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ของเรา ทําใหกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
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ประวัติ
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

โรงเรียนพระทองคาํวิทยา สงักัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสมีา 
ต้ังอยูเลขที ่600 หมู 1 ตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
รหสัไปรษณีย 30220 เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา  จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เดิมช่ือวาโรงเรียนสระพระพิทยาคม ตําบลสระพระ  อําเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูหางจากท่ีวาการอําเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร  ตามถนนสายปะคํา-บานเหลื่อม หลักกิโลเมตร
ที่ 1 มีประวัติความเปนมาดังนี้

ป พ.ศ. 2518  กระทรวงศึกษาธิการมีนโนบายกระจายการศึกษาสูทองถ่ินใหท่ัวถึงโดยการเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตําบลข้ึน 
นายเสริม สุรีย ครูใหญโรงเรียนโนนไทย และประชาชนจึงไดนําเร่ืองเสนอตอทางราชการ ขอเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึน ที่ตําบลสระพระ และผูมีจิต
ศรัทธาบริจาคท่ีดิน จํานวน 42 ไร 80 ตารางวา เพ่ือกอต้ังโรงเรียน 4 ราย คือ
  1. นายบุญเส็ง   แซเหล็ก คหบดีตลาดสระพระ (ปจจุบันเสียชีวิตแลว)
             2.  นายเกษม     เพ็ญจันทร  คหบดีตลาดปะคํา อดีต สจ.นครราชสมีา (ปจจุบันเสียชีวิตแลว)
             3.  นายบุญสง   พงศไพสิทธ์ิ  อดีตผูอํานวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ
             4.  นายส ี   ศรีวัฒนพันธ  อดีตผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนถนนสุรนารายณ (ปจจุบันเสียชีวิตแลว)

วันที ่18 มิถุนายน  พ.ศ. 2518  ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลกรมสามัญศึกษา อนุมัติใหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

(ม.ศ. 1) จํานวน 2 หองเรียน เน่ืองจากการรับสมัครลาชากวาการเปดภาคเรียน  จึงมีนักเรียนสมัครเขาเรียนเพียง 44  คน ไดจัดชั้นเรียนแบบ 1-0-0 เมื่อแรกเปด
ภาคเรียนไมมีครูประจําการ ทางจังหวัดไดสง  นายรัช  รุจิรวรรธน ผูชวยครูใหญ โรงเรียนโนนไทย มารักษาในตําแหนงครูใหญ  นายประจวบ ปนแกว ครูโรงเรียน
โนนไทยครุอุปุถัมภมาดําเนินการสอนชัว่คราว การเรียนการสอนในระยะแรกตองไปอาศัยสถานทีศ่าลาวัดปะคาํทําการเรียนการสอน เน่ืองจากยงัไมไดสรางอาคารเรียน
สวนโตะเกาอี้ไดยืมจากสถานท่ีตางๆ มาใชช่ัวคราว มีครูมาบรรจุสอน 3 คน คือ 1. นายประทีป  แถมกลาง  (วิชาเกษตร) , 2. นายเชวงศักด์ิ  หมวดโคกสูง   
(วิชาภาษาอังกฤษ) , 3. นางสาวนัฎฐาพร  ภัคโชตานนท   (วิชาคณิตศาสตร)

ปการศึกษา 2519  ไดยายจากศาลาวัดประคํา มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซ่ึงประชาชนและสภาตําบลสระพระ ไดดําเนินการจัดสรางบริจาคข้ึนในบริเวณ
โรงเรียน เปนอาคารไมมีฝาหลังคาสังกะสีพ้ืนดินอัดแนน  จํานวน 4 หองเรียน มีครูมาบรรจุสอนเพิ่ม  2 คน คือ  1. นายพีระ  ไพบูลยศรีนครา  วิชาพละศึกษา  
2. นายสมยศ  จากโคกสูง วิชาวิทยาศาสตร  และนายดํารงค  บางทาไม  มารับตําแหนงครูใหญ เมื่อวันที ่7 มิ.ย. พ.ศ.2519

 ปการศึกษา  2543   เปล่ียนชื่อจากโรงเรียนสระพระพิทยาคมเปนโรงเรียนพระทองคําวิทยา (14 ธันวาคม)
 ปการศึกษา  2550  โรงเรียนพระทองคําวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มีผูบริหารและครูจํานวน 39 คน โดยมีแผนการจัดการช้ันเรียน  6,5,5 / 4,3,3 จํานวน 26 หองเรียน 
นักเรียนจํานวน 1,092 คน ไดมีการถายโอนการศึกษาไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  2  พ.ย. 2550 จนถึงปจจุบัน

1. นายรัช รุจิรวรรธน รักษาการครูใหญ     18 มิ.ย. 2518  –  13  มิ.ย. 2519

2. นายดํารง  บางทาไม   ครูใหญ-อาจารยใหญ   7 มิ.ย. 2519  –  25  มิ.ย. 2528

3. นายนุกูล  ดวงสูงเนิน   อาจารยใหญ          26 มิ.ย. 2528 –  11  พ.ย. 2535

4. นายบุญยัง  ไชยศรี   อาจารยใหญ-ผูอํานวยการ  12 พ.ย. 2535  –  30 ก.ย. 2541

5. นายพีระ  ไพบูลยศรีนครา รักษาการผูอํานวยการ  1 ต.ค. 2541  –  7  ม.ค. 2542

6. นายเกษม  ประสิทธิ์นอก  ผูอํานวยการ                8 ม.ค. 2542  –  10  ม.ค. 2544

7. นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ        ผูอํานวยการ          11 ม.ค. 2544 –  5  พ.ค. 2548

8. นายสวัสด์ิ  จันทา        ผูอํานวยการสถานศึกษา   6 พ.ค. 2548  –  20  ต.ค. 2556

9. นายสุรชาติ  ค้ําชู           ผูอํานวยการสถานศึกษา 21 ต.ค. 2556  –  30  ก.ย. 2559

10. นายเชาวลิต  เกิดกลาง    ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 ต.ค. 2559  –  2  เม.ย. 2560

11. นายสมยศ   ระยาอินทร    ผูอํานวยการสถานศึกษา   30 เม.ย. 2560 –  8  ต.ค. 2562

12. นายไพทูลย จกัรแกว       ผูอํานวยการสถานศึกษา   7 ต.ค.  2562 –  ปจจุบัน

1. นายประทีป แถวกลาง พ.ศ. 2518  ยาย
2. นายสมยศ สุวรรธีระกิจ  พ.ศ. 2537  ยาย
3. นายประกิต พูนเพชร    พ.ศ. 2537  ยาย
4. นายเฉลิมชัย โคกขุนทด พ.ศ. 2537  ยาย
5.  นายพีระ ไพบูลยศรีนครา พ.ศ. 2540  ยาย
6. นายพูนยศ ปานกุล พ.ศ. 2541  ยาย
7. นายบุญเหลือ ทาไธสง พ.ศ. 2542  ยาย
8. นายสุพล จอกทอง พ.ศ. 2542  ยาย
9. นายเธียรชัย กระเชาทอง พ.ศ. 2544  –  2560

10. นายเกียรติศักด์ิ สาคะศุภฤกษ  พ.ศ. 2558  –  2559

11. นายกฤษณรงค กองคํา พ.ศ. 2560 -  2561

12. นายมงคล สิงหแกว พ.ศ. 2561 - 2563

รายนามผู�บริหาร และรักษาการโรงเรียนพระทองคําวิทยา ทําเนียบรองผู�บริหารสถานศึกษา
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ตราประจําโรงเรียนอักษรย�อของโรงเรียน
พ.ท.ว.

คติธรรมของโรงเรียน
นตฺถิ  ปฺญา สมาอาภานตฺถิ  ปฺญา สมาอาภา

“แสงสว�างเสมอด�วยป�ญญาไม�มี”“แสงสว�างเสมอด�วยป�ญญาไม�มี”

คติพจน�ของโรงเรียน
 “ประพฤติดี มีความรู� คู�คุณธรรม” “ประพฤติด ีมีความรู� คู�คุณธรรม”

สีประจําโรงเรียน
สีฟ�า หมายถึง ความสว�างแห�งป�ญญาสีฟ�า หมายถึง ความสว�างแห�งป�ญญา
สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ อดทนสีแดง หมายถึง  ความเสียสละ อดทน

อัตลักษณ�ของโรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง

เอกลักษณ�ของโรงเรียน
ย้ิมง�าย  ไหว�สวยยิ้มง�าย  ไหว�สวย

วิสัยทัศน� (Vision)
โรงเรียนพระทองคําวิทยา โรงเรียนพระทองคําวิทยา 

มุ�งพฒันาให�นักเรยีนเป�นคนดีมุ�งพฒันาให�นักเรียนเป�นคนดี
 สุขภาพดี มีนิสัยรักการอ�าน  สุขภาพด ีมีนิสัยรักการอ�าน 

มีความรู� สู�วิถีพอเพียงมีความรู� สู�วิถีพอเพียง
เคียงคู�วัฒนธรรม  เคียงคู�วัฒนธรรม  

นําเทคโนโลยีและภูมิป�ญญาท�องถ่ินนําเทคโนโลยีและภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
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สารจา
ก

 โรงเรียนพระทองคําวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําวารสารเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนในปการศึกษา 2563 จากสถานการณ COVID -19 สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต แตโรงเรียนยังคงดําเนินการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ ใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึน ถึงแมการเปดเรียนปการศึกษา 2563 จะลาชาออกไปเด็กๆ ไมไดมาเรียน
ที่โรงเรียน แตทางโรงเรียนไดมีการจัดระบบการเรียนออนไลน ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนตามที่ผูปกครอง
ทุกทานมุงหวัง นั่นคือตองการใหนักเรียน หรือลูกหลาน ในความปกครองมีความรู ความสามารถและประสบการณ เพื่อนําไปแขงขันสอบ
คดัเลือกเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและไดมีอาชีพการงานตามความมุงหวังท่ีต้ังไว ดังน้ัน ในฐานะผูอํานวยการโรงเรียน จึงมีความมุงม่ัน
ตัง้ใจจริง ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหมคีณุภาพสงูสดุ โดยจัดมกีระบวนการจดัการเรียนการสอน ทีเ่นนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู
พัฒนาความสามารถไดตามศักยภาพ ตามธรรมชาต ิ ใหผูเรียนไดมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีระบบ 
คดิอยางมวิีจารณญาณ มีจิตวิทยาศาสตร ครตูองสอนใหนกัเรยีนเรยีนรูใหมากขึน้ ใหเขาใจและปฏบิตัเิปน โรงเรยีนพระทองคาํวิทยา ตระหนกัดี
วาเปาหมายที่สําคัญของกระบวนการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดวยการอบรมบมเพาะนักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา และ
ปรารถนาใหลูกศษิยทกุคนเปนผูมคีวามรบัผิดชอบ มทีกัษะชวีติ มีระเบยีบวินยั มจิีตสาธารณะ มคีวามซือ่สตัย เพยีบพรอมคุณธรรมจริยธรรม 
มีความประพฤติเรียบรอย กิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะตอผูอ่ืน ระลึกถึงพระคุณของคุณพอ คุณแม คุณครู และตอบแทนบุญคุณทาน
ดวยการเปนลูกและลกูศิษยท่ีด ีเคารพเชือ่ฟงคาํอบรมสัง่สอน ตัง้ใจศกึษาเลาเรยีนดวยความวริยิะอตุสาหะ ปฏบิตัตินใหเหมาะสมกบัสถานภาพ
ที่เราเปนนักเรียนอยู มีผลการเรียนดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดไป                                 
          ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความไววางใจ ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระทองคําวิทยา เปนผูเตรียมความพรอม
ใหนักเรียน ลูกหลานในความปกครองของทานกาวสูอนาคตที่สดใส ขอขอบคุณ ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนทุกทาน ผูนําชุมชน องคการภาครัฐและเอกชน ที่ใหการสงเสริม สนับสนุน 
และใหกําลังใจแกคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียนทุกประการ
          ดวยความปรารถนาดี

           (นายไพทูลย  จักรแกว)
                                                                     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคําวิทยา

ผู�อํานว
ยการโ

รงเรียน
พระทอ

งคําวิท
ยา
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนพระทองคําวิทยา 

นางอิสริยา  พนัสอัมพร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นายไพทูลย�   จักรแก�ว
กรรมการและเลขานุการ

นายอิทธิศักด์ิ  อินทร�จํานงค�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นางสมใจ  เจ�กพังเทียม
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายเธียรชัย  กระเช�าทอง
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายประหยัด  สุจริยา
กรรมการตัวแทนองค�กรชุมชน

นายกล�า  ดีหม่ืนไวย�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

ด.ต.วิเทิดพนม ออสันเทียะ
กรรมการตัวแทนศิษย�เก�า

พระครูสุวรรณกิจจานุยุต
กรรมการตัวแทนพระสงฆ�

นายจําลอง  พนมชัย
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายเกรียงศักด์ิ ศรีบุญ
กรรมการตัวแทนผู�ปกครอง

พระอิสระ นรินฺโท
กรรมการตัวแทนพระสงฆ�

นางสุมาลี  ใจชอบงาม
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายทินกร  รวมภักดี
กรรมการผู�แทนครู

นายสมพิด  สุดใหม�
กรรมการตัวแทนองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
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แนะนําบุคลากรใหม� 
ในรั้ว  ฟ�า-แดง
นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ภูมิลําเนา บานเลขท่ี 30 หมูที่ 14 บานดอนสวรรค ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ  
การศึกษา  คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  วิชาโทนาฏศิลป 
 สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  จ.ราชบุรี 
 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การรับราชการ
    ป พ.ศ. 2548    คร ูโรงเรียนลอยสายอนุสรณ กรุงเทพมหานคร
    ป พ.ศ. 2555   คร ูโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  ป พ.ศ. 2557    คร ูโรงเรียนแยมจาดวิชชาอนุสรณ กรุงเทพมหานคร 
    ป พ.ศ. 2563    คร ูโรงเรียนพระทองคําวิทยา

นางสาวจิรฐา  จําลองตะคุ
ภูมิลําเนา บานสุขังไทยเจริญ หมูที ่21 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา      
การศึกษา  ครศุาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต วชิาเอกศิลปอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การรับราชการ
    ป พ.ศ. 2555  โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรอนุกูล)
 ป พ.ศ. 2563  โรงเรียนพระทองคําวิทยา
ผลงานความภาคภูมิใจ
  ครูผูสงเสริมการออมดีเดน ปการศึกษา 2560 – 2562

  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดส่ือการสอน กลุมสาระศิลปะ  

ผลงานความภาคภูมิใจ
 รางวัลหน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 รับประกาศเกียรติคุณเปนผูใหการสนับสนุนและเขารวมโครงการขาวไทยเด็กไทย และเขารวมโครงการขาวไทยเด็กไทยเรียงความชิงแชมป
 ประเทศไทยป 2556 มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ บริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2556

รางวัลครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือคายท่ี 24 เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561

  (เร่ือง แมพิมพกระดาษ ประเภทส่ือส่ิงประดิษฐ) เครือขายโรงเรียนท่ี 15 (ดินแดง - หวยขวาง)  ประจําปการศึกษา 2562

  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 การประกวดส่ือการสอน กลุมสาระศิลปะ   (เร่ือง หัตถศิลปแหงวิถีไทย ประเภทส่ือส่ิงประดิษฐ) 
  เครือขายโรงเรียนท่ี 15 (ดินแดง - หวยขวาง) ประจําปการศึกษา 2561

  ครูผูฝกสอน ด.ญ.นุ  ยาง เขาแขงขันวาดภาพระบายสีระดับช้ัน ป.4 - ป.6 ประจําปการศึกษา 2561

    รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับท่ี 1  ณ โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ สพม.กทม. เขต 2
  ครูผูฝกสอน ด.ญ.สรอยเพชร เจริญสุข เขาแขงขันการเลานิทานคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 
  (OPEN HOUSE) SILA LAND ประจําปการศึกษา 2562

  ครูผูฝกสอน ด.ญ.ชญานุช  พลศรี เขาแขงขันกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสีระดับช้ัน ป.4 - ป.6 รางวัลเหรียญทองแดง  
  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 69 ระดับ สพป.กทม. ประจําปการศึกษา 2562
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ฝ�ายบริหาร

ฝ�ายบริหารวิชาการ

ฝ�ายบริหารกิจการนกัเรยีน

โรงเรียนพระทองคําวิทยา 

นายไพทูลย�  จักรแก�ว
ผู�อํานวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ

นายสุทัศน�   ไชยปัดชา
หัวหน�าฝ�ายบริหารวิชาการ
ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ

นางภาวินีย�  เดชครุธ
หัวหน�าฝ�ายบริหารกิจการนักเรียน

ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ

นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน�  ทาณรงค�
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางปรางทิพย�  เวียนขุนทด
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายไกรพล  วอนอก
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นางสาวกมลทิพย�  ยันตะคุ
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นางสาวธราภรณ�  ขันบํารุง
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายสุเมธี  เกษร
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตร ี ป�่นทุมา
คร ูคศ.1

นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นางสาวธีรนันท�  เทดี
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายประพันธ�  บุตรจํารวญ
 คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

ว�าท่ีร�อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นางสาวชมษร  หันชัยโชต ิ

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นายเลิศวรรธน�  โคตจันทา
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการฐ ู ญ
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ฝ�ายบริหารท่ัวไป

ฝ�ายบรหิารส�งเสรมิและบริการ

บุคลากร

นางจินตนา  รวมภักดี
หัวหน�าฝ�ายบริหารทั่วไป

ครู วิทยฐานะ ครูเชํานาญการพิเศษ

นางวารุณี  ป�่นสันเทียะ
หัวหน�าฝ�ายบริหารส�งเสริมและบริการ
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายทินกร  รวมภักดี
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางพัชรีย�  ตะเคียนเกล้ียง
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวภุมรินทร�  ชมสันเทียะ  
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

นางวาสนา  มีสันเทียะ 
ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี

นายนิคม  ทาณรงค�
ผู�ช�วยนักวิชาการคอมพิวเตอร� 

นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร�
 คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายเพชรสวัสด์ิ  สร�อยดอกจิก  

 คร ูคศ.1

นางสาวจิรฐา  จําลองตะคุ
 ครู คศ.1

นายพีระพงษ�  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต�

นายปฐมพงษ�  พรพิพัฒน�
 คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางนิภาพร  อันตาละโลก
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นายธีรศักด์ิ  อาจผักปัง
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางชมศรี  สะอาด 

คนสวน

นางสาวฉะอ�อน  แป�นทองหลาง
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

นางส�มเช�า  อวบสันเทียะ
คนงาน 
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ครูผู�มีผลงานดีเด�น 

โรงเรียนพระทองคําวิทยา
ได�รับโล�เกียรติคุณเพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา

เนื่องในโอกาสวันคร ู 16 มกราคม  2564

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

นายไพทูลย�  จักรแก�ว

นางภาวินีย�   เดชครุธ

นางวารุณี  ป��นสันเทียะ

ผู�อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคําวิทยา 

คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

คร ู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

ได�รับโล�เกียรติคุณเพ่ือยก่ด�รับโล�เกียร ่ได�รับโล�เกียรติคุณเพ่ือยก

ผ

PH

วิทยฐานะ ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษวิทยฐานะ ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ
รางวัล “เพชรสามัญ” ประจําป� 2563รางวัล “เพชรสามัญ” ประจําป� 2563

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รางวัล “ผู�ทําคุณประโยชน�ทางด�านการศึกษา” ประจําป� 2564 รางวัล “ผู�ทําคุณประโยชน�ทางด�านการศึกษา” ประจําป� 2564 

จากสํานักงานส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรจากสํานักงานส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ

รางวลั “ผู�ทําคณุประโยชน�ทางด�านการศึกษา” ประจาํป� 2564 รางวลั “ผู�ทําคณุประโยชน�ทางด�านการศกึษา” ประจําป� 2564 

จากสํานักงานส�งเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครแูละบุคลากรจากสํานักงานส�งเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง
ประจําป�การศึกษา 2563
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PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

นายทินกร  รวมภักดี

นายประพันธ�  บุตรจํารวญ

นายธีรศักด์ิ  อาจผักป�ง

นางจินตนา  รวมภักดี

นางสาวภุมรินทร�  ชมสันเทียะ

คร ู วิทยฐานะ ครูชําชาญการพิเศษ

คร ู วิทยฐานะ ครูชําชาญการพิเศษ

คร ู วิทยฐานะ ครูชําชาญการพิเศษ

คร ู วิทยฐานะ ครูชําชาญการพิเศษ

คร ู วิทยฐานะ ครูชําชาญการ

OL

OOLLLLLLL

รางวัลด�านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด�นรางวัลด�านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด�น

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีครูดีเด�นงานกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีครูดีเด�นงานกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลครูผู�สอนดีเด�น ระดับชั้น ม.ปลายรางวัลครูผู�สอนดีเด�น ระดับชั้น ม.ปลาย
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัล “คนดีศรีย�าโม” ประจําป� พ.ศ. 2563รางวัล “คนดีศรีย�าโม” ประจําป� พ.ศ. 2563

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความอุตสาหะ ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความอุตสาหะ 
(ไม�มีวันลาต�อเนื่องตลอด 5 ป�)(ไม�มีวันลาต�อเนื่องตลอด 5 ป�)
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ศิษย�เก�าดีเด�น 

โรงเรียนพระทองคําวิทยา

OL

นางศรีแพร  ตาก่ิมนอก นางศรีแพร  ตาก่ิมนอก (อายุ 45 ป�) (อาย ุ45 ป�) 
สถานภาพ : สมรส กับนายนิคม  ตากิ่มนอก  มีบุตร 1 คน
ท่ีอยู� :  18/1 หมูที ่7 ตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
อาชีพ :  ธุรกิจสวนตัวตําแหนง เจาของกิจการ หางหุนสวนจํากัดเพ็ชรสมบูรณ 39

  ประกอบและจําหนายรถอีแตน จําหนายอะไหล บริการงานซอม  
  หมู 7 ตําบลสระพระ  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษา :  ระดับประถมศึกษาปที ่1 - 6  โรงเรียนถนนสุรนารายณ (ป พ.ศ. 2526 - 2532)

  ระดับมัธยมศึกษาปที ่1 - 3 โรงเรียนสระพระพิทยาคม (ป พ.ศ. 2532 - 2535)

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      โรงเรียนชางกล - พาณิชยการนครราชสีมา สาขาการบัญช ี(ป พ.ศ. 2535 - 2538)

  ระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาการบัญช ี(ป พ.ศ. 2540 - 2543)

  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (ป พ.ศ. 2553)

ประวัติการทํางาน
  ป 2540             -  ตําแหนงลูกจางทั่วไป องคการบริการสวนตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา 
         จังหวัดนครราชสีมา
  ป 2541 - 2555    - ตําแหนงเจาหนาที่การเงิน-การบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส.   

     สาขาโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  ป 2550 - 2560   -  ผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนคนพระทองคํา
            ป 2556 - ปจจุบัน  -  เจาของกิจการ หางหุนสวนจํากัด เพ็ชรสมบูรณ 39

        -  ดํารงตําแหนงรองประธานวัฒนธรรมอําเภอพระทองคํา
ความภาคภูมิใจ : ความภาคภูมิใจ : จากลูกท่ีพอแมเปนเพียงชาวนา ชาวไร รักในการศึกษาหาความรู ตั้งใจเลาเรียนไมเคยทําใหพอแมผิดหวัง จากลูกท่ีพอแมเปนเพียงชาวนา ชาวไร รักในการศึกษาหาความรู ตั้งใจเลาเรียนไมเคยทําใหพอแมผิดหวัง 
หมั่นศึกษาหาความรูใหมๆ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ  จนวันน้ีมีกิจการเปนของตนเอง และไดดูแลพอแม เปนท่ีพึ่งพิงของญาติพี่นองและหมั่นศึกษาหาความรูใหมๆ พัฒนาตัวเองไปเร่ือยๆ  จนวันน้ีมีกิจการเปนของตนเอง และไดดูแลพอแม เปนท่ีพ่ึงพิงของญาติพี่นองและ
สรางงานใหคนในชุมชน สรางงานใหคนในชุมชน 
คติประจําใจ  :คติประจําใจ  : “ขยัน อดทน กตัญู สูความสําเร็จ” “ขยัน อดทน กตัญ ูสูความสําเร็จ”

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง
ประจําป�การศึกษา 2563
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวณัฐิดา  เอมอิ่ม 

        ช้ันมัธยมศึกษาป�ที ่6/1

กิจกรรมหนังสือเล�มเล็ก

ได�รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

การประกวดเรียงความ หัวข�อ 

“ออมกับ กอช.
เพือ่ความมัน่คงในอนาคต”

กองทุนการออมแห�งชาต ิ

กระทรวงการคลัง ร�วมกับ 

กระทรวงมหาดไทย

PHRA THONG KHAM WITTAYA  SCHOOL
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กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOLPHRA TH

การจัดการเรียนการสอนบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร�
โรงเรียน (การหาระยะห�าง/

พิกัด/ความสูงของพรรณไม�)

การจัดเสริมเติมความรู�
      คณิตศาสตร� ม.3 และ ม.6

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง
ประจําป�การศึกษา 2563
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

โครงการส�งเสริมอัจฉริยภาพ ด�านภาษาอังกฤษ (ชั้น ม.ปลาย) กิจกรรม Little Guide

กิจกรรมวันคริสต�มาส

PHRA THONG KHAM WITTAYA  SCHOOL

โรงเรียนพระทองคําวิทยาโโรงเรียนพกกโพธ์ิ โฟกัส14
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กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

กิจกรรมเน่ืองในวันมาฆบูชา ป� 2564

กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจําป� 2563 วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนพระทองคําวิทยาได�จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 โรงเรียนพระทองคําวิทยาได�นํานักเรียน โรงเรียนพระทองคําวิทยาได�นํานักเรียน
ทําบุญ ฟ�งธรรม ปฏิบัติภาวนาเวียนเทียน และทําบุญ ฟ�งธรรม ปฏิบัติภาวนาเวียนเทียน และ
บําเพ็ญประโยชน� ณ วัดปะคํา อ.พระทองคํา บําเพ็ญประโยชน� ณ วัดปะคํา อ.พระทองคํา 

จ.นครราชสีมา  เพื่อเสริมสร�าง ปลูกฝ�งคุณธรรม จ.นครราชสีมา  เพื่อเสริมสร�าง ปลูกฝ�งคุณธรรม 

จริยธรรมให�แก�นักเรียนจริยธรรมให�แก�นักเรียน

 โรงเรยีนพระทองคาํวทิยามีนักเรยีนเข�าสอบธรรมศกึษาช้ันเอก จาํนวน 56 คน ธรรมศกึษาชัน้โท จาํนวน 170 คน โรงเรยีนพระทองคาํวทิยามีนักเรียนเข�าสอบธรรมศกึษาช้ันเอก จาํนวน 56 คน ธรรมศกึษาช้ันโท จาํนวน 170 คน
และสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน 189 คน  ในครั้งน้ีผู�อํานายการสถานศึกษา ร�วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และครูและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน 189 คน  ในครั้งน้ีผู�อํานายการสถานศึกษา ร�วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และครู
เข�าร�วมสอบธรรมศึกษาช้ันตรี 1 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จํานวน 3 คนเข�าร�วมสอบธรรมศึกษาชั้นตร ี1 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จํานวน 3 คน

  ได�แก� กิจกรรมทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งในวนัพระ    ได�แก� กิจกรรมทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งในวันพระ  
กิจกรรมสวดมนต�วนัสุดสัปดาห� และครพูระสอนศลีธรรม โดยนิมนต�กิจกรรมสวดมนต�วนัสุดสัปดาห� และครูพระสอนศีลธรรม โดยนิมนต�
พระสงฆ�จากวัดปะคํา อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา  ให�นักเรียน ครูพระสงฆ�จากวัดปะคํา อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา  ให�นักเรียน ครู
และบุคลากร ได�ทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง ฟ�งธรรม และและบุคลากร ได�ทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง ฟ�งธรรม และ
ปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนา
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กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ทักษะการปฏิบัติการปลูกพืชผัก

เรียนรู�การทําโครงงานอาชีพกับการทําอาหาร

เรียนรู�ทักษะการทําอาหารไทย

งานประดิษฐ�จัดช�อดอกไม�ด�วยขนม

การทํากรอบรูปจากเศษวัสดุ

เรียนรู�การทําดอกไม�จากกระดาษ
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กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ผลงานและรางวัลท่ีภาคภูมิใจของ
กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
               และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญเงินจากการแข�งขัน 

World Robot Games Online 

Edition 2021 

ประเภท ONE Minute Games  

รายการ Line Tracing รุ�น Junior

ครูผู�ควบคุมทีม : นายสุเมธ ี เกษร

2. นางสาวเบญจพร  ป��นสันเทียะ 3. นายภานุรุจ  พูลทองคํา

กิจกรรมของกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1. นายกฤษกร  ทองแกมแก�ว
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กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

กีฬาศูนย�ส�งเสริมกีฬาฟุตซอลชาย 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล12 ป�

การแข�งขันกีฬา พระทองคําวิทยา คัพ ครั้งท่ี 1

ชิงถ�วยเกียรติยศนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา

การแข�งขันกีฬากรีฑาภายใน โรงเรียนพระทองคําวิทยา
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

กิจกรรมการเรียนวิชาทัศนศิลป�

กิจกรรมการเรียนวิชาดนตรี

กิจกรรมการเรียนวิชานาฏศิลป�
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PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ลูกเสือ-เนตรนารี

นักศึกษาวิชาทหาร

พิธีถวายราชสดุดี

การอยู�ค�ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ณ ค�ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระทองคําวิทยา

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร ได�ผ�านการเรียนรู�การฝ�กภาคสนาม
ด�วยระบบออนไลน� ทดแทนการฝ�กภาคสนาม ประจําป�การศึกษา 2563
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แนะแนว

 “แนะแนว” เป�นกิจกรรมหน่ึงในกลุ�มสาระการเรยีนรู�กิจกรรมเป�นกิจกรรมหนึง่ในกลุ�มสาระการเรียนรู�กิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน เพื่อส�งเสริม พัฒนาแก�ไข ให�นักเรียนสามารถ

    อยู�ร�วมกนัในสงัคมภายใน และภายนอกสถานศกึษาอย�างมคีวามสุข

 ในแต�ละป�การศกึษาได�มีโอกาสเดนิทางไปกับทีมงานแนะแนว เพือ่ไปแนะนํานักเรยีนระดับประถมศกึษา ในแต�ละป�การศึกษาได�มีโอกาสเดินทางไปกับทีมงานแนะแนว เพ่ือไปแนะนํานักเรียนระดับประถมศึกษา
ป�ท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ในเขตพ้ืนท่ีบริการ เข�ามาศึกษาต�อในโรงเรียนพระทองคําวิทยา ป�ท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีบริการ เข�ามาศึกษาต�อในโรงเรียนพระทองคําวิทยา 

ท่ีมีการดูแลนักเรียนอย�างอบอุ�น ปลอดภัย ได�รับความรู�และทักษะชีวิตมากมาย ตลอดระยะเวลา 30 ป� ท่ีมีการดูแลนักเรียนอย�างอบอุ�น ปลอดภัย ได�รับความรู�และทักษะชีวิตมากมาย ตลอดระยะเวลา 30 ป� 
ในชีวติราชการของ “คร”ู ในรัว้พระทองคาํวทิยาแห�งน้ี จะเป�นความทรงจาํท่ีดีตลอดไป สําหรบัครผูู�ทําหน�าท่ีในชีวติราชการของ “คร”ู ในร้ัวพระทองคําวทิยาแห�งน้ี จะเป�นความทรงจําท่ีดีตลอดไป สําหรับครผูู�ทําหน�าท่ี
แนะแนวจะจาํรอยย้ิมเสียงหัวเราะของนักเรยีน เพือ่นร�วมงาน และโดยเฉพาะท�านผู�บรหิารท่ีครไูด�ปฏิบัติแนะแนวจะจํารอยยิม้เสยีงหัวเราะของนกัเรยีน เพ่ือนร�วมงาน และโดยเฉพาะท�านผู�บรหิารท่ีครไูด�ปฏิบัติ
งานร�วมกันมาท้ัง 10 ท�าน ในป� 2564 น้ีก็จะครบวาระการเกษียณราชการ วันสุดท�ายของงานร�วมกันมาท้ัง 10 ท�าน ในป� 2564 น้ีก็จะครบวาระการเกษียณราชการ วันสุดท�ายของการปฏบัิติการปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการของคร ูคอืวนัที ่30 กันยายน 2564 ครขูอกล�าวคาํว�า “ด�วยรกั ผูกพนั ตลอดไป”หน�าท่ีราชการของคร ูคอืวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ครขูอกล�าวคาํว�า “ด�วยรกั ผูกพัน ตลอดไป”

 ท�ายน้ี ครขูอแสดงความยินดีกับนักเรยีนบางส�วน ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาป�ท่ี 6 ตลอดระยะ ท�ายน้ี ครขูอแสดงความยินดีกับนักเรียนบางส�วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที ่6 ตลอดระยะ
เวลา 6 ป�ท่ีอยู�ในรั้วฟ�า-แดง อันอบอุ�นแห�งน้ี นักเรียนได�มีโอกาสก�าวเดินออกไปสู�รั้วของสถาบันเวลา 6 ป�ท่ีอยู�ในร้ัวฟ�า-แดง อันอบอุ�นแห�งน้ี นักเรียนได�มีโอกาสก�าวเดินออกไปสู�รั้วของสถาบัน
การศึกษาอุดมศึกษาแห�งใหม� อย�างภาคภูมิใจ และท�ายท่ีสุดน้ีขอขอบใจ ครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน ท่ีได�การศึกษาอุดมศึกษาแห�งใหม� อย�างภาคภูมิใจ และท�ายท่ีสุดน้ีขอขอบใจ ครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน ท่ีได�
ร�วมงานแนะแนวเคียงข�างกันมาตลอด ด�วยความรัก และความเข�าใจ ขอบใจจริงๆ นะจ�ะ…..ร�วมงานแนะแนวเคียงข�างกันมาตลอด ด�วยความรัก และความเข�าใจ ขอบใจจริงๆ นะจ�ะ…..

 “แนะ“แนะ
พัฒนาผู�เ ีพัฒนาผู�เ ี

อย�ร�วมกนัในสังอย�ร�วมกนัในสัง

ครูภาวินีย�  เดชครุธครูภาวินีย�  เดชครุธ
ครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนินครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน
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ขอแสดงความยินดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6                 

ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา
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กิจกรรม 5 ส.

อบรมโครงการโรงเรียนต�นแบบปลอดขยะ

มอบเกียรติบัตรเขตพื้นท่ี ท่ีได�ผ�านเกณฑ�ในระดับดีเยี่ยม กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�จิตอาสา

จัดทําไม�ไผ�สานท่ีเก็บใบไม�
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PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

กิจกรรม  ฟ�า - แดง
ป�การศึกษา 2563

กิจกรรมรณรงค�ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

คีตะมวยไทยแอโรบิกคีตะมวยไทยแอโรบิก
 ณ โรงเรียนพระทองคําวิทยา องค�การบริหาร ณ โรงเรียนพระทองคําวิทยา องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดนครราชสีมา  วันท่ี 2 มีนาคม 2564ส�วนจังหวัดนครราชสีมา  วันท่ี 2 มีนาคม 2564

 ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค�การบริหาร ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค�การบริหาร
ส�วนจงัหวดันครราชสีมา นําคณะผู�บรหิาร คณะคร ูบุคลากร ส�วนจงัหวดันครราชสมีา นําคณะผู�บรหิาร คณะคร ูบุคลากร 

นักเรียน อสม. และชาวอําเภอพระทองคํากว�า 600 คน นักเรียน อสม. และชาวอําเภอพระทองคํากว�า 600 คน 

ออกกําลังกาย เต�นแอโรบิกด�วยท�าคตีะมวยไทย เพือ่สุขภาพออกกําลังกาย เต�นแอโรบกิด�วยท�าคตีะมวยไทย เพือ่สขุภาพ
กายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีแจ�มใส พร�อมร�วมอนุรักษ�ศิลปะกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีแจ�มใส พร�อมร�วมอนุรักษ�ศิลปะ
แม�ไม�มวยไทยแม�ไม�มวยไทย
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โครงการฝ�กอบรม อัคคีภัย เพื่อให�ความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการป�องกันเหตุเพลิงไหม�

 ดร.ยลดา หวงัศภุกิจโกศล  ดร.ยลดา หวังศภุกิจโกศล 
นายก อบจ.นครราชสีมา ได�เป�ดโครงการฝ�กอบรม นายก อบจ.นครราชสีมา ได�เป�ดโครงการฝ�กอบรม 

อคัคภียั เพือ่ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการป�องกนัอคัคภียั เพือ่ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการป�องกัน
เหตุเพลิงไหม� ในช�วงหน�าร�อนนี้ วันอังคารท่ี 2 มีนาคม เหตุเพลิงไหม� ในช�วงหน�าร�อนนี ้วันอังคารท่ี 2 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพระทองคําวิทยาพ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพระทองคําวิทยา
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

28  กรกฎาคม  2563  ณ  โรงเรยีนพระทองคาํวทิยา และ 28  กรกฎาคม  2563  ณ  โรงเรยีนพระทองคําวทิยา และ 
ท่ีว�าการอําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมาท่ีว�าการอําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง
ประจําป�การศึกษา 2563

29



 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล 
นายก อบจ.นครราชสีมา ร�วมแสดงความยนิดแีละช่ืนชม นายก อบจ.นครราชสมีา ร�วมแสดงความยนิดีและช่ืนชม 

นางสาวณัฐิดา  เอมอิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6  นางสาวณัฐิดา  เอมอิ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6  

จากโรงเรียนพระทองคําวิทยา ในโอกาสเข�ารับมอบจากโรงเรียนพระทองคําวิทยา ในโอกาสเข�ารับมอบ
เกียรตบัิตร “รางวลัชนะเลิศ” จาก นายวเิชียร จนัทรโณทัย เกยีรติบัตร “รางวัลชนะเลิศ” จาก นายวิเชยีร จนัทรโณทัย 

ผู�ว�าราชการจงัหวดันครราชสีมา ตามโครงการประกวดผู�ว�าราชการจงัหวดันครราชสมีา ตามโครงการประกวด
เรียงความ ภายใต�โครงการส�งเสริมการออมกับกองทุนเรียงความ ภายใต�โครงการส�งเสริมการออมกับกองทุน
การออมแห�งชาติ กลุ�มนักเรียนในสถานศึกษา ร�วมกับการออมแห�งชาติ กลุ�มนักเรียนในสถานศึกษา ร�วมกับ
กระทรวงมหาดไทย “ออมกับ กอช. เพื่อความม่ันคงในกระทรวงมหาดไทย “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงใน
อนาคต” จ.นครราชสีมา ณ ห�องเอ็มซีซีฮอลล� อนาคต” จ.นครราชสีมา ณ ห�องเอ็มซีซีฮอลล� 
ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� นครราชสีมา  วันพุธท่ี ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� นครราชสีมา  วันพุธท่ี 

24 กุมภาพันธ� พ.ศ. 256424 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564
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  นายไพทูลย�  จกัรแก�วนายไพทลูย�  จกัรแก�ว ผู�อาํนวยการโรงเรยีน ผู�อาํนวยการโรงเรยีน
พระทองคําวิทยา รับโล�รางวัล..โรงเรียนพอเพียงท�องถิ่นพระทองคําวิทยา รับโล�รางวัล..โรงเรียนพอเพียงท�องถ่ิน
ต�นแบบ โดย นายทว ี เสรมิภกัดกุีล รองอธิบดีกรมส�งเสรมิต�นแบบ โดย นายทวี  เสริมภักดีกุล รองอธบิดีกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน 7 กันยายน 2563 ณ กรงุเทพมหานครการปกครองท�องถิน่ 7 กันยายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

  นายวีระชาติ ทุ�งไผ�แหลม นายวีระชาติ ทุ�งไผ�แหลม 
รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป�นประธานรองนายก อบจ.นครราชสมีา เป�นประธาน
กิจกรรมการแข�งขันกีฬาฟุตซอล และกิจกรรมการแข�งขันกีฬาฟุตซอล และ
วอลเลย�บอลชายหาด พระทองคําวิทยา วอลเลย�บอลชายหาด พระทองคําวิทยา 

คพั ครัง้ที ่1 และมอบถ�วยรางวลัและเกียรติคพั ครัง้ที ่1 และมอบถ�วยรางวลัและเกียรติ
บัตรให�กับนักกีฬาท่ีเข�าร�วมการแข�งขัน  วนับัตรให�กับนกักีฬาท่ีเข�าร�วมการแข�งขนั  วนั
ศุกร�ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ สนามศุกร�ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนพระทองคําวิทยากีฬาโรงเรียนพระทองคําวิทยา

การแข�งขัน พระทองคําวิทยา คัพ ครั้งท่ี 1
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ท�านผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�วท�านผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�ว 

แสดงความยินดีกับนักเรยีนท่ีได�รบัรางวลัชนะเลิศ..แข�งขนัแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได�รบัรางวลัชนะเลิศ..แข�งขนั
หุ�นยนต�  โครงการแข�งขันหุ�นยนต�โดยองค�การบริหารส�วนหุ�นยนต�  โครงการแข�งขันหุ�นยนต�โดยองค�การบริหารส�วน
จังหวัดชัยภูมิ ระหว�างวันท่ี 16 – 18 กันยายน พ.ศ. 2563  จังหวัดชัยภูมิ ระหว�างวันท่ี 16 – 18 กันยายน พ.ศ. 2563  

จัดโดย…องค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิจัดโดย…องค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 จัดกิจกรรมการประชุมผู�ปกครองนักเรียน และ
ประชุมผู�ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting) 

สอบธรรมศึกษาชั้นตร ีโท เอก ประจําป� 2563  

ป�การศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 3 ณ สนามสอบย�อย โรงเรียนพระทองคําวิทยา  วันท่ี 13 – 14 มีนาคม ป�การศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นป�ท่ี 3 ณ สนามสอบย�อย โรงเรียนพระทองคําวิทยา  วันท่ี 13 – 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564

ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 ณ อาคารอเนกประสงค�โรงเรียน
พระทองคําวิทยา  วันท่ี 21 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564 

วันศุกร�ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ สนามสอบโรงเรียนพระทองคําวิทยาวันศุกร�ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ สนามสอบโรงเรียนพระทองคําวิทยา

สงระสงค�โรงเรียน
666644 64 
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 ผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�ว ผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�ว 
ออกนิเทศการฝ�กประสบการณ�งานอาชีพตามหน�วยงาน/ออกนิเทศการฝ�กประสบการณ�งานอาชีพตามหน�วยงาน/

สถานประกอบการต�างๆ  ในรายวิชาฝ�กประสบการณ�สถานประกอบการต�างๆ  ในรายวิชาฝ�กประสบการณ�
งานอาชีพ (ง30217) ภาคเรียนท่ี 2/2563งานอาชีพ (ง30217) ภาคเรียนท่ี 2/2563

  ท�านผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�วท�านผู�อาํนวยการ ไพทลูย� จกัรแก�ว 

 นําคณะครอูอกแนะแนวนักเรยีน ในเขตพืน้ท่ีบริการ นําคณะครูออกแนะแนวนักเรียน ในเขตพ้ืนท่ีบริการ
เพื่อศึกษาต�อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และ 4  เพื่อศึกษาต�อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และ 4  

ป�การศึกษา 2564 ป�การศึกษา 2564 
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 ผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�ว ผู�อาํนวยการ ไพทูลย� จกัรแก�ว 
นําคณะครู บุคลากร และนักเรียน ช�วยกันสร�างสนามนําคณะครู บุคลากร และนักเรียน ช�วยกันสร�างสนาม
วอลเลย�บอลชายหาด เพื่อใช�ในการฝ�กซ�อมและแข�งขัน วอลเลย�บอลชายหาด เพื่อใช�ในการฝ�กซ�อมและแข�งขัน 
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สภานักเรียน
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

แถวน่ัง จากซ�ายไปขวา 

แถวยืน จากซ�ายไปขวา 

 นางสาวชุติกาญจน�  เล่ือนสันเทียะ, นางสาวประภัสสร  ดีหม่ืนไวย, นางสาวนิจฉรา  โพธิ์ศรี,  นางสาวชุติกาญจน�  เล่ือนสันเทียะ, นางสาวประภัสสร  ดีหม่ืนไวย, นางสาวนิจฉรา  โพธิ์ศรี, 
นางสาวศศิชา  โชสูงเนิน, นางสาวศศิมา  เวียนสันเทียะ, นางสาววรรณภา  ไม�โคกสูง, นางสาวพัชราภา  แหมสันเทียะ, นางสาวศศิชา  โชสูงเนิน, นางสาวศศิมา  เวียนสันเทียะ, นางสาววรรณภา  ไม�โคกสูง, นางสาวพัชราภา  แหมสันเทียะ, 
นางสาวปนัดดา  พัศศรษ�, นางสาวกัลยา  ประจิตร, นางสาวเกศกนก  สมวงศ�, นางสาวนริศรา  สีม�วงนางสาวปนัดดา  พัศศรษ�, นางสาวกัลยา  ประจิตร, นางสาวเกศกนก  สมวงศ�, นางสาวนริศรา  สีม�วง

 นายมาวิน  คล�ายผ้ึง, นายอรรคพล  พิทักษ�, นายณัฐพล  เกณฑ�ขุนทด, นายพัทธพล  พรมเสนา,  นายมาวิน  คล�ายผ้ึง, นายอรรคพล  พิทักษ�, นายณัฐพล  เกณฑ�ขุนทด, นายพัทธพล  พรมเสนา, 

นายภานุรุจ  พูลทองคํา, นางสาวอภิชญา  ดาบสันเทียะ, นางสาวสรัญญา  อมฤกษ�, นางสาววารินทร�  ปูนะอุต, นายภานุรุจ  พูลทองคํา, นางสาวอภิชญา  ดาบสันเทียะ, นางสาวสรัญญา  อมฤกษ�, นางสาววารินทร�  ปูนะอุต, 

คุณครูสุเมธี  เกษร, คุณครูกมลทิพย�  ยันตะคุ, คุณครูกฤษดา  ชาญวิจิตร, นางสาวเบญจพร  ป��นสันเทียะ,คุณครูสุเมธี  เกษร, คุณครูกมลทิพย�  ยันตะคุ, คุณครูกฤษดา  ชาญวิจิตร, นางสาวเบญจพร  ป��นสันเทียะ,
นางสาวอินทิรา  พาวขุนทด,  นางสาววีรภัทรา  ไขขุนทด,นายสุชาครีย�  ช�างทอง, นายปาณรวัฐ  ประเสริฐพงค�, นางสาวอินทิรา  พาวขุนทด,  นางสาววีรภัทรา  ไขขุนทด,นายสุชาครีย�  ช�างทอง, นายปาณรวัฐ  ประเสริฐพงค�, 
นายพิเชฐ  คุ�มเขตต�, นายภานุวัฒน�  เลิศรักดี, นายณัฐพล อินทร�จํานงนายพิเชฐ  คุ�มเขตต�, นายภานุวัฒน�  เลิศรักดี, นายณัฐพล อินทร�จํานง
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ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/1
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ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/2
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   ด.ญ.สุนิสา  สนิทโกสัย  ด.ญ.ศศิวิมล  รักบุญ ด.ญ.สุภัสสร สินชะวา ด.ญ.กชนุช  คําภู ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว     ด.ญ.สุนิสา  สนิทโกสัย  ด.ญ.ศศิวิมล  รักบุญ ด.ญ.สุภัสสร สินชะวา ด.ญ.กชนุช  คําภู ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว  

  ครจูนิตนา รวมภกัดี ด.ญ.ภคัวด ีโงสนัเทียะ ด.ญ.อรปรยีา  ดหีม่ืนไวย� ด.ญ.ศริธิร  แผนจะบก ด.ญ.เวลรนิ  ภวูเิศษ  ครูจนิตนา รวมภกัดี ด.ญ.ภคัวด ีโงสันเทียะ ด.ญ.อรปรยีา  ดหีม่ืนไวย� ด.ญ.ศริธิร  แผนจะบก ด.ญ.เวลรนิ  ภวูเิศษ
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.ทิฆัมพร  บุญแสน ด.ญ.พิราวรรณ  แขนสันเทียะ ด.ญ.ธมลวรรณ  กะสันเทียะ ด.ญ.ฐานิตา  ชอบสว�าง  ด.ช.ทิฆัมพร  บุญแสน ด.ญ.พิราวรรณ  แขนสันเทียะ ด.ญ.ธมลวรรณ  กะสันเทียะ ด.ญ.ฐานิตา  ชอบสว�าง
  ด.ญ.ณัฐพร  นาคมะณี  ด.ญ.ไอรสิา  แซ�ค ูด.ญ.ชลธิชา  หม่ืนรตัน� ด.ญ.พรเพญ็  ร�วมสุข ด.ญ.พรรณษา  ชัยบรุรีมัย�   ด.ญ.ณฐัพร  นาคมะณี  ด.ญ.ไอรสิา  แซ�ค ูด.ญ.ชลธิชา  หม่ืนรตัน� ด.ญ.พรเพญ็  ร�วมสขุ ด.ญ.พรรณษา  ชัยบุรรีมัย� 
  ด.ญ.วสิาขา อุ�นภักดิ ์ ด.ญ.สุภานัน  มูลสันเทียะ ด.ช.เนตรนิมิต  กลางจอหอ  ด.ญ.วสิาขา อุ�นภักด์ิ  ด.ญ.สุภานัน  มูลสันเทียะ ด.ช.เนตรนิมิต  กลางจอหอ
แถวที่ 3  จากซ�ายไปขวาแถวที่ 3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.กรวทิย�  ตุ�มสันเทียะ ด.ช.พีรวสั ปุยสูงเนิน ด.ช.อนุภัทร ของด ีด.ช.ณัฐพชัร  สีอุบล ด.ช.ณฐัศกัดิ ์ ยะสูงเนิน    ด.ช.กรวทิย�  ตุ�มสันเทียะ ด.ช.พรีวสั ปุยสูงเนิน ด.ช.อนภุทัร ของดี ด.ช.ณฐัพชัร  สีอบุล ด.ช.ณัฐศกัด์ิ  ยะสูงเนิน 

  ด.ช.ศิวัฒน�  ขุนสันเทียะ ด.ช.ภัทรดนัย  รัดดี ด.ช.สุรศักดิ์  เสนนอก ด.ช.เพชรธันวา  นามสนธิ    ด.ช.ศิวัฒน�  ขุนสันเทียะ ด.ช.ภัทรดนัย  รัดดี ด.ช.สุรศักด์ิ  เสนนอก ด.ช.เพชรธันวา  นามสนธิ  

  ด.ช.ณัฐวุฒิ  เชิดสูงเนิน ด.ช.อภิวุฒิ  อ�อนคําบง ด.ช.ชลกร  อุ�นชัย  ด.ช.ณัฐวุฒ ิ เชิดสูงเนิน ด.ช.อภิวุฒิ  อ�อนคําบง ด.ช.ชลกร  อุ�นชัย

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   ด.ญ.วิมลสิริ บนสันเทียะ ด.ญ.ชนาภา ป�วนสันเทียะ ด.ญ.ปาลิตา นิยมสกุล ด.ญ.ณัฎฐชา ดาทอง    ด.ญ.วิมลสิริ บนสันเทียะ ด.ญ.ชนาภา ป�วนสันเทียะ ด.ญ.ปาลิตา นิยมสกุล ด.ญ.ณัฎฐชา ดาทอง 
  ด.ญ.ทิพย�เกสร ศรีบุญ คุณครูประพันธ� บุตรจํารวญ ผอ.ไพทูลย� จักรแก�ว คุณครูรจนา รชตะภูวินทร�   ด.ญ.ทิพย�เกสร ศรีบุญ คุณครูประพันธ� บุตรจํารวญ ผอ.ไพทูลย� จักรแก�ว คุณครูรจนา รชตะภูวินทร� 
  ด.ญ.ณฐันิชา ทศวงศ� ด.ญ.จิรานันท� วนัดก ด.ญ.สุภาพร โพธ์ินา ด.ญ.ป�ณชญา ขวญักลาง ด.ญ.อภิชญา เหมอืนสันเทียะ ด.ญ.ณฐันิชา ทศวงศ� ด.ญ.จริานันท� วนัดก ด.ญ.สุภาพร โพธิน์า ด.ญ.ป�ณชญา ขวัญกลาง ด.ญ.อภชิญา เหมือนสนัเทียะ
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา     ด.ช.อนุพงศ� อยู�หนองไผ� ด.ช.ระเรงิไชย ตุ�มจนัทึก ด.ช.ณฐันนท� เท่ียงตรง ด.ญ.สุชาวดี ด�วงทอง ด.ญ.มนิตรา แจ�งสันเทยีะ ด.ช.อนพุงศ� อยู�หนองไผ� ด.ช.ระเรงิไชย ตุ�มจันทึก ด.ช.ณฐันนท� เท่ียงตรง ด.ญ.สุชาวดี ด�วงทอง ด.ญ.มินตรา แจ�งสนัเทียะ 
  ด.ญ.ชยาภา เดชขุนทด ด.ญ.วรทัยา ภูมิโคกรักษ� ด.ญ.พมิพ�ลภสั พุกนิลฉาย ด.ญ.กวนิทิพย� ใจอ�อน ด.ญ.สุพัตรา ดีสันเทียะ  ด.ญ.ชยาภา เดชขุนทด ด.ญ.วรทัยา ภมิูโคกรักษ� ด.ญ.พมิพ�ลภัส พกุนิลฉาย ด.ญ.กวนิทิพย� ใจอ�อน ด.ญ.สุพัตรา ดีสันเทียะ
  ด.ญ.ขวญัจิรา ดสัีนเทยีะ ด.ญ.อารยีา คงกระโทก ด.ญ.พรศริ ิอาจกล�า ด.ช.ธนภัทร พรมเสนา ด.ช.พงศกร ศรเีชยีงหวาง  ด.ญ.ขวัญจิรา ดสัีนเทียะ ด.ญ.อารียา คงกระโทก ด.ญ.พรศริ ิอาจกล�า ด.ช.ธนภัทร พรมเสนา ด.ช.พงศกร ศรเีชยีงหวาง 
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.ชนทัต แขนสันเทียะ ด.ช.กิตตพิฒัน� กรสําโรง ด.ช.นัฐภรณ� หากําป�ง ด.ช.พากร รกังาม ด.ช.ภูรณัิฐ จรงิสนัเทียะ    ด.ช.ชนทตั แขนสันเทียะ ด.ช.กิตติพฒัน� กรสําโรง ด.ช.นัฐภรณ� หากําป�ง ด.ช.พากร รกังาม ด.ช.ภรูณิฐั จรงิสันเทียะ 
  ด.ช.ลัทธพล แซ�ต้ัง ด.ช.ภูวดล มอญสันเทียะ ด.ช.จิรภัทร รักษากูล ด.ช.ก�องภพ คําผง   ด.ช.ลัทธพล แซ�ต้ัง ด.ช.ภูวดล มอญสันเทียะ ด.ช.จิรภัทร รักษากูล ด.ช.ก�องภพ คําผง 
  ด.ช.อิสรานุวัฒน� ทองอร�าม ด.ช.ธีรพล ตันเจริญ  ด.ช.อิสรานุวัฒน� ทองอร�าม ด.ช.ธีรพล ตันเจริญ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  ด.ญ.จิรนันท�  บุญเกิด, ด.ญ.อนันญาภรณ�  จันทร, ด.ญ.นันรญา  ท�าฉลาด, ด.ญ.วรวรรณ  เล่ือนสันเทียะ,     ด.ญ.จิรนันท�  บุญเกิด, ด.ญ.อนันญาภรณ�  จันทร, ด.ญ.นันรญา  ท�าฉลาด, ด.ญ.วรวรรณ  เล่ือนสันเทียะ,   
  ด.ญ.ปาริฉัตต�  เชียงสันเทียะ, ครูไกรพล วอนอก, ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว, ครูจิรฐา จําลองตะคุ,   ด.ญ.ปาริฉัตต�  เชียงสันเทียะ, ครูไกรพล วอนอก, ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว, ครูจิรฐา จําลองตะคุ, 

  ด.ญ.เกศนีิ ลอยฟ�า, ด.ญ.สนิุษา หมอปะคาํ, ด.ญ.วชิญาดา นุ�มขุนทด, ด.ญ.อจัฉราพร รุ�งเรอืง, ด.ญ.ศศวิภิา  ประทุม ด.ญ.เกศินี ลอยฟ�า, ด.ญ.สนิุษา หมอปะคํา, ด.ญ.วชิญาดา นุ�มขุนทด, ด.ญ.อจัฉราพร รุ�งเรือง, ด.ญ.ศศวิภิา  ประทมุ
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา ด.ช.เอกสิทธ์ิ  ดานขุนทด, ด.ช.พิรุณ  กาบกลางดอน, ด.ญ.ภัคจิรา  บุญมา, ด.ญ.พัณณิตา  ฉอสันเทียะ, ด.ช.เอกสิทธ์ิ  ดานขุนทด, ด.ช.พิรุณ  กาบกลางดอน, ด.ญ.ภัคจิรา  บุญมา, ด.ญ.พัณณิตา  ฉอสันเทียะ, 
  ด.ญ.สุชานันท�  พินธะ, ด.ญ.ชญานิศ  พูนสวัสดิ์, ด.ญ.อารีรัตน�  พรมเสนา, ด.ญ.อริสา  ดีสันเทียะ,   ด.ญ.สุชานันท�  พินธะ, ด.ญ.ชญานิศ  พูนสวัสด์ิ, ด.ญ.อารีรัตน�  พรมเสนา, ด.ญ.อริสา  ดีสันเทียะ, 
  ด.ญ.สุริวรรณ  เชิดเพชรรัตน�, ด.ญ.นภารัตน�  พ�วงกลาง, ด.ญ.ชวิศา  มาลา, ด.ญ.จารุวรรณ  แก�ววิชัย,    ด.ญ.สุริวรรณ  เชิดเพชรรัตน�, ด.ญ.นภารัตน�  พ�วงกลาง, ด.ญ.ชวิศา  มาลา, ด.ญ.จารุวรรณ  แก�ววิชัย,  

  ด.ญ.วริศรา  โค�งสําโรง, ด.ช.ณลาธร  เพ็ญบุญ, ด.ช.อชิวรกันต�  ดูสันเทียะ  ด.ญ.วริศรา  โค�งสําโรง, ด.ช.ณลาธร  เพ็ญบุญ, ด.ช.อชิวรกันต�  ดูสันเทียะ
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา      ด.ช.กลวชัร สนพลกรงั, ด.ช.ก�องภพ ฉิมสันเทียะ, ด.ช.กฤษนัย แสงสายออ, ด.ช.ภูวดล บอขุนทด, ด.ช.ทฤษฎี  กันทะต๋ัน,ด.ช.กลวัชร สนพลกรัง, ด.ช.ก�องภพ ฉมิสันเทียะ, ด.ช.กฤษนัย แสงสายออ, ด.ช.ภวูดล บอขุนทด, ด.ช.ทฤษฎี  กันทะต๋ัน,

   ด.ช.กวีกานต�  โฉสูงเนิน,ด.ช.ปฏิภาณ  พึ่งสันเทียะ, ด.ช.จักรพรรดิ์  รถสี,  ด.ช.ภาณุพงศ�  พิทักษ�,    ด.ช.กวีกานต�  โฉสูงเนิน,ด.ช.ปฏิภาณ  พึ่งสันเทียะ, ด.ช.จักรพรรดิ ์ รถส,ี  ด.ช.ภาณุพงศ�  พิทักษ�, 
  ด.ช.ศุภชัย  ฉอสันเทียะ, ด.ช.กฤษณะ  แก�นสันเทียะ   ด.ช.ศุภชัย  ฉอสันเทียะ, ด.ช.กฤษณะ  แก�นสันเทียะ 

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   ด.ญ.สายสุดา  สรสิทธ์ิ  ด.ญ.นันธญา  หมอปะคํา  ด.ญ.สุชาวลี  แสนพรมราช  ด.ญ.กฤติยาณี  ป��นโคกกรวด     ด.ญ.สายสุดา  สรสิทธ์ิ  ด.ญ.นันธญา  หมอปะคํา  ด.ญ.สุชาวลี  แสนพรมราช  ด.ญ.กฤติยาณี  ป��นโคกกรวด  

  ครทิูนกร  รวมภักด ี ผอ.ไพทูลย�  จกัรแก�ว  ครธูราภรณ�  ขันบํารงุ  ด.ญ.กชกร  แสงรอด  ด.ญ.ปพชิญา  ดษุณยี�    ครทิูนกร  รวมภกัดี  ผอ.ไพทูลย�  จกัรแก�ว  ครูธราภรณ�  ขันบํารุง  ด.ญ.กชกร  แสงรอด  ด.ญ.ปพิชญา  ดษุณีย�  
  ด.ญ.จิณัฐดา  สงแก�ว  ด.ญ.สุพัตตรา  พิมพ�อักษร    ด.ญ.จิณัฐดา  สงแก�ว  ด.ญ.สุพัตตรา  พิมพ�อักษร  

แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา     ด.ช.อดศิร  ไทยสําโรง  ด.ช.วชริพนัธ�  ติสันเทียะ  ด.ญ.อารสิา  บํารงุศลิป�  ด.ญ.ธารทิพย�  ผายแก�ว  ด.ญ.ศรตุา  ลายลวด  ด.ช.อดศิร  ไทยสําโรง  ด.ช.วชริพนัธ�  ติสันเทียะ  ด.ญ.อาริสา  บาํรุงศลิป�  ด.ญ.ธารทิพย�  ผายแก�ว  ด.ญ.ศรตุา  ลายลวด  

  ด.ญ.กัญญรัตน�   พลโยธา  ด.ญ.อรสิา  เพยีซ�าย  ด.ญ.ศศภิา  นธิรมย�  ด.ญ.เมณกิา  มณฑา  ด.ญ.จุไรลักษณ�  บอนขุนทด   ด.ญ.กญัญรตัน�   พลโยธา  ด.ญ.อรสิา  เพยีซ�าย  ด.ญ.ศศภิา  นธิรมย�  ด.ญ.เมณิกา  มณฑา  ด.ญ.จุไรลักษณ�  บอนขุนทด 

  ด.ญ.พิมพ�วไิล  ชดิพังเทียม  ด.ญ.รตันาภรณ�  รายสันเทียะ ด.ญ.วนิดา  พนูม�วง  ด.ช.อนาวนิ  ทําโย ด.ช.แสงตะวนั  มีชาํนาญ   ด.ญ.พมิพ�วไิล  ชดิพงัเทยีม  ด.ญ.รตันาภรณ�  รายสันเทียะ ด.ญ.วนดิา  พนูม�วง  ด.ช.อนาวิน  ทําโย ด.ช.แสงตะวัน  มชีาํนาญ  

แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา  ด.ช.พรรษกรณ�  รักษากูล  ด.ช.กฤษณพงษ�  สารเงิน  ด.ช.ศรัณยพงษ�  เตยพุดซา  ด.ช.ยศกร  ศรีจันหอม    ด.ช.พรรษกรณ�  รักษากูล  ด.ช.กฤษณพงษ�  สารเงิน  ด.ช.ศรัณยพงษ�  เตยพุดซา  ด.ช.ยศกร  ศรีจันหอม  

  ด.ช.เจษฎา  เวียนสันเทียะ  ด.ช.อนันดา  บุญมา  ด.ช.ณัฐพงษ�  ภูเต�าทอง  ด.ช.ศุภโชค  ฉอสันเทียะ    ด.ช.เจษฎา  เวียนสันเทียะ  ด.ช.อนันดา  บุญมา  ด.ช.ณัฐพงษ�  ภูเต�าทอง  ด.ช.ศุภโชค  ฉอสันเทียะ  
  ด.ช.โอโน�  นพคุณ  ด.ช.เจษฎาพร  แสนโคตร ด. .. น  น ุ  ด.ช.โอโน  นพคุณ  ด
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา ด.ญ.เครือวัลย� แก�วศรี  ด.ญ.ปาริชาติ สมนึก ด.ญ.พัชรีพร ผ�องสันเทียะ ด.ญ.กัลยารัตน� เชินขุนทด  ด.ญ.เครือวัลย� แก�วศร ี ด.ญ.ปาริชาติ สมนึก ด.ญ.พัชรีพร ผ�องสันเทียะ ด.ญ.กัลยารัตน� เชินขุนทด 

  ครเูพชสวสัดิ ์สร�ายดอกจกิ ผู�อาํนวยการไพทูลย�  จักรแก�ว  ครกูาญจนา ธรรมวฐิาน   ด.ญ.บุษยมาศ  ปอสันเทียะ   ครเูพชสวัสด์ิ สร�ายดอกจิก ผู�อาํนวยการไพทูลย�  จกัรแก�ว  ครกูาญจนา ธรรมวฐิาน   ด.ญ.บุษยมาศ  ปอสันเทียะ   
  ด.ญ.นภัสวรรณ นาชัยเริ่ม  ด.ญ.ธิชาดา   ศิริการ  ด.ญ.สิริรักษ� ประเสริฐสกุลไชย   ด.ญ.นภัสวรรณ นาชัยเริ่ม  ด.ญ.ธิชาดา   ศิริการ  ด.ญ.สิริรักษ� ประเสริฐสกุลไชย 

แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.วโรดม คงธะเวช ด.ช.ศักรินทร� ติสันเทียะ ด.ญ.สุพัตรา สนธิรัมย� ด.ญ.รุ�งเพชร  ป��นสันเทียะ   ด.ช.วโรดม คงธะเวช ด.ช.ศักรินทร� ติสันเทียะ ด.ญ.สุพัตรา สนธิรัมย� ด.ญ.รุ�งเพชร  ป��นสันเทียะ 
  ด.ญ.พรไพริน ทวีฤทธ์ิ  ด.ญ.ธนัญญา คําไพล ด.ญ.พลอยพรรณ ช�อนทอง ด.ญ.สุพรรณิการ� เจ็ดศร    ด.ญ.พรไพริน ทวีฤทธิ ์ ด.ญ.ธนัญญา คําไพล ด.ญ.พลอยพรรณ ช�อนทอง ด.ญ.สุพรรณิการ� เจ็ดศร  

  ด.ญ.ธนพรณ� สีมา ด.ญ.กรรณิการ�  เดือนสันเทียะ  ด.ญ.ไอลดา นาคขุนทด  ด.ญ.กชกร โฉสูงเนิน   ด.ญ.ธนพรณ� สีมา ด.ญ.กรรณิการ�  เดือนสันเทียะ  ด.ญ.ไอลดา นาคขุนทด  ด.ญ.กชกร โฉสูงเนิน 

  ด.ช.เสถียรพงษ� พลีสัตย�  ด.ช.ภูวดล  พูนทาทอง    ด.ช.เสถียรพงษ� พลีสัตย�  ด.ช.ภูวดล  พูนทาทอง  
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.วุฒิภัทร ทองนาค  ด.ช.ดํารงฤทธิ์  ขานสันเทียะ  ด.ช.กิตติพงษ�  ได�พร ด.ช.กฤษกร  เรืองแจ�มจันทร�     ด.ช.วุฒิภัทร ทองนาค  ด.ช.ดํารงฤทธ์ิ  ขานสันเทียะ  ด.ช.กิตติพงษ�  ได�พร ด.ช.กฤษกร  เรืองแจ�มจันทร�  
  ด.ช.ณัฏฐกรณ� หงส�สําโรง ด.ช.วรเมธ เกยนอก  ด.ช.กิตติศักดิ์ บัวโค�ง  ด.ช.ธนากร  แสนโคตร    ด.ช.ณัฏฐกรณ� หงส�สําโรง ด.ช.วรเมธ เกยนอก  ด.ช.กิตติศักด์ิ บัวโค�ง  ด.ช.ธนากร  แสนโคตร  

  ด.ช.กิตติพงศ� ฤทธิรงค�  ด.ช.สิปปกร  ป�ตตาเทศา  ด.ช.รุจดนัย ชิดพังเทียม  ด.ช.กิตติพงศ� ฤทธิรงค�  ด.ช.สิปปกร  ป�ตตาเทศา  ด.ช.รุจดนัย ชิดพังเทียม

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา      ด.ญ.จีราพรรณ  แดขุนทด ด.ญ.กานต�ธีรา  หวงัหยิบกลาง  ด.ญ.แพรทิพย�   ศรวีฒันพันธ�  ด.ญ.นรนิทร�  บนิสันเทยีะ  ด.ญ.จรีาพรรณ  แดขุนทด ด.ญ.กานต�ธรีา  หวังหยิบกลาง  ด.ญ.แพรทิพย�   ศรวีฒันพันธ�  ด.ญ.นรนิทร�  บนิสันเทียะ  
  ด.ญ.ป�ยนันท�  รอดสันเทียะ  ครธีูรศกัดิ ์ อาจผักป�ง  ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว  ครชูมษร หันชัยโชต ิ ด.ญ.ศรินิภา  ควบขุนทด  ด.ญ.ป�ยนันท�  รอดสันเทียะ  ครธูรีศกัด์ิ  อาจผักป�ง  ผอ.ไพทูลย�  จกัรแก�ว  ครชูมษร หนัชัยโชติ  ด.ญ.ศรินิภา  ควบขุนทด
  ด.ญ.เขมิกา  รัตนไพศาล  ด.ญ.ศิริทิพย�  กล่ินขจร  ด.ญ.สุธาศิณี  คําสูงเนิน  ด.ญ.วรัณญา  นพคุณ  ด.ญ.เขมิกา  รัตนไพศาล  ด.ญ.ศิริทิพย�  กล่ินขจร  ด.ญ.สุธาศิณี  คําสูงเนิน  ด.ญ.วรัณญา  นพคุณ
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา     ด.ช.เจษฎา  สินโท  ด.ช.ภูมิเพชร  รกัษากลุ  ด.ญ.ชตุมิา ฝอดสูงเนิน  ด.ญ.ชนญัธิดา ชาตเิช้ือ  ด.ญ.เบญญาดา  เสนาเนียร ด.ช.เจษฎา  สินโท  ด.ช.ภมิูเพชร  รกัษากุล  ด.ญ.ชุติมา ฝอดสูงเนิน  ด.ญ.ชนัญธดิา ชาติเช้ือ  ด.ญ.เบญญาดา  เสนาเนียร  

  ด.ญ.สุวภัทร  ฉอสันเทียะ ด.ญ.ชัชฏาภรณ�   พรมเสนา  ด.ญ.พรปวีณ�  รุ�งโรจน�  ด.ญ.ธนกมล  ธงสันเทียะ    ด.ญ.สุวภัทร  ฉอสันเทียะ ด.ญ.ชัชฏาภรณ�   พรมเสนา  ด.ญ.พรปวีณ�  รุ�งโรจน�  ด.ญ.ธนกมล  ธงสันเทียะ  
  ด.ญ.พรรณธิภา  นวนสันเทียะ  ด.ญ.ปนัดดา  โยพันดุง  ด.ช.สุทธิพงษ�  จงทัน  ด.ช.ภาคภูมิ  มีเงิน  ด.ญ.พรรณธิภา  นวนสันเทียะ  ด.ญ.ปนัดดา  โยพันดุง  ด.ช.สุทธิพงษ�  จงทัน  ด.ช.ภาคภูมิ  มีเงิน
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.ป�ยานุวฒัน�   โหมสันเทียะ  ด.ช.อคัรพล  มะโนสา  ด.ช.ณพล  วกิสันเทียะ  ด.ช.เจษฎาพงษ�  ตราหลวง     ด.ช.ป�ยานุวฒัน�   โหมสันเทียะ  ด.ช.อคัรพล  มะโนสา  ด.ช.ณพล  วกิสันเทียะ  ด.ช.เจษฎาพงษ�  ตราหลวง  
  ด.ช.ธีรพงษ�  บุญเชิด  ด.ช.ธนพนธ�  หึกขุนทด  ด.ช.ธนดล  ขดสันเทียะ  ด.ช.นันทวฒัน�  ชัยบุรมัย�  ด.ช.ภานรุตัน�  เคยีงสันเทียะ ด.ช.ธีรพงษ�  บุญเชดิ  ด.ช.ธนพนธ�  หึกขุนทด  ด.ช.ธนดล  ขดสันเทียะ  ด.ช.นันทวัฒน�  ชัยบุรมัย�  ด.ช.ภานุรตัน�  เคยีงสันเทียะ
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  ด.ญ.อรปรีญา หงษ� ทอง ด.ญ.ธนิกา พูนม�วง ด.ญ.ศิริลักษณ� เล็กสมบูรณ�วงศ�  ด.ญ.ตวงพร กรสําโรง    ด.ญ.อรปรีญา หงษ� ทอง ด.ญ.ธนิกา พูนม�วง ด.ญ.ศิริลักษณ� เล็กสมบูรณ�วงศ�  ด.ญ.ตวงพร กรสําโรง  
               ครอูบุลรตัน�  ทาณรงค� ผอ.ไพทูลย� จกัรแก�ว  ด.ญ.แววตา เทด ีด.ญ.อรวรรณ  หวงัเอือ้กลาง ด.ญ.ศริประภา จานนอก                ครอูบุลรัตน�  ทาณรงค� ผอ.ไพทูลย� จักรแก�ว  ด.ญ.แววตา เทดี ด.ญ.อรวรรณ  หวังเอือ้กลาง ด.ญ.ศริประภา จานนอก 

               ด.ญ.สุรพิชญา  สรวงนอก ด.ญ.ฐิตารีย� ถ่ัวสันเทียะ               ด.ญ.สุรพิชญา  สรวงนอก ด.ญ.ฐิตารีย� ถั่วสันเทียะ
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา ด.ญ.ชัญญานุช  เพ็ญบุญ ด.ญ.อรัชฌา  อยู�เจริญ ด.ญ.ศุภัชญา  สิทธิพรมมา ด.ญ.ฐิติกาญจน� เมนะรุจิ ด.ญ.ชัญญานุช  เพ็ญบุญ ด.ญ.อรัชฌา  อยู�เจริญ ด.ญ.ศุภัชญา  สิทธิพรมมา ด.ญ.ฐิติกาญจน� เมนะรุจ ิ

             ด.ช.สิทธิชาติ  หวินกําป�ง ด.ช.พงศภัค เต็งจังหรีด ด.ช.บุญฤทธิ์ เหขุนทด ด.ญ.ศิรประภา  บํารุงศิลป�              ด.ช.สิทธิชาติ  หวินกําป�ง ด.ช.พงศภัค เต็งจังหรีด ด.ช.บุญฤทธิ ์เหขุนทด ด.ญ.ศิรประภา  บํารุงศิลป� 
  ด.ญ.ภิญญาพัชญ�  เทียนสันเทียะ ด.ญ.วันวิสา พิมพ�ชวด ด.ญ.ณัฐกานต� แหมสันเทียะ  ด.ญ.ภิญญาพัชญ�  เทียนสันเทียะ ด.ญ.วันวิสา พิมพ�ชวด ด.ญ.ณัฐกานต� แหมสันเทียะ
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.พงศ�พณิช งามขุนทด ด.ช.อรรถพร เกษรพุด ด.ช.ธนโชติ  กะสันเทียะ ด.ช.ณัฐภูมิ  ผ�องสันเทียะ    ด.ช.พงศ�พณิช งามขุนทด ด.ช.อรรถพร เกษรพุด ด.ช.ธนโชติ  กะสันเทียะ ด.ช.ณัฐภูมิ  ผ�องสันเทียะ 
             ด.ช.อัศนัย  อ�างทอง ด.ช.ธนพงษ� ศรีเชียงหวาง ด.ช วรากร ปลีกลาง ด.ช.วรฤทธ์ิ ศรีสุข ด.ช.ปรมินทร� พางาม              ด.ช.อัศนัย  อ�างทอง ด.ช.ธนพงษ� ศรีเชียงหวาง ด.ช วรากร ปลีกลาง ด.ช.วรฤทธิ ์ศรีสุข ด.ช.ปรมินทร� พางาม 

              ด.ช.อดิศร ปานเรือง              ด.ช.อดิศร ปานเรือง
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  ด.ญ.แพรพรรณ  หนุนชาติ  ด.ญ.กมลลักษณ�  ดูสันเทียะ  ด.ญ.วีรยา  งามขุนทด  ครูปฐมพงษ�  พรพิพัฒน�    ด.ญ.แพรพรรณ  หนุนชาติ  ด.ญ.กมลลักษณ�  ดูสันเทียะ  ด.ญ.วีรยา  งามขุนทด  ครูปฐมพงษ�  พรพิพัฒน�  
  ผอ.ไพทูลย� จักรแก�ว  ครูปรางทิพย�  เวียนขุนทด เด็กญิงอารีญา  โคตรชาลี  ด.ญ.สายน้ําผ้ึง  สมสาร�    ผอ.ไพทูลย� จักรแก�ว  ครูปรางทิพย�  เวียนขุนทด เด็กญิงอารีญา  โคตรชาลี  ด.ญ.สายน้ําผ้ึง  สมสาร�  
  ด.ญ.กัยกาญจน�  วงค�กลม  ด.ญ.กัยกาญจน�  วงค�กลม
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา ด.ญ.สุภาพร  เอี่ยมทอง  ด.ญ.วริศรา  นาคขุนทด   ด.ญ.ชลธิชา  เทดี ด.ช.อรรถพล  แฟสันเทียะ  ด.ญ.สุภาพร  เอี่ยมทอง  ด.ญ.วริศรา  นาคขุนทด   ด.ญ.ชลธิชา  เทดี ด.ช.อรรถพล  แฟสันเทียะ  
  ด.ญ.สุภาพร  นวนสันเทียะ  ด.ญ.วิรัญญา  มาลา  ด.ญ.อัยระดา  บุญแสน ด.ญ.กมลชนก  ภูผาพลอย  ด.ญ.สุภาพร  นวนสันเทียะ  ด.ญ.วิรัญญา  มาลา  ด.ญ.อัยระดา  บุญแสน ด.ญ.กมลชนก  ภูผาพลอย
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   ด.ช.ภานุเดช  มุ�งพันกลาง  ด.ช.ธนกร  คนสันเทียะ  ด.ช.ศุภวิชญ�  ชนะภัย  ด.ช.ณัฐวุฒิ  ดีหม่ืนไวย�     ด.ช.ภานุเดช  มุ�งพันกลาง  ด.ช.ธนกร  คนสันเทียะ  ด.ช.ศุภวิชญ�  ชนะภัย  ด.ช.ณัฐวุฒ ิ ดีหม่ืนไวย�  
  ด.ช.สุรเชษฐ�  คล�ายสุบรรณ  ด.ช.คมกฤต  ปกสันเทียะ ด.ช.ณัฐดนัย  ดานขุนทด  ด.ช.ศุภวิชญ�  หวังล�อมกลาง    ด.ช.สุรเชษฐ�  คล�ายสุบรรณ  ด.ช.คมกฤต  ปกสันเทียะ ด.ช.ณัฐดนัย  ดานขุนทด  ด.ช.ศุภวิชญ�  หวังล�อมกลาง  
  ด.ช.สุรเชษฐ�  ปอสันเทียะ  ด.ช.สุรเชษฐ�  ปอสันเทียะ

โรงเรียนพระทองคําวิทยาโโรงเรียนพกกโพธ์ิ โฟกัส42
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา น.ส.ขวญัจิรา  ชายคาํ น.ส.วไิลวรรณ  หมอประคาํ  น.ส.ชลธิชา  ถามะพันธ�  น.ส.ภทัรธิดา  สมวงค�  น.ส.พัชราภรณ�  อนิทร�ปะคาํน.ส.ขวัญจริา  ชายคํา น.ส.วไิลวรรณ  หมอประคํา  น.ส.ชลธิชา  ถามะพันธ�  น.ส.ภัทรธิดา  สมวงค�  น.ส.พชัราภรณ�  อนิทร�ปะคาํ
    ครูสาวิตรี  ป��นทุมา  ผู�อํานวยการ ไพทูลย�  จักรแก�ว  ครูภาวินีย�  เดชครุธ น.ส.วราภรณ�  เก�งกลางดอน      ครูสาวิตร ี ป��นทุมา  ผู�อํานวยการ ไพทูลย�  จักรแก�ว  ครูภาวินีย�  เดชครุธ น.ส.วราภรณ�  เก�งกลางดอน  

  น.ส.มะลิวรรณ�  ดีหม่ืนไวย�  น.ส.นิรมล  ตีบสันเทียะ น.ส.สุพัตรา  อยู�สันเทียะ น.ส.ศศิวิมล  ชัยบุรัมย�  น.ส.มะลิวรรณ�  ดีหม่ืนไวย�  น.ส.นิรมล  ตีบสันเทียะ น.ส.สุพัตรา  อยู�สันเทียะ น.ส.ศศิวิมล  ชัยบุรัมย�
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา   น.ส.ขวัญศิริ  จันพุดซา  น.ส.พรทิพย�  จ�าสูงเนิน  น.ส.ศิวา  หนูทอง  น.ส.นิศารัตน�  เปคอนสาร    น.ส.ขวัญศิร ิ จันพุดซา  น.ส.พรทิพย�  จ�าสูงเนิน  น.ส.ศิวา  หนูทอง  น.ส.นิศารัตน�  เปคอนสาร  

  น.ส.อภิญญา  ติมสันเทียะ  น.ส.กนกวรรณ  แป�นพุทรา  น.ส.ศิริลักษณ�  ชอบสงวน  น.ส.วิพาดา  คุ�มกลาง     น.ส.อภิญญา  ติมสันเทียะ  น.ส.กนกวรรณ  แป�นพุทรา  น.ส.ศิริลักษณ�  ชอบสงวน  น.ส.วิพาดา  คุ�มกลาง   
  น.ส.ปรินดา  พูลทองคํา  น.ส.แพรวพลอย  บุญเชิด  น.ส.ดาราวดี  กรมแสง  น.ส.ปพิชญา  สุขขุนทด   น.ส.ปรินดา  พูลทองคํา  น.ส.แพรวพลอย  บุญเชิด  น.ส.ดาราวดี  กรมแสง  น.ส.ปพิชญา  สุขขุนทด 

  น.ส.กัญญารัตน�  แดงพันธ�โพ  น.ส.อภิสร  เศษโคกสูง  น.ส.ศศิวิมล  บุญมา    น.ส.กัญญารัตน�  แดงพันธ�โพ  น.ส.อภิสร  เศษโคกสูง  น.ส.ศศิวิมล  บุญมา  

แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   น.ส.ป�ยวรรณ  ฤทธิรงค�  น.ส.สิริลักษณ�  พิทักษ�  น.ส.สิรินันท� สุวรรณแก�ว น.ส.ณัฐพร  แซ�โคว�     น.ส.ป�ยวรรณ  ฤทธิรงค�  น.ส.สิริลักษณ�  พิทักษ�  น.ส.สิรินันท� สุวรรณแก�ว น.ส.ณัฐพร  แซ�โคว�  
  นายจักรภัทร  รอดพังเทียม  นายภาคิน  ตัดพุดซา  นายภาณุวัฒน�  ศรีเมือง  น.ส.กัญญารัตน�  หมีโฮ    นายจักรภัทร  รอดพังเทียม  นายภาคิน  ตัดพุดซา  นายภาณุวัฒน�  ศรีเมือง  น.ส.กัญญารัตน�  หมีโฮ  

  น.ส.กิตติมา  ศรีกําป�ง  น.ส.วิลาวรรณ  ช�างน้ํา  น.ส.ติลาภา  เสนากลาง  น.ส.กิตติมา  ศรีกําป�ง  น.ส.วิลาวรรณ  ช�างน้ํา  น.ส.ติลาภา  เสนากลาง

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   น.ส.ธิญาดา  ก่ิงนอก  น.ส.ณัฐณิชา  มณีเขียว น.ส.วันวิสาข�  มันทะนะ  น.ส.ทิพย�มนดา  เกตกลางดอน     น.ส.ธิญาดา  ก่ิงนอก  น.ส.ณัฐณิชา  มณีเขียว น.ส.วันวิสาข�  มันทะนะ  น.ส.ทิพย�มนดา  เกตกลางดอน  

  น.ส.แสงเดอืน  รกับุญ  น.ส.กวสิรา  แคงสันเทียะ  ผอ.ไพทูลย� จกัรแก�ว  ครสุูทัศน�  ไชยป�ดชา น.ส.วไิลวลัย� วนัทอง   น.ส.แสงเดือน  รกับุญ  น.ส.กวิสรา  แคงสันเทียะ  ผอ.ไพทูลย� จกัรแก�ว  ครูสทัุศน�  ไชยป�ดชา น.ส.วไิลวลัย� วนัทอง 
  น.ส.ภัทรศร สุคนธา น.ส.วรนุช ติสันเทียะ น.ส.กนกพร กรองกลางดอน น.ส.สุมินตรา งาสันเทียะ                        น.ส.ภัทรศร สุคนธา น.ส.วรนุช ติสันเทียะ น.ส.กนกพร กรองกลางดอน น.ส.สุมินตรา งาสันเทียะ                      
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา     ครูฉะอ�อน  แป�นทองหลาง  นายศภุกิจ  แกดสันเทยีะ  น.ส.ลลิตา  มีเงนิ  น.ส.ป�ยนุช  นามกิง  น.ส.ปวณีา  สระพมิ  ครฉูะอ�อน  แป�นทองหลาง  นายศุภกิจ  แกดสันเทียะ  น.ส.ลลิตา  มเีงิน  น.ส.ป�ยนุช  นามกิง  น.ส.ปวีณา  สระพมิ  

  น.ส.จตินาถ  สว�างภพ  น.ส.สาวกิา  รุ�งสันเทยีะ  น.ส.พยิดา  ใจคุ�มเก�า  น.ส.พชิญา  โฉสูงเนิน  น.ส.จีรนันท�  เตือนกฤษณพงศ�   น.ส.จตินาถ  สว�างภพ  น.ส.สาวิกา  รุ�งสันเทียะ  น.ส.พยิดา  ใจคุ�มเก�า  น.ส.พชิญา  โฉสูงเนนิ  น.ส.จรีนนัท�  เตือนกฤษณพงศ� 
     น.ส.รจิุรา  โค�งสําโรง  น.ส.ทิพย�เนตร  ศรบุีญ  น.ส.วรารนิทร�  ชอบจติต�  น.ส.ศรญัญา  เทีย่งโยธา  นายอดิศร  กางสันเทียะ น.ส.รจิุรา  โค�งสําโรง  น.ส.ทิพย�เนตร  ศรบีญุ  น.ส.วรารินทร�  ชอบจติต�  น.ส.ศรญัญา  เท่ียงโยธา  นายอดิศร  กางสันเทียะ
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   นายวชิรวิทย�  ทรัพย�เฉลิม  นายพีรบูรณ�  เกษทองมา  นายนนทนันท�  ราศี  นายธนากร  ป��นสันเทียะ     นายวชิรวิทย�  ทรัพย�เฉลิม  นายพีรบูรณ�  เกษทองมา  นายนนทนันท�  ราศี  นายธนากร  ป��นสันเทียะ  
  นายธีรวฒัน�  โตทะเล  นายณฐัวฒัน�  สุรนิทร�  นายอาคม  สมวงค�  นายฆรีากรณ�  พงิสนัเทียะ  นายปภพ  ใจหาญ    นายธีรวฒัน�  โตทะเล  นายณัฐวฒัน�  สุรนิทร�  นายอาคม  สมวงค�  นายฆีรากรณ�  พงิสันเทียะ  นายปภพ  ใจหาญ  

  นายเมธาพัฒน�  ศิลป�นอก  นายสาธิต  เวินขุนทด  นายศรันย�  เปล�งสันเทียะ     นายอภิชาต  ติสันเทียะนเทยะ     ายอภชา   ะปลงสนเทยะ     นายอภชาต  ตสนเทยะ
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ� ชาวฟ�า - แดง

ประจําป�การศึกษา 2563
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  น.ส.เบญจมาภรณ�  รักษากูล, น.ส.ศิริขวัญ  เทดี, น.ส.อุษณีย�  สุนทร, น.ส.สุปรียา  เวกสันเทียะ,   น.ส.เบญจมาภรณ�  รักษากูล, น.ส.ศิริขวัญ  เทดี, น.ส.อุษณีย�  สุนทร, น.ส.สุปรียา  เวกสันเทียะ, 
  นายเกียรติศักดิ์  เช่ืองสุวรรณ�, ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว, ครูเลิศวรรธน�  โคตจันทา,นายชาคริต  มาใหญ�,   นายเกียรติศักด์ิ  เชื่องสุวรรณ�, ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว, ครูเลิศวรรธน�  โคตจันทา,นายชาคริต  มาใหญ�, 
  น.ส.ปนัดดา  มีเงิน, น.ส.ธิตยา  แก�วโยธา, น.ส.ดาราวตรี  จันทร�กลาง, น.ส.อภิญญา พุขุนทด  น.ส.ปนัดดา  มีเงิน, น.ส.ธิตยา  แก�วโยธา, น.ส.ดาราวตรี  จันทร�กลาง, น.ส.อภิญญา พุขุนทด
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวาแถวที ่2  จากซ�ายไปขวา นายอิทธิฟู  คํ่าคูณ, นายไชยวัฒน�  กะสันเทียะ, น.ส.ชฎาพร  ป�ตตาทะนัง,น.ส.น้ําทิพย�  มีชํานาญ,  นายอิทธิฟ ู คํ่าคูณ, นายไชยวัฒน�  กะสันเทียะ, น.ส.ชฎาพร  ป�ตตาทะนัง,น.ส.น้ําทิพย�  มีชํานาญ, 

  น.ส.จิรภิญญา  อาบสุวรรณ�, น.ส.ปนัดดา  เกศศิริ, น.ส.สิราวรรณ ทํากิน, น.ส.ณิชกานต� ต้ังสันเทียะ,   น.ส.จิรภิญญา  อาบสุวรรณ�, น.ส.ปนัดดา  เกศศิร,ิ น.ส.สิราวรรณ ทํากิน, น.ส.ณิชกานต� ต้ังสันเทียะ, 
  น.ส.สิดารัตน�  ทองห�วย, น.ส.แววดาว  รุ�งสันเทียะ, น.ส.สุดารัตน�  มีกําป�ง,นายอาทิตย�  ขาวฉลาด,   น.ส.สิดารัตน�  ทองห�วย, น.ส.แววดาว  รุ�งสันเทียะ, น.ส.สุดารัตน�  มีกําป�ง,นายอาทิตย�  ขาวฉลาด, 

  นายสุวัฒน�  พลายสันเทียะ  นายสุวัฒน�  พลายสันเทียะ
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา      นายพรีภทัร  มอญสันเทยีะ, นายพงศพฒัน�  คงเจรญิ, นายกฤษณะ แร�สันเทยีะ,นายรพภัีทร  มอญสันเทยีะ, นายพีรภัทร  มอญสันเทียะ, นายพงศพัฒน�  คงเจรญิ, นายกฤษณะ แร�สันเทียะ,นายรพีภทัร  มอญสันเทียะ, 
  นายภูมพิฒัน�  วรโชติองิคนนท�, นายสรรพวตั  สะอาด, นายคมกรชิ  นามกิง,นายสราวฒุ ิ หาญจันอดั,   นายภูมพิฒัน�  วรโชตอิงิคนนท�, นายสรรพวัต  สะอาด, นายคมกริช  นามกิง,นายสราวุฒ ิ หาญจันอัด, 

  นายพรีพฒัน�  จงนอก, นายปรญิญา  แป�นพดุซา  นายพีรพฒัน�  จงนอก, นายปริญญา  แป�นพุดซา

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   น.ส.ศศิชา  โชสูงเนิน ,  น.ส.ปนัดดา   พัศศรษ� ,  น.ส.กัลยา   ประจิตร,  ผู�อํานวยการ ไพทูลย�    จักรแก�ว ,     น.ส.ศศิชา  โชสูงเนิน ,  น.ส.ปนัดดา   พัศศรษ� ,  น.ส.กัลยา   ประจิตร,  ผู�อํานวยการ ไพทูลย�    จักรแก�ว ,  

  ครูภุมรินทร�   ชมสันเทียะ,  น.ส. เกศกนก   สมวงค� , น.ส.ภัทรภร   ศรอินทร�,   น.ส.จุฬาลักษณ�   สัมมะลีลาด  ครูภุมรินทร�   ชมสันเทียะ,  น.ส. เกศกนก   สมวงค� , น.ส.ภัทรภร   ศรอินทร�,   น.ส.จุฬาลักษณ�   สัมมะลีลาด
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา     น.ส.อรทัย   ประจติร,  น.ส.นรศิรา   สีม�วง, น.ส.ศริกัิญญ�   เช่ืองสุวรรณ�, น.ส.อรนุช   มีเงนิ, น.ส.มัสยา   สร�อยสูงเนนิ,   น.ส.อรทัย   ประจติร,  น.ส.นริศรา   สีม�วง, น.ส.ศริกิญัญ�   เช่ืองสวุรรณ�, น.ส.อรนุช   มีเงิน, น.ส.มสัยา   สร�อยสูงเนิน,   

  น.ส.นรารตัน�   เทีย่งธนศกัด์ิ, น.ส.พัชราภรณ�  ทาระสุข,   น.ส.ณชิา   โป�ยขุนทด ,  น.ส.ชนนิกานต�  อสัินเทียะ ,    น.ส.นรารัตน�   เท่ียงธนศักด์ิ, น.ส.พชัราภรณ�  ทาระสุข,   น.ส.ณชิา   โป�ยขุนทด ,  น.ส.ชนนิกานต�  อสัินเทียะ ,  
  น.ส.ธัญยาภรณ�   เกินกลาง  น.ส.ธัญยาภรณ�   เกินกลาง
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา  น.ส.วีรภัทรา   ไขขุนทด ,  น.ส.ศุภามาศ   ป��นเฉย ,  น.ส.พัชราภา   แหมสันเทียะ, นายภานุวัฒน�   เลิศรักดี ,     น.ส.วีรภัทรา   ไขขุนทด ,  น.ส.ศุภามาศ   ป��นเฉย ,  น.ส.พัชราภา   แหมสันเทียะ, นายภานุวัฒน�   เลิศรักดี ,   

  นายภานุรุจ   พูลทองคํา ,  นายณัฐพล   อินทร�จํานงค� , น.ส.อินทิรา   พาวขุนทด ,    นายภานุรุจ   พูลทองคํา ,  นายณัฐพล   อินทร�จํานงค� , น.ส.อินทิรา   พาวขุนทด ,  

  น.ส.เบญจพร   ป��นสันเทียะ ,  นายภาณุรุจ   กลึงกลางดอน  น.ส.เบญจพร   ป��นสันเทียะ ,  นายภาณุรุจ   กลึงกลางดอน
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PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

PHRA THONG KHAM  WITTAYA SCHOOL

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา นางสาวอมิตา  จรงิสันเทียะ, นางสาวศศธิร  เผือกพงัเทียม, นางสาวศภัุคศริ ิ พระจนัทึก, นางสาววรรณภา  ไม�โคกสูง, นางสาวอมิตา  จรงิสันเทียะ, นางสาวศศิธร  เผอืกพงัเทียม, นางสาวศุภคัศริ ิ พระจนัทึก, นางสาววรรณภา  ไม�โคกสูง, 
  ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว, คณุครสุูเมธ ี เกษร, นางสาววารนิทร�  ปนูะอตุ, นางสาวนิจฉรา โพธ์ิศร,ี นางสาวประภัสสร  ดหีม่ืนไวย,    ผอ.ไพทลูย�  จักรแก�ว, คณุครสุูเมธี  เกษร, นางสาววารินทร�  ปนูะอตุ, นางสาวนิจฉรา โพธิศ์ร,ี นางสาวประภัสสร  ดีหม่ืนไวย,  

  นางสาวสรญัญา  อมฤกษ�  นางสาวสรัญญา  อมฤกษ�
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา   นางสาวพัตรพิมล  อวบสันเทียะ, นางสาวอานัชชา  บัวขาว, นางสาวพิไลวรรณ  ปองสันเทียะ,   นางสาวพัตรพิมล  อวบสันเทียะ, นางสาวอานัชชา  บัวขาว, นางสาวพิไลวรรณ  ปองสันเทียะ, 
  นายสุชาครีย�  ช�างทอง, นายณัฐพล  เกณฑ�ขุนทด,นายภัทรพล  รอดพังเทียม, นายอรรคพล  พิทักษ�,   นายสุชาครีย�  ช�างทอง, นายณัฐพล  เกณฑ�ขุนทด,นายภัทรพล  รอดพังเทียม, นายอรรคพล  พิทักษ�, 
  นายพัทธพล  พรมเสนา, นายมาวิน  คล�ายผึ้ง, นายพิเชฐ  คุ�มเขตต�, นางสาวชุติกาญจน�  เล่ือนสันเทียะ,   นายพัทธพล  พรมเสนา, นายมาวิน  คล�ายผ้ึง, นายพิเชฐ  คุ�มเขตต�, นางสาวชุติกาญจน�  เล่ือนสันเทียะ, 
  นางสาวอภิชญา  ดาบสันเทียะ  นางสาวอภิชญา  ดาบสันเทียะ

แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา   น.ส.มุฑิตา  หึกขุนทด  น.ส.วิยดา  ใจอ�อน  น.ส.อรัญญา  เกณฑ�สันเทียะ  ครูธีรนันท� เทดี   น.ส.มุฑิตา  หึกขุนทด  น.ส.วิยดา  ใจอ�อน  น.ส.อรัญญา  เกณฑ�สันเทียะ  ครูธีรนันท� เทดี
  ครูกฤษดา  ชาญวิจิตร  น.ส.ฉัตรวดี  เปล�งวัน  น.ส.สุชานรี  ชัยอาสา  น.ส.ภัณฑิรา  บุญวิจิตร    ครูกฤษดา  ชาญวิจิตร  น.ส.ฉัตรวด ี เปล�งวัน  น.ส.สุชานรี  ชัยอาสา  น.ส.ภัณฑิรา  บุญวิจิตร  

แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา   นายศราวุธ  เวชกามา  น.ส.ฐิติชญา อัครอุดมโชติ  น.ส.สุภาศินี  ศรีกําป�ง  น.ส.ณัฐธิดา  เพชรเสถียรชัย     นายศราวุธ  เวชกามา  น.ส.ฐิติชญา อัครอุดมโชติ  น.ส.สุภาศินี  ศรีกําป�ง  น.ส.ณัฐธิดา  เพชรเสถียรชัย   

  น.ส.รุ�งลัดดา  พะเดียงก่ิง  น.ส.เสาวลักษณ�  อ�อนมะลัง  น.ส.ทิพย�วรา  ชมช่ืน นายนิคม เทียวประสงค�  น.ส.รุ�งลัดดา  พะเดียงก่ิง  น.ส.เสาวลักษณ�  อ�อนมะลัง  น.ส.ทิพย�วรา  ชมช่ืน นายนิคม เทียวประสงค�
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   นายธานินทร�  เปล่ียนสันเทียะ  นายปารณวัฐ  ประเสริฐพงศ� นายชินภัทร  เคียงสันเทียะ                    นายธานินทร�  เปล่ียนสันเทียะ  นายปารณวัฐ  ประเสริฐพงศ� นายชินภัทร  เคียงสันเทียะ                 
     นายวชิร  แรตสันเทียะ  นายสุภชัย  ชอบช�าง  นายทิชานนท�  ฉอสันเทียะ นายขจรพล  แถวไธสง       นายวชิร  แรตสันเทียะ  นายสุภชัย  ชอบช�าง  นายทิชานนท�  ฉอสันเทียะ นายขจรพล  แถวไธสง  
         นายชัยสิทธ์ิ เวฬุวนารักษ�         นายชัยสิทธ์ิ เวฬุวนารักษ�
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  น.ส.นันธิยา  หวินสันเทียะ  น.ส.วันวิสาข�  กลางจอหอ  ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว  ครูสมพิศ  บัตรจัตุรัส    น.ส.นันธิยา  หวินสันเทียะ  น.ส.วันวิสาข�  กลางจอหอ  ผอ.ไพทูลย�  จักรแก�ว  ครูสมพิศ  บัตรจัตุรัส  

  น.ส.จินนารี  มีเงิน  น.ส.นารีรัตน�  งีสันเทียะ   น.ส.จินนารี  มีเงิน  น.ส.นารีรัตน�  งีสันเทียะ 
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา น.ส.บุญยาพร  ครูทําสวน  น.ส.กฤษติกา  ชิดสันเทียะ  น.ส.สุมาลี  สุริโย  น.ส.อภัสรา  เคียนสันเทียะ น.ส.บุญยาพร  ครูทําสวน  น.ส.กฤษติกา  ชิดสันเทียะ  น.ส.สุมาลี  สุริโย  น.ส.อภัสรา  เคียนสันเทียะ 
  น.ส.ณัฐิดา  เอมอ่ิม  น.ส.ทาริกา  แสนโน  น.ส.วลัยพรรณ  แจ�งสันเทียะ  น.ส.พิมลพรรณ  บมขุนทด    น.ส.ณัฐิดา  เอมอิ่ม  น.ส.ทาริกา  แสนโน  น.ส.วลัยพรรณ  แจ�งสันเทียะ  น.ส.พิมลพรรณ  บมขุนทด  

  น.ส.นฤมล  เถื่อนสันเทียะ  น.ส.นฤมล  เถื่อนสันเทียะ
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   นายวีรภัทร  โพธ์ิหัก  นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน  นายธนาธิป  ปกสันเทียะ  นายต�นสิงหา  ยางนอก     นายวีรภัทร  โพธิ์หัก  นายวัชรศักด์ิ  พอวังดอน  นายธนาธิป  ปกสันเทียะ  นายต�นสิงหา  ยางนอก  

  นายธราดล  ป�องพระราช  นายธนพล  กางสันเทียะ นายกิตติพัฒน�  นาคมะณี  นายธราดล  ป�องพระราช  นายธนพล  กางสันเทียะ นายกิตติพัฒน�  นาคมะณี
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  น.ส.กัลยารัตน�  กรมแสง,  น.ส.สุดารัตน�  นะรารัมย�,  น.ส.พรพิมล  ทองขาว,  ครูพัชรีย� ตะเคียนเกล้ียง,    น.ส.กัลยารัตน�  กรมแสง,  น.ส.สุดารัตน�  นะรารัมย�,  น.ส.พรพิมล  ทองขาว,  ครูพัชรีย� ตะเคียนเกล้ียง,  
                               ผู�อาํนวยการ ไพทูลย�  จกัรแก�ว, ครวูารณีุ  ป��นสันเทียะ, น.ส.ปลายเดือน ท่ังสันเทียะ, น.ส.จติราภรณ� บงสันเทียะ,                                   ผู�อาํนวยการ ไพทูลย�  จักรแก�ว, ครวูารุณ ี ป��นสันเทียะ, น.ส.ปลายเดือน ท่ังสันเทียะ, น.ส.จติราภรณ� บงสันเทียะ,    
                               น.ส.ธิติกาญจน�  กริ่งสันเทียะ                                น.ส.ธิติกาญจน�  กริ่งสันเทียะ 
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวาแถวที ่2  จากซ�ายไปขวา นายวราวุฒิ  มวยดี,  น.ส.ณัฐชา  ฉอสันเทียะ,  น.ส.สายธาร  สรสิทธ์ิ,  น.ส.มัณฑนา  แขนสันเทียะ,   นายวราวุฒ ิ มวยดี,  น.ส.ณัฐชา  ฉอสันเทียะ,  น.ส.สายธาร  สรสิทธ์ิ,  น.ส.มัณฑนา  แขนสันเทียะ,  
                               น.ส.สุดารัตน� ด�วงทอง,  น.ส.อริสา ขุนชาญโหมก,  น.ส.นันธิชา  อุดนอก,  น.ส.วราภรณ�  ใจหาญ,                                น.ส.สุดารัตน� ด�วงทอง,  น.ส.อริสา ขุนชาญโหมก,  น.ส.นันธิชา  อุดนอก,  น.ส.วราภรณ�  ใจหาญ, 

  น.ส.สุวนันท�  อังกุลดี, นายพัชรพล  ใจเท่ียง   น.ส.สุวนันท�  อังกุลดี, นายพัชรพล  ใจเท่ียง 
แถวท่ี 3  จากซ�ายไปขวาแถวที ่3  จากซ�ายไปขวา   นายพีรพล กาบกลางดอน,  นายธรพล นาคมณี,  นายเอกลักษณ�  วังสันเทียะ,  นายณัฐวุฒิ ขอพ่ึงกลาง ,                  นายพีรพล กาบกลางดอน,  นายธรพล นาคมณี,  นายเอกลักษณ�  วังสันเทียะ,  นายณัฐวุฒ ิขอพ่ึงกลาง ,               
                                นายพีรพล  ขานสันเทียะ,  นายภูรินทร�  มะเดื่อชุมพร,  นายบรรณวิชญ�  เพลงศรี                                นายพีรพล  ขานสันเทียะ,  นายภูรินทร�  มะเดื่อชุมพร,  นายบรรณวิชญ�  เพลงศรี
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แถวท่ี 1  จากซ�ายไปขวาแถวที ่1  จากซ�ายไปขวา  น.ส.ศิริพร  เหขุนทด , น.ส.จิราพร  ติสันเทียะ , คุณครูกมลทิพย�  ยันตะคุ , ผอ.ไพรทูลย�  จักรแก�ว ,   น.ส.ศิริพร  เหขุนทด , น.ส.จิราพร  ติสันเทียะ , คุณครูกมลทิพย�  ยันตะค ุ, ผอ.ไพรทูลย�  จักรแก�ว , 

           คุณครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน , น.ส.ภัทราพร  ใจชอบ , น.ส.ธิดาพร  มาขุนทด           คุณครูเยาวรัตน�  ทักสูงเนิน , น.ส.ภัทราพร  ใจชอบ , น.ส.ธิดาพร  มาขุนทด
แถวท่ี 2  จากซ�ายไปขวา แถวที ่2  จากซ�ายไปขวา นายภัทรพล  พางาม , นายศักดา  บริหารศาสตร� , นายภานุวัฒน�  รอดพังเทียม , นายดิสกุล  หึกขุนทด , นายภัทรพล  พางาม , นายศักดา  บริหารศาสตร� , นายภานุวัฒน�  รอดพังเทียม , นายดิสกุล  หึกขุนทด , 

          นายณรงค�ศักดิ์  ชํานาญกิจ , นายนิติพล  ชาญจอหอ , นายจิรานุวัฒน�  เข็มกําเนิด ,           นายณรงค�ศักด์ิ  ชํานาญกิจ , นายนิติพล  ชาญจอหอ , นายจิรานุวัฒน�  เข็มกําเนิด , 

  นายกําพล  ติสันเทียะ ,  นายอิทธิพล  มีเงิน  นายกําพล  ติสันเทียะ ,  นายอิทธิพล  มีเงิน
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