
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อเป็นการเผยแพรข่่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 
2. เพื่อยกย่องเชดิชบูุคคลดเีดน่ของโรงเรียนให้เป็นท่ีปรากฏ 
3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชน 

วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนศรทัธาศิลาเพชรรังสรรค ์

ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

นายนิคม พลทิพย ์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
นางฤด ีปรังฤทธ์ิ 
ต าแหน่งครู คศ.3 
นายภักดี สิทธิชัย 
ต าแหน่งครู คศ.3 

 
       

ค าน า 
 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2554 จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีเนื้อหาสาระแสดงถึงผลงาน กิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ซึ่งเป็นผลผลิตของท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลาน

ของท่านเข้ามาศึกษาในร้ัว เทา-ชมพู แห่งนี้ 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ผู้บริหารโรงเรียน

และบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล

ในการจัดท าวารสารฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หากมี

ข้อผิดพลาด ทีมงานขอกราบอภัย มา ณ โอกาสนี้ 

     คณะผู้จัดท า 
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ค าปรารภ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

ปีการศึกษา  2554  เปิดเรียนมาได้ 32  วันแล้ว  โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์  ปัจจุบันสังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 37  ส านักงานตัง้อยู่ท่ีอ าเภอเมอืง  จังหวัดแพร่   

โรงเรียนของเรามีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  และท่ีปี

การศึกษา  2553  ท่ีผ่านมา โรงเรียนของเราได้รับพระราชทานรางวัล "บัณณาสสมโภช"  จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  เมื่อวันท่ี  23  เมษายน  พ.ศ.  2554  สร้างความปลื้มปีตยินิดกีับคณะคร ู นักเรียน  ผู้ปกครองเป็นอยา่งยิ่ง  รางวัล

บัณณาสสมโภชน์  คือรางวัลท่ีพระราชทานให้กับโรงเรียนท่ีสง่เริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

         โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน  ศษิยเ์ก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน ท่ีให้ความร่วมมอืสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียนเป็นดว้ยดีเสมอมา  ขอแสดงความยนิดกีับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีท่ีแล้ว  ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุก

คน  โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทุกคน ขอประกาศด้วยความเต็มใจที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลาน

ของท่านอยา่งเต็มความสามารถด้วยอุดมการณ์ความเสียสละ  

          ในโอกาสนี ้ ขอแสดงความยนิดแีละขอต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ในร้ัว เทา-ชมพ ู และขอให้พวกเราทุกคนต้ังใจศกึษา

เล่าเรียน อย่างเต็มความสามารถ  ให้เป็นท่ีช่ืนอกช่ืนใจของผู้ปกครองนักเรียน และร่วมกันรักษาช่ือเสียงเกียรตยิศของโรงเรียน   

ดังปรัชญาของโรงเรียน " ลูกพญาภูคาสรา้งคณุค่าให้กับตนเองและประเทศชาติ" 

 
 
 
 
                                                                                                                      ( นายนิคม   พลทิพย์  ) 

                                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง :  นักศึกษาฝึกสอน 

วุฒิการศึกษา :  ก าลังศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต  

วิชาเอก :  ภาษาไทย  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :  27หมู่ 4 บ้านผักเฮือก ต.บ่อเกลือโต้ อ.บ่อเกลือ  

    จ.น่าน  

 

ต าแหน่ง :      ครูช านาญการ 

วุฒิการศึกษา :      ครุศาสตร์บันฑิต 

วิชาเอก :      สังคมศึกษา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :       118 หมู ่4 บ้านพาน ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน      

    

 

ต าแหน่ง :  นักศึกษาฝึกสอน 

วุฒิการศึกษา :  ก าลังศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอก :  ภาษาไทย 

ที่อยู่ปัจจุบัน : 35 หมู5่ บ้านดอนมูล ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน       

    

 

 
>>ต้อนรับบุคลากรใหม่ 
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ต าแหน่ง :  นักศึกษาฝึกสอน 

วุฒิการศึกษา :  ก าลังศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอก :  คอมพิวเตอร์ศึกษา  

ที่อยู่ปัจจุบัน : 160 หมู่ 13 บ้านปงพัฒนา ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา  

              จ.น่าน 

 

ต าแหน่ง :   นักศึกษาฝึกสอน 

วุฒิการศึกษา :   ก าลงัศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอก :   คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :   68 หมู1่3 บ้านดวงค า ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน      

    

 

ต าแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษา :   บริหารธุรกิจ 

วิชาเอก :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที่อยู่ปัจจุบัน :   60 หมู่ 2 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน   

   

 

 
>>ต้อนรับบุคลากรใหม่ 
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>> ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูในโรงเรียน 

 

นางฤดี ปรังฤทธิ์ 
 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครชู านาญการพิเศษ 

 

 
 

 

 

นายสรศักดิ์ เสมอใจ 

ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

 

  

นางสุพิน ดอนแก้ว 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
เด็กชายพงศกร รักสตัย ์ เด็กชายภาสกร จันต๊ะเทพ เด็กชายภูวนนัท์ ไชยหาญ 
เด็กชายมงคล ไชยปาละ เด็กชายเมธาพนธ์ จันดา เด็กชายรัชวัฒน ์ตนะทิพย ์
เด็กชายราเชนทร์ นรินทร ์ เด็กชายวรายุทธ์ นาคอ้าย เด็กชายวสนัต์ ต๊ะแกว้ 
เด็กชายสุวิทย ์พรมวังขวา เด็กหญิงวรรณิดา จ าปาทอง เด็กหญิงวันวสิาข์ มโนรมย ์
เด็กหญิงวารีทิพย์ รักสัตย ์ เด็กหญิงศุภากร พรมปา เด็กหญิงสาลินี แขง็แรง 
เด็กหญิงสาลินี ชาวยอง เด็กหญิงสุชานาถ เสาร์ปัญญา เดก็หญิงอันธิกา อ่ าฉาย 
เด็กหญิงอาทิตยา ปรังฤทธ์ิ 

ครูท่ีปรึกษา อ.สมบัติ วิหก, อ.บษุบา อภิวัฒนส์กุล 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัย(นศ.ฝึกสอน) 

 

 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1       
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
เด็กชายกิตตินันท์ โนพวน เด็กชายไกรสรณ์ แข็งแรง เด็กชายฉัตรมงคล พลจร 
เด็กชายชรินทร์ พว่งสดุ เด็กชายชัชวาลย์ ชาวยอง เด็กชายทวีศักดิ์ ทิปะกะ 
เด็กชายธวัชชยั รกัสัตย ์ เด็กชายธีรดนย์ ใหม่วงค ์ เด็กชายนพรุจ เขยตุ้ย 
เด็กชายบูรพล พชิวงค ์ เด็กหญิงกนกวรรณ นามะกันค า  
เด็กหญิงเข็มอัปสร แก้วหลวง เด็กหญิงเจนจริา ชาวยอง เด็กหญิงณัฐนรี เกล้ียงเกลา 
เด็กหญิงปวีณา อริยะ เด็กหญิงปิยะดา ขันทะสาร เด็กหญิงมณฑิตา คันทะมูล 
เด็กหญิงลักษิกา พิมโกทา เด็กหญิงวรงค์พร กองกุณะ 

ครูท่ีปรึกษา อ.ภักดี สิทธิชัย, อ.วารุณี สิทธิชัย 

 



 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
เด็กชายณัฐวุฒิ พิจนิจทะ เด็กชายณรงค์เดช ทะนะตา เด็กชายทศพร ตัณฑดิลก 
เด็กชายธนิษฐ์ ขตัิวงค ์ เด็กชายธีรเมธ อาภรณ์ศริ ิ เด็กชายนันทวัตน์ ชาวยอง 
เด็กชายปณิธาน เสมอใจ เด็กชายพงษพ์ิสุทธ์ิ ชาวยอง เด็กชายภานุพงษ์ กันทะวงค ์
เด็กชายวิรายุทธ์ ปรังการ เด็กชายศิวพันธ์ นาคอ้าย เด็กชายสยุมภ ูไชยอ้าย 
เด็กหญิงกุลธิดา ปรังการ เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีทะจินต ์เด็กหญิงจุไรพร ค าแสน 
เด็กหญิงชิดชนก ตนะทิพย ์ เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมสรุินทร ์  
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฑีฆาวงค ์   เด็กหญิงทิวาพร ขัดเงางาม 
เด็กหญิงนงนุช อ่ินอ้าย เด็กหญิงน้ าทิพย์ ใหม่ไชย เด็กหญิงปิยะณัฐ ไชยอ้าย 
เด็กหญิงมนสัชนก ชูลีอ่อน เด็กหญิงรสชรินทร์ พรมวงัขวา 
เด็กหญงิรุ่งไพลิน ลือโสภา เด็กหญิงวาสนา สถานสถิต 
เด็กหญิงศุภกาญจน์ หน่อไชย    เด็กหญิงสนธยา สารธ ิ
เด็กหญิงโสระยา สยุะตา เด็กหญิงวรรณิสา แก้วจันทร์เพชร 

ครูท่ีปรึกษา อ.ศักดิ์ พันชน, อ.ธีรวัฒน ์ต๊ะแก้ว 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
เด็กชายกิตพิันธ์  มีชัย เด็กชายจิรวัฒน์ เสมอใจ เด็กชายนัฐพล หาญยุทธ 
เด็กชายนนทธ์วัฒน์ กองกุณะ  เด็กชายวิรยิะ ก ายา  
เด็กชายศรายุทธ พินิจธะ เด็กชายศรวีิชัย ดะสมุทร เด็กชายศุภณัฐ ปฏิพัทธ์ด ารง 
เด็กชายอนวัฒน ์พุฒศร ี เด็กชายวรากร สุทธหลวง เด็กชายปฏิพัทธ์ จอมเชื้อ 
เด็กชายเอกลักษณ์ ปันแสน เด็กหญิงกมลชนก เสาว์ปัญญา 
เด็กหญิงดวงฤทัย ยาปัน เด็กหญิงทิพรัต แก้วหลวง เด็กหญิงนิธากร รองเมือง 
เด็กหญิงนุสรา ไชยอ้าย เด็กหญิงพรรณิการ์ ระนัน เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตบุญ 
เด็กหญิงภัสนันท์ อินเสียร เด็กหญิงรัฐิติกาล อุ่นพล เด็กหญิงรัตติกาล ศรีอิน 
เด็กหญิงวันทนีย์ นนัศิร ิ เด็กหญิงศศิญา ตาลตา เด็กหญิงสายธาร ขันสล ี
เด็กหญิงสุชานาถ สรุิยา เด็กหญิงสุภสัรา วฒุิหาญ เด็กหญิงสุวิมล แพทย์รัตน์ 
เด็กหญิงอภิษฎา บุญเรือง 

ครูท่ีปรึกษา อ.สุพิน ดอนแก้ว, อ.จักรา ปัญญาวรรณรักษ ์

 



 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
เด็กชายเกยีรตศิักดิ ์วิชาพล เด็กชายจินตวัฒน์ ไชยกันทะ เด็กชายฉัตรณรงค์ แกว้หลวง 
เด็กชายชลชวา ชาวยอง เด็กชายณัฐพล ไชยอ้าย เด็กชายนิรันดร์ ใหม่กันทะ 
เด็กชายพันธกานต ์ไชยหาญ เด็กชายศุภกจิ หน่อชยั เด็กชายณัฐกรณ์ รักสัตย ์
เด็กชายสุรวุฒิ อินเสยีน เด็กชายสมรักษ์ พรมปา เด็กชายอนุชา พชิวงค ์
เด็กชายอพิทยา ติบ๊อุด เด็กชายณัฐพล โกศิร ิ เด็กชายจีรศกัดิ์ แสงตาล 
เด็กชายประคอง สุทธหลวง เด็กหญิงกมลรัตน์ อบเชย เด็กหญิงกาญจนารัตน์ ระนัน 
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาสาร  เด็กหญิงชนากานต์ สุทธิแสน เด็กหญิงนวรตัน์ ไชยอ้าย 
เด็กหญิงนุชจร ีพรมปา เด็กหญิงบุญยาพร ชาวยอง เด็กหญิงปิยวรรณ ไกรแสง 
เด็กหญิงผกาพรรณ กะรัตน ์ เด็กหญิงวิชานาฏ ตะ๊แก้ว เด็กหญิงสุภัทรศร พรมปา 
เด็กหญิงจันทรา ธนูสนฐ์  
   
ครูท่ีปรึกษา อ.สายรุง้ อุดเงิน, อ.ชเนรินทร์ จิตอาร ี

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
เด็กชายเตชินท์ นันศิร ิ เด็กชายธนพล ชาวยอง เด็กชายพงค์พสิิฐ รงัส ี
เด็กชายภูวนยั ไชยโย เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยยะ เด็กชายวิว ค ารตัน ์
เด็กชายวิศวะ ไชยกันทะ เด็กชายศิลา เสมอใจ เด็กชายสาริน บูรณะศร ี
เด็กชายสุวิทย ์คล้ายพงษ ์ เด็กชายสรณรงค ์เสมอใจ เด็กชายอภิวัต สยุะตา 
นายวิทยา กันทาธรรม เด็กหญงิกุลธิดา ค าแสน เด็กหญิงชนิษฐา หน่อน้อย 
เด็กหญิงโชษิตา โฉมศร ี เด็กหญิงณหทัย ติละ เด็กหญิงนุชจิรา ไชยกันทะ 
เด็กหญิงนุสบา มารินทร ์ เด็กหญิงระพีพร ไชยหาญ เด็กหญิงสุวรรณา นันศริ ิ
เด็กหญิงแสงมณี โถสงูเนิน เด็กหญิงอังลิตา รตันาธรรม เด็กหญิงอาภาศริิ ไพรพนม 
เด็กหญงิลักษมน เจริญด ี

ครูท่ีปรึกษา อ.คุณัญญา ตนะทิพย์, อ.พัชร ีหนูเอียด 

 



 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
นายเจตนรินทร์ นาคอ้าย นายชลวิสุทธ์ิ โกศิร ิ นายชาคร แก้วหลวง 
นายประติกรณ์ ต๊อดแก้ว นายปราโมชย์ ปรังฤทธ์ิ นายพลวัฒน ์สถานสถิต 
นายศิวกร ยาสาร  นายศุภนยั ใหม่กันทะ นายสมาน กองกุณะ 
นายสักรินทร ์กองหล้า นายอนุวัฒน์ ทิขัต ิ นายอภิวัฒน ์เสมอใจ 
นายสารัช อินทรประดิษฐ ์ นายนิติพล ปรงัฤทธ์ิ นายจารุวัฒน์ หน่อน้อย 
นายวารินทร์ ตาใส ่ นายสุวกติย์ อินเสียน นางสาวกนกพร ค าแสน 
นางสาวกนกกร พระโพธิ ์ นางสาวกฤษณา อุดนัน นางสาวณัฐธิดา ปรังการ 
นางสาวดาววรรณ หูวริาช นางสาวนงนุช ธรรมสละ นางสาวรชัวัลย์ ปรังฤทธ์ิ 
นางสาววรรณิสา ไชยกนัทะ นางสาวศภุานัน ไชยกันทะ นางสาวสริิพร ฑีฆาวงค ์
นางสาวสดุารัตน์ ขนัสลี  นางสาวนราวดี บุญเมฆ นางสาวมติมนต ์เสมอใจ 
นางสาวสดุาวัลย์ วัชกุลนันท์ 

ครูท่ีปรึกษา อ.สรศักดิ์ เสมอใจ, นางสาวปณิดา ปัญญา (นศ.ฝึกสอน) 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
นายกิตตพิงษ์ ไชยกันทะ นายจักรนสุรณ์ รักสัตย ์ นายทวิน จันดา 
นายธนาวัฒน์ ปรงัการ นายธีรภัทร ชาวส้าน นายนครินทร ์พูลศิลป์ 
นายนพรตัน์ พรมวังขวา นายนัฐธิวัฒน์ นาคอ้าย นายเสฏฐวฒุิ ดอกทองด ี
นายอนุพงษ์ ปรงัฤทธ์ิ นายกฤษณะ ไชยปรงุ นายพัดชกร วงค์ม่าน 
นายยุทธภูมิ ศรีสวัสดิ ์ นางสาวกมลทิพย์ ภูค่งพันธ ์ นางสาวกมลรัตน ์คุณแหลม 
นางสาวกฤติยา กะรตัน ์ นางสาวชลนิกานต์ ติละ นางสาวปิยธิดา ตนะทิพย ์
นางสาวพชรพร เพช็รศร ี นางสาวพรพรรณ ตนภ ู นางสาวพรรณทิมล พินิทธะ 
นางสาวพัทราวรรณ สายแปง   นางสาววินิดา มิสละ นางสาวสชุัญญา ไชยหาญ 
นางสาวสภุาวด ีค าไชย นางสาวสรุียาฉาย ปิ่นแก้ว นางสาวกรรณิการ์ สายแปง 
นางสาวอัญชนา พุทธวรรณรักษ ์

ครูท่ีปรึกษา อ.เมธาวี ขันทะสอน, อ.รัชนี สลีอ่อน 

 



 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
นายกสิวฒัน์ ฑีฆาวงค ์ นายเกรยีงศกัดิ์ นันศิร ิ นายทศวรรษ จันดา 
นายธนพงษ์ นาคอ้าย นายธวัชชยั ใหม่ไชย  นายนนทพัทธ์ ปรังการ 
นายนัฐวุฒ ิแก้วหลวง นายปัญญพนต์ เสาปัญญา นายยุทธภูมิ อุดพรม 
นางสาวการะเกด ขนัทะสาร นางสาวกมลรัตน ์อรินทร ์ นางสาวธัญญาลักษณ์ รักสัตย ์
นางสาวนพจิรา ไชยอ้าย นางสาวปรยีะธิดา ไชยปาละ นางสาวพชัราภรณ์ ใหม่กันทะ 
นางสาวสาริกา วงศ์ยศ นางสาวสนิีพร ตาลตา นางสาวสกุานดา ปาจะโชต ิ
นางสาวสุธิดา จ าเริญ นางสาวสวุนันท์ คันทะมูล นางสาวสวุนันท์ ไชยหาญ 
นางสาวหยดเทียน รกไพร นางสาวกัลยส์ุดา พุฒิไชยจรรยา 
นางสาวธดิาพร ไชยหาญ 

ครูท่ีปรึกษา อ.ศิริลักษณา ค าวัง, นายสินไชย มโนฤทธ์ิ (นศ.ฝึกสอน) 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
นายกฤษณะ สมณะช้างเผือก นายจักรภัทร นาคอ้าย นายจิรายุทธ์ เกง็รัมย ์
นายชัยวตัร พินิจทะ  นายเทพทัต พินิจทะ นายธงชัย พินิจทธะ 
นายเจตพล มิสละ  นายพงษ์ศักดิ์ ไชยหาญ นายมานัส ติละ 
นายวยากร ตาแกว้  นายศฤงคาร ช่างเหล็ก นายสิทธิศักดิ์ พ่วงสุด 
นายวรากร ค าแสน  นายนันทวิทย์ ชาวยอง นายสิทธินันธ์ิ ปรังการ 
นายศรัณย์ จันดา  นายทัตเทพ อินปา  นายสมบูรณ์ อินปา 
นายรักชาต ิรักสัตย ์ นางสาวณัฐปภัสร์ พุกกล่ิน นางสาวชลิดา ขันสลี 
นางสาวดารินทร์ แพไธสง นางสาวปริศนา ปรังการ นางสาวเพ็ญนิภา อินมา 
นางสาวรชันีกร กองกุณะ นางสาวลัดดาวัลย์ เสมอใจ นางสาวสาริกา สลีอ่อน 
นางสาวหนึง่ฤทัย ทะนะตา นางสาวเอมิกา แสงตาล นางสาวนาถหทัย ตาใส ่
นางสาวภาวิณี แก้วเกิดม ี  

ครูท่ีปรึกษา อ.สุพจน ์สุทธิแสน, อ.พรมราตร ีดีมาก 

 



 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
นายกิตตภิพ ค าแสน นายเกียรตพิงษ์ กองกุณะ นายนันธวัฒน์ พุกกลิ่น 
นายปิติพงษ์ มิสละ  นายธัชพล รักสัตย ์ นายมัทธิว เชียงเนาว ์
นายลิขสิทธ์ิ หน่อน้อย นายวสันต์ ระนัน  นายศราวฒุิ ทิปกะ 
นายสันตสิุข พรมปา นายจักรกฤษณ์ ปรังการ นายอุ้มบุญ ปัญญาวงค์ 
นายวรวฒุิ เชียงทอง นายวีรวฒัน์ ปรงัการ นายเสกสิทธ์ิ รักสตัย ์
นายสันต ิอินปา  นายสมเกียรติ อินปา นายอภินันท์ อินปา 
นายปนิพนธ์ ดรุณพันธ ์ นายสุรยิา ถานิล  นางสาวแกว้กาญจน์ ปรังฤทธ์ิ 
นางสาวชนภิรณ์ เสมอใจ นางสาวพนิดา รกัสัตย ์ นางสาวยพุา ล านัย 
นางสาววรินดา แก้วจันทรเ์พชร  นางสาวสาวิณี สุทธหลวง 
นางสาวสนุิศา บุญยะหัต นางสาวหทัยรัตน์ กองกุณะ นางสาวกาญจนา ค าแสน 
นางสาววารุณยุพา ตนะทิพย ์นางสาวมัลลิกา อินปา 

ครูท่ีปรึกษา อ.โพธิ์ มูลจะค า, อ.ปราณี ภูบุญอ้วน,  
นายส าราญ ขันทะสาร(นศ.ฝึกสอน) 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
นายจรณชัย ไชยหาญ นายชินดนยั ตารินทร ์ นายชุตพิงค ์ฑีฆาวงค ์
นายณัฐพงศ ์อินผึ้ง  นายณัฐพงษ์ แข็งแรง นายปวริศ เทพรกัษ์ 
นายรณชัย ยาสาร  นายวิรนันท์ แกว้หลวง นายอนุชิต นาสมบูรณ ์
นางสาวจฬุาลักษณ์ สุทธิแสน  นางสาวชตุิมา แขง็แรง นางสาวธิดารตัน์ อรินทร ์
นางสาวนิรัญรัตน์ รักสตัย ์ นางสาวพชัรพร ปรงัการ นางสาวพิมพ์อัปสร แกว้หลวง 
นางสาวรจนา เอี่ยมชเูพชร นางสาวสกุลณา พรมมี นางสาวสกุลรัตน์ นนัศิร ิ

ครูท่ีปรึกษา อ.จงรักษ์ ใหม่ค า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.6 จบแลว้ไปใหนเอ่ย? 

ชั้นมัธยมศึกษาป่ีที่ 6/1 

นายจักกริช   ไชยปรุง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายชัชวาล  พูลศิลป์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายดนุสรณ์  ต๊ะอาจ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายทวีชัย  ไพปัญญา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายธนิษฐ ์  ปรังการ  โรงเรียนจ่าทหารเรือ 

นายธิติพงษ์  นาคอ้าย  โรงเรียนจ่าทหารเรือ 

นายนัฐพงษ์  อ่ินอ้าย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายราชัน  รักสัตย ์  มหาวิทยาลัยแม้โจ ้

นายวันชัย  พรมวังขวา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายนภดล  ค าแสน  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายเอกชัย  คเชนทรพรรค  โรงเรียนจ่าทหารเรือ 

นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณทรัพย ์ มหาวิทยาลัยสุรนาร ี

นางสาวกรรณิการ ์ ไชยหาญ  วิทยาลัยเชียงราย 

นางสาวจันทริกา จินะตา  มหาวิทยาลัยราชมงคลน่าน 

นางสาวชลันดา  มัศยามาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวณิชมน  เสมอใจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นางสาวธัญญารัตน ์ค าแสน  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นางสาวนารีรัตน์ ชาวยอง  โรงเรียนพร้อมบริบาล 

นางสาวนิภาพร  ปรังฤทธิ์  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นางสาวปริฉัตร  จันต๊ะเทพ  มหาวิทยาลัยราชมงคลน่าน 

นางสาวปริศนา  อินเสียน  วิทยาลัยเชียงราย 

นางสาวรัตนา  ปรังการ  มหาวิทยาลัยเกื้อการุณ 

นางสาววาสนา  วุฒิไชย  มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาววิชญาดา จิณะกับ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

นางสาวสาวิตร ี เทพกัน  มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวสุจิตรา  ฑีฆาวงค ์  มหาวิทยาพะเยา 

นางสาวสุดา  จันทรา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวสุธิดา  พรหมรักษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

นางสาวอลิษา  ชาวยอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวจริยา  ธรรมสละ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชั้นมัธยมศึกษาป่ีที่ 6/2 

นายเทวฤทธิ ์ พิชวงค์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นายธัชชัย ตาลตา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

นายพงศ์สถิต ภัยปญัญา มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นายพูลชัย  มิสละ  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นายภาคินัย  จิรัษฐิติพงษ ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลน่าน 

นายวรกานต์  มิสละ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นายวรวุฒิ  สุทธิแสน มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นายวสันต์  ปันแสน มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคเชียงใหม ่

นายสมัชชา  ค าแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

นายอนุชา  จ าปาทอง มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคเชียงใหม ่

นายอรรถชัย  มิสละ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

นายวุฒิชัย  โกศิริ  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นางสาวนุชจรีย์  ไชยกันทะ มหาวิทยาลัยบริบาลเชียงใหม่ 

นางสาวพัชรินทร์ ชาวยอง มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นางสาวพัชรีพร  ต๊ะต๊ะ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวมณิสรา  ขันทะสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาววิไลวรรณ ค าแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

นางสาวสุณิสา ดะสมุทร มหาวิทยาลัยของรัฐ 

นางสาวอรนุช  คันทะมูล มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 

สาระการเรยีนรู ้ ระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 44.70 43.58 42.89 42.80 

คณิตศาสตร ์ 23.51 24.65 24.22 24.18 

วิทยาศาสตร ์ 33.90 31.09 29.29 29.17 

สังคมศึกษา 47.93 41.22 40.85 40.85 

ศิลปะ 26.58 28.32 28.51 28.48 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 56.32 48.79 47.03 47.07 

สุขศึกษา 77.46 73.48 72.26 71.97 

ภาษาต่างประเทศ 14.95 14.55 15.80 16.19 

 

ผลสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553  

สาระ ระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 42.08 42.92 42.95 42.61 

คณิตศาสตร ์ 12.08 14.63 14.79 14.99 

วิทยาศาสตร ์ 32.60 31.74 30.90 30.90 

สังคมศึกษา 47.69 47.38 46.70 46.51 

ศิลปะ 32.82 32.88 32.80 32.62 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 41.65 42.86 44.14 43.69 

สุขศึกษา 61.84 63.86 63.10 62.86 

ภาษาต่างประเทศ 15.61 17.43 18.75 19.22 
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>> ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554  
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ผมชื่อ...ธนพงษ์(เอฟ)   
ประธานนักเรียนปี 2554 

สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมกข็อแนะน าตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ

นายธนพงษ์ นาคอ้าย นักเรียนชั้นม.5/1 ประธาน

นักเรียนประจ าปี 2554 ผมต้องขอขอบคุณท่าน

ผู้อ านวยการ คณะครู ตลอดจนนักเรยีนโรงเรียนศรทัธา

ศิลาเพชรรังสรรค์ทุกคน ที่ให้โอกาสผมมาท างานรับใช้พี่

น้องชาว “เทา-ชมพ”ู แห่งนี้ ผมรู้สึกดีใจ และปราบปล้ืม

ใจที่ได้เข้ามาท างาน ณ จุดนี้ และผมสัญญาว่าจะท างาน

อย่างเต็มสุดความสามารถที่ผมจะท าได้ จะพัฒนา

โรงเรียนแห่งนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พี่

น้องชาว “เทา-ชมพ”ู ทุกคนมีความสุขกับการเรียน 

ตลอดจนการใชช้ีวิตทุกคนครับ.. 



>> ความภูมิใจของโรงเรียน 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ :  นางสาวจงรักษ์  ใหม่ค า 

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดร้ับรางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ 2  เป็นรางวัลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น  โดยผู้อ านวยการโรงเรยีน  

นายนิคม พลทพิย์ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อ

วันท่ี 21 มีนาคม 2554 
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>> เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่บุคลากรในโรงเรียน 

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ครูประจ าชัน้ หมายเหตุ 

1 ผอ.นิคม พลทิพย์ 089-8539327 - ผู้อ านวยการ 

2 อ.ภกัดี สทิธิชยั 086-1180601 ม.1/1  

3 อ.ฤดี ปรังฤทธ์ิ 089-2634665 -  

4 อ.สรศกัดิ ์ เสมอใจ 089-2653850 ม.4/2  

5 อ.วารุณี สทิธิชยั 089-2643069 ม.1/1  

6 อ.โพธ์ิ มลูจะค า 085-7092652 ม.6/2  

7 อ.สมบตัิ วิหก 089-6066325 ม.1/2  

8 อ.บษุบา อภิวฒัน์สกลุ 084-3667880 ม.1/2  

9 อ.ศกัดิ ์ พนัชน 089-8501705 ม.2/1  

10 อ.ธีรวฒัน์ ต๊ะแก้ว 086-2421215 ม.2/1  

11 อ.จกัรา ปัญญาวรรณรักษ์ 084-9048746 ม.2/2  

12 อ.สพุิน ดอนแก้ว 086-2139960 ม.2/2  

13 อ.สายรุ้ง อดุเงิน 084-7399341 ม.3/1  

14 อ.ชเนรินทร์ จิตอารี 089-5563019 ม.3/1  

15 อ.คณุญัญา ตนะทิพย์ 082-1924062 ม.3/2  

16 อ.พชัรี หนเูอียด 084-9113340 ม.3/2  

17 อ.เมธาว ี ขนัทะสอน 081-0234607 ม.4/1  

18 อ.รัชนี สลอีอ่น 083-0816421 ม.4/1  

19 อ.ศิริลกัษณา ค าวงั 081-7462987 ม.5/1  

20 อ.สพุจน์ สทุธิแสน 087-1768617 ม.5/2  

21 อ.จงรักษ์ ใหมค่ า 086-0877187 ม.6/1  

22 อ.พรมราตรี ดีมาก 086-1977092 ม.5/2  

23 อ.ปราณี ภบูญุอ้วน 086-7932667 ม.6/2  

25 นางสาวมณฑาทิพย์ ตามยั 084-5793879 ม.1/2  

26 นางสาวปณิดา ปัญญา 084-7722953 ม.4/2  

27 นายสนิไชย มโนฤทธ์ิ 084-3996443 ม.5/1  

28 นายส าราญ ขนัทะสาร 086-2150337 ม.6/2  

29 นายสทุน ค าแสน 089-8350355 - พนกังานบริการ 

30 นายไสว ปรังฤทธ์ิ 089-9558733 - พนกังานขบัรถ 

31 นางชญาน์นนัท์ ก้อนใหม ่ 080-1212955 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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