
 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน และคะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน ๑ ปี 

เด็กหญิงณชัชา  ตรีบุปผา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐  คะแนนรวมร้อยละ ๙๑.๒๐  

ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   

๑. เด็กหญิงวรางคณา  ชูศรี            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๐.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่ม 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ลิมปิผล         ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๕  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๖.๕๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

๓. เด็กหญิงณชัชา  ตรีบุปผา          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๕ 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

๔. เด็กหญิงวรัิลพชัร  เลาหวศิิษฏ ์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๑ ไดค้ะแนนร้อยละ ๑๐๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่ม 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๕. เด็กหญิงนาลนัทา  ลีรัตน์เสถียร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หอ้ง ๑ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๐๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่ม 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน และคะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน ๑ ปี 

เด็กหญิงรินลดา  แดงทองดี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐  คะแนนรวมร้อย ๙๔.๔๖ 

ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   

๑. เด็กหญิง รินลดา  แดงทองดี   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ หอ้ง ๕  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๒๕ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ- 

  วฒันธรรม 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๖.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒. เด็กหญิงรวกิานต ์ รุ่งแกว้   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ หอ้ง ๕  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๖.๕๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๓. เด็กหญิงนนัทิตา  สุนทรเกตุ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ หอ้ง ๒ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน และคะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน ๑ ปี 

๑. นางสาวณพชันนัต ์ วนิชยเ์จริญ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๕  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐   

คะแนนรวมร้อยละ ๙๒.๕๐   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๒. นางสาวอริสา   กล่ินพิมล   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๓ หอ้ง ๔  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๖   

คะแนนรวม ร้อยละ ๘๙.๑๓   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๓. นางสาวพรณิชา  วทิิตพนิตพนัธ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๖   

คะแนนรวมร้อยละ ๘๖.๗๐   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๔. นางสาวกุลภรณ์  เสริมสวสัด์ิศรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๖  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๘.๐๐   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๕. นางสาวอนาเบล อภิชญา แอช ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๔ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๕  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๗.๖๖   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๖. นางสาวณฐนน  บุญโก่ง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๓  

คะแนนรวมร้อยละ ๙๐.๗๐   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๗. นางสาววริศรา จูจอ้ย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๒  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๗.๘๓   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๘. นางสาวปิยะนนัท ์ เทียมภู่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๑  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๖.๑๖   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๙. นางสาวธนพร  คงดว้ยแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๐  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๗.๙๖   ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

๑๐. นางสาวณฐัธิดา  ศรีแสงอยู่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๔ ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๐  

คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๓๓  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   

๑. นางสาวนวลกมล  พว่งพลู  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่ม 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒. นางสาวณพชันนัต ์ วนิชยเ์จริญ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  หอ้ง ๕  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ- 

  วฒันธรรม 



 
 

๓. นางสาวกุลภรณ์  เสริมสวสัด์ิศรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. นางสาวอนาเบล  อภิชญา แอช  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๔ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๕๐ ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕. นางสาวพิมพป์ระภา  อ่อนจนัทร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๕๐ ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๖. นางสาวณฐนน  บุญโก่ง          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๓ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐  ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๗. นางสาวพิชญาภคั  สามารถ       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หอ้ง ๕ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๕๐  ไดค้ะแนน 

     ยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน และคะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน ๑ ปี 

๑. นางสาวพิชชาภา  โสพิศพรมงคล  แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐  

     คะแนนรวมร้อยละ ๙๓.๐๗  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  

๒. นางสาวสิริพิรี  วริสิริสิญจ ์แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน      ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๔      

     คะแนนรวมร้อยละ ๘๙.๓๐  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  

๓. นางสาวจิณห์วรา  สิงห์ชูวงศ ์แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์     ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๓      

     คะแนนรวมร้อยละ ๘๘.๒๓  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   

๑. นางสาวรมยน์ลิน  รัตน์นนัต ์แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐   

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒. นางสาวรินรดา  ออกแมน้ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์  ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ ๙๖.๐๐  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓. นางสาวณฐัธิดามาศ  ชินวงศากุล  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์ ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๗๕  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีรายวชิาพื้นฐาน)  

๔. นางสาวพิชชาภา  โสพิศพรมงคล แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๓.๑๓  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                (รายวชิาเพิ่มเติม) 

-ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๙.๕๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕. นางสาวพิรญาณ์  โสพิศพรมงคล  แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ 

     ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม     

๖. นางสาวณิชานนัท ์ เลิศประกิต  แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๕๐ 

     ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๗. นางสาวปาลิน  ววิฒัน์เดชากุล แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๖.๐๐ 

     ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๘. นางสาวธญัมน  อรรฆยภ์าวศุทธิ  แผนการเรียน คณิตศาสตร์- วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๐๐  

     ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

๙. นางสาวเกศญาดา  อรัณยะนาค  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาฝร่ังเศส  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐  

     ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส) 

 



 
 

๑๐. นางสาวสุธิดา  ยิม้ฟุ้งเฟ่ือง  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  

       ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น) 

๑๑. นางสาวอารีรัตน์  วฒันากิจ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน ไดค้ะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐  

       ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน และคะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

นักเรียนทีไ่ด้ทุนเรียน ๑ ปี 

๑. นางสาววรีสา  ธิติธญัธวชั แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๘          

                  คะแนนรวมร้อยละ ๙๐.๗๖  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  

๒. นางสาววรัชญา  จูถนอม แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐      

           คะแนนรวมร้อยละ ๙๒.๗๑  ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  

๓. นางสาวอมรรัตน์  ศรีเมธีกุล แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๓.๙๓      

                  คะแนนรวมร้อยละ ๘๖.๐๖ ไดทุ้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  
 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

๑. นางสาววรัชญา   จูถนอม     แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์  

                  -ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                  -ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๕๐ ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีพื้นฐาน)  

๒. นางสาวภทัรีดา   รัตนศกัด์ิวบิูลย ์  แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  

                  -ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๙.๐๐    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     -ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๘๘  ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีเพิ่มเติม)  

๓. นางสาวสุพิชฌาย ์ เล็งวฒันกิจ   แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์   ไดค้ะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐   

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

๔. นางสาววรินทร  สรรประสิทธ์ิ   แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์   ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๓๓   

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕. นางสาววรัญญา  สุขเจริญ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์   ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๕๐   

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๖. นางสาวพชัริดา  ศาตะมาน แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์   ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๗. นางสาวมนสัชนก  ศรีอญัญารักษ ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๕๐  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

๘. นางสาวอญัชิสา  โซเมยะ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาฝร่ังเศส   ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส) 

๙. นางสาวฐานิต  เฟ่ืองสาํรวจ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น   ไดค้ะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐  

    ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น)    

๑๐. นางสาวภทัรภร  นิธิภิญโญภาส  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน   ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐  

                   ไดค้ะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 



 
 

รายช่ือนักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวธนภรณ์  สุวรรณภาภรณ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

๑. นางสาวจินตกานต ์ จินตกานนท ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๙.๕๐ 

๒. นางสาวธนภรณ์  สุวรรรภาภรณ์  แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๙.๕๐ 

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พืน้ฐาน)  

นางสาวพิชญาภา  คณาพฒันวงศ ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๐๐  
 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(เพิม่เติม)  

นางสาวธนภรณ์  สุวรรณภาภรณ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๐.๘๓  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นางสาวธนภรณ์  สุวรรณภาภรณ์ แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นางสาวอารยา  เกกินะ  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๐๐  

๒. นางสาวสุรพิชชา  ทรงเดช แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๘.๐๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวณฐักานต ์ พึ่งวงศส์าํราญ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๑๐๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวณิชาบูล  เจริญนาวี แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๕๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  

นางสาวพิชญาภา  คณาพฒันวงศ ์แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๕๐  

 

 



 
 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส)  

นางสาวปวนัรัตน์  มงคลชูวงศ์ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาฝร่ังเศส  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีปุ่่น)  

๑. นางสาวปริยากร  พุฒเกิดพนัธ์ุ แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๐๐  

๒. นางสาวศลิษา  บุษราคมั แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๗.๐๐  

 

นักเรียนทีไ่ด้คะแนนยอดเยีย่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  

นางสาวจงสิริ  จงเพิ่มวฒันะผล แผนการเรียน ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน  ไดค้ะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐  


