
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ย
๑ 17546 เด็กชาย จิรายุส เร่ิมรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 4.00
๒ 17549 เด็กชาย ชุติเดช เทพประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 4.00
๓ 17563 เด็กหญิง จิราพร สนธิเณร มัธยมศึกษาปีที ่1/1 4.00
๔ 17566 เด็กหญิง ณิชากมล เดชเขมวันต์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 4.00
๕ 17577 เด็กหญิง สุชัญญา พลสิงหะ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 4.00
๖ 17599 เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีวิชัย มัธยมศึกษาปีที ่1/2 4.00
๗ 17612 เด็กหญิง ปทิตตา แย้มพิกุล มัธยมศึกษาปีที ่1/2 4.00
๘ 17567 เด็กหญิง ธัญชนก พุม่จันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.98
๙ 17581 เด็กหญิง อรณัส เสือสกุล มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.98

๑๐ 17621 เด็กหญิง ศิราณี เสาคง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.98
๑๑ 17627 เด็กหญิง เอมิกา อยู่นันต์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.98
๑๒ 17558 เด็กชาย พีรภัทร ดอกไม้เทศ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.96
๑๓ 17559 เด็กชาย ภรัณยู พลช านิ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.96
๑๔ 17575 เด็กหญิง วิมลพรรณ ศรีชมภู มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.96
๑๕ 17578 เด็กหญิง สุชาดา อ่ าชาวนา มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.96
๑๖ 17882 เด็กหญิง ศานต์ฤทัย บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.96
๑๗ 17551 เด็กชาย ณัฐชนนชัย แสนดา มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.95
๑๘ 17616 เด็กหญิง ระพีพัฒน์ ศรีวิเชียร มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.94
๑๙ 17623 เด็กหญิง สุมิตรา เคนดี มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.94
๒๐ 17797 เด็กหญิง หทัยวัลย์ มากเทพพงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.94
๒๑ 17579 เด็กหญิง สุธาสินี ทิวาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.93
๒๒ 17607 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ราชวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.93
๒๓ 17619 เด็กหญิง วิรดา พันธ์แตง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.93
๒๔ 17652 เด็กหญิง กาญจนา แก้วเถื่อน มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.93
๒๕ 17663 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุดใจดี มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.93
๒๖ 17669 เด็กหญิง สุธินี มาตย์ศรีพงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.93
๒๗ 17670 เด็กหญิง เสาวภา นาคพร มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.93
๒๘ 17790 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ สว่างศรี มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.93
๒๙ 17796 เด็กหญิง ศุภรัตน์ อินทวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.93
๓๐ 17571 เด็กหญิง ภัทรพร เทียนเงิน มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.92

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๓๑ 17624 เด็กหญิง สุวิสา เสาสิงห์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.91
๓๒ 17664 เด็กหญิง พิไลวรรณ จันทร์เนตร มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.91
๓๓ 17834 เด็กหญิง ประสิตา สุวรรณสิงห์ มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.91
๓๔ 17548 เด็กชาย ชยังกูร นาคเขียว มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.90
๓๕ 17553 เด็กชาย ธวัชชัย บุญเรืองรอด มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.90
๓๖ 17573 เด็กหญิง วริยา อาจวิชัย มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.89
๓๗ 17650 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุวะไกร มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.89
๓๘ 17705 เด็กหญิง ปณิดา ศรีพูนพัน มัธยมศึกษาปีที ่1/4 3.89
๓๙ 17604 เด็กหญิง ตรีทิตยพิพา ทรัพย์อินทร์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.87
๔๐ 17615 เด็กหญิง รมิดา พุม่พวง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.87
๔๑ 17620 เด็กหญิง ศศิประภา ภูน่้อย มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.87
๔๒ 17622 เด็กหญิง สุพิชา อินสว่าง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.87
๔๓ 17613 เด็กหญิง ปารวีย์ เขียวชะอุ่ม มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.86
๔๔ 17666 เด็กหญิง ศศิธร บุญธรรม มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.86
๔๕ 17668 เด็กหญิง สุธินันท์ ล้ิมธนกิจ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.86
๔๖ 17671 เด็กหญิง อภิญญา ฐิตะวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.86
๔๗ 17928 เด็กหญิง อัครภา นาคยศ มัธยมศึกษาปีที ่1/9 3.86
๔๘ 17564 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ศรีช าพันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.84
๔๙ 17569 เด็กหญิง ปวีณา นิ่มนวล มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.84
๕๐ 17580 เด็กหญิง สุภาวิตา รุ่งวารินทร์ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.84
๕๑ 17626 เด็กหญิง อารียา ฆารตะสิงห์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.84
๕๒ 17709 เด็กหญิง ภรณ์ชนก ดาศรี มัธยมศึกษาปีที ่1/4 3.84
๕๓ 18087 เด็กชาย สรยุทธ แซ่ล้ิม มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.82
๕๔ 17585 เด็กชาย ธณวรรษ หาญกล้า มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.82
๕๕ 17600 เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีเดือน มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.82
๕๖ 17601 เด็กหญิง ชลชัญญา ปัญญาชัย มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.82
๕๗ 17605 เด็กหญิง ธนพร นาเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.82
๕๘ 17555 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.81
๕๙ 17597 เด็กชาย อานนท์ วราชัชวาล มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.81
๖๐ 17606 เด็กหญิง ธนิตา นิ่มนวล มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.81

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๖๑ 17608 เด็กหญิง นภสร ยิ้มละม้าย มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.81
๖๒ 17665 เด็กหญิง วนิดา เรือนใจมั่น มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.81
๖๓ 17611 เด็กหญิง นิศามณีย์ จิรรัชต์โภคิน มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.79
๖๔ 17602 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แพกุญชร มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.77
๖๕ 17614 เด็กหญิง พัชราภา บุญลอด มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.77
๖๖ 17646 เด็กชาย ศุภชัย ศรีส าอางค์ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.77
๖๗ 17661 เด็กหญิง นันท์ณภัส ล้ิมธนกิจ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.77
๖๘ 17962 เด็กหญิง ธนวรรณ ฉิมพาลี มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.75
๖๙ 17958 เด็กหญิง จุติพัฒน์ วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.74
๗๐ 17591 เด็กชาย ภาสพิชญ์ ดาวเรือง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.74
๗๑ 17592 เด็กชาย รพีภัทร รอดหงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.74
๗๒ 17645 เด็กชาย ศิลาชัย บุญส่ง มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.74
๗๓ 17647 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ศรีเทีย่งตรง มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.74
๗๔ 17662 เด็กหญิง นารีรัตน์ มะลิซ้อน มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.74
๗๕ 17836 เด็กหญิง พัชราภา คุชิตา มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.74
๗๖ 17576 เด็กหญิง สรัลพร ฤทธิเ์ดช มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.73
๗๗ 18011 เด็กหญิง รุ่งรวี ศรีขวัญเมือง มัธยมศึกษาปีที ่1/11 3.72
๗๘ 17651 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.72
๗๙ 17667 เด็กหญิง สุชาวลี ลาวุธ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.72
๘๐ 17572 เด็กหญิง ลภัสรดา ดอกกระถิน มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.71
๘๑ 17562 เด็กหญิง จิดาภา เปียสวน มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.70
๘๒ 17951 เด็กชาย วุฒิชัย หลวงถนนเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.70
๘๓ 17969 เด็กหญิง สิริลักษณ์ จ าปีเรือง มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.70
๘๔ 17973 เด็กหญิง ไอซ์ลัดดา หล าเทียน มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.70
๘๕ 17582 เด็กชาย จิรศักด์ิ โพรามาต มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.70
๘๖ 17657 เด็กหญิง ณธิดา วงษ์มะลิสี มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.70
๘๗ 18004 เด็กหญิง จิรชญา ชมฉายยา มัธยมศึกษาปีที ่1/11 3.68
๘๘ 17625 เด็กหญิง อัญชลีพร ศรีสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.67
๘๙ 17648 เด็กชาย อนิรุจน์ หาญพุฒิ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.67
๙๐ 17653 เด็กหญิง จินดารัตน์ วุฒิยา มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.67

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๙๑ 17655 เด็กหญิง ฐิติกานต์ มามาตร์ มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.67
๙๒ 17876 เด็กหญิง พรหมพร พรมพ่วง มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.67
๙๓ 17927 เด็กหญิง สุพิชชา เกษสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/9 3.67
๙๔ 17800 เด็กหญิง อารียา เกตุพิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.65
๙๕ 17964 เด็กหญิง ปิน่มุข โพธิห์อม มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.63
๙๖ 17971 เด็กหญิง สุวรรณา แก้วศรี มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.63
๙๗ 17974 เด็กชาย กฤษณะ กล่ินเพ็ชร์ มัธยมศึกษาปีที ่1/11 3.63
๙๘ 17603 เด็กหญิง ดากานดา พุทธา มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.63
๙๙ 17785 เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.63

๑๐๐ 17832 เด็กหญิง ณฤกมล จงเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.63
๑๐๑ 17841 เด็กหญิง ลักษณ์นารา ทวนเงิน มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.63
๑๐๒ 17924 เด็กหญิง ฟ้าใส อุสวยโจ มัธยมศึกษาปีที ่1/9 3.63
๑๐๓ 17547 เด็กชาย เจษฎา โพธิแ์ก้ว มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.62
๑๐๔ 17750 เด็กหญิง ต้นน้ า พลายละหาร มัธยมศึกษาปีที ่1/5 3.62
๑๐๕ 17589 เด็กชาย ประวิต สระทองปลิว มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.60
๑๐๖ 17672 เด็กหญิง อัจฉรา มุขแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.60
๑๐๗ 17784 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วเขียว มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.60
๑๐๘ 17850 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ นุชสงดี มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.60
๑๐๙ 17749 เด็กหญิง ณัฐสุดา เมฆส าลี มัธยมศึกษาปีที ่1/5 3.58
๑๑๐ 17806 เด็กชาย ณัฐพล มากบุญมา มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.58
๑๑๑ 17815 เด็กชาย นวพล กันสังข์ มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.58
๑๑๒ 17827 เด็กหญิง กรกฎ อยู่วงษ์อั๋น มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.58
๑๑๓ 17565 เด็กหญิง ณัฐชยา สนใจ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.57
๑๑๔ 17570 เด็กหญิง ภัทรจาริน แซ่อุ๊น มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.56
๑๑๕ 17957 เด็กหญิง ขวัญใจ ชาวบ้านคอย มัธยมศึกษาปีที ่1/10 3.56
๑๑๖ 17799 เด็กหญิง อภิญญา สุดแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.56
๑๑๗ 17849 เด็กชาย ณัชพล อู่อรุณ มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.56
๑๑๘ 17989 เด็กชาย พฤกษชาติ ดาษดา มัธยมศึกษาปีที ่1/11 3.55
๑๑๙ 17642 เด็กชาย ภาวัต ธิติชาญชัย มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.55
๑๒๐ 17654 เด็กหญิง ชยาภรณ์ วุฒิกุล มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.55

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
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โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๑๒๑ 17789 เด็กหญิง ณัฐฐาพร จ้อยเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่1/6 3.55
๑๒๒ 17840 เด็กหญิง รักษิณา แช่มช้อย มัธยมศึกษาปีที ่1/7 3.55
๑๒๓ 17574 เด็กหญิง วริศรา จ้อยสว่าง มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.54
๑๒๔ 17609 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ปลัดม้า มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.53
๑๒๕ 17561 เด็กหญิง จารุภา เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที ่1/1 3.51
๑๒๖ 17704 เด็กหญิง นภัสสร แก้วสระแสน มัธยมศึกษาปีที ่1/4 3.51
๑๒๗ 17753 เด็กหญิง แพรว มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/5 3.51
๑๒๘ 17861 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ อ่อนส าโรง มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.51
๑๒๙ 17923 เด็กหญิง เพชรรัตน์ นาสมหมาย มัธยมศึกษาปีที ่1/9 3.51
๑๓๐ 17610 เด็กหญิง นิศาชล โสมโสดา มัธยมศึกษาปีที ่1/2 3.50
๑๓๑ 17631 เด็กชาย ชัยภัทร เมฆเคล่ือน มัธยมศึกษาปีที ่1/3 3.50
๑๓๒ 17756 เด็กหญิง สุพรรษา สร้างนอก มัธยมศึกษาปีที ่1/5 3.50
๑๓๓ 17872 เด็กหญิง ชญานันท์ จันเทเวศ มัธยมศึกษาปีที ่1/8 3.50

๑ 17034 เด็กชาย ณัฐนนท์ โภคพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๒ 17038 เด็กชาย วุฒิกร กะล าพัก มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๓ 17040 เด็กชาย สถาพร อุเทศนันท์ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๔ 17048 เด็กหญิง ชาพิศา ล้ิมนุชสวาท มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๕ 17049 เด็กหญิง ชุติมา รอดพล มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๖ 17050 เด็กหญิง ฐิติมน นาคะ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๗ 17063 เด็กหญิง วิภาวี ปานแสงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๘ 17067 เด็กหญิง หิรัญญา ไกรทองสุข มัธยมศึกษาปีที ่2/1 4.00
๙ 17087 เด็กหญิง จิรชญา เจาะดี มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00

๑๐ 17089 เด็กหญิง ธนัชพร ปรีสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๑ 17091 เด็กหญิง โนราห์ จ าปาสัก มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๒ 17093 เด็กหญิง ปลายฟ้า ไชยปัญญา มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๓ 17095 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุทธิรักษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๔ 17096 เด็กหญิง รุ่งตะวัน มณีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๕ 17097 เด็กหญิง วิญาดา บัวทอง มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๖ 17100 เด็กหญิง ศิริวรรณ โพธิก์ล่ิน มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๗ 17102 เด็กหญิง สวิตรี สินธุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
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โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๑๘ 17103 เด็กหญิง สุกัญญา ยิ้มไผ่ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๑๙ 17104 เด็กหญิง สุพิชชา ภูมิอาวาส มัธยมศึกษาปีที ่2/2 4.00
๒๐ 17122 เด็กหญิง ชมพูนุช อินสว่าง มัธยมศึกษาปีที ่2/3 4.00
๒๑ 17337 เด็กหญิง ญาณนภัค สีชมภู มัธยมศึกษาปีที ่2/8 4.00
๒๒ 17037 เด็กชาย ผาภูมิ ชนะอุดม มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๓ 17043 เด็กหญิง กชวรรณ ตันเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๔ 17046 เด็กหญิง ขจารินทร์ สว่างศรี มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๕ 17051 เด็กหญิง ณัฐกมล สีชมภู มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๖ 17053 เด็กหญิง ทิพรดา ว่องเชิงค้า มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๗ 17058 เด็กหญิง ปริยากร ยาสุกแสง มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๘ 17059 เด็กหญิง พัชรินทร์ วิวันทนากูล มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๒๙ 17061 เด็กหญิง วรัญญา เหมราย์ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.98
๓๐ 17179 เด็กหญิง สุภาวดี จันทวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.98
๓๑ 17042 เด็กหญิง กชกร เกตุสุริวงค์ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.96
๓๒ 17047 เด็กหญิง ชนนันท์ ค าหอม มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.96
๓๓ 17056 เด็กหญิง นันทิดา ลีภัทรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.96
๓๔ 17057 เด็กหญิง ประกายพรรณ เห็นประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.95
๓๕ 17084 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ แสงหิรัญ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.94
๓๖ 17032 เด็กชาย กฤตภาส เกตุสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.93
๓๗ 17045 เด็กหญิง กิตติยา บุตรทองดี มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.93
๓๘ 17060 เด็กหญิง มุขดารัตน์ สะราค า มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.93
๓๙ 17092 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สว่างวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.93
๔๐ 17094 เด็กหญิง ปิยดา พันพัว มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.93
๔๑ 17044 เด็กหญิง กนกพร ศรีวิเชียร มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.91
๔๒ 17068 เด็กชาย จักรพงษ์ ทองเหลือ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.91
๔๓ 17078 เด็กชาย มงคลชัย ศรีวิเชียร มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.91
๔๔ 17130 เด็กหญิง นภัส ปิน่ศิริ มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.91
๔๕ 17052 เด็กหญิง ทิพย์สุดา มาเม่น มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.90
๔๖ 17064 เด็กหญิง สาธิตา เจนประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.90
๔๗ 17065 เด็กหญิง สุชาดา หนูทอง มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.90

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
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โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๔๘ 17101 เด็กหญิง สโรชา หอมหวล มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.89
๔๙ 17033 เด็กชาย กฤษดา ปิน่ทอง มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.88
๕๐ 17165 เด็กหญิง นภัสวรรณ เชิดชูธรรม มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.88
๕๑ 17036 เด็กชาย ธานุภาพ ชมชื่น มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.87
๕๒ 17041 เด็กชาย อภิรักษ์ ดอกเบญจมาศ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.87
๕๓ 17090 เด็กหญิง ธัญสมร รสมณี มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.87
๕๔ 17133 เด็กหญิง พรพรรณ พลายละหาร มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.87
๕๕ 17162 เด็กหญิง ธนพร สังขวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.87
๕๖ 17127 เด็กหญิง ธันยาภิญญ์ จ าปีทอง มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.86
๕๗ 17135 เด็กหญิง เพชรดา ขุนไกร มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.86
๕๘ 17035 เด็กชาย ณัชพล แก้วอุดม มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.85
๕๙ 17080 เด็กชาย รวิกันต์ ผาสุข มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.84
๖๐ 17137 เด็กหญิง รุจิรา ธัญญกรรม มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.82
๖๑ 17161 เด็กหญิง ชลลดา ธัญญเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.82
๖๒ 17181 เด็กหญิง อภิษฎา ไทยมีสุข มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.82
๖๓ 17199 เด็กหญิง กมลธิตา รูปสม มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.82
๖๔ 17055 เด็กหญิง นัฐกาญ ภูฆงั มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.80
๖๕ 17168 เด็กหญิง บงกช ปานโพธิศ์รี มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.80
๖๖ 17039 เด็กชาย ศักดิพล แจ่มแจ้ง มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.79
๖๗ 17081 เด็กชาย วงศกร อุตสาหะวงค์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.79
๖๘ 17085 เด็กชาย สิมิลัน หมื่นราม มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.77
๖๙ 17124 เด็กหญิง ตติยา ศรีเรือง มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.77
๗๐ 17169 เด็กหญิง ผกามาศ เนตรวิศิษย์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.77
๗๑ 17175 เด็กหญิง สนธยา โพธิกุล มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.77
๗๒ 17184 เด็กหญิง อุษามณีษ์ วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.77
๗๓ 17237 เด็กชาย พระนาย เถื่อนค า มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.77
๗๔ 17257 เด็กหญิง รวิภา อินทร์ละม่อม มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.77
๗๕ 17062 เด็กหญิง วรัญญา ไทยศรี มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.75
๗๖ 17066 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ศรีวงษ์อยู่ มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.75
๗๗ 17119 เด็กชาย อนน อิ่มสอาด มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.75

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๗๘ 17157 เด็กหญิง กัญญ์วรา เภาเสน มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.75
๗๙ 17177 เด็กหญิง สุพรรณกันตา ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.75
๘๐ 17202 เด็กหญิง เจนจิรา พิชิ มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.75
๘๑ 17212 เด็กหญิง เนธิญาภาส์ิ ศรีวฤทธิศาสตรี มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.75
๘๒ 17219 เด็กหญิง อภิสรา ลือบรรเลง มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.75
๘๓ 17054 เด็กหญิง นวรัตน์ ชูสุข มัธยมศึกษาปีที ่2/1 3.74
๘๔ 17079 เด็กชาย รชต ผิวแดง มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.74
๘๕ 17158 เด็กหญิง จิดาภา ใจเทีย่ง มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.74
๘๖ 17215 เด็กหญิง ภูษิตา พรมศรี มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.74
๘๗ 17077 เด็กชาย ภูธรัชญ์ ดวงรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.72
๘๘ 17160 เด็กหญิง ชไมพร สุขสถิต มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.72
๘๙ 17216 เด็กหญิง วัลลภา ทิมเกล้ียง มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.72
๙๐ 17129 เด็กหญิง นภสร โพธิห์อม มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.70
๙๑ 17164 เด็กหญิง ธิดา ดอกล าภู มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.70
๙๒ 17411 เด็กหญิง จารวี ช่วยบ ารุง มัธยมศึกษาปีที ่2/10 3.69
๙๓ 17351 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ อุ่นเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่2/9 3.69
๙๔ 17076 เด็กชาย ภาคภูมิ เริงฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.68
๙๕ 17099 เด็กหญิง วิไลพร ผาสุขโอษฐ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.68
๙๖ 17142 เด็กหญิง ศิริพร จ าปาทอง มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.68
๙๗ 17072 เด็กชาย ธีรพัฒน์ แย้มพิกุล มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.67
๙๘ 17114 เด็กชาย นภัสกร ด้วงปลี มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.67
๙๙ 17182 เด็กหญิง อรพรรณ นาดอน มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.67

๑๐๐ 17384 เด็กหญิง ออมพลอย พวงบุบผา มัธยมศึกษาปีที ่2/9 3.67
๑๐๑ 18017 เด็กหญิง สุภัค ฤทธิรั์ศมี มัธยมศึกษาปีที ่2/7 3.66
๑๐๒ 17316 เด็กชาย ธนวัฒน์ นาเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที ่2/8 3.66
๑๐๓ 17170 เด็กหญิง เพลงพิณ จีนปุย้ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.64
๑๐๔ 17131 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา มีนิล มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.63
๑๐๕ 17172 เด็กหญิง ร าไพพรรณ ทองอ่วมใหญ่ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.62
๑๐๖ 17178 เด็กหญิง สุภัทรา กล่ินเกตุ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.62
๑๐๗ 17183 เด็กหญิง อุไรวรรณ พุทธวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.62

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๑๐๘ 17180 เด็กหญิง เสาวรักษ์ มะลิซ้อน มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.61
๑๐๙ 17239 เด็กชาย พัสกร ดวงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.61
๑๑๐ 17149 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ยอดปราง มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.59
๑๑๑ 17201 เด็กหญิง กิตติยากร เผ่าพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.59
๑๑๒ 17210 เด็กหญิง นพวรรณ กลมกล่อม มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.59
๑๑๓ 17344 เด็กหญิง วิศรุตา สูนสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/8 3.59
๑๑๔ 17073 เด็กชาย นวชาต แช่มช้อย มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.58
๑๑๕ 17171 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศิริจันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.58
๑๑๖ 17255 เด็กหญิง พิริษา พิมเสน มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.58
๑๑๗ 18031 เด็กหญิง วาสิณี ขุนจง มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.58
๑๑๘ 17082 เด็กชาย วายุ เสียงก้อง มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.56
๑๑๙ 17136 เด็กหญิง ภาวินี ป้อมสกุล มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.56
๑๒๐ 17167 เด็กหญิง นิมาพร วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.56
๑๒๑ 17329 เด็กหญิง กมลลักษณ์ อินทรักษา มัธยมศึกษาปีที ่2/8 3.56
๑๒๒ 17108 เด็กชาย จิรายุ มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.55
๑๒๓ 17356 เด็กชาย นพจินดา บุญโสม มัธยมศึกษาปีที ่2/9 3.54
๑๒๔ 17128 เด็กหญิง ธีราพร ด้วงละม้าย มัธยมศึกษาปีที ่2/3 3.53
๑๒๕ 17240 เด็กชาย เมธัส ช่อพยอม มัธยมศึกษาปีที ่2/6 3.53
๑๒๖ 17088 เด็กหญิง ตวงทรัพย์ ประกอบธรรม มัธยมศึกษาปีที ่2/2 3.51
๑๒๗ 17197 เด็กชาย อภินันท์ เสือโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.51
๑๒๘ 17325 เด็กชาย อนุพงษ์ น้าประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที ่2/8 3.51
๑๒๙ 17163 เด็กหญิง ธนวรรณ ข าโสภา มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.50
๑๓๐ 17176 เด็กหญิง สุดาพร หนูนุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที ่2/4 3.50
๑๓๑ 17206 เด็กหญิง ณัชฌารีย์ สิริไสย์ มัธยมศึกษาปีที ่2/5 3.50
๑๓๒ 17290 เด็กหญิง ชนิกานต์ ยอดแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่2/7 3.50
๑๓๓ 17304 เด็กหญิง อุมาพร เอี่ยมพันธ์ฉิม มัธยมศึกษาปีที ่2/7 3.50
๑๓๔ 17330 เด็กหญิง กวินทิพย์ รูปสม มัธยมศึกษาปีที ่2/8 3.50

๑ 16410 นางสาว ณัฐพร ปานสูตร มัธยมศึกษาปีที ่4/1 4.00
๒ 16421 นางสาว ปัทมา มณีอินทร์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 4.00
๓ 16422 นางสาว ปิยะดา วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 4.00

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๔ 16433 นางสาว ศิรประภา ท้าวโกษา มัธยมศึกษาปีที ่4/1 4.00
๕ 16013 นาย จักรพันธ์ รูปสม มัธยมศึกษาปีที ่4/2 4.00
๖ 16090 นางสาว ธัญชนก สมจร มัธยมศึกษาปีที ่4/3 4.00
๗ 16415 นางสาว ธันยธรณ์ ผิวอ่อนดี มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.96
๘ 16426 นางสาว พิมพ์นารา โมฆรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.96
๙ 16428 นางสาว รุ่งรัตน์ ขุนทองไทย มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.96

๑๐ 18039 นางสาว ธนพร แป้นเขียว มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.96
๑๑ 16409 นางสาว ณัฐพร ชมชื่น มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.95
๑๒ 16423 นางสาว พิชญาภา เผือกพันธฺมุข มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.95
๑๓ 16435 นางสาว สัณห์สินี ศรีสุดดี มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.95
๑๔ 16430 นางสาว วราภรณ์ วงษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.92
๑๕ 16043 นางสาว บุษรากร นาคปรีชา มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.90
๑๖ 16047 นางสาว พิชญาภา สีน้ าเงิน มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.90
๑๗ 16418 นางสาว ปนัดดา สุพรรณคง มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.86
๑๘ 16431 นางสาว วริยา จันทร์พวง มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.86
๑๙ 16402 นางสาว อุบลสุวรรณ พิมพ์ขัน มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.85
๒๐ 16092 นางสาว ธีญาฎา แสงทอง มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.85
๒๑ 16438 นางสาว อาทิตย์ติญา สิทธิวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.84
๒๒ 16491 นางสาว พีรยา ชาติศิริ มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.83
๒๓ 16079 นาย ภูสิทธิ์ เปีย่มสะอาด มัธยมศึกษาปีที ่4/5 3.83
๒๔ 16093 นางสาว นงนภัส แบบขุนทด มัธยมศึกษาปีที ่4/5 3.83
๒๕ 18071 นางสาว รัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.83
๒๖ 16098 นางสาว พิชยา คล้ายวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.82
๒๗ 16088 นางสาว ณัฐธิดา อู่อรุณ มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.82
๒๘ 16419 นางสาว ปวีณา น้อยเวช มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.81
๒๙ 16411 นางสาว ดวงฤทัย แตงอ่อน มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.80
๓๐ 16385 นางสาว รัศม์ชญา ขจรกิจประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.80
๓๑ 16081 นาย อนุชา คล่ีลา มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.80
๓๒ 16400 นางสาว อโณทัย ภูดอนนาง มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.79
๓๓ 16086 นางสาว จิรัญญาณ์ อินตรา มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.79

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๓๔ 18083 นางสาว รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.79
๓๕ 16416 นางสาว นภสร บ ารุงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.78
๓๖ 16053 นางสาว สโรชา เทีย่งธรรม มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.77
๓๗ 16327 นาย วรวุฒิ โพธิพ์ันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.74
๓๘ 16301 นางสาว สุธาทิพย์ วงศ์แวว มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.74
๓๙ 16100 นางสาว พิมลรัตน์ มีชนะ มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.74
๔๐ 18080 นางสาว เขมณัชศรณ์ พุม่พันธ์วงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.74
๔๑ 16027 นาย วุฒิพงษ์ เนตรประสม มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.72
๔๒ 16130 นาย วทัญญู โชระเวก มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.70
๔๓ 16427 นางสาว มนัสนันท์ จ าปีเรือง มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.69
๔๔ 16436 นางสาว สุภาวดี ศรีเบญจญาณ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.69
๔๕ 16055 นางสาว สุดารัตน์ นิลยาน มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.69
๔๖ 16036 นางสาว จุฑาลักษณ์ แดงดี มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.68
๔๗ 16084 นางสาว กรรณิการ์ นิ่มกลัด มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.66
๔๘ 16286 นางสาว ฐิติรัตน์ มังคุด มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.66
๔๙ 16044 นางสาว ปวริศา ยุติธรรม มัธยมศึกษาปีที ่4/5 3.64
๕๐ 16164 นาย ณภัทร ศรีตองอ่อน มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.62
๕๑ 16349 นางสาว วริษฐา จันทร มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.62
๕๒ 16067 นาย เทพฤทธิ์ จาง มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.61
๕๓ 16264 นาย เทวฤทธิ์ ฉ่ าดุม มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.61
๕๔ 16338 นางสาว ชนาภา มั่นคง มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.61
๕๕ 18085 นางสาว ปรียาภรณ์ โชติพงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/5 3.61
๕๖ 16370 นาย ปกรณ์ พ่วงรอดพันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.61
๕๗ 16403 นาย ธีรนพ สุริยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.60
๕๘ 16404 นาย พฤฒิพล ง่วนกิม มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.60
๕๙ 18036 นางสาว จริญญา ชูรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.59
๖๐ 16059 นางสาว อมรรัตน์ กล่ินโฉม มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.59
๖๑ 18045 นางสาว พงษ์ชิตา เพิม่พูน มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.59
๖๒ 16012 นาย เกรียงศักด์ิ เอี่ยมสะอาด มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.58
๖๓ 16280 นาย วัศพล เคลือบสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.58

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๖๔ 16336 นางสาว กัญญา ต้นสิงห์ มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.58
๖๕ 16230 นาย ศิวกร บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.56
๖๖ 16405 นาย พุฒิศักด์ิ ดีแสน มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.56
๖๗ 16413 นางสาว ธนัชพร รัชตารมย์ มัธยมศึกษาปีที ่4/1 3.56
๖๘ 16042 นางสาว นลินี สุขสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.56
๖๙ 16309 นาย ชยภัทร สว่างศรี มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.56
๗๐ 16056 นางสาว สุธาทิพย์ เกษสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.56
๗๑ 16424 นางสาว พิชยา โบกค า มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.54
๗๒ 16339 นางสาว ณัฎฐธิดา พลูธนสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที ่4/4 3.54
๗๓ 16202 นางสาว สุชาวดี คุ้มสมบัติ มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.53
๗๔ 16107 นางสาว สุวภัทร ปานดี มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.53
๗๕ 17008 นางสาว ณัฐธิดา ศรีค า มัธยมศึกษาปีที ่4/3 3.53
๗๖ 16054 นางสาว สุกัญญา มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.53
๗๗ 16235 นาย อัมรินทร์ ศรีบุญเพ็ง มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.53
๗๘ 16095 นางสาว บวรลักษณ์ แก้วพานทอง มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.51
๗๙ 18065 นาย พรรษา ค าสิงห์นอก มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.51
๘๐ 16195 นางสาว ปัทมาภรณ์ กุฎิระ มัธยมศึกษาปีที ่4/2 3.50
๘๑ 16048 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วปานกัน มัธยมศึกษาปีที ่4/5 3.50
๘๒ 16078 นาย ภูสิทธิ์ ช้างเขียว มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.50
๘๓ 16293 นางสาว จิดาภา เขียวหวาน มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.50
๘๔ 16300 นางสาว มณีรัตน์ แก้วเรือนทอง มัธยมศึกษาปีที ่4/6 3.50
๘๕ 18082 นางสาว พลอยจันทร์ แก้วอยู่ มัธยมศึกษาปีที ่4/7 3.50
๑ 15877 นาย ไตรภพ โค้งอาภาส มัธยมศึกษาปีที ่5/1 4.00
๒ 15882 นาย ธีรวัต พลายละหาร มัธยมศึกษาปีที ่5/1 4.00
๓ 15895 นางสาว ณิชาภัทร รสมณี มัธยมศึกษาปีที ่5/1 4.00
๔ 15901 นางสาว พัชรินทร์ จันคูหา มัธยมศึกษาปีที ่5/1 4.00
๕ 17488 นาย ชวนากร ชัยเกตุ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 4.00
๖ 15905 นางสาว ศรัญญา ศรีบุญธรรม มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.96
๗ 15908 นางสาว ศศิธร ชูเกิด มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.96
๘ 15534 นางสาว สุกัญญา นิ่มนวล มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.96

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
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โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๙ 15569 นางสาว แพรชมพู รักชาติ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.96
๑๐ 15545 นาย ณภัทร โสค าภา มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.96
๑๑ 15886 นาย วิศรุต บัวเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.95
๑๒ 15892 นางสาว กัญญรัตน์ พลเสน มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.95
๑๓ 15514 นางสาว ณัฏธิดา ชูอารมย์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.95
๑๔ 15884 นาย ภาณุพงศ์ อุตรมงคลกุล มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.92
๑๕ 15894 นางสาว ชลดา แย้มมี มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.92
๑๖ 15903 นางสาว ภัคจิราพร พรมทอง มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.92
๑๗ 15899 นางสาว นภสร ปรีสงค์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.90
๑๘ 15517 นางสาว ตุลยา เต้ียมฉายพันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.90
๑๙ 15582 นางสาว สุพรรณิการ์ หมั่นเพียร มัธยมศึกษาปีที ่5/6 3.90
๒๐ 15879 นาย ธนภัทร บุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.87
๒๑ 15890 นางสาว กมลรัตน์ พึง่นิล มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.87
๒๒ 15893 นางสาว จันจิรา ไชยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.87
๒๓ 15909 นางสาว ศิริลักษณ์ สว่างศรี มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.87
๒๔ 15576 นางสาว วิรากานต์ ทิพย์ลุ้ย มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.87
๒๕ 15860 นาย อมรเทพ กายแจ่ม มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.87
๒๖ 15900 นางสาว นรารัตน์ อารีย์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.85
๒๗ 17496 นางสาว กชกร เรียบร้อย มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.85
๒๘ 15819 นางสาว เพ็ญพิชชา จอมพารา มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.84
๒๙ 15608 นาย ศรีขรินทร์ บรรเทาทึก มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.84
๓๐ 15581 นางสาว สุพรรณรัตน์ รัตนมุนีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.84
๓๑ 15512 นางสาว ชิดชนก มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.83
๓๒ 15723 นางสาว รุ่งฤดี พูลทอง มัธยมศึกษาปีที ่5/7 3.83
๓๓ 15911 นางสาว อภิสรา แสงมา มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.82
๓๔ 15586 นางสาว อุมาพร ปานค า มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.82
๓๕ 15731 นางสาว เอมมิกา ศรีจ้อยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.80
๓๖ 15583 นางสาว สุพรรณิการ์ มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/6 3.80
๓๗ 15720 นางสาว พชรพร ศรอินทร์ มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.79
๓๘ 15876 นาย ฐนพัฒน์ ภัทรสุวรรณกิจ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.78

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
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๓๙ 15668 นางสาว ณัฐวดี อยู่เย็นดี มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.77
๔๐ 15725 นางสาว ศิริญา ล าใย มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.77
๔๑ 15572 นางสาว วรนุช พรมนิล มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.77
๔๒ 15880 นาย ธนากร สมศรี มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.76
๔๓ 15891 นางสาว กมลวรรณ แวววับ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.76
๔๔ 15827 นางสาว อมรรัตน์ สมวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.75
๔๕ 15910 นางสาว สุพรรษา บ ารุงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.75
๔๖ 15912 นางสาว อัจฉริยา ตรีศักด์ิ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.75
๔๗ 15539 นางสาว อริษา สีแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.75
๔๘ 15510 นางสาว จตุพร หอมสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.75
๔๙ 15621 นางสาว ดวงฤดี ไทยศรี มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.74
๕๐ 15680 นางสาว ศศิกาญจน์ แซ่ล้ิม มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.74
๕๑ 15494 นาย กฤษณชัย ดอกพุฒ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.74
๕๒ 15536 นางสาว สุธีรารัตน์ สวัสดี มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.72
๕๓ 17492 นางสาว รุ่งทิวา ผางพันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.72
๕๔ 15881 นาย ธนายุต ข าสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.71
๕๕ 15567 นางสาว ปัณฑิตา กอวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.70
๕๖ 15577 นางสาว ศิริญญา โสดา มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.70
๕๗ 15584 นางสาว สุพัชศิริ จ าปาสัก มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.70
๕๘ 15672 นางสาว มัทนา พงษ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.70
๕๙ 15625 นางสาว ปภัสสร วิหกมาส มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.70
๖๐ 15530 นางสาว วรวรรณ กุ่มแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.69
๖๑ 15528 นางสาว ลภาภัทร อมรธรรมวุฒิ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.69
๖๒ 15578 นางสาว สรัญญา ศรีค า มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.69
๖๓ 15888 นาย สุพจน์ เกิดวงษ์พรหมณ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.68
๖๔ 15579 นางสาว สรัลพร สามทอง มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.67
๖๕ 17513 นางสาว ชนิสรา พรหมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.67
๖๖ 15520 นางสาว บัณฑิตา รัตนวัน มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.66
๖๗ 15525 นางสาว รัชดาภรณ์ หาญพุฒ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.66
๖๘ 17485 นางสาว เบญจมาศ จ้อยเจริญ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.64

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๖๙ 17490 นางสาว เกศินี สอาดดี มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.64
๗๐ 15676 นางสาว รัตนาภรณ์ สร้อยระย้า มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.64
๗๑ 15624 นางสาว ปนัดสดา ศศิกรรม มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.64
๗๒ 15678 นางสาว วาสนา สุขแสง มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.62
๗๓ 15851 นาย ภูเบศร์ รักชาติ มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.60
๗๔ 15859 นาย อนุชา พงษ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที ่5/5 3.60
๗๕ 15585 นางสาว อมรรัตน์ ขุนณรงค์ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.59
๗๖ 15540 นางสาว อาทิตยา เสนเภา มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.59
๗๗ 17493 นางสาว สุทธิมา แก้วสระแสน มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.58
๗๘ 15740 นาย ชนะชัย นิลรักษา มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.58
๗๙ 15670 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ใครเครือ มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.58
๘๐ 15872 นางสาว ภัคนันท์ ดีมี มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.58
๘๑ 15561 นาย สุชาติ พลเสน มัธยมศึกษาปีที ่5/6 3.58
๘๒ 15897 นางสาว ทิราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.56
๘๓ 15537 นางสาว สุพรรณษา โคตรสมบัติ มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.56
๘๔ 15523 นางสาว มณีรัตน์ เพิม่ทวี มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.56
๘๕ 15622 นางสาว ทิพาพร ไชยเงิน มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.56
๘๖ 15529 นางสาว วนัสฑกาญจน์ วงษ์ทองดี มัธยมศึกษาปีที ่5/2 3.54
๘๗ 15674 นางสาว ยุวดี พลายระหาร มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.54
๘๘ 15907 นางสาว ศรีรุ้ง โถสนิท มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3.53
๘๙ 17017 นาย ณัฐพล เรืองมาลัย มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.53
๙๐ 15821 นางสาว ภัทร์ชนก มิ่งมีสุข มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.53
๙๑ 15495 นาย ก้องภพ สวัสดี มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.53
๙๒ 15513 นางสาว ชุติมา มีชนะ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.53
๙๓ 15722 นางสาว ภัทรวิภา ผลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.51
๙๔ 17497 นางสาว กชนันท์ กีรี มัธยมศึกษาปีที ่5/3 3.50
๙๕ 15551 นาย นวภัทร์ ปานโชติ มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.50
๙๖ 15717 นางสาว ธิดารัตน์ ดีพลา มัธยมศึกษาปีที ่5/4 3.50
๙๗ 15715 นางสาว จินดารัตน์ ศรีชาวนา มัธยมศึกษาปีที ่5/7 3.50
๑ 02055 นาย จิรายุส จ าปาเทศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่1 3.75

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชั้น/ห้อง ผลกำรเรียนเฉลี่ยชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อ ำเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

รำยชื่อนักเรียนทีม่ผีลกำรเรียนดเีดน่ ประจ ำภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๒ 02025 นาย นพดล พรมสุรินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่2 3.68
๓ 02042 นางสาว บรรพตี แตงหวาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่2 3.65

หมายเหต ุนักเรียนทีไ่ดผ้ลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ เขา้รับเกียรตบิัตรในวันประชมุผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑


