
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
เรื่อง  นักเรียนดีเด�น ประจําป การศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
 

ด&วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ได&ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความดีเด�นในด&านการบําเพ็ญ
ประโยชน� (จิตอาสา)  ด&านคุณธรรมและจริยธรรม  ด&านความรู&ความสามารถ  เพ่ือยกย�อง  ชมเชยและ 
เชิดชูเกียรติ  เป5นเด็กดีศรีอุบลรัตน�  ประจําป การศึกษา  ๒๕๕๗  สมควรประกาศยกย�องเป5นแบบอย�าง 
การกระทําความดีแก�นักเรียนและบุคคลอ่ืนๆสืบไป  ดังนี้   

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๑ 

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน เด็กหญิงวิภาวี  พานโคตร ชั้น ม.๑/๒ 
๒) ต�อสังคม เด็กหญิงอมรรัตน�  พรสวัสด์ิ ชั้น ม.๑/๒ 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที เด็กชายธนพล  ปรีชาชาญ ชั้น ม.๑/๔ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต เด็กชายวิศิษฐ�  ศรีสมภาร ชั้น ม.๑/๑ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร เด็กหญิงธัญวรัตน�  งามพรม ชั้น ม.๑/๓ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร เด็กชายชลชาติ  ศรีอุดร ชั้น ม.๑/๒ 
๕) ความเสียสละ เด็กหญิงปริญญาพร  แสงทวี ชั้น ม.๑/๕ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  จันทรา ชั้น ม.๑/๑ 

 ๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา เด็กหญิงกานต�สินี  คงคาหลวง ชั้น ม.๑/๑ 
๒) ด&านกีฬา เด็กชายศิรวิทย�  จันทงาม ชั้น ม.๑/๔ 
๓) ด&านนันทนาการ เด็กชายธนากร  โสมาบุตร ชั้น ม.๑/๖ 
๔) ด&านการสื่อสาร เด็กหญิงศิวตา  ทิพดง ชั้น ม.๑/๕ 
๕) ด&านดนตรี เด็กชายวัชรพล  ทรายงาม ชั้น ม.๑/๖ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม เด็กชายองศาชัย  เล&าเจริญชัย ชั้น ม.๑/๓ 
๗) ด&านการเป5นผู&นํา เด็กหญิงคุณาภรณ�  ฤทธิ์โคหา ชั้น ม.๑/๑ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม เด็กหญิงธมนวรรณ  ขามก&อน ชั้น ม.๑/๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๒ 

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวดํา ชั้น ม.๒/๑ 
๒) ต�อสังคม เด็กชายจิรภัทร  เพ็งคํา ชั้น ม.๒/๓ 

  



๒ 

 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที เด็กชายทัดสุร  ปล&องขัน ชั้น ม.๒/๒ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต เด็กชายปฏิภาณ  แสนแก&ว ชั้น ม.๒/๕ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร เด็กหญิงธมลวรรณ  สีโสภา ชั้น ม.๒/๖ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร เด็กหญิงวิภารักษ�  หินคํา ชั้น ม.๒/๑ 
๕) ความเสียสละ เด็กหญิงไอรดา  สิงห�น&อย ชั้น ม.๒/๔ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) เด็กหญิงสุดารัตน�  มะโนรัตน� ชั้น ม.๒/๒ 

๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา เด็กหญิงทิพวรรณ  เครือจันตNะ ชั้น ม.๒/๑ 
๒) ด&านกีฬา เด็กชายธิติภาคย�  สุต&น ชั้น ม.๒/๓ 
๓) ด&านนันทนาการ เด็กชายอลังการ  ปOPนคํา ชั้น ม.๒/๔ 
๔) ด&านการสื่อสาร เด็กหญิงธิดารัตน�  พรมโคตร ชั้น ม.๒/๖ 
๕) ด&านดนตรี เด็กชายพิชรัตน�  สุวรรณไตร ชั้น ม.๑/๔ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม เด็กชายธนากรณ�  จันทะกล ชั้น ม.๒/๑ 
๗) ด&านการเป5นผู&นํา เด็กหญิงอรพินธุ�  สุจจริต ชั้น ม.๒/๕ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม เด็กหญิงสุรดา  ชมพุฒ ชั้น ม.๒/๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๓  

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน นายสุรเชษฐ�  สุขวิเชียร ชั้น ม.๓/๔ 
๒) ต�อสังคม นายเจตดิลก  แม&นดินแดง ชั้น ม.๓/๒ 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที นางสาวตรีรัก  โยชาร ี ชั้น ม.๓/๔ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต นายพลากร  โพธิ์อําพล ชั้น ม.๓/๓ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร นางสาวเบญจมาศ  โคกสันเทียะ ชั้น ม.๓/๔ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร นางสาวสุธิดา  มหันต� ชั้น ม.๓/๑ 
๕) ความเสียสละ นายธวัชชัย  ชอบด�านกลาง ชั้น ม.๓/๑ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) นายณัฐชัย  ปKญญานะ ชั้น ม.๓/๖ 

๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา นางสาวพรธีรา  สอนโว ชั้น ม.๓/๑ 
๒) ด&านกีฬา นายพงศ�ทวี  ศรีสว�าง ชั้น ม.๓/๑ 
๓) ด&านนันทนาการ นายอัตถพงศ�  พรมโคตร ชั้น ม.๓/๓ 
๔) ด&านการสื่อสาร นายวาฤทธิ์  พลมุข ชั้น ม.๓/๑ 
๕) ด&านดนตรี นายกิติกร  ไชยโชค ชั้น ม.๓/๓ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม นายวรวัฒน�  เล�ห�กัน ชั้น ม.๓/๖ 
๗) ด&านการเป5นผู&นํา นางสาวสิริวิมล  สรรพ�สมบัติ ชั้น ม.๓/๑ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม นายณัฐกานต�  แม&นดินแดง ชั้น ม.๓/๒ 

  



๓ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๔  

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน นายศุภฤกษ�   โคตรชุม ชั้น ม.๔/๑ 
๒) ต�อสังคม นายราเชนท�   รัตนากร ชั้น ม.๔/๑ 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที นางสาวคฑามาศ  โพธิ์ตา ชั้น ม.๔/๕ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต นางสาวธัญญารัตน�  ชุมอภัย ชั้น ม.๔/๑ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร นางสาววัชราภรณ�  มูลวชิา ชั้น ม.๔/๑ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร นางสาวศุภาพิชญ�  เฉียดพรมราช ชั้น ม.๔/๓ 
๕) ความเสียสละ นางสาวเสาวลักษณ�  วังพรม ชั้น ม.๔/๓ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) นางสาวเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี ชั้น ม.๔/๓ 

๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา นางสาวอมรรัตน�  สาราษฎร� ชั้น ม.๔/๑ 
๒) ด&านกีฬา นายณัฐดนัย  แก&วประดิษฐ� ชั้น ม.๔/๑ 
๓) ด&านนันทนาการ นายพีระพล  คุณพาที ชั้น ม.๔/๑ 
๔) ด&านการสื่อสาร นางสาววิชญาดา  นาหนองตูม ชั้น ม.๔/๓ 
๕) ด&านดนตรี นายกิฏฏิภัฏ  เผ�าพหล ชั้น ม.๔/๒ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม นางสาวปตัญชลี  วงษ�บ&านดู� ชั้น ม.๔/๑ 
๗) ด&านการเป5นผู&นํา นายอธิคม  แม�นศิริ ชั้น ม.๔/๑ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม นางสาวสุภัสสร  ชอบธรรม ชั้น ม.๔/๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๕  

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน นายกฤษฎา  โจ�ยสา  ชั้น ม.๕/๑ 
๒) ต�อสังคม นายอนุชา  ยศภา ชั้น ม.๕/๕ 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที นายวิศวชาติ  อัตโน ชั้น ม.๕/๑ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต นางสาวพรรณธิภา  เลากลาง ชั้น ม.๕/๑ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร นางสาวภัทราภรณ�  อรรคฮาต ชั้น ม.๕/๔ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร นางสาวประภาพร  สมพันธ� ชั้น ม.๕/๕ 
๕) ความเสียสละ นายชินกฤต  เกษสุภะ ชั้น ม.๕/๑ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) นางสาวสุพัตรา  เหล�าบ&านค&อ ชั้น ม.๕/๒ 

๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา นางสาวกิตติยวดี  มูลคํา ชั้น ม.๕/๑ 
๒) ด&านกีฬา นายศุภชัย  ราชบุรมย� ชั้น ม.๕/๕ 
๓) ด&านนันทนาการ นายดุสิต  รินเพ็ง ชั้น ม.๕/๒ 
๔) ด&านการสื่อสาร นายคมเพชร  มีทรัพย� ชั้น ม.๕/๑ 
๕) ด&านดนตรี นายอธีราวัฒน�  อรัญมาลา ชั้น ม.๕/๓ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม นางสาวขวัญภิรมย�  แทบแสน ชั้น ม.๕/๑ 



๔ 

 

๗) ด&านการเป5นผู&นํา นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง ชั้น ม.๕/๑ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม นายณัฐวุฒิ  ศรีสมภาร ชั้น ม.๕/๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๖  

๑. ด�านการบําเพ็ญประโยชน  
๑) ต�อโรงเรียน นางสาวธิดารัตน�  ฐานะ ชั้น ม.๖/๑ 
๒) ต�อสังคม นายศักด์ิชัย  โนนทิง ชั้น ม.๖/๑ 

๒. ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ความกตัญ>ูกตเวที นายสุรศักด์ิ  จันทโยธี ชั้น ม.๖/๑ 
๒) ความซ่ือสัตย�สุจริต นางสาวระพีพรรณ  แก�นจันทร� ชั้น ม.๖/๑ 
๓) ความเมตตากรุณาและเอ้ืออาทร นายภานุวัฒน�  จํานงค� ชั้น ม.๖/๕ 
๔) ความขยันหม่ันเพียร นายจักรกฤช  ไกรยะวงศ� ชั้น ม.๖/๓ 
๕) ความเสียสละ นายกําธร  สรรพ�สมบัติ ชั้น ม.๖/๑ 
๖) ความมีมารยาท (ยิ้มไหว&) นายจิตติพงษ�  สุขษาเกษ ชั้น ม.๖/๕ 

๓. ด�านความรู�ความสามารถ 
๑) ด&านการศึกษา นายศุภฤกษ�  วันตา ชั้น ม.๖/๑ 
๒) ด&านกีฬา นางสาวประภัสสร  พานโคตร ชั้น ม.๖/๑ 
๓) ด&านนันทนาการ นายจีรพัฒน�  สท&านพบ ชั้น ม.๖/๑ 
๔) ด&านการสื่อสาร นางสาวน้ําฝน  กลอนโคกสูง ชั้น ม.๖/๑ 
๕) ด&านดนตรี นายอรรครินทร�  ทองเหลา ชั้น ม.๖/๒ 
๖) ด&านศิลปวัฒนธรรม นายมิติชัย  วงชาเลื่อน ชั้น ม.๖/๒ 
๗) ด&านการเป5นผู&นํา นายต&นตระการ  ชิณศรี ชั้น ม.๖/๕ 
๘) ด&านการส�งเสริม  อนุรักษ�  พัฒนา การปJองกันแก&ไขปKญหา  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล&อม นายธงชัย  จําชาติ ชั้น ม.๖/๕ 

นักเรียนท่ีมีรายชื่อข&างต&น  ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  ๖  รับมอบเกียรติบัตร
และรางวัล  ในวันปKจฉิมนิเทศ  อําลาสถาบัน  ประจํา  ป การศึกษา  ๒๕๕๗  ในวันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ�  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ ,๒ , ๔ และ ๕  รับมอบ
เกียรติบัตรและรางวัล  ในวันไหว&ครู  ประจําป การศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันท่ี ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
จึงประกาศมาให&ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน กุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
( นายบวร  ใจปVWา ) 

ผู&อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


