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 ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (หองปกติ) 
1. เด็กหญงิปณัฏฐา ดําทองเสน ม.1/3 3.98 
2. เด็กหญงิปณิตา ตาวาโต ม.1/3 3.96 
3. เด็กหญงิฉตัรวีร ภัทราภนิันท ม.1/2 3.94 
3. เด็กหญงินดา ยีมัสซา  ม.1/3 3.94 
5. เด็กหญงิธนพร เรืองหิรญั ม.1/3 3.93 
6. เด็กหญงิอสัรีนา ตาเดอนิ ม.1/3 3.92 
7. เด็กหญงิยาสุมิน จิตตปราณ ี ม.1/5 3.90 
8. เด็กหญงิธนภรณ ชยโสภฏัฐ ม.1/3 3.89 
8. เด็กหญงินภัสวรรณ คงเกลี้ยง ม.1/3 3.89 
10. เด็กชายชยัปวณี ออนเรอืง ม.1/1 3.88 
10. เด็กหญงินัจญยวา โตะหลัง  ม.1/3 3.88 
 

 ม.1/6 (หอง Education Hub) 
1. เด็กหญงิภาณินนุช รัตนะ ม.1/6 4.00 
2. เด็กหญงิณฐัชาญ สุภาพ ม.1/6 3.91 
3. เด็กหญงิพรชนก จอมพงค ม.1/6 3.89 
3. เด็กหญงิอจัฉราวด ีรัชตเศรษฐ ม.1/6 3.89 
5. เด็กหญงิณฐัธิดา ทองในเมือง ม.1/6 3.87 
6. เด็กหญงิชวลันุช ลําโป  ม.1/6 3.81 
7. เด็กหญงิณฎัฐนิชา ปริธัญ ม.1/6 3.80 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.2/3 4.00 
1. เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค ม.2/3 4.00 
1. เด็กหญงิปยนุช สุขจุล  ม.2/4 4.00 
1. เด็กหญงิอฟัณาญ เจะสาเระ ม.2/5 4.00 
5. เด็กหญงินริศรา เหมาะทอง ม.2/3 3.98 
6. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา ม.2/3 3.96 
6. เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน ม.2/3  3.96 
8. เด็กหญงิโยษิตา วัฒยากร ม.2/3 3.95 
8. เด็กหญงิพรปวีณ เพ็งพิณ ม.2/4 3.95 
10. เด็กหญงิปรีชยา แจงทวี ม.2/4 3.90 

 
 
1. เด็กหญิงญานิกา ยุทธยศ ม.3/1 3.97 
1. นางสาวดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.3/1 3.97 
1. เด็กหญิงนันทนภัส จันทะโร ม.3/3 3.97 
4. นางสาวทวิสรา แซล่ิม  ม.3/1 3.94 
4. นางสาวชนิกานต กลับวงศา ม.3/3 3.94 
4. นางสาวชมพูนุท ชูเล่ือน ม.3/4 3.94 
7. เด็กหญิงอรกัญญา เหล็มปาน ม.3/2 3.92 
7. เด็กหญิงรตพร ละมัยสะอาด ม.3/3  3.92 
7. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.3/3  3.92 
10. นางสาวชญานษิฐ ทองจินดา ม.3/2 3.91 
10. นางสาวธรณธันย สุพพัตกุล ม.3/2 3.91  
10. นางสาวสิริกานต จันทรแดง ม.3/3 3.91 
 
 

ม.2 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2554 
คะแนนเฉล่ียยอดเย่ียม ม.1 - 6  10 อันดับแรก ปการศึกษา 2553 
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 ม.4/1, 4/2 (หองปกติ) 
1. นางสาวสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.4/2 3.96 
2. นางสาวพรปวีณ จิตรัตน ม.4/2 3.88 
3. นางสาวเสาวลักษณ ทองเอียด ม.4/2 3.85 
3. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.4/2 3.85 
5. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ ม.4/2 3.81 
6. นางสาวโมทนา เกล้ียงทอง ม.4/2 3.73 
6. นางสาวอุบลวรรณ สองเมือง ม.4/2 3.73 
6. นางสาวนิภาภัทร นิเฮาะ ม.4/2 3.73 
9. นายซัยนุดดีน นุยผอม  ม.4/2 3.69 
10. นางสาวไพลิน ทองศิริ ม.4/2 3.68 

 ม.4/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นางสาวสุวรา กองพัฒนพานิชย ม.4/3 3.89 
2. นางสาวดียานา สันหมุด ม.4/3 3.88 
3. นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต ม.4/3 3.87 
4. นางสาวมาริษา หวันจิ  ม.4/3 3.81 
5. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.4/3 3.65 
5. นางสาวนฤมล พลศิริ  ม.4/3 3.65 
7. นางสาวชนัตนันท นุนหนู ม.4/3 3.55 
7. นางสาวณัฐกานต นอยสราง ม.4/3 3.55 
9. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.4/3 3.52 
9. นางสาวณูริซม เด็นจิ  ม.4/3 3.52 
 
 

 
 ม.5/1, 5/2 (หองปกติ) 

1. นางสาวอมลรดา สานิง ม.5/1 3.82 
2. นางสาววริญญา หมัดชา ม.5/2 3.81 
3. นางสาวสุวิสา ไสลรัตน ม.5/2 3.80 
3. นางสาวเพ็ญสุพพัต ทองคโชค ม.5/2  3.80 
3. นางสาวรสิตา รื่นหาญ  ม.5/2 3.80 
6. นางสาวทศพร รัตนกูล ม.5/1 3.72 
7. นายวัชรินทร เนติวุฒิสาร ม.5/1 3.70 
8. นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ ม.5/1 3.69 
8. นางสาวธัญญาพิชญ อุบาลี ม.5/2 3.69 
8. นางสาวสุชาดา แกวยวน ม.5/2 3.69 

 ม.5/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ ม.5/3 3.81 
2. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา ม.5/3 3.78 
3. นายศุกรี สาและ  ม.5/3 3.73 
4. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.5/3 3.72 
5. นายฟาดิล หมุดหวัน  ม.5/3 3.70 
6. นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.5/3 3.69 
7. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.5/3 3.68 
8. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.5/3 3.66 
8. นางสาวชริตา วิชิตพงศ ม.5/3 3.66 
10. นางสาวรุงทิพย รัตนวงศาโรจน ม.5/3 3.63 
 
 

 
 ม.6/1, 6/2 (หองปกติ) 

1. นางสาวจิรภัทร ขานโบ ม.6/2 3.86 
1. นางสาวรัตติยา มีษา  ม.6/2 3.86 
3. นายยุทธพิชัย โตะปลัด ม.6/2 3.85 
3. นางสาวเวสุนีย จารีมิตร ม.6/2 3.85 
5. นางสาวศุภัชฌา นนทฤทธิ์ ม.6/2 3.78 
6. นางสาวสิริวดี เวทมาหะ ม.6/2 3.74 
7. นางสาวยูมิตา ตําสําสู  ม.6/2 3.73 
8. นายนที อนดํา  ม.6/1 3.72 
8. นางสาวณิชารีย จันทรนวล ม.6/2 3.72 
10. นายสืบพงศ ยืนยง  ม.6/2 3.68 
 

 ม.6/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.6/3 3.78 
2. นายอยุวัฒน วรรณโร  ม.6/3 3.68 
3. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.6/3 3.64 
4. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย ม.6/3 3.63 
4. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ ม.6/3 3.63 
6. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 3.52 
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