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แนวทางป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

 ฉีดพ่นแอลกอฮอลล์เพ่ือฆ่าเช้ือ
ตามอาคารเรียน ในห้องเรียน และ
อาคารสํานักงานต่างๆ

ต้ังจุดคัดกรอง เพ่ือวัดอุณหภูมิ 
ให้ครูเวรช่วยกํากับ จัดแถว รักษา
ระยะห่าง นําเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือมาวางตามจุดต่างๆ

ทําความสะอาดห้องพยาบาล     
จัดเตียงผู้ป่วยให้มีระยะห่าง 
มี ก า ร วั ด อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ
ซักประวัติอาการป่วยของ
นักเรียนก่อนเข้ารับบริการ

เข้าร่วมกลุ่ม  Line   เพ่ือรายงาน
ผลการคัดกรองนักเรียนบุคลากร 
แก่ทางเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   
ทุกวัน และจัดทําเล่มสรุปเก็บไว้

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
เขตหนองจอกและศูนย์สาธารณสุข 44 
เพ่ือหามาตรการแนวทางในการป้องกัน
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งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน 
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นายชาคริต สุระคําแหง
ผู้ช่วยงานวิชาการ

นางสาวศิรินันท์ พุทธกัง
งานสันทนาการ

นายศุภสัณห์ คําจริง
งานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม

นายเอกรัตน์ รอดหลํา
งานเทคโนโลยี

และโสตทัศนูปกรณ์

นายชาญยุทธ์ิ ชวะวิทย์
ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

นางสาวพัชราภรณ์ มติป่ิน
งานอนามัย

นายคุณาธิป มีสมสังข์
ประธานนักเรียน

นางสาวกนกวรรณ จูหลาย
รองประธานวิชาการ

นางสาวสุจิรา บุญโชติ
รองประธานงบประมาณ

นางสาวดวงอนงค์ ไชโย
งานงบประมาณ

นางสาวนลิน มงคุต
งานพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวกัญญาพัชร พูลเพ่ิม 

งานประชาสัมพันธ์
นายธราเทพ คมคาย 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวผกามาศ ธานี
งานสวัสดิการ

นางสาวทิฆัมพร บุญรอด 
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ

นางสาวพลอยรุ้ง อินทรีย์
งานกิจกรรม

นางสาวศิรินยา เนาวัน
ผู้ช่วยงานกิจกรรม

นายสายรุ้ง พลานุสนธ์ิ
งานระเบียบวินัย

และรับเร่ืองร้องทุกข์

นายวรินทร อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยงานระเบียบวินัย
และรับเร่ืองร้องทุกข

นางสาวธัญญ์ธิชา รุ่งเรืองธนศักด์ิ

งานคณะสี

นางสาวธมลวรรณ แก้วแจ่มศรี
งานห้องเรียน

นายณัฐนนท์ เม้าผาวงษ์
รองประธานท่ัวไป

นางสาวอรุษยา บูรณพันธ์ุ
เลขานุการ

นางสาวหน่ึงฤทัย สีดํา
งานวิชาการ

นายยุทธนา หวังพลูกลาง
รองประธานกิจการนักเรียน
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กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง  (วันแม่แห่งชาติ)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันบูรณาการ

กิจกรรมกัลปพฤกษ์เกมส์คร้ังท่ี 11
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พิธีประดับพระเก้ียว
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ ไดรับเกียรติใหเขารวมพิธีประดับพระเก้ียว
ในโรงเรียนเครือขายเตรียมอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  ซ่ึงประกอบไปดวย
1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต 4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และ 
5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 
 โดยกิจกรรมดังกลาวนับเปนประเพณีท่ีสําคัญย่ิงของชาวเตรียมอุดมศึกษา และ
เปนความภาคภูมิใจของลูกพระเก้ียวนอยทุกคนท่ีไดประดับพระเก้ียวอันบงบอกความ
เปนเตรียมอุดมศึกษาของนักเรียนทุกคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคใต้
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

แถวบน (จากซายไปขวา) สุวรรณภูมิ เทียบเศียร, นาธาน มาลี, วัชรศักด์ิ กะรัมย,
ปุรเชษฐ พูพะไล, ณัฐภัทร สิงขรรักษ, ณัฐภาส แกวเพ็ชร, ธนวัฒน สังขทอง, 
กฤติน ขอหาญกลาง, สุวรรณภูมิ ตีระนันท

แถวกลาง (จากซายไปขวา) ธวัชชัย สีไพร, ฉลองรัฐ มูฮําหมัด ,อัมรินทร ทองประสูตร, 
นนทธวัช โตแป น, นันทการ บุญศรี, กษมา ชัยดี, ภูตะวัน อินทรีย, 
จิรวัฒน ฉลองกลาง, ภัทรชนน อินบุตร, ณรงค วิทยกันทหม่ืน, ปยพงษ สุวรรณรอด, 
ชัยสิทธ์ิ สีธิ

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ณัฐินี ศรีธารา, วรรณวิสา เพ็งผ้ึง, วิราศิณี แซล้ิม,  
นัดชา  บ  วนท  ง ,  วร นุช  อ รุณป รีย  ,  ค รูกฤษดา  ภู ริ วัฒนปราการ , 
ครูปณณพัฒน นันทสมบัติ, สุภัทรตรา กิจภัทรกุล, ณัฏฐณิชา สมเกียรติทวีชัย,
ชนิสรา เช้ือเจ็ดตน, ชนิกานต สระทองโฉม, นันทพัฒน วินทะชัย

แถวบน (จากซายไปขวา)   มิราเคิล เจริญวัฒนอุดม, นพเกา ฤทธิเดช,
ณัฐวุฒิ ขุนราช, ธนบดี เจริญสุข, ชัยภัทร กันทะป ง , สุชาติ มณีโชติ ,
วีระศักด์ิ ธรรมยุติธรรม

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  นิ ธิ ก ร  อิ นทร  ป ฐม ,  ธัญ เทพ  อั ตต โนค ติ ,
วัชรนนท   บุญคุ ม ,  ธนกร สมร าง ,  นธีธาร เสาธงใหญ  ,  อนันดา จิ อู  ,
ณัฐวัฒน ชวนเชย, คณาพงษ เทียนบาง, สุรชัย ชูเมือง, ธนากร มณีโชติ,
อภินันท สุรินทร , กิตติธัช เล็มบารอฮีม, ณฐเมศร กิตติเจริญลัคน

แถวลาง (จากซายไปขวา) ณัฐวุฒิ ชาญสมร,ณฐกร เกตุตุม, สุพิชฌาย สืบสมาน,
นามีนตรา  ศ รี เกตุ สุข ,  มุ ฑิตา วังสตัง ,  ค รู จิระยุทธ   แสงโชคานนท  ,
ครูอัจฉราภรณ พระอินทร, มัญฑิรา ศรีสงคราม, พัชรพร อาจปรุ, วีรกร คชเสนี, 
สมภพ ดอกพุฒ, ไกรเลิศ  ฆังมณี

แถวบน (จากซายไปขวา)  นวพล  ขวาเวียง, มนัส  โพธ์ิพันธุ, อธิภัทร มีสมเดชสิ
ทธิกร  สายยา,ณัฐยศ  ปานมาตย, วรวุฒิ  ยอมิน, จักรรินทร  ธาราเกษม, 
ณัฐดนัย ประกิระเค, เอกรินทร  เดชแพ, ณัฐนัย  วุฒิเจริญสิน, ภูธาร มีประวัติ 

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ชิษณุพันธุ    พัน ธุ  ดี ,  รัฐ ภู มิ   นุตมะหมัด,
ธีระภัทร  คชเถ่ือน, ธัชพงศ  ธันสิริสุวัฒนา, รัตนโชติ  ปนจันทร, ศิลาดล คะเด,
ภูรีภัทร รอดเท่ียง, ปองคุณ รัน เลว่ี, นวัตกรณ ทรัพยเข่ือนขันธ, มาแทน เกษสอาด,
จิรภัทร  เสารทอง, พิทวัส  สมจิตต

แถวลาง (จากซายไปขวา)    อันธิกา หาญนิยม, ปริญญารัตร โตะทอง,
ยุวดี  แจมนารี, ณิชาภัทร  เปยะลี,ปุณยนุช  ทองหอ, ปุณญาพร  จันพิรักษ, 
ครูธรรมรัตน  อําพลศักด์ิ, ครูอรษา  เกิดสันต์ิ, โศภิษฐา  สุขสี, รุจิรา  พวงศิริ, 
สรัลชนา วังสตัง, อานันดา  ไชยชโย, จิตรมาศ ประพันธพงษ, เศรษฐพงษ  พลวงคษา

แถวบน (จากซายไปขวา) ธนศักด์ิ  เหมยหมอก,ทินกร  สวัสดี,ธรรวิฑิต  มาตรศรี,
นราวิชญ  เทียนหลอ,สันติภาพ  แกวยก, ธนภัทร  ม่ิงมาศ, กษิดิศ จงนําเจริญชัย,
อาทิตย  นิลทรัพย, วิศรุต  บุญรอด

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ภูริพัฒน สมเหมาะ, วีระพงษ แซหาน, ภคิน นนทพละ,
วรวิทย ประคํา, ภูริพัตฒ ตรีสุวรรณ, ภูวดล ตานนท,ดิษกร คุ มแกว,
ธีรภัทร  ศรีโนรัตน, เกียรติศักด์ิ  อินทรเพ็ญ, สรวิชญ  จงจัดกลาง, สงกรานต  หวงทอง,
เขียนดาว  เทพสถิตย

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ปานกมล  รุงศรี,ทิพวรรณ  สอนอ่ํา, ญานิศา  จิรภัทรพิมล,
พลอยพิสุทธ์ิ พินิจแกว,ปนัดดา  บังสะวัน,รวิภา  นรภาร,ครูสมคิด  เรือนคํา,
ครูจารุณี คําใส, อรวรรณ บัวสิน, พัชรชยาธร พันพลู, อรทัย บุญใจ,
กัญติมา นุตมะหะหมัด, วรรษมน  ปานเพชร
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แถวบน (จากซายไปขวา)   พิชญาภา ตาทิพย,  ศิริกรพรรณ กลองแกว, 
ปทมราช บูรณวนิช, ธฤษณุ มวงปน, ปรัชญา  จันทรนุม, คชาพัฒน จอมพลชนะโชติ,
ธีรพิทยตุม โพธิอําพล,  รัฐภูมินทร  กางถ่ิน, ชลณิชา  เทียนมณี, จรรญารัตน  อมรึก

แถวกลาง (จากซายไปขวา)   พรรัมภา  สุพอ, วิชิตา นุดมะหมัด, ปทมาภรณ  สาชล, 
นัทนันท  พุมพวง,  จุฑารัตน ช่ืนเจริญ, นันทชพร หัสเกิด, ศิริวรรณ  นุตมะหะหมัด,
ปภาวี  สงวนวงศ, ศศิภา  ปราณี, ปาลิตา  ตีระมาตย, วีนัส ม่ิงสมร, วันสุ  พรหมออน,
เพ็ญพิชชา บริบาล

แถวลาง (จากซายไปขวา)  นันทนภัส   เดชแสง, กชรัตน  สุขทา,  อนัญญา  หวังเจริญ, 
ศุภาวีร  คงนุช,  จีรานา  ชูศรี,  กัญญาณัฐ   เผือกนอย, ครูวุฒิพล  โพธิสาร, 
ครูชนาภรณ  ทรงครักษ, สไบทิพย รักษา, สุมลทิพย  จันทมิตร, สิรินภรณ  มีจิตร, 
ชนัญญา กงเจียม,  สุณัฐฐา สุกใส, ภัทรลภา จตุไชย

แถวบน (จากซายไปขวา)   รัตนชาติ เกตุสุวรรณ, ธิติวุฒิ ไชยอาย ,ณัฐพงษ บุญเพ็ง, 
ชินกฤต ขนอม, ยศธร สนิทพันธ, พีรกานต โถคณิต, ธีรเจศ ชวนอาจ, 
ปกรณ ผองพลีศาล, ปยะพัฒน วงษเจริญ, นริศ สะมันหนับ, อลงกรณ กําจร

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ณัฏฐพล คงม่ันสถิตยกุล, ภัทรกร รัตนชินโชติ, 
ธนาธิปพิบูรณ, พิสุทธิพงศ สุขประเสริฐ, ฐิติวรดา อุทิศ, ณิชารียดา บัวทอง, 
พงคลดา อ่ิมสําราญ, ลักษณา วรนาม, กานตะวัน จันงูเหลือม, สันติภาพ เจริญศิริ, 
จิรภาส บุญคง, ธัญพิสิษฐ เพียงพอ

แถวลาง (จากซายไปขวา)   กัญติชา สมกระยอม,  มา ริสสา สุทธากร, 
กมลวรรณ แพนอย, หฤทัย สุขเกล่ือน, ไขมุก บุญเกิด, กิตติญา ธรรมวัตร,
คุณครูชาตินัย มะมา, คุณครูสุมาลี โชคชนะ, บุษกร นุนาบี, นภัสวรรณ เครือซา, 
ณัฏฐธิดา ตนพุม, มินตรา กุลศิริ, เพชรดา โตะเหม, ศรุดา ก่ิงพิกุล

แถวบน (จากซายไปขวา)  ภานิดา ศรีพันธุ, สิรวัตร เดนตี, อรรถชาติ เด็ดดวง, 
กมลภพ แสนสุทธ์ิ, เอกราช อ่ิมทอง, ธีรกานต เมตตาแสง, คมิก หอมระร่ืน,
วีรากร ธัญสม, โสรญา ลาที 

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ไพรินทร นุชมะหะหมัด, ชนิดา วันทา, ชฎาภรณ หนอยเนตร, 
จีรนันท เคร่ืองกลาง, วิภาดา ยะเราะ, วาณิตา มนมิตร, กีรติกาญจน บุณรอด, 
บุศน้ําเพ็ชร พิมกาญจน, ฉัตรพร วงษวิเชียร, ณัชชนก ครองไตรรัตน, ชุติยาภรณ ภูแข็ง, 
มนัสวี ทับเกตุแกว, สินิชญาน์ิ มะปรางออน, ศิริสธร ภูประไพ

แถวลาง (จากซายไปขวา) นฤมล เกงธัญญกรณ, ปวันรัตน ขุนทรัพย, กนกรัตน  วิสัยเกษม,
ปภาดา พรมจมร, ศุภรดา พวงมาลัย, อภิสรา พลอาจ, ครูรัตนา ฟบประโคน, 
ครูสมคิด  เรือนคํา, วรรษมล เดนโซะ, ธัญญารัตน เบาตน, กชกร หวังใจ, 
ปภาวรินทร ไวรักษสัตว, ปนัดดา แสงกลา, สุนทรี คลอละมัย

แถวบน (จากซายไปขวา)   เตชินท แนงนอย, วชิรวิทยวรกุลดํารง, 
กฤษดา อัศวบวรนันท, กฤษดา เบือดขุนทด, ธนโชติ วรสิทธ์ิ, วีรนภัส ทุมวงศ

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  พงษสุวรรณ แจงสวาง, วิริทธ์ิพล เอมออน,ธกร สิมตะมะ, 
อนุภัทร อิบรอเฮม, จุฑาภัค สําเริง, ชนาภรณ กลมกลอม, หฤษฏ งวนชู, 
ธนพัฒน ไชยสงค, ศุภกฤต บริหารกิจอนันต, วงศพัทธ เกตุบุญลือ

แถวลาง (จากซายไปขวา)  กันตา กระตายทอง, อัสรีณา บุญวิเศษ, ศศิกร วัชรพาณิชย,
ไอยเรศ แมะจันทร, วรรณวนัช แสงดาว, ปุณณาศา ปรีพูล, ครูพการัตน ดวงมณี, 
Mr.Albert John Salem, ธัญทิพย วงศทองสงวน, ฐิติวรดา โมีชาติ, 
กชพร ศรีพงษสุทธ์ิ, ศุภญาณี ขวัญเมือง, สุภัทรตรา ไกรครุฑ
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แถวบน (จากซายไปขวา)  กริชเพชร ใจม่ัน,  ธนทัต รวมกลา, ภัคพล จันทราม, 

ทศภาค รุงรณกร, อัสนี เทียมทัศน, พัชรพล วัชรพรธนพงศ, ศรัณยพงษ เศรษฐาปยงักูร, 

กิตติพงษ นาวิเศษ, ชัชพงศ สงวนวงศ,  ภรกร อานุภาพภราดร,  ณภัทร แสงแกว, 

ญาณวิชญ เธียรนาราโรจน

แถวกลาง (จากซายไปขวา) พรสวรรค วงษการีม,  วสุนันท รอดศรี, อันดา พงษเพ็ง, 

กมลรัตน โตะซอ, วสันตหทัย ณ สูงเนิน, จุฑารัตน วรรณจักร, สวรส ธนธรรมนุกูล, 

นันทภรณ เทศศรี, กมลลักษณ พรอาทิตยอุทัย,พิพรรธ เพชรสุข

แถวลาง (จากซายไปขวา)  นภาภรณ มะอิสูงเนิน,  เพ็ญพิสุทธ์ิ ยะประเภา, 

ชลินตา อีหมาน,  รัฐกานต งะบุรงค,  ณิชนันทน โสดาวัตร,  ครูอุไรลักษณ  อินทรกําเนิด, 

ครูศุภเชษฐ วงษทองปลิว, สุภาวดี บุญจันทร, ปาริชาติ ประดิษฐ, ศศิกานต บัวสําลี,

ภัทรกันย เกตุแปน, ปยธิดา เวียงนนท

แถวบน (จากซายไปขวา)  จิรสิน บุญประถัมภ , นัฐวุธ เอ่ียมสืบทัพ , อนุวัฒน ระหวางสุข, 

พัทราวุธ เอกนุม , อรรถวิทย บุญอยู , ธิติกรณ เยสุวรรณ , ธนะรัฐ สวัสดิชัย , ศิวัช ขําวิไล, 

นรภัทร กุญชร ณ อยุธยา , วศิน ม่ิงขวัญ , วัชรินทร สุโพโฮง , ชัพวิชญ บุญราศรี,  

สวานันท พ่ึงรัตนา 

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ธนัตถภูมิ สุดประเสริฐ , สุวิจักขณ วงศเลิศกิจ , นพพล เดชะพันธ , 

อโนชา ณ ลําพูน , พลวัต มงคลวิทยากุล , รัชชานนท ก่ิงเพชรเสรีชน , ชนิสรา แกวแจมศรี , 

สรัลรัตน โกสิทธ์ิ , ณัฐณิชา ฐานเสถียร , พัชรินทร พรมคํา , วริศ ม่ิงขวัญ , ศุภกิตต์ิ พากเพียรทรัพย ,

 กุลพัทธ สุขภูวงศ , รัฐพล โตะกู , ธีรธวัช ชัยยะ , คฑาวุฒิ ไชยประเทศ

แถวลาง (จากซายไปขวา)  จิรัชญา โชติพัฒนกุล , สายฝน ภูครองตา , สิริภัทร รุงมัจฉา, 

สุชาดา สอาดเหลือ , เสาวนีย แดนนารัตน , ปยวรรณ หมัดละ , อารยา แกวกัลยา , 

ครูวันดี อยูสําราญ, ครูวรรณพร  มิตรยิม้, ณัฐมน พิกุลเงิน, กุลธิดา  ทิยา, นุชวรา  สละ,

วิชชุดา ทาขันทา , นารีรัตน พรมเมา , จันทิมา นาคแกว , ภัทรานิษฐ ปานทอง

แถวบน (จากซายไปขวา)  ธีรพงศ  โชคอํานวยกิจ,  ธราธร พ่ึงทัศน, ธนวัฒน ทองสุข, 
กฤธนวัฒน กุมกัน, ทวีศักด์ิ ประจันทร, รชต อ อนขันท  ,  ภาฏิยะ ปาทาน, 
สรา วุธ รักษาเดช,  ศุภวิชณ ศรีประภา

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  พัชราภา นุชนาบี, อนัญลักษณ วงษสุวรรณคูหา, 
จันจิรา พานทอง, พัณณิตา แตงกระโทก, พาขวัญ นวลคํา, วันนภา สุทธการ,
ณัฐกมล หอหุม, พลอยชนก พวงมะโหด, อภิญญา ไกรยสินธ, กุลภัสสร รวมธรรม,
ญาราภรณ ศรีสุข, จุรีรัตน นาคะมา, กุลภรณ แปนตระกูล

แถวลาง (จากซายไปขวา) ยพุารัตน รุงศรี, ธัญญาเรศ เสง่ียมวงษ, ศุภกร สุขประเสริฐ,
ชลธิชา บรรเทิงใจ, จตุพร เครือนิล, ครูสมฤทัย ภูน้ํายอย, ครูจิรศักด์ิ จันทรจิตร,
ครูนันทิดา บุตรน้ําเพชร, ณัชชา สุขประเสริฐ, ธารวิมล มาตรนอก, ศรัณยดา งามขํา,
สิริกานต อาจคง, ธนัชพร รัตนแสงกําจร
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แถวบน (จากซายไปขวา)  วรพล  นาคแกว, ยทุธนา  ดาวเรือง, วโรตม  ดีพิจารณ, 

วรุตม  ดีพิจารณ,  ธีระภัทร  เรืองเจริญ, รัชตะ  เจริญสงา, อัมรินทร  นุตมะหะหมัด, 

ศตวรรษ  เพประโคน, กิตติภพ  ทรัพยประทุม, กณวรรธน  โคตา, สหภาพ  ชาวบางมอญ

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ธัญเทพ  ธรรมแผไพศาล, ธนชิต  แกวสาร, 

สิทธิเดช  ก่ิงดอกไม, ณัฐพล  โชติพันธ , ณัฐพร เปาแกว, สุนิษา  ชูเมือง, 

กฤษณาพร  จันทิมา, ณัฐชา  เลิศอินทร, พีราวิชญ  ทองแกว, นราธร  ปญญา, 

นฤเบศ  ขุนบุญมา, ธราดล  รัตนะชัยมงคล

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ผกามาศ  รักษี, อริสรา  สมมี, ศิริวรรณ  แววหงษ, 

ธนพร  ปะทิเก, โนวาลิน  กาญจนศิลานนท, ครูรติมา  เส็นติระ, 

ครูอนุกูล  ตุยเขียว, ลาภิน  เหลืองถนอม, จิราภรณ  บัวเจริญ, สุธิฎา  เมธสาร, 

บุญสิตา  พลอยน้ําเพชร, สุภาวิดา  เรียกประโคน

แถวบน (จากซายไปขวา)  ปริญญา วงคนิคม, นิรัตติศัย วารี, จุลจักร จามจุรี,

 ธนกฤต ศรีคงนวล, รัฐกิจ มิตรอารีย, จักรรินทร มินซอมอ, วิศรุต ปริญญา,

 นนทวัฒน ป นแกว, ปฏิภาณ ศรีออน, พงษนพันธ โพธิพันธ, บูรพา มานะเสรี, 

ธีรวัฒน พลเยี่ยม, สรวิชญ ณ กาฬสินธุ

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  อภินันท บุญกัณฑ, ณัฐพงศ โพธ์ิเหลือง, ปกาสิต กระสายสี,

สรวิชญ เจะมะสุขเกษม, ณัฐวุฒิ เอ่ียมสวัสด์ิ,ธนวัฒน ศรีสุวรรณ, ธีรเทพ มุสตอฟาดี, ภาณุพงศ ใยคง,

เศรษฐพงศ สุระภี, เดชมงคล นวลแกว, พิษณุ ทรัพยสิน, สุขภิชาติ เอ้ือจิตร, ภาคภูมิ ออนละมูล, 

ณัฐดนัย วรรณปทุมจินดา

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ขวัญ แกวใจ, บัณฑิตา สมิงแกว, กัญญานัฐ จันทรเพ็ญ, 

หัตถยา รุงแจง, กรกนก เจนจัด, ครูวลัยภรณ อาดํา, ครูสุเมธี ธนะนิรันดร, อารียา นาคนิลทอง, 

ธัญญฐิตา ธนสินนพฉัตร, ชนกนันท อุดมผล, เนตรภัทร ไกรพินิจ, นับทอง เสนสี 

แถวบน (จากซายไปขวา)  ศิริพร ศรีโสม, วริศรา นาทันลิ, ชัชวิล ครองไตรรัตน ,   
วินัย บุญยม, ภูวดล ศรีผล, ปริญญา แขมเขียว , วัชรพงค  สุวรรณจันทรรัสมี,
ปยวัฒน อินธิจันทร, พัชราภา ศรีสรวย, รักชนก คําภา, ธัญชนก กะตะเวที 

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ชนัญชิดา นิกา จ๊ิ ,  ณัฐณิชา งามประเส ริฐ , 
กฤติกา บุญชุม, จารวีร จันทรประเสริฐ, ศศิมา โพธิขํา, บุณยานุช เลาะผูดี,
สุพิชญา พวงมาลัย, พิมพมาดา พรหมายน,  ณัฐธิณีย นนทเกษ, ไอลดา เลาะผูดี, 
ดาราเนตร ทองพิมาย , ผกามาศ ระบือนาม, นัยนา อับดุลเลาะห 

แถวลาง (จากซายไปขวา) ดิษยา มูฮําหมัด,อักษราภัค ทองปลิว ,ชุติภาส เกียรติประทุม, 
อัฟนาล มามุ,  วัชราภรณ ทรัพยเข่ือนขันธ, ปยธิดา พิทักษศิลป , ครูชุลีวัลย เรืองเนียม,  
ครูสาวิตรี อินทรแสง,  พลอยสวย อินกับจันทร, ธิดาศิริ พรมพิมพ , กัลยกร นุนาบี, 
นัสจรี มาลัยเรือง , กัญญาภัค งามสะอาด, กัญญาวีร หะระต
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แถวบน (จากซายไปขวา)  วรพล  นาคแกว, ยทุธนา  ดาวเรือง, วโรตม  ดีพิจารณ, 

วรุตม  ดีพิจารณ,  ธีระภัทร  เรืองเจริญ, รัชตะ  เจริญสงา, อัมรินทร  นุตมะหะหมัด, 

ศตวรรษ  เพประโคน, กิตติภพ  ทรัพยประทุม, กณวรรธน  โคตา, สหภาพ  ชาวบางมอญ

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ธัญเทพ  ธรรมแผไพศาล, ธนชิต  แกวสาร, 

สิทธิเดช  ก่ิงดอกไม, ณัฐพล  โชติพันธ , ณัฐพร เปาแกว, สุนิษา  ชูเมือง, 

กฤษณาพร  จันทิมา, ณัฐชา  เลิศอินทร, พีราวิชญ  ทองแกว, นราธร  ปญญา, 

นฤเบศ  ขุนบุญมา, ธราดล  รัตนะชัยมงคล

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ผกามาศ  รักษี, อริสรา  สมมี, ศิริวรรณ  แววหงษ, 

ธนพร  ปะทิเก, โนวาลิน  กาญจนศิลานนท, ครูรติมา  เส็นติระ, 

ครูอนุกูล  ตุยเขียว, ลาภิน  เหลืองถนอม, จิราภรณ  บัวเจริญ, สุธิฎา  เมธสาร, 

บุญสิตา  พลอยน้ําเพชร, สุภาวิดา  เรียกประโคน

แถวบน (จากซายไปขวา)  ปริญญา วงคนิคม, นิรัตติศัย วารี, จุลจักร จามจุรี,

 ธนกฤต ศรีคงนวล, รัฐกิจ มิตรอารีย, จักรรินทร มินซอมอ, วิศรุต ปริญญา,

 นนทวัฒน ป นแกว, ปฏิภาณ ศรีออน, พงษนพันธ โพธิพันธ, บูรพา มานะเสรี, 

ธีรวัฒน พลเยี่ยม, สรวิชญ ณ กาฬสินธุ

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  อภินันท บุญกัณฑ, ณัฐพงศ โพธ์ิเหลือง, ปกาสิต กระสายสี,

สรวิชญ เจะมะสุขเกษม, ณัฐวุฒิ เอ่ียมสวัสด์ิ,ธนวัฒน ศรีสุวรรณ, ธีรเทพ มุสตอฟาดี, ภาณุพงศ ใยคง,

เศรษฐพงศ สุระภี, เดชมงคล นวลแกว, พิษณุ ทรัพยสิน, สุขภิชาติ เอ้ือจิตร, ภาคภูมิ ออนละมูล, 

ณัฐดนัย วรรณปทุมจินดา

แถวลาง (จากซายไปขวา)  ขวัญ แกวใจ, บัณฑิตา สมิงแกว, กัญญานัฐ จันทรเพ็ญ, 

หัตถยา รุงแจง, กรกนก เจนจัด, ครูวลัยภรณ อาดํา, ครูสุเมธี ธนะนิรันดร, อารียา นาคนิลทอง, 

ธัญญฐิตา ธนสินนพฉัตร, ชนกนันท อุดมผล, เนตรภัทร ไกรพินิจ, นับทอง เสนสี 

แถวบน (จากซายไปขวา)  ศิริพร ศรีโสม, วริศรา นาทันลิ, ชัชวิล ครองไตรรัตน ,   
วินัย บุญยม, ภูวดล ศรีผล, ปริญญา แขมเขียว , วัชรพงค  สุวรรณจันทรรัสมี,
ปยวัฒน อินธิจันทร, พัชราภา ศรีสรวย, รักชนก คําภา, ธัญชนก กะตะเวที 

แถวกลาง (จากซายไปขวา)  ชนัญชิดา นิกา จ๊ิ ,  ณัฐณิชา งามประเส ริฐ , 
กฤติกา บุญชุม, จารวีร จันทรประเสริฐ, ศศิมา โพธิขํา, บุณยานุช เลาะผูดี,
สุพิชญา พวงมาลัย, พิมพมาดา พรหมายน,  ณัฐธิณีย นนทเกษ, ไอลดา เลาะผูดี, 
ดาราเนตร ทองพิมาย , ผกามาศ ระบือนาม, นัยนา อับดุลเลาะห 

แถวลาง (จากซายไปขวา) ดิษยา มูฮําหมัด,อักษราภัค ทองปลิว ,ชุติภาส เกียรติประทุม, 
อัฟนาล มามุ,  วัชราภรณ ทรัพยเข่ือนขันธ, ปยธิดา พิทักษศิลป , ครูชุลีวัลย เรืองเนียม,
ครูสาวิตรี อินทรแสง,  พลอยสวย อินกับจันทร, ธิดาศิริ พรมพิมพ , กัลยกร นุนาบี, 
นัสจรี มาลัยเรือง , กัญญาภัค งามสะอาด, กัญญาวีร หะระต

ม.6/4

ม.6/6

ม.6/5

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี

เครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา (ภาคใต้)

กิจกรรม Smart Farming
เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะสร้างชาติ

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563

พิธีทําบุญเปิดอาคาร
 สํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

23กัลปพฤกษ์สาร ฉบับปี 2563 



กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

ปีการศึกษา 2563


