
รายชื่อนักเรียนที่มีสถิติการออมสม่ำเสมอ 10 อันดับแรก 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

ม.1 
 
 1. เด็กหญิงกัญจนพร แสนทิพย์ ม.1/3 
 2. เด็กหญิงเบญจวรรณ แก่นวงศ์ ม.1/2 
 3. เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วขาว ม.1/2 
 4. เด็กชายบวรลักษณ์ ดอกสายหยุด ม.1/3 
 5. เด็กหญิงกวินธิดา แพงทิพย์ ม.1/3 
 6. เด็กหญิงกัญญาพัชร แสวง ม.1/3 
 7. เด็กหญิงจารุวรรณ ผุดผ่อง ม.1/3 
 8. เด็กหญิงทักษพร อุไรล้ำ ม.1/3 
 9. เด็กหญิงปานระพี คำบุดดี ม.1/3 
 10. เด็กหญิงภัคจิรา นารี ม.1/3 
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ม.2 
 

 1. เด็กหญิงนิจสิรี ศรีเกต ุ ม.2/1 
 2. เด็กหญิงภัทราภรณ์ หารสระคู ม.2/1 
 3. เด็กหญิงศิริรัตน์ ละออ ม.2/1 
 4. เด็กหญิงสุชาวดี ปล้ืมผล ม.2/1 
 5. เด็กหญิงศุภิสรา องอาจ ม.2/1 
 6. เด็กหญิงยลธิดา สำโรงแสง ม.2/4 
 7. เด็กชายอภิศักดิ์ อนันตัง ม.2/12 
 8. เด็กหญิงกฤษญา น้อยสองชั้น ม.2/4 
 9. เด็กหญิงศกุนิชย์ แพไธสงค์ ม.2/4 
 10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ราชพลแสน ม.2/2 
 11. เด็กหญิงณัฐวิภา นาเมือง ม.2/2 
 12. เด็กหญิงจินดามณี พิกากัน ม.2/3 
 13. เด็กหญิงพรชิตา แสนเสนยา ม.2/3 
 14. เด็กหญิงมณธิพา อัมพรพิพฒัน์ ม.2/3 
 15. เด็กหญิงสุทธิดา ศรีพลัง ม.2/3 
 16. เด็กหญิงนพัชนนัต์ คำช้าง ม.2/3 
 17. เด็กชายบรรดาศักดิ์ จันทร์วิเศษ ม.2/4 
 18. เด็กหญิงภัทรวดี สารางคำ ม.2/4 
 19. เด็กชายธนชาติ ถวิล ม.2/6 
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ม.3 
 

 1. เด็กชายภูเบศวร์ ชุมวัน ม.3/1 
 2. เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภูงา ม.3/3 
 3. เด็กหญิงภัทราวดี มาแสวง ม.3/3 
 4. เด็กหญิงสาธิตา สีหานาม ม.3/3 
 5. เด็กหญิงกชกร วรรณมหินทร์ ม.3/5 
 6. เด็กหญิงวาสนา คำแก้ว ม.3/7 
 7. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนามพล ม.3/7 
 8. เด็กหญิงอรจิรา สุพร ม.3/7 
 9. เด็กหญิงวรรณภรณ์ วรรณจรูญ ม.3/1 
 10. เด็กหญิงศิริรัตน์ อนุสนธิ์ ม.3/3 
 11. เด็กหญิงภาสินี คำสอน ม.3/7 
 12. เด็กหญิงอรปรียา ผาเจริญ ม.3/7 
 13. เด็กชายณัฐภูมิ คำหลง ม.3/7 
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ม.4 
 

 1. นางสาวปวีณรัตน์ บุญนอง ม.4/12 
 2. นางสาวฟ้าใส แสนมั่น ม.4/12 
 3. นางสาวต้องรักษ์ เลิศพันธ์ ม.4/12 
 4. นางสาวอารียา อุดมพันธ์ ม.4/12 
 5. นางสาวอนัญญา งอมสระคู ม.4/12 
 6. นายก่อเกียรติ จรรยาศรี ม.4/12 
 7. นางสาวปพิชญา สุระโส ม.4/12 
 8. นางสาวปาลิตา อาจพรม ม.4/12 
 9. นางสาวสโรชา อ่อนสองชั้น ม.4/12 
 10. นางสาวเขมจิรา พัดโท ม.4/12 
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ม.5 
 

 1. นางสาวธันสุดา คำผุย ม.5/10 
 2. นางสาวศศิธามาศ น้อยสมศรี ม.5/10 
 3. นางสาวอัจฉรานันท์ สินน้ำคำ ม.5/9 
 4. นางสาวอินทิรา มาลำโกน ม.5/9 
 5. นางสาวกัญญาณัฐ โฉมหน้า ม.5/10 
 6. นางสาวจิราวรรณ เสนีวรรณ์ ม.5/10 
 7. นางสาวเบญญาภา วิจิตขจี ม.5/13 
 8. นางสาวภัครพร แสนกาสา ม.5/13 
 9. นางสาวกัญญาณัฐ ดีพลงาม ม.5/8 
 10. นางสาวศศิกานต์ พลนาแค ม.5/8 
 11. นางสาวอุมาพร ขุนาพรม ม.5/8 
 12. นางสาววรัญญา ปนสันเทียะ ม.5/8 
 13. นางสาวภัทราวดี หารสระคู ม.5/8 
 14. นางสาวเกสรา สนิทพจน์ ม.5/8 
 15. นางสาวสโรชา ทุมจาน ม.5/8 
 16. นางสาวสาวินี ธูปน้ำคำ ม.5/9 
 17. นางสาวนฤมล ใจแก้ว ม.5/9 
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ม.6 
 

 1. นางสาวปวีณา หมื่นขันธ ์ ม.6/9 
 2. นางสาวภัทรวดี เปอร์ดี ม.6/9 
 3. นางสาวสุนิสา สุทธิประภา ม.6/9 
 4. นายธนากร ยมรัตน์ ม.6/9 
 5. นางสาวกฤติกุลกันยา ทุมพร ม.6/11 
 6. นางสาวสุภิตรา ลานรอบ ม.6/11 
 7. นางสาวสิริกัญญา พานิช ม.6/6 
 8. นางสาวฐิติมา ดงเย็น ม.6/13 
 9. นางสาวนริศรา สุจริต ม.6/13 
 10. นางสาวมนัสวี ยอดรัก ม.6/6 
 11. นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเดชะ ม.6/9 
 12. นายภาคิน นาคศรี ม.6/11 
 13. นางสาวอริศรา ธรรมวิเศษ ม.6/11 
 14. นางสาวณฐินี ทวีทรัพย์ ม.6/13 
 
 
 
 


