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นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ
รองผูอำนวยการสถานศึกษา

กลุมบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ
รองผูอำนวยการสถานศึกษา

กลุมบริหารงานวิชาการ

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ
ผูอำนวยการสถานศึกษา

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ
ผูอำนวยการสถานศึกษา

นายนิมณ  ทองนอก
รองผูอำนวยการสถานศึกษา

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

นายนิมณ  ทองนอก
รองผูอำนวยการสถานศึกษา

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวุฒิพงศ  ชูเสือหึง
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
กลุมบริหารงานอำนวยการ

นายวุฒิพงศ  ชูเสือหึง
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
กลุมบริหารงานอำนวยการ

ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผูอำนวยการสำนักการศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผูอำนวยการสำนักการศึกษา

นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ฝายการศึกษา

นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ฝายการศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ คือหนาที่หลักของโรงเรียน นักเรียนทุกคน
จะตองไดรับการดูแลใหเปนคนดี มีคุณธรรม รูจักใชความรู ความสามารถ และมีทักษะ
ชีวิตท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา เปนพลเมืองดีของประเทศชาติอยางเทาเทียมกัน            
 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกทุกคน 
ขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทาน ที่ไดมอบความไววางใจ สงบุตรหลานอันเปนที่รักยิ่ง 
ใหโรงเรียนไดดูแล ปลูกฝง ใหการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสมบูรณตาม
เจตนารมณของทาน”

                                                            จากใจผูอำนวยการ
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

การจัดกลยุทธเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เขมขนทุกระดับช้ัน

รูปแบบการจัดหองเรียนคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปนผูนำ
ทางวิชาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม กาวทัน
เทคโนโลยี บริหารงานในระดับมาตรฐานสากล 
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู
ชุมชน

วิสัยทัศน
กาวนำวิชาการ  บนพื้นฐานคุณธรรม

อัตลักษณ

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม
เปยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล

ปรัชญาการศึกษา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
 โดยการจัดการเรียนรูเพื่อมุงเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยใชโครงสรางหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่
เนนวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี

จำนวนผูเรียนหองละไมเกิน 35 คน
ครูที่ปรึกษา หองเรียนละ 2 คน
ม.ตน ระดับชั้นละ 6 หองเรียน 
ม.ปลาย ระดับชั้นละ 4 หองเรียน
จัดหองเรียนใหมทุกปการศึกษา
เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขนั
คัดผูเรียนที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ 1 หองเรียน 
ที่เหลือคละความสามารถทางวิชาการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามนโยบาย ทน.นครศรีธรรมราช 
และรูปแบบการจัดการเรียนรูอ่ืน ๆ 
ใหอิสระครูในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดใหนักเรียนชั้น ม.ปลาย ใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มวล.
จัดการเรียนรูนอกหองเรียนผานคายวิชาการและโครงการศึกษานอกสถานที่
ในกลุมสาระที่เปนจุดเนน

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามนโยบาย ทน.นครศรีธรรมราช 
และรูปแบบการจัดการเรียนรูอ่ืน ๆ 
ใหอิสระครูในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดใหนักเรียนชั้น ม.ปลาย ใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มวล.
จัดการเรียนรูนอกหองเรียนผานคายวิชาการและโครงการศึกษานอกสถานที่
ในกลุมสาระที่เปนจุดเนน
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การจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาครูและบุคลากร

การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

สงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน ใหบริการ internet หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุดอิเล็คโทรนิกส เปนตน
จัดติวเขมเขามหาวิทยาลัย โดยติวเตอรที่มีชื่อเสียง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมความสามารถของผูเรียนตามความถนัด เชน ดนตรี กีฬา โครงการ Petcharik 
Inspiration Camp เปนตน

จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและทักษะการปฏิบัติงานของครู
ท้ังโดยเทศบาลตนสังกัด และหนวยงานภายในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากร
จัดโครงการศึกษาดูงานทุกปการศึกษา
บำรุงขวัญและแบงปันกำลังใจใหบุคลากรทุกโอกาส

สังคมแหงความเทาเทียม - สังคมดี 
ไมมียาเสพตดิ
การจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน
เนน สะอาด ปลอดภัย
จัดสวัสดิการของนักเรียน โรงอาหาร 
ที่พักผอนอยางเหมาะสม

สังคมแหงความเทาเทียม - สังคมดี 
ไมมียาเสพตดิ
การจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน
เนน สะอาด ปลอดภัย
จัดสวัสดิการของนักเรียน โรงอาหาร 
ที่พักผอนอยางเหมาะสม
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การจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาครูและบุคลากร

การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

สงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน ใหบริการ internet หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุดอิเล็คโทรนิกส เปนตน
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จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและทักษะการปฏิบัติงานของครู
ท้ังโดยเทศบาลตนสังกัด และหนวยงานภายในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากร
จัดโครงการศึกษาดูงานทุกปการศึกษา
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ผลการจัดลำดับรางวัลระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560-2562

ม.3
ม.6

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2 1

ระดับชั้น
รางวัล

คะแนนรวม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ลำดับรายกลุมสาระ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
วิชา

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

เฉลี่ย

48.29

30.45

26.3

32.28

34.33

54.42

29.45

30.04

36.10

37.50

55.14

33.25

26.73

30.07

36.29

69.21

42.06

68.8

53.98

58.51

79.47

42.07

77.34

59.21

64.52

76.70

53.26

73.01

48.37

62.83

รวมผลงานทางวิชาการ ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
“กาวไปดวยกัน สูมาตรฐานเดียวกัน”

รวมผลงานทางวิชาการ ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
“กาวไปดวยกัน สูมาตรฐานเดียวกัน”

โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา ที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเดน ปการศึกษา 2562 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รวม 11 รางวัล จาก 11 ประเภทการจัดลำดับ

โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา ที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเดน ปการศึกษา 2562 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รวม 11 รางวัล จาก 11 ประเภทการจัดลำดับ
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1. นางสาวพิมพวรัญช   ตัณฑวัชน 2. นางสาวศรุตา   ชุมพงค
3. นางสาวจิณณพัต   สังขขาว 4. นายปุณณวิช   ทองหวาน
5. นางสาวทิตฐิตา   เดชแกว 6. นางสาวนงนภัส   พรหมแกว
7. นางสาวเพ็ญตระการ ทองเสน 8. นายนราวิชญ   พูนพนัง

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
ที่มีผลคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร เต็ม 100 คะแนน

1 2 3 4

5 6 7 8

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
วิชา

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

เฉลี่ย

49.25

34.70

28.31

24.53

29.37

33.23

47.31

35.16

31.41

30.72

30.51

35.02

42.21

35.70

29.20

25.41

29.20

32.34

70.85

51.58

46.66

61.07

54.35

56.90

65.96

46.96

46.88

71.25

46.67

55.54

62.35

50.13

46.53

61.39

48.39

53.76

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560-2562
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สรุปผลการแขงขัน
โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น  ปการศึกษา 2562

โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สรุปผลการแขงขัน
โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น  ปการศึกษา 2562

โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. เด็กชายกันตินันท  เสนอินทร ชนะเลิศ เหรียญทอง
 วิชาคณิตศาสตร
2. เด็กหญิงกาญจนศวีร  ศรีคราม รางวัลที่ 2 เหรียญทองแดง 
 วิชาสังคมศึกษา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญสุข รางวัลที่ 2 
 วิชาวิทยาศาสตร
4. เด็กชายภูริพัฒน  จิตเขมน รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 
 วิชาภาษาไทย
5. เด็กหญิงกัญญนันท  ทัศนวิสุทธิ์  รางวัลที่ 9 เหรียญทองแดง 
 วิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ไดรับรางวัล รางวัลที่ไดรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. นางสาวพนิดา  ชูชวย ชนะเลิศ เหรียญเงิน
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 วิชาสังคมศึกษา

นักเรียนที่ไดรับรางวัล รางวัลที่ไดรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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สรุปผลแขงขันทักษะทางวิชาการ  มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ  ครั้งที่ 11
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประจำป 2562   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สรุปผลแขงขันทักษะทางวิชาการ  มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ  ครั้งที่ 11
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2

3

4

5

6
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คัดลายมือภาษาไทย  ม.4 – ม.6)

กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  ม.1 – ม.3

กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  ม.4 – ม.6

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ  ม.4 – ม.6

วาดภาพระบายสี  ม.4 – ม.6

ทักษะทางคอมพิวเตอร  ม.4 – ม.6

โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1 – ม.3

นางสาวสิริวัลย  ยกทวน

เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณสุระ

นางสาวญาดา  ไผประเสริฐ

1. นายนนทพัทธ  วรรณโชติ

2. นายธนัทชนก  ศักด์ิพรหม

3. นายสุธาสิน  ต้ังจิรสกุล

1. นางสาวชนิสรา  เต็มนา

2. นางสาวศิลปศุภา  บุญเทียม

นายเมธาศักด์ิ  ทิพยกองลาศ

1. เด็กหญิงชุติกาญจน  คำพีระเมา

2. เด็กหญิงพลอยวริศรา  เพชรชูชวย

3. เด็กหญิง ป.ณัฎฐฑิฏา  พรหมนิล

นางสาวจันทนา  อินทรนิมิตร

นางสาวชนกมลย  คงยก

นางณัฐปภัสร  ผดุงกิจ

1. นายดุริยา  เย็นเอง

2. นางสาวมุกดา  สุวรรณมณี

นางพรพณา  มาถนอม

วาที่รอยตรีทัพพสาร  เพ็งสงค

นายปริญญา  จันทรชุม

1. นางกัญญะวีช  จันทรทอง

2. นางสาวธิภารัช  พูลสวัสดิ์

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทอง

รางวัลชมเชย

อันดับที่ 6

เหรียญทอง

อันดับที่ 11

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทอง

ที่ ชื่อ – กิจกรรม  ชั้นที่แขงขัน ชื่อ – สกุล  ผูเขาแขงขัน ผูควบคุม ผลการแขงขัน
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โครงงานคณิตศาสตร  ม.1– ม.3  

โครงงานคณิตศาสตร ม.4 – ม.6

โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6

โครงงานวิทยาศาสตร ม.4 – ม.6

โครงงานภาษาไทย  ม.1– ม.3 

การประกวดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาศาสตร  ไมกำหนดชวงช้ัน

1. เด็กหญิงศรุตา  ชุมพงศ
2. เด็กหญิงเพ็ญตระการ  ทองเสน
3. เด็กชายภูริ  โททอง
1. นายธนัช  เจริญยศ
2. นายพงศภัค  ห้ินจ้ิว
3. นางสาวทักษพร  เรืองรอง
1. นางสาวลักษิกา  ลอยชูศักด์ิ
2. นายภูริภัทร  ดำสี
3. นางสาวหรรษลักษณ  อามาตย
1. นายศุภลัคน  ติงสมิตร
2. นางสาววีรวรรณ  สุวรรณรัตน
3. นางสาวชนิษฎา  มีมาก
1. เด็กชายณัฐนันท  มงคล
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  ตันติศิวกุล
3. เด็กหญิงพรหมพร  เทพบุรี
นางสุภาวดี  นพพล

1. นางชูลีรัตน  รักสองหม่ืน
2. นางสุพรรษา  เหมทานนท

1. นางสาวสุปรียา  แปนทอง
2. นางสาวสิรินทรทิพย  ดวงประทุม

1. นายปณณธร  เลงเจริญ
2. นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

1. นายวิระ  กระจาย
2. นางวาสนาเขต  พิทักษจิตร

1. นางสาวพรทิพย  ภูศรีประสาท
2. นางมาลี  คุมวิริยะ

นายวุฒิพงศ  ชูเสือหึง

รางวัลชมเชย

อันดับท่ี 6
เหรียญทอง

อันดับท่ี 7
เหรียญเงิน

อันดับท่ี 9
เหรียญทอง

อันดับท่ี 10
เหรียญทอง

อันดับท่ี 6
เหรียญทอง

ชื่อ – กิจกรรม  ชั้นที่แขงขัน ชื่อ – สกุล  ผูเขาแขงขัน ผูควบคุม ผลการแขงขัน
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ผลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563  ระบบ TCAS63 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

10

เลขที่ ชื่อ - สกุล คณะ มหาวิทยาลัย
 1 นางสาวพิชญาณี  หอจันทร แพทยศาสตร มหิดล
 2 นางสาวลักษิกา  ลอยชูศักดิ์ แพทยศาสตร วลัยลักษณ
 3 นางสาวชมพูนุช   รัตนอุบล เภสัชศาสตร วลัยลักษณ
 4 นางสาวเบญจมาส   พรหมเมือง เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 5 นายจรัสรวี  ชวยเมือง เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 6 นายธรรศไท  ขุนอินทร เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 7 นางสาวณัฏฐฑิฎา  สาระมาศ เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 8 นางสาวนันทสินี  ทองบางพระ เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 9 นางสาวบุษยมาส  รมทองคำ เภสัชศาสตร มหิดล
 10 นางสาวประกายดาว  ดวงยาง เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 11 นางสาวปุญญพัฒน  มีบัว เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 12 นางสาวพิมพสุภา  พุทธรอด เภสัชศาสตร สงขลานครินทร
 13 นางสาวจารุวรรณ  บุญยาว พยาบาลศาสตร มหิดล
 14 นางสาวศรสวรรค  นาแขม พยาบาลศาสตร สงขลานครินทร
 15 นางสาวกุลวรางค  ดานสุคนธ พยาบาลศาสตร การพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
 16 นางสาวธัญชนก  รัตตะโน พยาบาลศาสตร มหิดล
 17 นางสาววนัสนันท  จันทรวดี พยาบาลศาสตร สงขลานครินทร
 18 นางสาวศศิธร  คำเลิศ พยาบาลศาสตร สงขลานครินทร
 19 นางสาวพิมพพัชชา  ไอสุวรรณ พยาบาลศาสตร การพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
 20 นางสาวมนัสชนก  จิตมนัส พยาบาลศาสตร สงขลานครินทร
 21 นางสาววิชราภรณ  สุตศิริ พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 22 นางสาวรดามณี  พับบำนาญ พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 23 นางสาวชยุดา   สงณรงค พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 24 นางสาวกนกพร  ละหุกาญจน พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นศ.
 25 นางสาวมัชธิการ  วาระสินธุ พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลทหารบก
 26 นายศุภฤกษ  มโหรสพ สหเวชศาสตร วลัยลักษณ
 27 นางสาวกัญญกุลณัช   คุณชล สหเวชศาสตร วลัยลักษณ
 28 นางสาวธนพร  ตั้งทวีวัฒนา สหเวชศาสตร ธรรมศาสตร
 29 นางสาวภัทรภร  ชัยสวัสดิ์ สหเวชศาสตร วลัยลักษณ
 30 นางสาววรศิกาล  สนิทใจ สหเวชศาสตร บูรพา
 31 นางสาวชนินาถ   นิลสาร เทคนิคการแพทย สงขลานครินทร
 32 นางสาวสรุตา  สุดภักดี เทคนิคการแพทย สงขลานครินทร
 33 นางสาวชลธิชา   ลาภจิตต กายอุปกรณ มหิดล
 34 นางสาวชนัสถนันท  เกลี้ยงทอง สาธารณสุขศาสตร ขอนแกน
 35 นางสาวรักษชนก  ชวยมณี สาธารณสุขศาสตร มหิดล
 36 นายณัชพล  เจนพาณิชพงศ สัตวแพทยศาสตร เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 37 นางสาวกชกร  คงมนต สัตวแพทยศาสตร เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 38 นางสาวพัชริดา  ชูศรี สัตวแพทยศาสตร สงขลานครินทร
 39 นายกฤษณ  จินวงศ วิศวกรรมศาสตร ธรรมศาสตร
 40 นายนนทพัทธ  หอยแกว วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร
 41 นายปยวัฒน   อภัยรัตน วิศวกรรมศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
 42 นายพลกฤตย  แซดาน วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
 43 นายนัฐวุฒิ  พิชัยกาล วิศวกรรมศาสตร ธรรมศาสตร
 44 นายพัชรพล  จตุการ วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
 45 นายศิวกร  รอดบัวทอง วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
 46 นางสาวฐิติรัตน  เภรีภาศ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 47 นางสาวณปณญ  สิงหพันธ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 48 นางสาวพรหมมาศ  หมื่นนคร วิศวกรรมศาสตร ธรรมศาสตร
 49 นางสาววลัยลักษณ  เขียวจำรัส วิศวกรรมศาสตร วลัยลักษณ
 50 นายอรรถนนท  ชูพูล วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
 51 นายอัษฎาวุธ  อินทรตา วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร
 52 นางสาวกานตพิชชา  ไชยทอง วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
 53 นางสาวชลิตา  ฤทธิพันธ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 54 นางสาวนัฐกาน  ยานพะโยม วิศวกรรมศาสตร สงขลานครินทร
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เลขที่ ชื่อ - สกุล คณะ มหาวิทยาลัย
 55 นายศักยศรณ  วัฒนสิทธิ์ วิทยาศาสตร ธรรมศาสตร
 56 นายนพพร  เหมยากร วิทยาศาสตร ทักษิณ
 57 นางสาวณัชชา  ดลกิตติกุล วิทยาศาสตร สงขลานครินทร
 58 นางสาวณัฏฐนิช  ใจโปรง วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
 59 นางสาวอทิตยา  สมเชื้อ วิทยาศาสตร สงขลานครินทร
 60 นายพิษณุ  พรหมชัยศรี วิทยาศาสตร สงขลานครินทร
 61 นางสาวญาณิศา   ฟองมณี วิทยาศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 62 นางสาวณิชกมล  ทวมเพิ่มทรัพย วิทยาศาสตร สงขลานครินทร
 63 นางสาวพิมพวรีย  พงศพิสิฐสันต วิทยาศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 64 นายณัฐวุฒิ  คำแหง วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 65 นายนัฐวุฒิ  อระยะวรรณ วิทยาศาสตรการกีฬา สวนสุนันทา
 66 นางสาวฐานิต    ลิ้มโอภาส วิทยาศาสตรการกีฬา วลัยลักษณ
 67 นางสาวณิชกานต   จุลหริก วิทยาศาสตร วลัยลักษณ
 68 นางสาวปยฉัตร  จุลบล ครุศาสตร ทักษิณ
 69 นางสาวญาดา  อัตตวิวัฒน ครุศาสตร ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 70 นางสาวจุฑามาศ  สระบัว ครุศาสตร ราชภัฏวไลยอลงกรณ
 71 นางสาวชุธิมา  คงแปน ครุศาสตร ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 72 นายกฤตตฤณ   จันทรมาศ ครุศาสตร จุฬาลงกรณ
 73 นายพีระพัฒน  คงชวย ครุศาสตร จุฬาลงกรณ
 74 นายเอกภพ  อนันตถาวร ครุศาสตร จุฬาลงกรณ
 75 นางสาววรางรัตน  ทับพวาธินท ครุศาสตร ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 76 นายจุลพิชญ  วิทอนโถง ครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 77 นางสาวกนกพิชญ  ทองยอด ศึกษาศาสตร ทักษิณ
 78 นางสาวสุจิรา  ไสยเกตุ ศึกษาศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ
 79 นางสาวกมลทอง  ลองแกว ศึกษาศาสตร ขอนแกน
 80 นางสาวกัญญาณัฐ  ปลองคง ศึกษาศาสตร เกษตรศาสตร
 81 นางสาวรินรดา  ดาราไกร ศึกษาศาสตร ทักษิณ
 82 นางสาวพิยดา   พหลภักดี เศรษฐศาสตร สงขลานครินทร
 83 นางสาวกรรณิกา  ชูแกว พาณิชยศาสตรและการบัญช ี ธรรมศาสตร
 84 นางสาวชญานิกา  คงแกว สถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากร
 85 นางสาวณิชชาภัทร  ฤทธิมาศ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร
 86 นางสาวรดายุ  โชติชวง อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร
 87 นายรามกร  วงศจันทร เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 88 นายภาณุพงศ  ศิริคุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ
 89 นางสาวปาณชีวา  กันภัย วิทยาการจัดการ สงขลานครินทร
 90 นางสาวอัมรินทร  สมบูรณ วิทยาการจัดการ สงขลานครินทร
 91 นางสาวศศิวิมล  บุญทรง วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร
 92 นางสาวโชติกา   สงแสง วิทยาการจัดการ สงขลานครินทร
 93 นางสาวภัณฑิรา  ศิริรักษ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร สงขลานครินทร
 94 นางสาววรรณกานต  ภาษี โบราณคดี ศิลปากร
 95 นางสาวศิลปศุภา  สุขบำเพิง การจัดการ แมฟาหลวง
 96 นายกิตติพงศ  มีลอง ทรัพยากรธรรมชาติ สงขลานครินทร
 97 นายคณิติน  สุวรรณบูรณ การทองเที่ยวและการบริการ สวนดุสิตศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
 98 นางสาวพัทธนันท  จงจิตต จีนวิทยา แมฟาหลวง
 99 นางสาวญาดา  ไผประเสริฐ นานาชาติ มหิดล
 100 นางสาวณิชาพัชร  เทือกสุบรรณ นิติศาสตร เกษตรศาสตร
 101 นางสาวภารวี  ศรีแฉลม นิติศาสตร รามคำแหง
 102 นายกองพิสิษฐ  ศรีเรือง นิติศาสตร รามคำแหง
 103 นางสาวกิตติญา  คงชาญกิจ นิติศาสตร รามคำแหง
 104 นายศุภมงคล  ประดิษฐอภัย นิติศาสตร รามคำแหง
 105 นางสาวภาวิตา   ไชยพร วนศาสตร เกษตรศาสตร
 106 นางสาวไอยลดา  พรหมเพศ วนศาสตร เกษตรศาสตร
 107 นางสาวณัฐวรา  บัวหอม ศิลปศาสตร วลัยลักษณ
 108 นางสาวธนวรรณ  บัวขาว ศิลปศาสตร เกษตรศาสตร
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เปนองคกรแหงการเรียนรูเอกลักษณ
โรงเรียน


