
 
พิธีมอบรางวัลเชดิชูเกียรติ “คนดศีรีโยธิน” ปีการศึกษา 2557 

8 มกราคม 2558 
รางวัลโล่เกียรติคณุคนดีศรีโยธิน 

ประเภทผู้ปกครองนักเรียน 
1. พลโทนายแพทย์บุญรัตน์  ภัทรากุลพิเชฐ   

ผู้ทรงคุณวฒุิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย 
เป็นคุณหมอให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน 

2. นางเกตุสุดา  อัศวกิจพานิช 
ปฏิบัติหน้าท่ีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเป็นระยะเวลา 6 ปี 

ประเภทผูศ้ษิย์เก่าโยธินบูรณะ 
1. พันต ารวจโทปริญญา  กลิ่นเกษร 

สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่น 62 

2. นายรัตนะ  เพ็ชรอาภรณ์ 
นักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี 
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่น 64 

ประเภทหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน 
1. นายประพฤทธิ์  ตงพิพัฒน์  โรงพยาบาลบางโพ 

อ านวยความสะดวกงานบริการทางการแพทย์ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน 

ประเภทข้าราชการครูโรงเรียนโยธินบรูณะ 
1. นายพงษ์เทพ  คงสวัสดิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. นางสาวสุวัฒนา  เพิ่มพูน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. นายวุฒิชัย  ศรีวสุธากุล   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. นางธัญญลักษณ์  หาญคณิตวัฒนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. นางสาวดุษนี  ศรีประเสริฐ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. นางสันทนา  เจริญภักดี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. นางพรทิพย์  ชูโต   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโลเ่กียรติคุณคนดีศรีโยธิน  

ชื่อ-สกุล  ชั้น 

1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์ ม.3/4 
2. นางสาวธนพิม กวีนันทวงศ์     ม.3/5 
3. นายอัยการ   โพธิ์พืช ม.3/6 
4. เด็กชายอรัญชย์   วงศ์พร้อมมูล ม.3/9 
5. นายธีรภัทร   ฐิติรุ่งเรือง ม.3/9 
6. นายสรรพวัชร   อยู่หว่าง ม.3/9 
7. เด็กหญิงณิชากร   สยามิภักดิ์ ม.3/9 
8. เด็กชายการุญ   ชองขันปอนด์ ม.3/10 
9. เด็กชายสิรวิชญ์   ไทยบุญนาค ม.3/10 
10.เด็กชายกิตติกุล  สุขสมิทธิ์ ม.3/10 
11.นายเจตนิพิฐ   ธารทะเลทอง ม.4/13 
12.นางสาวญาณิศา  ยินดีภพ ม.5/2 
13.นายปรเมศวร์  ครองสุข ม.5/2 
14.นายธนาอินทร์   สุชิลา ม.5/3 
15.นายกีรติ    ปัทมเรขา ม.5/3 
16.นายภูบดี    ตันติพลาผล ม.5/14 
17.นายกันตวัฒน์   มะลาไสย ม.5/18 
18. นางสาวอุษณีย์   มุ่งน าตระกูล ม.6/1 
19.นายธนพงษ์   เจริญพงศ์ภัค ม.6/3 
20.นายพิทยุตม์   ทองสุข ม.6/3 
21.นางสาววรรณิดา   ปานแจ่ม ม.6/3 
22.นายกรภัทร์   เกียรติจารุกุล ม.6/3 
23.นางสาวปิยธิดา   สานุสันต์ ม.6/4 
24.นางสาวดวงพร   เติมไตรพร ม.6/4 
25.นายทัศน์พล ทัศนะมณเฑียร ม.6/4 
26.นายภัทรภูมิ   นิลวรรณ์ ม.6/6 
27.นางสาวญาณิศา   สุขีภาค ม.6/6 
28.นางสาววิภาดา   ศรีสูงเนิน ม.6/8 
29.นายจงจิตร์   ผูกไมตรี ม.6/9 
30.นางสาวศิริลักษณ์  บัวศรี ม.6/11 
  

 



 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติคุณคนดีศรีโยธิน  

ชื่อ-สกุล   ชั้น 

31.นางสาววรรณพร   ธรรมโม ม.6/11 
32.นายศิริพงษ์   มนนามอญ ม.6/12 
33.นายศิวกร   ชาญพิทยานุกูลกิจ ม.6/13 
34.นางสาวศวิตา   วงศ์บุญเนตร์ ม.6/13 
35.นายสิรภพ   ห่วงอาษา ม.6/13 
36.นายณพบดี   กุลมงคล ม.6/14 
37.นายอัศม์เดช   ชิณะวงศ์ ม.6/14 
38.นางสาวจิรัชญา  วิจารณ์ปัถวี ม.6/15 
39.นายสมภพ   ชนกประสิทธิ์ ม.6/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรกรอบทอง 

ชื่อ-สกุล   ชั้น 

1. เด็กชายนวภูมิ   วงศ์เลิศศิริ ม.3/2 
2. เด็กชายจิรกร   ทองเหมือน ม.3/3 
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ณะเมืองกลาย ม.3/5 
4. เด็กชายภูวิชญ์   บูรณะตระกูล ม.3/9 
5. เด็กชายแสนอานันท์   บุญยะศิวะ ม.3/11 
6. นายภูริภัทร   คล้องช้าง ม.4/3 
7. นายธนะพล   ตะกรุดแก้ว ม.4/4 
8. นายภูวเนตร   สุขสมภพ ม.4/5 
9. นางสาวธันวา   สุวรรณา ม.4/8 
10.นางสาวอักษราภัค  เฮงมากยศ ม.4/17 
11.นางสาวณัฐนรี   นิกรยานนท์ ม.5/1 
12.นายภานุพงศ์   ชารัตน์ ม.5/1 
13.นางสาวพรพิชชา   สิงหเดโช ม.5/2 
14.นางสาวดลชนก   โต๊ะบุรินทร์ ม.5/2 
15.นายภัทราวุฒิ   กางอ่ิม ม.5/3 
16.นางสาวรภัสสรณ์ อลังการกิตติเวชช์ ม.5/4 
17.นายชญานนท์   แดงอุไร ม.5/4 
18.นายภูมิดนัย   จันทร์จรูญ ม.5/4 
19.นางสาวภัณฑิรา   ศรีอาริยวงศ์ ม.5/5 
20.นางสาวกาญจนาพร  นาคทั่ง ม.5/6 
21.นายธนกฤต   สุ่มไสว  ม.5/6 
22.นายธนา    ศิริสิทธิ์ ม.5/6 
23.นายณัฐพงศ์   มาลี ม.5/7 
24.นางสาวมธุสร   สมหน้า ม.5/8 
25.นางสาวธนัญญา   แก้วอินทร์ ม.5/9 
26.นางสาวพรรณิการ์    เทวาวรธันย์ ม.5/9 
27.นางสาวพิชชากร   วิเชียร ม.5/10 
28.นายรัฐธรรมนูญ   อัศวโสตถิ์ ม.5/10 
29.นางสาวภัทรลดา   เนตะโยธิน ม.5/10 
30.นางสาวอภัสสร   ปวราจารย์ ม.5/10 

 

 



 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรกรอบทอง 

ชื่อ-สกุล   ชั้น 

31.นางสาวธีรัตน์ดา   อุไกรหงษา ม.5/11 
32.นายนิรัติศัย   อมราพิทักษ์ ม.5/12 
33.นายภานุวัฒน์   ไกรวิเศษ ม.5/12 
34.นายเกียรติศักดิ์   ศรีจรูญ ม.5/12 
35.นายภานุพงศ์   รัชธร ม.6/1 
36.นางสาวศศกร   โชติวสุธร ม.6/2 
37.นางสาวสุธินี   สาสนัส ม.6/2 
38.นางสาวณัฐณิชา   ชัยณรงค์ ม.6/2 
39.นางสาวรัฐกุล   เหลืองอร่าม ม.6/3 
40.นางสาวชัชวรรณ ว่องไวตระการ ม.6/3 
41.นายกิตติศักดิ์   แสงทอง ม.6/3 
42.นายวรวิชญ์   วงศ์วศวัฒน์ ม.6/4 
43.นายศรัณย์   โนคาน ม.6/5 
44.นายธนภัทร   ขิงทอง ม.6/7 
45.นายภูรินทร์   เมธีพิริยะ ม.6/9 
46.นายศิริราช   สุจารีย์ ม.6/9 
47.นายกัญจน์   ดลกุลชัย ม.6/9 
48.นางสาวชวิศา   สันติบุตร ม.6/10 
49.นางสาวภานิชา   ยันต์มงคล ม.6/11 
50.นางสาววรรณนิสา   แก้ววรรณา ม.6/11 
51.นายธิติวัฒน์   วิริยราชวัลลภ ม.6/12 
52.นายภวินทร์   ภววงษ์ศักดิ์ ม.6/13 
53.นายชัชชนิน   ยิ้มอุดม ม.6/15 
54.นายณัฐดนัย   เพ็ญสถิตย์ ม.6/16 

 


