
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ย
001 17546 เด็กชาย จิรายุส เร่ิมรัตน์ ม.1/1 4.00
002 17551 เด็กชาย ณัฐชนนชัย แสนดา ม.1/1 4.00
003 17553 เด็กชาย ธวัชชัย บุญเรืองรอด ม.1/1 4.00
004 17563 เด็กหญิง จิราพร สนธิเณร ม.1/1 4.00
005 17621 เด็กหญิง ศิราณี เสาคง ม.1/2 4.00
006 17559 เด็กชาย ภรัณยู พลช านิ ม.1/1 3.96
007 17566 เด็กหญิง ณิชากมล เดชเขมวันต์ ม.1/1 3.96
008 17569 เด็กหญิง ปวีณา นิ่มนวล ม.1/1 3.96
009 17575 เด็กหญิง วิมลพรรณ ศรีชมภู ม.1/1 3.96
010 17579 เด็กหญิง สุธาสินี ทิวาวงษ์ ม.1/1 3.96
011 17585 เด็กชาย ธณวรรษ หาญกล้า ม.1/2 3.96
012 17612 เด็กหญิง ปทิตตา แย้มพิกุล ม.1/2 3.96
013 17573 เด็กหญิง วริยา อาจวิชัย ม.1/1 3.95
014 17834 เด็กหญิง ประสิตา สุวรรณสิงห์ ม.1/7 3.94
015 17549 เด็กชาย ชุติเดช เทพประสิทธิ์ ม.1/1 3.93
016 17577 เด็กหญิง สุชัญญา พลสิงหะ ม.1/1 3.93
017 17578 เด็กหญิง สุชาดา อ่ าชาวนา ม.1/1 3.93
018 17599 เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีวิชัย ม.1/2 3.92
019 17600 เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีเดือน ม.1/2 3.92
020 17607 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ราชวงศ์ ม.1/2 3.92
021 17627 เด็กหญิง เอมิกา อยู่นันต์ ม.1/2 3.92
022 17705 เด็กหญิง ปณิดา ศรีพูนพัน ม.1/4 3.92
023 17567 เด็กหญิง ธัญชนก พุม่จันทร์ ม.1/1 3.91
024 17611 เด็กหญิง นิศามณีย์ จิรรัชต์โภคิน ม.1/2 3.91
025 17663 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุดใจดี ม.1/3 3.89
026 17709 เด็กหญิง ภรณ์ชนก ดาศรี ม.1/4 3.89
027 17790 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ สว่างศรี ม.1/6 3.89
028 17558 เด็กชาย พีรภัทร ดอกไม้เทศ ม.1/1 3.88
029 17572 เด็กหญิง อภัสรดา ดอกกระถิน ม.1/1 3.88
030 17562 เด็กหญิง จิดาภา เปียสวน ม.1/1 3.87
031 17591 เด็กชาย ภาสพิชญ์ ดาวเรือง ม.1/2 3.87
032 17615 เด็กหญิง รมิดา พุม่พวง ม.1/2 3.87

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

033 17623 เด็กหญิง สุมิตรา เคนดี ม.1/2 3.87
034 17624 เด็กหญิง สุวิสา เสาสิงห์ ม.1/2 3.87
035 17664 เด็กหญิง พิไลวรรณ จันทร์เนตร ม.1/3 3.87
036 17670 เด็กหญิง เสาวภา นาคพร ม.1/3 3.87
037 17882 เด็กหญิง ศานต์ฤทัย บริสุทธิ์ ม.1/8 3.87
038 17571 เด็กหญิง ภัทรพร เทียนเงิน ม.1/1 3.85
039 17580 เด็กหญิง สุภาวิตา รุ่งวารินทร์ ม.1/1 3.85
040 17604 เด็กหญิง ตรีทิตยพิพา ทรัพย์อินทร์ ม.1/2 3.85
041 17616 เด็กหญิง ระพีพัฒน์ ศรีวิเชียร ม.1/2 3.85
042 17609 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ปลัดม้า ม.1/2 3.83
043 17555 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ วงษ์สุวรรณ ม.1/1 3.82
044 17590 เด็กชาย ปริญญา จงจิตต์ ม.1/2 3.82
045 17652 เด็กหญิง กาญจนา แก้วเถื่อน ม.1/3 3.82
046 17669 เด็กหญิง สุธินี มาตย์ศรีพงษ์ ม.1/3 3.82
047 17841 เด็กหญิง ลักษณ์นารา ทวนเงิน ม.1/7 3.82
048 17962 เด็กหญิง ธนวรรณ ฉิมพาลี ม.1/10 3.82
049 17614 เด็กหญิง พัชราภา บุญลอด ม.1/2 3.80
050 17548 เด็กชาย ชยังกูร นาคเขียว ม.1/1 3.79
051 17592 เด็กชาย รพีภัทร รอดหงษ์ทอง ม.1/2 3.78
052 17613 เด็กหญิง ปารวีย์ เขียวชะอุ่ม ม.1/2 3.78
053 17626 เด็กหญิง อารียา ฆารตะสิงห์ ม.1/2 3.78
054 17576 เด็กหญิง สรัลพร ฤทธิเ์ดช ม.1/1 3.77
055 17605 เด็กหญิง ธนพร นาเอี่ยม ม.1/2 3.76
056 17650 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุวะไกร ม.1/3 3.76
057 17666 เด็กหญิง ศศิธร บุญธรรม ม.1/3 3.76
058 17595 เด็กชาย ศุภกร เมืองวงษ์ ม.1/2 3.75
059 17619 เด็กหญิง วิรดา พันธ์แตง ม.1/2 3.75
060 17581 เด็กหญิง อรณัส เสือสกุล ม.1/1 3.74
061 17659 เด็กหญิง ธารวิมล เกษมณี ม.1/3 3.73
062 17797 เด็กหญิง หทัยวัลย์ มากเทพพงษ์ ม.1/6 3.73
063 17951 เด็กชาย วุฒิชัย หลวงถนนเจริญ ม.1/10 3.73
064 17608 เด็กหญิง นภสร ยิ้มละม้าย ม.1/2 3.71

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

065 17564 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ศรีช าพันธ์ ม.1/1 3.69
066 17708 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ประทุมทอง ม.1/4 3.69
067 17582 เด็กชาย จิรศักด์ิ โพรามาต ม.1/2 3.67
068 17606 เด็กหญิง ธนิตา นิ่มนวล ม.1/2 3.67
069 17645 เด็กชาย ศิลาชัย บุญส่ง ม.1/3 3.67
070 17653 เด็กหญิง จินดารัตน์ วุฒิยา ม.1/3 3.67
071 17885 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เทพประสิทธิ์ ม.1/8 3.67
072 17712 เด็กหญิง สุกัญญา บุญแสง ม.1/4 3.66
073 17832 เด็กหญิง ณฤกมล จงเจริญ ม.1/7 3.66
074 17975 เด็กชาย คมกฤษณ์ ชาวบุตรดี ม.1/11 3.66
075 17622 เด็กหญิง สุพิชา อินสว่าง ม.1/2 3.64
076 17796 เด็กหญิง ศุภรัตน์ อินทวงษ์ ม.1/6 3.64
077 17815 เด็กชาย นวพล กันสังข์ ม.1/7 3.64
078 17836 เด็กหญิง พัชราภา คุชิตา ม.1/7 3.64
079 17589 เด็กชาย ประวิต สระทองปลิว ม.1/2 3.62
080 17601 เด็กหญิง ชลชัญญา ปัญญาชัย ม.1/2 3.62
081 17620 เด็กหญิง ศศิประภา ภูน่้อย ม.1/2 3.62
082 17646 เด็กชาย ศุภชัย ศรีส าอางค์ ม.1/3 3.62
083 17958 เด็กหญิง จุติพัฒน์ วงษ์สุวรรณ ม.1/10 3.62
084 17969 เด็กหญิง สิริลักษณ์ จ าปีเรือง ม.1/10 3.62
085 17565 เด็กหญิง ณัฐชยา สนใจ ม.1/1 3.61
086 17891 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ปุญสิริ ม.1/9 3.60
087 17957 เด็กหญิง ขวัญใจ ชาวบ้านคอย ม.1/10 3.60
088 17964 เด็กหญิง ปิน่มุข โพธิห์อม ม.1/10 3.60
089 17574 เด็กหญิง วริศรา จ้อยสว่าง ม.1/1 3.58
090 17625 เด็กหญิง อัญชลีพร ศรีสวัสด์ิ ม.1/2 3.58
091 17651 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิ ม.1/3 3.58
092 17668 เด็กหญิง สุทธินันท์ ล้ิมธนกิจ ม.1/3 3.58
093 17876 เด็กหญิง พรหมพร พรมพ่วง ม.1/8 3.58
094 17973 เด็กหญิง ไอซ์ลัดดา หล าเทียน ม.1/10 3.58
095 17806 เด็กชาย ณัฐพล มากบุญมา ม.1/7 3.57
096 17923 เด็กหญิง เพชรรัตน์ นาสมหมาย ม.1/9 3.57

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

097 17927 เด็กหญิง สุพิชชา เกษสมบูรณ์ ม.1/9 3.57
098 17974 เด็กชาย กฤษณะ กล่ินเพ็ชร์ ม.1/11 3.57
099 17547 เด็กชาย เจษฎา โพธิแ์ก้ว ม.1/1 3.56
100 17610 เด็กหญิง นิศาชล โสมโสดา ม.1/2 3.55
101 17660 เด็กหญิง นวพรรษ ดาวเรือง ม.1/3 3.55
102 17665 เด็กหญิง วนิดา เรือนใจมั่น ม.1/3 3.55
103 17568 เด็กหญิง นิศารัตน์ แพวงษ์ ม.1/1 3.53
104 17588 เด็กชาย ปติภัทร เอี่ยมจุ้ย ม.1/2 3.53
105 17597 เด็กชาย อานนท์ วราชัชวาล ม.1/2 3.53
106 17662 เด็กหญิง นารีรัตน์ มะลิซ้อน ม.1/3 3.53
107 17671 เด็กหญิง อภิญญา ฐิตะวรรณ ม.1/3 3.53
108 17800 เด็กหญิง อารียา เกตุพิบูลย์ ม.1/6 3.53
109 17828 เด็กหญิง กัญญาณัฏฐ์ สุภาวงษ์ ม.1/7 3.53
110 17928 เด็กหญิง อัครภา นาคยศ ม.1/9 3.53
111 17971 เด็กหญิง สุวรรณา แก้วศรี ม.1/10 3.53
112 17989 เด็กชาย พฤกษชาติ ดาษดา ม.1/11 3.53
113 17634 เด็กชาย ทักษ์ดนัย มาละฟู ม.1/3 3.51
114 17784 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วเขียว ม.1/6 3.51
115 17799 เด็กหญิง อภิญญา สุดแก้ว ม.1/6 3.51
116 17593 เด็กชาย วุฒิพร เกล้ียงทองค า ม.1/2 3.50
117 17603 เด็กหญิง ดากานดา พุทธา ม.1/2 3.50
118 17642 เด็กชาย ภาวัต ธิติชาญชัย ม.1/3 3.50
119 17661 เด็กหญิง นันท์ณภัส ล้ิมธนกิจ ม.1/3 3.50
120 17789 เด็กหญิง ณัฐฐาพร จ้อยเจริญ ม.1/6 3.50
121 17827 เด็กหญิง กรกฎ อยู่วงษ์อั๋น ม.1/7 3.50
122 17902 เด็กชาย พัทธดนย์ อิทธิเลิศทวี ม.1/9 3.50
123 17921 เด็กหญิง พิมพ์พิกา ล้ิมธนกิจ ม.1/9 3.50
124 17049 เด็กหญิง ชุติมา รอดพล ม.2/1 4.00
125 17063 เด็กหญิง วิภาวี ปานแสงเพ็ชร ม.2/1 4.00
126 17122 เด็กหญิง ชมพูนุช อินสว่าง ม.2/3 4.00
127 17096 เด็กหญิง รุ่งตะวัน มณีวงศ์ ม.2/2 3.98
128 17097 เด็กหญิง วิญาดา บัวทอง ม.2/2 3.98

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

129 17050 เด็กหญิง ฐิติมน นาคะ ม.2/1 3.96
130 17089 เด็กหญิง ธนัชพร ปรีสวัสด์ิ ม.2/2 3.96
131 17093 เด็กหญิง ปลายฟ้า ไชยปัญญา ม.2/2 3.96
132 17095 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุทธิรักษ์ ม.2/2 3.96
133 17100 เด็กหญิง ศิริวรรณ โพธิก์ล่ิน ม.2/2 3.96
134 17104 เด็กหญิง สุพิชชา ภูมิอาวาส ม.2/2 3.96
135 17040 เด็กชาย สถาพร อุเทศนันท์ ม.2/1 3.95
136 17046 เด็กหญิง ขจารินทร์ สว่างศรี ม.2/1 3.95
137 17094 เด็กหญิง ปิยดา พันพัว ม.2/2 3.94
138 17048 เด็กหญิง ชาพิศา ล้ิมนุชสวาท ม.2/1 3.93
139 17051 เด็กหญิง ณัฐกมล สีชมภู ม.2/1 3.93
140 17056 เด็กหญิง นันทิดา ลีภัทรวงศ์ ม.2/1 3.93
141 17058 เด็กหญิง ปริยากร ยาสุกแสง ม.2/1 3.93
142 17103 เด็กหญิง สุกัญญา ยิ้มไผ่ ม.2/2 3.93
143 17337 เด็กหญิง ญาณนภัค สีชมภู ม.2/8 3.93
144 17038 เด็กชาย วุฒิกร กะล าพัก ม.2/1 3.91
145 17161 เด็กหญิง ชลลดา ธัญญเจริญ ม.2/4 3.91
146 17165 เด็กหญิง นภัสวรรณ เชิดชูธรรม ม.2/4 3.91
147 17257 เด็กหญิง รวิภา อินทร์ละม่อม ม.2/6 3.91
148 17034 เด็กชาย ณัฐนนท์ โภคพันธุ์ ม.2/1 3.90
149 17053 เด็กหญิง ทิพรดา ว่องเชิงค้า ม.2/1 3.90
150 17059 เด็กหญิง พัชรินทร์ วิวันทนากูล ม.2/1 3.90
151 17162 เด็กหญิง ธนพร สังขวรรณ ม.2/4 3.88
152 17164 เด็กหญิง ธิดา ดอกล าภู ม.2/4 3.88
153 17212 เด็กหญิง เนธิญาภาส์ิ ศรีวฤทธิศาสตรี ม.2/5 3.88
154 17037 เด็กชาย ผาภูมิ ชนะอุดม ม.2/1 3.87
155 17042 เด็กหญิง กชกร เกตุสุริวงค์ ม.2/1 3.87
156 17043 เด็กหญิง กชวรรณ ตันเจริญ ม.2/1 3.87
157 17067 เด็กหญิง หิรัญญา ไกรทองสุข ม.2/1 3.87
158 17087 เด็กหญิง จิรชญา เจาะดี ม.2/2 3.87
159 17092 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สว่างวงษ์ ม.2/2 3.87
160 17102 เด็กหญิง สวิตรี สินธุรักษ์ ม.2/2 3.87

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

161 17090 เด็กหญิง ธัญสมร รสมณี ม.2/2 3.86
162 17101 เด็กหญิง สโรชา หอมหวล ม.2/2 3.86
163 17181 เด็กหญิง อภิษฎา ไทยมีสุข ม.2/4 3.86
164 17216 เด็กหญิง วัลลภา ทิมเกล้ียง ม.2/5 3.86
165 17041 เด็กชาย อภิรักษ์ ดอกเบญจมาศ ม.2/1 3.85
166 17047 เด็กหญิง ชนนันท์ ค าหอม ม.2/1 3.85
167 17057 เด็กหญิง ประกายพรรณ เห็นประเสริฐ ม.2/1 3.85
168 17060 เด็กหญิง มุขดารัตน์ สะราค า ม.2/1 3.85
169 17064 เด็กหญิง สาธิตา เจนประเสริฐ ม.2/1 3.85
170 17237 เด็กชาย พระนาย เถื่อนค า ม.2/6 3.85
171 17079 เด็กชาย รชต ผิวแดง ม.2/2 3.84
172 17033 เด็กชาย กฤษดา ปิน่ทอง ม.2/1 3.83
173 17035 เด็กชาย ณัชพล แก้วอุดม ม.2/1 3.83
174 17044 เด็กหญิง กนกพร ศรีวิเชียร ม.2/1 3.83
175 17179 เด็กหญิง สุภาวดี จันทวงษ์ ม.2/4 3.83
176 17199 เด็กหญิง กมลธิตา รูปสม ม.2/5 3.83
177 17215 เด็กหญิง ภูษิตา พรมศรี ม.2/5 3.83
178 17032 เด็กชาย กฤตภาส เกตุสุวรรณ ม.2/1 3.82
179 17036 เด็กชาย ธานุภาพ ชมชื่น ม.2/1 3.82
180 17137 เด็กหญิง รุจิรา ธัญญกรรม ม.2/3 3.81
181 17384 เด็กหญิง ออมพลอย พวงบุบผา ม.2/9 3.81
182 17062 เด็กหญิง วรัญญา ไทยศรี ม.2/1 3.80
183 17157 เด็กหญิง กัญญ์วรา เภาเสน ม.2/4 3.80
184 17168 เด็กหญิง บงกช ปานโพธิศ์รี ม.2/4 3.80
185 17169 เด็กหญิง ผกามาศ เนตรวิศิษย์ ม.2/4 3.80
186 17253 เด็กหญิง เบญจวรรณ พลสิมมา ม.2/6 3.80
187 17411 เด็กหญิง จารวี ช่วยบ ารุง ม.2/10 3.80
188 17039 เด็กชาย ศักดิพล แจ่มแจ้ง ม.2/1 3.79
189 17091 เด็กหญิง โนราห์ จ าปาสัก ม.2/2 3.79
190 17127 เด็กหญิง ธันยาภิญญ์ จ าปีทอง ม.2/3 3.79
191 17184 เด็กหญิง อุษามณีษ์ วงษ์สุวรรณ ม.2/4 3.78
192 17201 เด็กหญิง กิตติยากร เผ่าพันธุ์ ม.2/5 3.78

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

193 17065 เด็กหญิง สุชาดา หนูทอง ม.2/1 3.77
194 17068 เด็กชาย จักรพงษ์ ทองเหลือ ม.2/2 3.77
195 17129 เด็กหญิง นภสร โพธิห์อม ม.2/3 3.77
196 17131 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา มีนิล ม.2/3 3.77
197 17206 เด็กหญิง ณัชฌารีย์ สิริไสย์ ม.2/5 3.76
198 17330 เด็กหญิง กวินทิพย์ รูปสม ม.2/8 3.76
199 17055 เด็กหญิง นัฐกาญ ภูฆงั ม.2/1 3.75
200 17061 เด็กหญิง วรัญญา เหมราย์ ม.2/1 3.75
201 17130 เด็กหญิง นภัส ปิน่ศิริ ม.2/3 3.75
202 17210 เด็กหญิง นพวรรณ กลมกล่อม ม.2/5 3.75
203 17081 เด็กชาย วงศกร อุตสาหะวงค์ ม.2/2 3.74
204 17124 เด็กหญิง ตติยา ศรีเรือง ม.2/3 3.74
205 17128 เด็กหญิง ธีราพร ด้วงละม้าย ม.2/3 3.74
206 17178 เด็กหญิง สุภัทรา กล่ินเกตุ ม.2/4 3.73
207 17202 เด็กหญิง เจนจิรา พิชิ ม.2/5 3.73
208 17054 เด็กหญิง นวรัตน์ ชูสุข ม.2/1 3.72
209 17077 เด็กชาย ภูธรัชญ์ ดวงรัตน์ ม.2/2 3.72
210 17084 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ แสงหิรัญ ม.2/2 3.72
211 17135 เด็กหญิง เพชรดา ขุนไกร ม.2/3 3.72
212 17158 เด็กหญิง จิดาภา ใจเทีย่ง ม.2/4 3.71
213 17177 เด็กหญิง สุพรรณกันตา ส่งเสริม ม.2/4 3.71
214 17219 เด็กหญิง อภิสรา ลือบรรเลง ม.2/5 3.71
215 18017 เด็กหญิง สุภัค ฤทธิรั์ศมี ม.2/7 3.71
216 17133 เด็กหญิง พรพรรณ พลายละหาร ม.2/3 3.70
217 17205 เด็กหญิง ฐิติพร สีน้ าเงิน ม.2/5 3.70
218 17211 เด็กหญิง นาโอมี ป่าไผ่ ม.2/5 3.70
219 17249 เด็กหญิง จิณห์นิภา บุญศรีวงษ์ ม.2/6 3.70
220 17344 เด็กหญิง วิศรุตา สูนสิทธิ์ ม.2/8 3.70
221 17052 เด็กหญิง ทิพย์สุดา มาเม่น ม.2/1 3.69
222 17078 เด็กชาย มงคลชัย ศรีวิเชียร ม.2/2 3.68
223 17180 เด็กหญิง เสาวรักษ์ มะลิซ้อน ม.2/4 3.68
224 17262 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เหมือนแก้ว ม.2/6 3.68

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

225 17341 เด็กหญิง วรกมล ศรีเมือง ม.2/8 3.68
226 17066 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ศรีวงษ์อยู่ ม.2/1 3.67
227 17088 เด็กหญิง ตวงทรัพย์ ประกอบธรรม ม.2/2 3.67
228 17045 เด็กหญิง กิตติยา บุตรทองดี ม.2/1 3.66
229 17175 เด็กหญิง สนธยา โพธิกุล ม.2/4 3.66
230 17183 เด็กหญิง อุไรวรรณ พุทธวงศ์ ม.2/4 3.66
231 17139 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ล้ีสุพรรณ ม.2/3 3.65
232 17182 เด็กหญิง อรพรรณ นาดอน ม.2/4 3.65
233 17223 เด็กหญิง อาภัสรา มณีวงษ์ ม.2/5 3.65
234 17163 เด็กหญิง ธนวรรณ ข าโสภา ม.2/4 3.63
235 17204 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จ าปาทอง ม.2/5 3.63
236 18031 เด็กหญิง วาสิณี ขุนจง ม.2/6 3.63
237 17099 เด็กหญิง วิไลพร ผาสุขโอษฐ์ ม.2/2 3.62
238 17149 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ยอดปราง ม.2/4 3.61
239 17316 เด็กชาย ธนวัฒน์ นาเอี่ยม ม.2/8 3.60
240 17080 เด็กชาย รวิกันต์ ผาสุข ม.2/2 3.58
241 17142 เด็กหญิง ศิริพร จ าปาทอง ม.2/3 3.58
242 17383 เด็กหญิง สุนิศา เงินทอง ม.2/9 3.58
243 17449 เด็กหญิง จรรยา ขุนทอง ม.2/11 3.58
244 17374 เด็กหญิง จุฑามาศ ไทยงามศิลป์ ม.2/9 3.56
245 17413 เด็กหญิง ธนพรรณ ศรีขวัญเมือง ม.2/10 3.56
246 18022 เด็กหญิง รัญญา อินทร์ตรา ม.2/11 3.56
247 17105 เด็กหญิง อิสรีย์ เล่นวารี ม.2/2 3.55
248 17119 เด็กชาย อนน อิ่มสอาด ม.2/3 3.55
249 17144 เด็กหญิง อิสรีย์พร ศรีบุญเพ็ง ม.2/3 3.55
250 17155 เด็กชาย สุทธิภัทร โพธิสาร ม.2/4 3.55
251 17248 เด็กหญิง กชกร จีนขี ม.2/6 3.55
252 17329 เด็กหญิง กมลลักษณ์ อินทรักษา ม.2/8 3.55
253 17167 เด็กหญิง นิมาพร วงษ์จันทร์ ม.2/4 3.53
254 17170 เด็กหญิง เพลงพิณ จีนปุย้ ม.2/4 3.53
255 17172 เด็กหญิง ร าไพพรรณ ทองอ่วมใหญ่ ม.2/4 3.53
256 17379 เด็กหญิง นิภาพร เคหะนาถ ม.2/9 3.53

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

257 17098 เด็กหญิง วิภาษณีย์ ประภาลิมรังสี ม.2/2 3.51
258 17176 เด็กหญิง สุดาพร หนูนุรักษ์ ม.2/4 3.51
259 17200 เด็กหญิง กัณฐณัฏฐ์ เขียวสลับ ม.2/5 3.51
260 17136 เด็กหญิง ภาวินี ป้อมสกุล ม.2/3 3.50
261 17156 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ภิรมยา ม.2/4 3.50
262 17239 เด็กชาย พัสกร ดวงจันทร์ ม.2/6 3.50
263 17255 เด็กหญิง พิริษา พิมเสน ม.2/6 3.50
264 17304 เด็กหญิง อุมาพร เอี่ยมพันธ์ฉิม ม.2/7 3.50
265 16915 เด็กชาย พายุพัด ดอกจันทร์ ม.3/1 4.00
266 16918 นางสาว กฤตยา หนองบอน ม.3/1 4.00
267 16921 นางสาว จิรัชญา ช่างเกวียนดี ม.3/1 4.00
268 16923 เด็กหญิง ญาณิศา สุพรรณโรจน์ ม.3/1 4.00
269 16928 เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงศรีบุญเรือง ม.3/1 4.00
270 16933 เด็กหญิง ปณิดา ปาลพันธุ์ ม.3/1 4.00
271 16940 เด็กหญิง ลดาภา ทันโคกกรวด ม.3/1 4.00
272 16944 เด็กหญิง สุทธิดา ไร่วิวัฒน์ ม.3/1 4.00
273 16523 นาย น าโชค ล้อมวงษ์ ม.3/2 4.00
274 16534 เด็กหญิง จุฑามาศ โดยค าดี ม.3/2 4.00
275 16539 นางสาว ธิดารัตน์ นนท์ศิริ ม.3/2 4.00
276 16648 นางสาว ภัทรพร ศรีเทีย่ง ม.3/3 4.00
277 16586 เด็กหญิง จิรธิดา ฦๅชา ม.3/3 3.98
278 16916 เด็กชาย ยศสรัล นาคเขียว ม.3/1 3.96
279 16925 เด็กหญิง ฐิตาภา ศรีค า ม.3/1 3.96
280 16521 เด็กชาย ธีรไนย เพิกปุย้ ม.3/2 3.96
281 16536 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ หอมขจร ม.3/2 3.96
282 16545 เด็กหญิง พัทธนันท์ พุฒซ้อน ม.3/2 3.96
283 16547 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บุญสิงห์ ม.3/2 3.96
284 16556 เด็กหญิง ศิริกัญญา พลายระหาญ ม.3/2 3.96
285 16557 เด็กหญิง สุมาวดี บัวเขียว ม.3/2 3.96
286 16588 เด็กหญิง ชลธิชา หอมสุวรรณ ม.3/3 3.96
287 16597 เด็กหญิง พนัสนัน ชูจัตุรัส ม.3/3 3.96
288 16604 เด็กหญิง วิภาพร เพชรประไพ ม.3/3 3.96

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

289 16930 นางสาว ทิพปภา มามาตร์ ม.3/1 3.95
290 16935 เด็กหญิง พัชราภา ศิริลักษณ์ ม.3/1 3.95
291 16942 เด็กหญิง วิภาวี รุ่งวารินทร์ ม.3/1 3.95
292 16542 เด็กหญิง นิธิพร ฝ่ายอินทร์ ม.3/2 3.94
293 16910 เด็กหญิง สาลินี อู่ทอง ม.3/2 3.94
294 16809 นางสาว อรปรียา สีบุตรา ม.3/3 3.94
295 16922 เด็กหญิง จีรนันท์ สามงามน้อย ม.3/1 3.93
296 16552 เด็กหญิง รัชชุดา แก้วไทรทอง ม.3/2 3.92
297 16602 เด็กหญิง รตนพร มะลิทอง ม.3/3 3.92
298 16913 นาย จิรวัฒน์ บุญกล้า ม.3/1 3.90
299 16917 เด็กชาย อัฐชัย ปักษี ม.3/1 3.90
300 16934 เด็กหญิง พรทิพย์ ทองอ่อน ม.3/1 3.90
301 16936 นางสาว พิมสุดา ศรีบุญเรือง ม.3/1 3.90
302 16945 นางสาว โสภิดา ทองสูง ม.3/1 3.90
303 16553 เด็กหญิง วรรณรัชต์ ศรีสุข ม.3/2 3.90
304 16664 เด็กชาย ฐิตินันท์ คุ่ยครอง ม.3/3 3.90
305 16605 เด็กหญิง ศศิกานต์ หอมสมบัติ ม.3/3 3.90
306 16651 เด็กหญิง มินตรา เคนดี ม.3/3 3.90
307 16559 เด็กหญิง หทัยรัตน์ จันทรัตน์ ม.3/2 3.88
308 16592 เด็กหญิง ตวงทิพย์ สังเวียน ม.3/3 3.88
309 16541 เด็กหญิง นวพรรณ ท้าวบุญชู ม.3/2 3.87
310 16748 เด็กหญิง นันทิกานต์ ค าเพ็ง ม.3/2 3.87
311 16585 เด็กหญิง จินทภา ผู้มีทรัพย์ ม.3/3 3.87
312 16589 เด็กหญิง ฐาปนีย์ แก้วปาน ม.3/3 3.87
313 16532 เด็กหญิง กุสุมา ขันแก้ว ม.3/2 3.85
314 16537 เด็กหญิง ณัฐชา เจนจัดการ ม.3/2 3.85
315 16546 เด็กหญิง พิชัยญา ล้อมวงษ์ ม.3/2 3.85
316 16555 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ใจหมาย ม.3/2 3.85
317 16609 เด็กหญิง อณัญญา ทมินเหมย ม.3/3 3.85
318 16707 เด็กหญิง สุทธวดี ฉ่ าดุม ม.3/4 3.85
319 16939 เด็กหญิง รุ่งอรุณ จ าปาเงิน ม.3/1 3.83
320 16544 เด็กหญิง พนิตพร น้อมศักด์ิศรี ม.3/2 3.83

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

321 16694 เด็กหญิง ธิญาดา พานทอง ม.3/3 3.83
322 16845 เด็กหญิง ขวัญฤทัย มีชนะ ม.3/4 3.83
323 16853 เด็กหญิง พรจีรา ไทยเจริญกิจการ ม.3/4 3.83
324 17478 นางสาว ลฎาภา เตชจารีพงศ์ ม.3/4 3.83
325 17541 นาย ภคนันท์ ปิโย ม.3/6 3.83
326 16941 เด็กหญิง วันวาห์ พิพัฒน์กุลชัย ม.3/1 3.81
327 16598 เด็กหญิง พลอยนันธ์ชา พวงพิกุล ม.3/3 3.81
328 16599 เด็กหญิง พัชรพร วงษ์เนียม ม.3/3 3.81
329 16522 เด็กชาย ธีระเวทย์ ดีดวง ม.3/2 3.79
330 16700 เด็กหญิง ประทุม ดวงจันทร์ ม.3/2 3.79
331 16852 เด็กหญิง ปริสา ฟักเงิน ม.3/4 3.79
332 16595 เด็กหญิง ประภาพร สนธิเณร ม.3/3 3.77
333 16596 เด็กหญิง ปารวี ละวรรณวงษ์ ม.3/3 3.77
334 16641 เด็กหญิง นริศรา สกุลพราหมณ์ ม.3/4 3.77
335 16692 เด็กหญิง ณัฐริกา แดงจันที ม.3/4 3.77
336 16849 เด็กหญิง ธันยพร กสิกิจพาณิชย์ ม.3/4 3.77
337 16742 เด็กหญิง เจนจิรา แป้นทอง ม.3/7 3.77
338 16529 นาย อธิภัทร ศูนย์สิทธิ์ ม.3/2 3.75
339 16543 นางสาว ปุญญิศา ลายละเอียด ม.3/2 3.75
340 16756 เด็กหญิง สุภรัสมิ์ มากเทพพงษ์ ม.3/4 3.75
341 17471 เด็กหญิง มัณฑิตา สาระวงษ์ ม.3/4 3.75
342 16570 เด็กชาย ธนากร สวัสดี ม.3/5 3.75
343 16843 เด็กหญิง กนกกร รัศมีแก้ว ม.3/4 3.74
344 16911 เด็กหญิง สุพัตรา แซ่ตัน ม.3/4 3.74
345 16757 เด็กหญิง อมร กล่ันกลาง ม.3/7 3.74
346 16791 เด็กหญิง กานต์มณี คงเพ็ชร ม.3/8 3.74
347 16931 นางสาว นันท์นภัส สุพรรณโรจน์ ม.3/1 3.73
348 16937 เด็กหญิง ภูริชยา ดอนจันทร์ ม.3/1 3.73
349 16535 เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์สุวรรณ ม.3/2 3.72
350 16580 เด็กชาย ศิวัฒน์ แตงทอง ม.3/3 3.72
351 16593 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จุฑาธิปัตย์ ม.3/3 3.72
352 16844 เด็กหญิง กิตติพิชญ์ ค าแก่นแก้ว ม.3/4 3.72

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

353 16743 เด็กหญิง ชลธิชา มามีสุข ม.3/7 3.72
354 16932 เด็กหญิง นิสา ประเสริฐ ม.3/1 3.71
355 16919 เด็กหญิง กาญจนา พึง่เจริญ ม.3/1 3.70
356 16558 นางสาว สุชาดา อินสว่าง ม.3/2 3.70
357 16582 เด็กหญิง กังสดาล ไกรทอง ม.3/3 3.70
358 16584 เด็กหญิง กิ่งผกามาศ ญาติวงษ์ ม.3/3 3.70
359 16587 นางสาว จุฬารัตน์ ทับจ่าย ม.3/3 3.70
360 16590 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มะลิวงษ์ ม.3/3 3.70
361 16636 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กุจะพันธ์ ม.3/4 3.70
362 16719 นาย ธนภัทร ขาวสะอาด ม.3/7 3.70
363 16764 เด็กชาย ณัฏฐชัย จาดสดี ม.3/8 3.70
364 16806 เด็กหญิง อโณทัย ขันทอง ม.3/8 3.70
365 16583 เด็กหญิง กัลยกร ผลวงษ์ ม.3/3 3.68
366 16644 เด็กหญิง ปนัดดา ปัทมอัมรินทร์ ม.3/4 3.68
367 16926 เด็กหญิง ณัชกร เสือพรหม ม.3/1 3.66
368 16511 เด็กชาย โกศล ยอดไม้งาม ม.3/2 3.66
369 16591 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ พันธุม์าตร์ ม.3/3 3.66
370 16755 เด็กหญิง สุธิตา มะลิซ้อน ม.3/7 3.66
371 16540 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญวิพัฒน์ ม.3/2 3.64
372 16594 เด็กหญิง ธันยนันท์ สิริไสย์ ม.3/3 3.64
373 16697 เด็กหญิง นิภาวรรณ อินสว่าง ม.3/4 3.64
374 16561 เด็กชาย จักรภพ หอมสมบัติ ม.3/3 3.62
375 16569 เด็กชาย ธนกฤต ไกรทอง ม.3/3 3.62
376 16652 เด็กหญิง เมธชนุตม์ ทรงศรี ม.3/4 3.62
377 16862 เด็กหญิง อาภัสสรา สังข์อ่วม ม.3/4 3.62
378 16608 เด็กหญิง สุนันทา กุตจิระ ม.3/3 3.61
379 16725 เด็กชาย ปารวัฐ สุวรรณประทีป ม.3/4 3.61
380 16549 เด็กหญิง ภัทรจิรา ภูมิอาวาส ม.3/2 3.59
381 16645 เด็กหญิง ปภาดา ศรียอดแส ม.3/3 3.59
382 16625 เด็กชาย วรเมธ บุญดี ม.3/5 3.59
383 16744 เด็กหญิง ทัศนีย์ สุกเกษม ม.3/7 3.58
384 16581 เด็กชาย อัครเดช เทพบุตร ม.3/3 3.57

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

385 16601 เด็กหญิง เพ็ญลดา ชาวโพธิพ์ระ ม.3/3 3.57
386 16679 เด็กชาย ภาณุลักษณ์ อินทร์เฉลิม ม.3/4 3.57
387 16638 นางสาว ตรีสรา สิงห์บุตร ม.3/4 3.57
388 16654 เด็กหญิง รุจิรัตน์ กวยทะวิมล ม.3/4 3.57
389 16802 เด็กหญิง วนิดา พลายระหาญ ม.3/4 3.57
390 16621 เด็กชาย ภีรพัทร สารสุวรรณ ม.3/5 3.57
391 16943 เด็กหญิง ศิริวรรณ แก้วลอยฟ้า ม.3/1 3.55
392 16606 เด็กหญิง ศศิมา แจ่มแจ้ง ม.3/3 3.55
393 16657 เด็กหญิง สิริปรียา ตนสารี ม.3/5 3.55
394 17469 นาย กฤษดา ผลวงค์ ม.3/7 3.55
395 16520 เด็กชาย ธนากร อังคะหิรัญ ม.3/2 3.53
396 16741 เด็กหญิง จิรนันท์ ดวงจันทร์ ม.3/4 3.53
397 16810 นางสาว อริสา โตยะบุตร ม.3/4 3.53
398 16914 เด็กชาย ณฐวัฒน์ สว่างศรี ม.3/1 3.51
399 16746 นางสาว นฤมล พลายมี ม.3/4 3.51
400 16637 เด็กหญิง ณัฐนิช รูปสม ม.3/5 3.51
401 16750 นางสาว พนารัตน์ ผลวงษ์ ม.3/7 3.51
402 16859 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีส าราญ ม.3/9 3.51
403 16927 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชูมก ม.3/1 3.50
404 16846 เด็กหญิง จิราพร คุ้มบุญ ม.3/9 3.50
405 16409 นางสาว ณัฐพร ชมชื่น ม.4/1 4.00
406 16410 นางสาว ณัฐพร ปานสูตร ม.4/1 4.00
407 16415 นางสาว ธันยธรณ์ ผิวอ่อนดี ม.4/1 4.00
408 16421 นางสาว ปัทมา มณีอินทร์ ม.4/1 4.00
409 16422 นางสาว ปิยะดา วงษ์สุวรรณ ม.4/1 4.00
410 16428 นางสาว รุ่งรัตน์ ขุนทองไทย ม.4/1 4.00
411 16433 นางสาว ศิรประภา ท้าวโกษา ม.4/1 4.00
412 18039 นางสาว ธนพร แป้นเขียว ม.4/1 4.00
413 16013 นาย จักรพันธ์ รูปสม ม.4/2 4.00
414 16043 นางสาว บุษรากร นาคปรีชา ม.4/2 4.00
415 16098 นางสาว พิชยา คล้ายวรรณ ม.4/2 4.00
416 16430 นางสาว วราภรณ์ วงษ์สุวรรณ ม.4/1 3.98

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

417 16419 นางสาว ปวีณา น้อยเวช ม.4/1 3.96
418 16426 นางสาว พิมพ์นารา โมฆรัตน์ ม.4/1 3.96
419 16435 นางสาว สัณห์สินี ศรีสุดดี ม.4/1 3.96
420 16491 นางสาว พีรยา ชาติศิริ ม.4/4 3.96
421 16423 นางสาว พิชญาภา เผือกพันธฺมุข ม.4/1 3.95
422 16092 นางสาว ธีญาฎา แสงทอง ม.4/3 3.95
423 17008 นางสาว ณัฐธิดา ศรีค า ม.4/3 3.95
424 16055 นางสาว สุดารัตน์ นิลยาน ม.4/2 3.93
425 16090 นางสาว ธัญชนก สมจร ม.4/3 3.93
426 16107 นางสาว สุวภัทร ปานดี ม.4/3 3.93
427 16047 นางสาว พิชญาภา สีน้ าเงิน ม.4/2 3.91
428 16095 นางสาว บวรลักษณ์ แก้วพานทอง ม.4/2 3.91
429 16086 นางสาว จิรัญญาณ์ อินตรา ม.4/3 3.91
430 16056 นางสาว สุธาทิพย์ เกษสมบูรณ์ ม.4/2 3.90
431 16424 นางสาว พิชยา โบกค า ม.4/2 3.90
432 18043 นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด ม.4/2 3.90
433 16088 นางสาว ณัฐธิดา อู่อรุณ ม.4/3 3.90
434 16100 นางสาว พิมลรัตน์ มีชนะ ม.4/3 3.90
435 16106 นางสาว สุดาพรรษ ธรรมใจ ม.4/3 3.90
436 16413 นางสาว ธนัชพร รัชตารมย์ ม.4/1 3.89
437 18036 นางสาว จริญญา ชูรัตน์ ม.4/1 3.89
438 16400 นางสาว อโณทัย ภูดอนนาง ม.4/2 3.88
439 16096 นางสาว พรรณชนก ภุมรินทร์ ม.4/3 3.88
440 16418 นางสาว ปนัดดา สุพรรณคง ม.4/1 3.87
441 16042 นางสาว นลินี สุขสวัสด์ิ ม.4/2 3.87
442 16059 นางสาว อมรรัตน์ กล่ินโฉม ม.4/2 3.87
443 16301 นางสาว สุธาทิพย์ วงศ์แวว ม.4/2 3.87
444 16402 นางสาว อุบลสุวรรณ พิมพ์ขัน ม.4/2 3.87
445 18083 นางสาว รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์ ม.4/7 3.87
446 16012 นาย เกรียงศักด์ิ เอี่ยมสะอาด ม.4/2 3.85
447 16084 นางสาว กรรณิการ์ นิ่มกลัด ม.4/3 3.85
448 16411 นางสาว ดวงฤทัย แตงอ่อน ม.4/1 3.84

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

449 16053 นางสาว สโรชา เทีย่งธรรม ม.4/2 3.83
450 16036 นางสาว จุฑาลักษณ์ แดงดี ม.4/1 3.81
451 16431 นางสาว วริยา จันทร์พวง ม.4/1 3.80
452 16385 นางสาว รัศม์ชญา ขจรกิจประเสริฐ ม.4/4 3.79
453 16416 นางสาว นภสร บ ารุงเพ็ชร ม.4/1 3.77
454 16067 นาย เทพฤทธิ์ จาง ม.4/2 3.77
455 16035 นางสาว เกศมณี มณีวงษ์ ม.4/2 3.77
456 16027 นาย วุฒิพงษ์ เนตรประสม ม.4/3 3.77
457 16029 นาย ศุภวิชญ์ เชิดชูธรรม ม.4/2 3.74
458 16286 นางสาว ฐิติรัตน์ มังคุด ม.4/7 3.74
459 18080 นางสาว เขมณัชศรณ์ พุม่พันธ์วงศ์ ม.4/7 3.74
460 16057 นางสาว สุวภัทร สิทธิชัย ม.4/2 3.72
461 16154 นางสาว ศศิกานต์ กรับทอง ม.4/3 3.72
462 16404 นาย พฤฒิพล ง่วนกิม ม.4/1 3.71
463 16039 นางสาว ญาณิศา เปีย่มสะอาด ม.4/2 3.70
464 18045 นางสาว พงษ์ชิตา เพิม่พูน ม.4/2 3.70
465 16349 นางสาว วริษฐา จันทร ม.4/7 3.70
466 16104 นางสาว วริศรา กิจการเจริญรุ่ง ม.4/3 3.69
467 16146 นางสาว ธิดาอุมา วงษ์งาม ม.4/3 3.69
468 16079 นาย ภูสิทธิ์ เปีย่มสะอาด ม.4/5 3.69
469 16230 นาย ศิวกร บริสุทธิ์ ม.4/1 3.68
470 16327 นาย วรวุฒิ โพธิพ์ันธ์ ม.4/2 3.67
471 16304 นางสาว อาทิตติพร แสงสว่าง ม.4/2 3.67
472 16398 นางสาว วิชญาพร รุ่งสว่าง ม.4/3 3.67
473 16438 นางสาว อาทิตย์ติญา สิทธิวงษ์ ม.4/1 3.66
474 16014 นาย จิรชยา บริสุทธิ์ ม.4/2 3.66
475 18071 นางสาว รัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ์ ม.4/6 3.66
476 16187 นางสาว ขวัญฤดี อินพูนวงศ์ ม.4/7 3.64
477 18081 นางสาว พนิดา ปานทอง ม.4/7 3.64
478 16405 นาย พุฒิศักด์ิ ดีแสน ม.4/1 3.63
479 16194 นางสาว นิตยาทิพย์ ขันสิงห์ ม.4/1 3.63
480 16037 นางสาว ชนิสรา สนธิกุล ม.4/2 3.62

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

481 16195 นางสาว ปัทมาภรณ์ กุฎิระ ม.4/2 3.59
482 16091 นางสาว ธิติมา แซ่ต้ัง ม.4/3 3.59
483 16050 นางสาว รุจิราพร ม่วงดี ม.4/2 3.58
484 16052 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีค า ม.4/2 3.58
485 16427 นางสาว มนัสนันท์ จ าปีเรือง ม.4/1 3.57
486 16436 นางสาว สุภาวดี ศรีเบญจญาณ ม.4/1 3.57
487 16017 นาย ชลธี พระคลอง ม.4/2 3.56
488 16131 นาย วโรดม เจริญวงษ์ ม.4/3 3.56
489 16287 นางสาว ณัฐปภัสร์ ฐิติวัฒณางกูล ม.4/3 3.56
490 16280 นาย วัศพล เคลือบสุวรรณ ม.4/4 3.56
491 16044 นางสาว ปวริศา ยุติธรรม ม.4/5 3.56
492 16316 นาย ธนาวุฒิ พิเคราะห์แน่ ม.4/7 3.56
493 16093 นางสาว นงนภัส แบบขุนทด ม.4/5 3.54
494 16336 นางสาว กัญญา ต้นสิงห์ ม.4/7 3.54
495 18082 นางสาว พลอยจันทร์ แก้วอยู่ ม.4/7 3.54
496 16403 นาย ธีรนพ สุริยวงษ์ ม.4/1 3.53
497 16019 นาย ธีรพงษ์ ศรีเมือง ม.4/2 3.51
498 16040 นางสาว ดุสิตา แสงเฉวตร ม.4/2 3.51
499 16307 นาย จักรินทร์ สุวรรณประทีป ม.4/7 3.51
500 16111 นาย จิรวัฒน์ วงษ์สุวรรณ ม.4/2 3.50
501 16083 นางสาว กมลวรรณ แช่มช้อย ม.4/3 3.50
502 16033 นางสาว กมลพัฒน์ ทองอินทร์พงษ์ ม.4/4 3.50
503 15886 นาย วิศรุต บัวเอี่ยม ม.5/1 4.00
504 15895 นางสาว ณิชาภัทร รสมณี ม.5/1 4.00
505 15901 นางสาว พัชรินทร์ จันคูหา ม.5/1 4.00
506 15545 นาย ณภัทร โสค าภา ม.5/5 3.96
507 15877 นาย ไตรภพ โค้งอาภาส ม.5/1 3.95
508 15892 นางสาว กัญญรัตน์ พลเสน ม.5/1 3.95
509 15514 นางสาว ณัฏธิดา ชูอารมย์ ม.5/2 3.95
510 15723 นางสาว รุ่งฤดี พูลทอง ม.5/7 3.91
511 15890 นางสาว กมลรัตน์ พึง่นิล ม.5/1 3.90
512 15894 นางสาว ชลดา แย้มมี ม.5/1 3.90

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

513 15517 นางสาว ตุลยา เต้ียมฉายพันธ์ ม.5/2 3.90
514 15534 นางสาว สุกัญญา นิ่มนวล ม.5/2 3.90
515 15581 นางสาว สุพรรณรัตน์ รัตนมุนีวงศ์ ม.5/5 3.90
516 15884 นาย ภาณุพงศ์ อุตรมงคลกุล ม.5/1 3.89
517 15911 นางสาว อภิสรา แสงมา ม.5/1 3.89
518 17488 นาย ชวนากร ชัยเกตุ ม.5/2 3.88
519 15882 นาย ธีรวัต พลายละหาร ม.5/1 3.87
520 15569 นางสาว แพรชมพู รักชาติ ม.5/2 3.87
521 17496 นางสาว กชกร เรียบร้อย ม.5/3 3.87
522 15899 นางสาว นภสร ปรีสงค์ ม.5/1 3.85
523 15900 นางสาว นรารัตน์ อารีย์ ม.5/1 3.85
524 15905 นางสาว ศรัญญา ศรีบุญธรรม ม.5/1 3.85
525 15577 นางสาว ศิริญญา โสดา ม.5/2 3.85
526 15582 นางสาว สุพรรณิการ์ หมั่นเพียร ม.5/6 3.85
527 15891 นางสาว กมลวรรณ แวววับ ม.5/1 3.84
528 15893 นางสาว จันจิรา ไชยวงศ์ ม.5/1 3.84
529 15512 นางสาว ชิดชนก มณีวงษ์ ม.5/2 3.83
530 15668 นางสาว ณัฐวดี อยู่เย็นดี ม.5/3 3.83
531 15876 นาย ฐนพัฒน์ ภัทรสุวรรณกิจ ม.5/1 3.81
532 15880 นาย ธนากร สมศรี ม.5/1 3.81
533 15881 นาย ธนายุต ข าสุวรรณ ม.5/1 3.81
534 15908 นางสาว ศศิธร ชูเกิด ม.5/1 3.81
535 15912 นางสาว อัจฉริยา ตรีศักด์ิ ม.5/1 3.81
536 17492 นางสาว รุ่งทิวา ผางพันธ์ ม.5/2 3.80
537 15860 นาย อมรเทพ กายแจ่ม ม.5/4 3.79
538 15536 นางสาว สุธีรารัตน์ สวัสดี ม.5/2 3.77
539 15576 นางสาว วิรากานต์ ทิพย์ลุ้ย ม.5/2 3.77
540 15621 นางสาว ดวงฤดี ไทยศรี ม.5/3 3.77
541 15888 นาย สุพจน์ เกิดวงษ์พรหมณ์ ม.5/1 3.76
542 15827 นางสาว อมรรัตน์ สมวัฒน์ ม.5/1 3.76
543 15903 นางสาว ภัคจิราพร พรมทอง ม.5/1 3.76
544 15879 นาย ธนภัทร บุรัตน์ ม.5/1 3.75

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

545 15909 นางสาว ศิริลักษณ์ สว่างศรี ม.5/1 3.75
546 15525 นางสาว รัชดาภรณ์ หาญพุฒ ม.5/2 3.75
547 15585 นางสาว อมรรัตน์ ขุนณรงค์ ม.5/2 3.75
548 15572 นางสาว วรนุช พรมนิล ม.5/4 3.75
549 15539 นางสาว อริษา สีแก้ว ม.5/2 3.74
550 15510 นางสาว จตุพร หอมสุวรรณ ม.5/4 3.73
551 15583 นางสาว สุพรรณิการ์ มณีวงษ์ ม.5/6 3.72
552 15819 นางสาว เพ็ญพิชชา จอมพารา ม.5/1 3.71
553 15530 นางสาว วรวรรณ กุ่มแก้ว ม.5/2 3.70
554 15586 นางสาว อุมาพร ปานค า ม.5/2 3.69
555 15520 นางสาว บัณฑิตา รัตนวัน ม.5/2 3.67
556 15567 นางสาว ปัณฑิตา กอวงษ์ ม.5/2 3.66
557 15897 นางสาว ทิราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ม.5/1 3.65
558 15910 นางสาว สุพรรษา บ ารุงเพ็ชร ม.5/1 3.65
559 17485 นางสาว เบญจมาศ จ้อยเจริญ ม.5/1 3.64
560 17490 นางสาว เกศินี สอาดดี ม.5/2 3.64
561 15579 นางสาว สรัลพร สามทอง ม.5/2 3.62
562 15720 นางสาว พชรพร ศรอินทร์ ม.5/3 3.62
563 15494 นาย กฤษณชัย ดอกพุฒ ม.5/4 3.62
564 15608 นาย ศรีขรินทร์ บรรเทาทึก ม.5/5 3.62
565 15622 นางสาว ทิพาพร ไชยเงิน ม.5/4 3.61
566 15625 นางสาว ปภัสสร วิหกมาส ม.5/4 3.60
567 15676 นางสาว รัตนาภรณ์ สร้อยระย้า ม.5/4 3.60
568 15907 นางสาว ศรีรุ้ง โถสนิท ม.5/1 3.59
569 15731 นางสาว เอมมิกา ศรีจ้อยวงษ์ ม.5/3 3.59
570 15528 นางสาว ลภาภัทร อมรธรรมวุฒิ ม.5/4 3.57
571 15670 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ใครเครือ ม.5/3 3.56
572 15523 นางสาว มณีรัตน์ เพิม่ทวี ม.5/4 3.56
573 15529 นางสาว วนัสฑกาญจน์ วงษ์ทองดี ม.5/2 3.54
574 15672 นางสาว มัทนา พงษ์ศิริ ม.5/3 3.54
575 15561 นาย สุชาติ พลเสน ม.5/6 3.54
576 15537 นางสาว สุพรรณษา โคตรสมบัติ ม.5/2 3.53

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

577 15584 นางสาว สุพัชศิริ จ าปาสัก ม.5/2 3.53
578 15724 นางสาว วนิดา ภูฆงั ม.5/7 3.53
579 17017 นาย ณัฐพล เรืองมาลัย ม.5/3 3.51
580 15680 นางสาว ศศิกาญจน์ แซ่ล้ิม ม.5/3 3.51
581 15578 นางสาว สรัญญา ศรีค า ม.5/4 3.51
582 15379 นางสาว ดลนภา ล้ิมลมัย ม.6/1 4.00
583 15404 นางสาว สายธาร ล าดับสี ม.6/1 4.00
584 15069 นางสาว พีรญา สุตัน ม.6/2 4.00
585 15073 นางสาว สุภัทรา ศรีดอกค า ม.6/2 4.00
586 16952 นางสาว ยอดพธู ก้องแดนไพร ม.6/2 4.00
587 16954 นางสาว สร้อยระย้า ก้องแดนไพร ม.6/2 4.00
588 15099 นางสาว ชนาภา มูลทองค า ม.6/3 4.00
589 15102 นางสาว ตรีทิพยนิภา พุทธา ม.6/3 4.00
590 15113 นางสาว ศุภนิดา พงษ์ค า ม.6/3 4.00
591 16962 นาย ประภัตร ผิวอ่อนดี ม.6/4 4.00
592 15040 นาย เนติพงศ์ กุลเถื่อน ม.6/5 4.00
593 15119 นางสาว โสภิตา โดยค าดี ม.6/3 3.98
594 15388 นางสาว ธนัญญา เวชวิฐาน ม.6/1 3.96
595 15210 นาย จตุรภัทร สว่างศรี ม.6/3 3.96
596 15402 นางสาว ศุภรัตน์ มะลิซ้อน ม.6/1 3.95
597 15097 นางสาว จารุวรรณ ดิษฐ์กระจัน ม.6/3 3.93
598 15111 นางสาว ศิริประภา ราษฎร์วรากุล ม.6/3 3.93
599 15121 นางสาว อรัญญา พลายละหาร ม.6/3 3.93
600 15122 นางสาว อารียา อังเปรม ม.6/3 3.93
601 15358 นางสาว กรวรรณ จันทร์เทศ ม.6/3 3.93
602 15100 นางสาว ฐิติมา บรรดาศักด์ิ ม.6/3 3.90
603 15398 นางสาว รวีนิภา ห่อทอง ม.6/2 3.86
604 17026 นางสาว สิริกานต์ ผดุงเวียง ม.6/5 3.85
605 15032 นาย ชัยวัฒน์ พูลทอง ม.6/2 3.83
606 15101 นางสาว ณัชชา ล้อมวงษ์ ม.6/3 3.83
607 15098 นางสาว ชนกนันท์ กองเพิม่พูล ม.6/3 3.81
608 15149 นางสาว ฐิติยา พงษ์พุฒ ม.6/3 3.81

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

609 15082 นาย ชวัลวิทย์ แพน้อย ม.6/3 3.80
610 15112 นางสาว ศิริรัตน์ แก้วกาหลง ม.6/3 3.80
611 15115 นางสาว สุชาดา ดอกไม้เทศ ม.6/3 3.80
612 15096 นางสาว จันทร์วรรณ สะยอวรรณ์ ม.6/3 3.76
613 15322 นางสาว นฤมล นพวานศรี ม.6/3 3.76
614 15983 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดวัน ม.6/7 3.76
615 15204 นางสาว อธิษฐาน ตู้แก้ว ม.6/3 3.75
616 15095 นางสาว กานต์สิณี รังษี ม.6/3 3.73
617 15053 นางสาว กมลรัตน์ พูลทอง ม.6/2 3.71
618 15117 นางสาว สุนิสา ปันทุสา ม.6/3 3.71
619 15324 นางสาว พนิดา ศรีบุญเพ็ง ม.6/7 3.71
620 15074 นางสาว อรปรียา โพธิพล ม.6/2 3.70
621 15201 นางสาว รภิญญา ผิวชะอุ่ม ม.6/3 3.70
622 15058 นางสาว ณีรนุช เสียงดีเพ็ง ม.6/2 3.68
623 15206 นางสาว อสมาภรณ์ ปลีสวัสด์ิ ม.6/2 3.68
624 15390 นางสาว นิศาชล ค าวงษ์ ม.6/1 3.66
625 17539 นางสาว มลิสา ถีละแก้ว ม.6/2 3.66
626 16979 นางสาว ศิริลักษณ์ ช่อพยอม ม.6/5 3.62
627 15041 นาย ปวริศ ผลวงษ์ ม.6/2 3.61
628 15070 นางสาว วรรณกานต์ ขานเรือง ม.6/2 3.61
629 15080 นาย จิรายุทธ สุขเกษม ม.6/3 3.61
630 15050 นาย สิทธิพร ปิยะพันธ์ ม.6/2 3.60
631 15230 นาย สถาพร บัวมี ม.6/3 3.60
632 15357 นางสาว กมลวรรณ ดวงตาด า ม.6/3 3.60
633 16976 นางสาว ณัฐธิตา จอมพงษ์ ม.6/5 3.60
634 15383 นางสาว ณัฐณิชา ม่วงดี ม.6/1 3.59
635 15038 นาย ธีรภัทร จ าปาทอง ม.6/2 3.58
636 15066 นางสาว พรรณษา โสนอ่อน ม.6/2 3.58
637 14804 นาย ธวัชชัย สอาดดี ม.6/5 3.58
638 16974 นางสาว กนกวรรณ โสไกร ม.6/5 3.57
639 15290 นางสาว อภิญญา เสือวงค์ ม.6/6 3.57
640 15400 นางสาว ศรุตา คงมา ม.6/1 3.56

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

641 15156 นางสาว ภัทรีพันธุ์ โพธิพ์ันธุ์ ม.6/4 3.56
642 15068 นางสาว พิชญ์นันท์ วังงาม ม.6/2 3.55
643 15395 นางสาว ฟาริดา หิรัญอ่อน ม.6/2 3.55
644 16964 นางสาว เจนจิรา หนูเทศ ม.6/4 3.55
645 16966 นางสาว อาริษา แก้วเขียว ม.6/4 3.55
646 15035 นาย ทรรศพนธ์ การะเกตุ ม.6/5 3.55
647 15148 นางสาว ชุธิชา ศรีค าสุข ม.6/5 3.55
648 15048 นาย ภูมิปฏิภาณ เผือกพันธ์มุข ม.6/1 3.54
649 15202 นางสาว วรกมล เถาว์พิมาย ม.6/2 3.53
650 16994 นางสาว สุนิตา พวงอุบล ม.6/6 3.53
651 15339 นาย ธนะธงชัย สุมณฑา ม.6/1 3.51
652 15044 นาย พิชญุตม์ การะเวก ม.6/2 3.51
653 15377 นางสาว กานต์ธีรา นาคเขียว ม.6/1 3.50
654 15047 นาย ภานุมาศ พรหมศรี ม.6/2 3.50
655 15203 นางสาว สุภลักษณ์ สุวรรณประทีป ม.6/2 3.50
656 16955 นางสาว อัจฉรา ภูค่งพันธุ์ ม.6/2 3.50
657 15141 นาย อิทธิพล เสรี ม.6/3 3.50
658 16975 นางสาว จีรวรรณ มังคุด ม.6/5 3.50
659 02055 นาย จิรายุส จ าปาเทศ ปวช. 1 3.89
660 02025 นาย นพดล พรมสุรินทร์ ปวช. 2 3.66
661 02042 นางสาว บรรพตี แตงหวาน ปวช. 2 3.76
662 01991 นางสาว ณภัทรชา โกติรัตน์ ปวช. 3 3.95
663 01980 นางสาว กาญจนา ค าวงษ์ ปวช. 3 3.80
664 02002 นางสาว รัชดาภร อินทรักษา ปวช. 3 3.76
665 01978 นางสาว กัญญาภัค ศรีผาสุข ปวช. 3 3.71
666 02010 นางสาว สุนิสา พวงบุพผา ปวช. 3 3.67
667 02008 นางสาว สโรชา นุชชาวนา ปวช. 3 3.65
668 01993 นางสาว ดวงกมล บุตรศรีขาว ปวช. 3 3.56
669 01979 นางสาว กาญจนา สมพงษ์ ปวช. 3 3.54

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑


