 3.94 
6. เด็กหญิงสิริกานต จันทรแดง ม.2/3 3.94 
9. เด็กหญิงอรกัญญา เหล็มปาน ม.2/2 3.93 
10. เด็กหญิงชญานิษฐ ทองจินดา ม.2/2 3.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. เด็กหญิงทวิสรา แซล่ิม ม.2/1 3.92 
10. เด็กหญิงรจนา ฮองสาย ม.2/3 3.92 
10. เด็กหญิงรตพร ละมัยสะอาด ม.2/3  3.92 
10. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.2/3  3.92 
 

 
 

 
1. นางสาวนีนิษนา รติปาน ม.3/3 4.00 
2. เด็กหญิงมาริษา หวันจิ ม.3/3 3.98 
2. นางสาวดียานา สันหมุด ม.3/3 3.98 
2. เด็กหญิงศุภมาศ รัตนพยัต ม.3/3 3.98 
2. นางสาวอัยดา หะยีบากา ม.3/3 3.98 
6. นางสาวจัสมิล มุมินรุงเรืองเดช ม.3/3 3.97 
6. นางสาวนฤมล พลศิริ  ม.3/1 3.97 
8. นางสาวสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.3/4 3.96 
9. เด็กหญิงชนัตนันท นุนหนู ม.3/3 3.93 
9. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม ม.3/3 3.93 
11. นางสาวพรปวีณ จิตรัตน ม.3/3 3.92 
12. เด็กหญิงยูวิตตา ซีเดะ ม.3/4 3.91 
13. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ ม.3/3 3.89 
13. เด็กหญิงปาลินพร นอบแกว ม.3/3 3.89 
 
 

 
 ม.4/1, 4/2 (หองปกติ) 

1. นางสาววริญญา หมัดชา ม.4/2 3.77 
2. นางสาวเพ็ญสุพพัต ทองคโชค ม.4/2  3.75 
3. เด็กหญิงอมลรดา สานิง ม.4/1 3.69 
 

ม.1

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือน มิถุนายน 2553 
คะแนนเฉล่ียยอดเย่ียม ม.1 - 6  13 อันดับแรก ปการศึกษา 2552 

ม.2

ม.3 

ม.4 
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3. นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ ม.4/1 3.69 
3. นางสาวรสิตา รื่นหาญ  ม.4/2 3.69 
6. นางสาวสุวิสา ไสลรัตน ม.4/2 3.67 
7. นางสาวทศพร รัตนกูล ม.4/1 3.63 
8. นางสาวสุชาดา แกวยวน ม.4/2 3.57 
9. นางสาวนภัสสร สกุลประดิษฐ ม.4/1 3.56 
10. นายปวิชา กาเส็มสะ  ม.4/2 3.54 
10. นายสันติพร สอสืบ  ม.4/2 3.54 
10. นางสาววิราพร เกตุแกว ม.4/1 3.54 
13. นายชิตพล กงเซง  ม.4/2 3.51 
 

 ม.4/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ ม.4/3 3.77 
2. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.4/3 3.73 
3. นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.4/3 3.72 
4. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา ม.4/3 3.69 
5. นายฟาดิล หมุดหวัน  ม.4/3 3.67 
5. นางสาวชริตา วิชิตพงศ ม.4/3 3.67 
7. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.4/3 3.65 
8. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.4/3 3.64 
9. นายยศวัธน ธีรภาพขจรเดช ม.4/3 3.61 
10. นายศุกรี สาและ  ม.4/3 3.59 
11. นางสาวรุงทิพย รัตนวงศาโรจน ม.4/3 3.58 
12. นายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร ม.4/3 3.55 
13. นางสาววรรษมน ไชยหมาน ม.4/3 3.52 
 
 

 
 ม.5/1, 5/2 (หองปกติ) 

1. นายยุทธพิชัย โตะปลัด ม.5/2 3.89 
2. นางสาวจิรภัทร ขานโบ ม.5/2 3.87 
2. นางสาวรัตติยา มีษา  ม.5/2 3.87 
4. นางสาวเวสุนีย จารีมิตร ม.5/2 3.83 
5. นางสาวศุภัชฌา นนทฤทธ์ิ ม.5/2 3.77 
6. นางสาวยูมิตา ตําสําสู  ม.5/2 3.76 
7. นางสาวสิริวดี เวทมาหะ ม.5/2 3.75 
8. นายสืบพงศ ยืนยง  ม.5/2 3.72 
9. นางสาวณิชารีย จันทรนวล ม.5/2 3.70 

10. นายนที อนดํา  ม.5/1 3.67 
11. นายเขมรัฐ วองนาวี  ม.5/2 3.66 
11. นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ ม.5/2 3.66 
13. นางสาววาสินี กิตติสุนทรากุล ม.5/1 3.65 
13. นางสาวชิดชนก ทินบุตร ม.5/1 3.65 
 

 ม.4/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 3.75 
2. นายอยุวัฒน วรรณโร  ม.5/3 3.68 
3. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ ม.5/3 3.61 
4. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 3.55 
5. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย ม.5/3 3.51 
6. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 3.45 
7. นายมูฮําหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ ม.5/3 3.38 
8. นางสาวอักษิพร ศิลปสอน ม.5/3 3.37 
9. นายยุคุณธร ยาหลี  ม.5/3 3.35 
10. นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน ม.5/3 3.32 
11. นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.5/3 3.31 
12. นางสาวณัฐธิดา หลังนุย ม.5/3 3.28 
13. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.5/3 3.26 
13. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.5/3 3.26 
 
 
 
1. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ ม.6/3 3.98 
2. นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ ม.6/3 3.95 
3. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3  3.92 
3. นางสาวศศิกานต ยี่โป  ม.6/3 3.92 
5. นางสาวอรวรรณ พูลศรี ม.6/3 3.89 
6. นางสาวเมธาวี มาลินี  ม.6/1 3.87 
6. นางสาวเสาวนิตย แซอ่ึง ม.6/3 3.87 
6. นางสาวญาณิกา ปานเพ็ชร ม.6/3 3.87 
9. นางสาวกมลศิริ เกล้ียงจุย ม.6/3 3.85 
9. นางสาววรียา รักษชนม ม.6/3 3.85 
11. นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.6/3 3.83 
12. นางสาวดลฤพร ศรเกษตริน ม.6/3 3.82 
12. นางสาวอริษรา หมีดเส็น ม.6/3 3.82 

ม.5 

ม.6 


