
ประกาศโรงเร ียนลา!}ตมหารีทยาล ัยพะเยา 
เรื่อง รายยี่อนักเรียนที่โด ้ร ับรางวัลแ๒ ช ูเก ียรต ิ “ เหรียญรางวัลพ ัชรลัตภ ัณฑ ์”

ระดับชั้นมัธยมดีกษา ประจำป ีการด ีกษา 2563

โดยท ีเ่ป น็ การเฟ น้ ส มควร อ อ ก ป ระ ก าศ โรงเร ยีน ส าธ ติ ม ห ารทิ ยาล ยัพ ะ เยา เร ือ่ง 
รายอีอ่นกัเรยีนทีโ่ลร้บัรางวลัเ!ดชเูกยีรต ิ “เหรยีญรางวลัพชัรสตัภณัฑ”์ ระดบัชัน้มธัยมตกิษา ประจำป ี
การตกิษา 2563 มรีายนาม ดงันี้

เหรียญรางวัลพัชรสัตภัณฑ์มี 3 ประเภท ดังนี้
1. น ักเร ียนผ ูม ีผลการเร ียนด ีเย ี่ยม 5 ภาคเร ียน ผลการเร ียนเฉล ี่ย 3.50 ชั้น่โป

1. นางสาวฉมมลา เมอืงมลู
2. นางสาวกนกวรรณ สขุตริเิจรญิ
3. นางสาวปณุยภา โชยรินคำ
4. เดก็ชาย!ษณพุงศ์ สมศรวีฒันา
5. นางสาวทชิญฎา โชยกลุเจรญิสนิ
6. นางสาวผกาพรรณ ประวัง
7. นางสาวลวติรา พนัธพุาณชิย์
8. เดก็หญงิณ!ดา วงศแ์กว้
9. นางสาวสวุรรณฉตัร หม้ันขัน
10. นางสาวอ!รญา วงศห์าญกลา้
11. เดก็ชายศราทริซิ แสงเพชร
12. เดก็หญงิจริชัญา ลํา่สวย
13. นางสาววรชัยา พรมเอีย่ม
14. เดก็หญงิอรปรยีา นเุว
15. นางสาวฐตวิ'รดา เพชรเสน
16. นางสาวกชพรรณ กองมะลิ
17. นางสาวปาเฉศา ศรสีวุรรณเกศ
18. เดก็ชายกติติ สขุสำราญ

/19.เดกหญงิประทนินา...



19. เดก็หญงิประ'ดน,นา เหมอืงจา
20. นายวชัรนิทร์ ยอดเมอืง
21. นางสาวสริกิร กรรณา
22. นายกษดิศิ แกว้ผดั
23. เดก็หญงิปาณสิรา คำมา
24. เดก็หญงิซตุกิาญจน์ หลกีาญจนา
25. นางสาว!)รจ์ฬุา ภติดกีวนิพทัธ์
26. เดกหญงิเวรนี ธนู
27. เดก็หญงิใปรยา จนัตะ๊วงค์
28. นายธญาวฒัน์ ศฤงคาร
29. นางสาวปพซิญา พันธ์ดี
30. นายอรรถวซิญ์ โนโชยยา
31. นางสาวลกัษณณ์ารยี์ ใจวงศ์
32. นางสาวปยิธดิา ยงัมัง่
33. นายพฒุนินัท์ โวยสรุะสงิห์
34. นางสาวพมิพน์รี เจรญิผล
35. นางสาวณฐัธดิา ธนิพริยิานนท์
36. นางสาวปวรศิา ปญัญา
37. นางสาวนยันป์พร สงูปานเขา
38. นางสาวบรรณสรณ์ คมบาง
39. นางสาว'ว!!'ราภรณ์ วรนุซ
40. นางสาววรฤทยั ศรีจนัทร์
41. นางสาวซนญัธดิา ศรีใจ
42. นางสาวอภซิญา คนธิอ
43. นางสาวภรูชิญา รกัษากจิ
44. นางสาวศลษิา มลูศรี
45. นางสาวกฤตญิาภรณ์ จนัแย้

V46. นางสาวสวุรรณรตัน หมันขน
47. นางสาวสภุสัสร ขอนวงศ์
48. นางสาวพชัราวลยั นพรัตน์
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49. นางสาวธว้ล'รัตน์ บญุญวงศํ
50. นายซโนดม โชยวงศ์
51. นางสาวอรนลนิ วงศป์ระสทิ i
52. นางสาวกรรณกิาร์ โชยวงศ์
53. นางสาวอ!!รญาณ์ วรรณศรี
54. นางสาวจฑุามาศ ดวงทพิย์
55. นางสาวธนญัญา จนัทมิา
56. นายณฐัสทิf นิลคำ
57. นางสาวธญัจริา อตุบวัวงศ์
56. นางสาว!)ตวิลญัชถ์ทุยั พถทุธภ์คเศรษฐ์
59. นางสาวส5ิ?ยากร วงศใ์หญ่
60. นางสาววรภทัร โชยจกัร
61. นายจริโชค ราษี
62. นางสาวภทัรวดี นวลด้ัว
63. นายรฐัศาสตร์ สายหลา้
64. นางสาวพนติา สาใจ
65. นายภานวุฒัน์ ประมายนัต์
66. นางสาวธญัชนก วันใจ
67. นางสาวฉตัรการ ชยสรรพสิท!)
68. นางสาวพซิญาภา ทิศสกุใส
69. นางสาวณฏิฐกมล วงษา
70. นางสาวกลัยาณ ี โรยอตุระ
71. นางสาวณฐักมล สวุรรณศรี
72. นางสาวทรงอปัสร ศรจีนัทรพ์าล
73. นางสาวนฤภร บรุาณรมย์
74. นางสาวอรอร แล้วโชติ
75. นางสาววาสติา เสมอถงุ
76. นางสาวสริยิากร ดีริ'รัตน์
77. นายภทัรดร ภทัรดรปกรณ์
78. นายอภเิซษฐ์ คำสวุตัร์

/79.นายคณุานนท...
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79. นายคณุานนท์ เจรญิดี
80. นางสาวมณกีานต์ ชุนพรม
81. นายณพงศพ์รรณ ไตรยะพามซื
82. นายภรูนิท์ ภทัรภตูานนท์
83. นางสาว,yรณา บวรสธุาสน
84. นางสาว'นนท์'นภัส ชูเสิด
85. นางสาวปาลณิ ยอดสาร
86. นางสาวกญัญาพชัร มาลยั
87. นาย?ตวิฒุ ิ รวมสุข

.น ักเร ียนผู้ทำคุณประโยชน์ให ้แก่โรงเร ียน
1. นางสาวพรกมล มานะสมบรูณ์
2. นายเมธาสทิธ์ ศรเีพชร
3. นางสาวสวุรรณา เหลา่สรไิพศาลวฒันา
4. นางสาวณชิากร ยอดยิง่
5. นายภรูวีฒัน์ แก้วกระโทก
6. นางสาวฉนัทพฒัน์ วงศ์โฝ
7. นางสาวธนภรณ์ หมืน่แก้ว
8. นายสริวซิญ์ ศรวีฒุิ
9. นายจกัรพนัธ์ ลอ่งลาย
10. นางสาวฌญญาภา ณยกฤตสกลุ

นักเร ียนผู้สร ้างส ิอเล ิยงโห ้แก ่โรงเร ียนด ้านความเป ็นเล ิศทางว ิชาการ
1. นางสาวพชิญฎา ไชยกลุเจรญิสนิ
2. นางสาวกนกวรรณ สขุสรเิจรญิ
3. นางสาวฉมมลา เมอืงภลู
4. นางสาวพฉตา สาใจ
5. นางสาวธญัชนก วันใจ
6. นายภทัรดร ภทัรดรปกรณ์
7. นางสาวทรงอปัสร ศรจีนัทรพ์าล
8. นายอภเิซษฐ์ คำส1ุวัซร์

๙/9.นายคนุานนท..



9. นายคนุานนท ์ เจรญิดี
10. นายปรชัญา แสนศริ

ประกาศ ณ วันท่ี 2> มนีาคม 2564

- 5 -

(รองศาสตราจารยป์รยีานน้ท ์ แสนโภชน) 
ผอูำนวยการโรงเรยินสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา


