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1. เพื่อเป็นการเผยแพรข่่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 
2. เพื่อยกย่องเชดิชบูุคคลดเีดน่ของโรงเรียนให้เป็นท่ีปรากฏ 
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นางสาวจงรักษ์  ใหม่ค า ต าแหน่งครู คศ.3 
 
       

ค าน า 
 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีเนื้อหาสาระแสดงถึงผลงาน กิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ซึ่งเป็นผลผลิตของท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลาน

ของท่านเข้ามาศึกษาในรั้ว 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 

โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 37 มี

เป้าหมายของการจัดการศกึษา เพื่อให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน เป็นคนดี คนเก่ง 

ด ารงชวีติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ในปีการศึกษา 2554 ท่ีผ่านมาทางโรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาทัง้ด้านวชิาการ บุคลากร อาคารสถานท่ี และได้รับรางวัลจากหลายระดับ ท าให้โรงเรียนมชีื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จัก นักเรียนท่ีจบ

การศึกษาจากโรงเรียนได้รับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ ่  

         โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้น าชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ส่วน

ราชการต่างๆ ศษิยเ์ก่า  และนักเรียน ท่ีให้ความร่วมมอืสนับสนนุกิจกรรมของโรงเรียนเป็นดว้ยดีเสมอมา  ผู้บริหาร คณะครู  บุคลากร

ทุกคน ขอประกาศด้วยความเต็มใจที่จะด าเนนิการทุกวิถีทางในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านให้จบการศึกษาออกไปอย่างมี

คุณภาพ 

          ในโอกาสนี ้ ขอแสดงความยนิดีกับนักเรียนทุกคนทีก่้าวเข้ามาสู่ร้ัว เทา-ชมพ ู และขอให้พวกเราทุกคนต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

อย่างเต็มความสามารถ  เป็นศิษยท่ี์ดขีองคุณครู เป็นลูกท่ีดีของคุณพ่อคุณแม่ และรว่มกันรักษาช่ือเสียงเกียรตยิศของโรงเรียน   

สมดังปรัชญาของโรงเรียน " ลูกพญาภูคาสรา้งคณุค่าให้กับตนเองและประเทศชาติ" 

 
 
 
 
                                                                                                                      ( นายนิคม   พลทิพย์  ) 

                                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง :  ครูพิเศษ  คณิตศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา :  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอก :  คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  บ้านป่าน อ.ปัว จ.น่าน 

 

ต าแหน่ง :      ครผูู้ช่วย 

วุฒิการศึกษา :      ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอก :      ภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่อยู่ปัจจุบัน :       อ.ร้องกวาง จ.แพร่          

 

ต าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิชาเอก :  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านน  าไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน        

   

 

>>ต้อนรับบุคลากรใหม่ 
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>>ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโรงเรียน 
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นางสาวจงรักษ์ ใหม่ค า ต าแหน่งครูช านาญการ 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

นายศักดิ์ พันชน ต าแหน่งครูช านาญการ 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 

 

นายโพธิ์ มูลจะค า ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นางคุณัญญา ตนะทิพย์ ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

นางพัชรี หนูเอียด ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



>> ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูในโรงเรียน 
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นางสาวสายรุ้ง อดุเงิน ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

นางเมธาวี ขันทะสอน ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นางสาวศิริลักษณา ค าวัง ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

นายจักรา ปัญญาวรรณรักษ์ ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 



>> ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูในโรงเรียน 

 

 

 

 

>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ช้ัน ม.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารสัมพันธ์ 6 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ชาย 12 คน หญิง 19 คน รวม 31 คน 
เด็กชายกฤตนัย   ขนัทะสาร  เด็กชายกิตติภูมิ   โถสงูเนิน 
เด็กชายจรณินท์   เอ่ียมชูเพชร เด็กชายชวนิ     ทิปะกะ 
เด็กชายชูศักดิ์    แขง็แรง  เด็กชายณัฐพล    วฒุิไชย 
เด็กชายธนบัตร   ทองวชิิต  เด็กชายธนวัตร    จันตะ๊เทพ 
เด็กชายนนทวัฒน ์ แกว้หลวง เด็กชายนพรัตน์   เขื่อนอ้าย 
เด็กชายปรัชญา    นาคอ้าย  เด็กชายศิรวิุฒิ    อัชฌานภาลัย 
เด็กหญิงกรกนก   ใจรักษา  เด็กหญิงกุหลาบ   ไชยปรงุ 
เด็กหญิงเข็มมิกา   ปัญญาวงค ์ เด็กหญงิจิรนันท์   กองกุณะ 
เด็กหญิงจิรภัทร ์  ธนูวงศ ์ เด็กหญิงจิราพร    ใหม่วงค ์
เด็กหญิงณิราวรรณ ชาวยอง  เด็กหญิงนรีกานต ์  พิชวงค ์
เด็กหญิงน้องทราย  บุญอินทร์ เด็กหญิงเนวดี     วฒุิไชย 
เด็กหญิงบุญทริกา  วงค์อุด  เด็กหญิงบุณยานุช   วงษ์ใส 
เด็กหญิงปาณิศา   พันธช์น  เด็กหญิงปิยะกมล   ไชยปาละ 
เด็กหญิงพันนติา   พันแก้ว  เด็กหญิงภาวิณี     สยุะเสียน 
เด็กหญิงมินตรา   ไชยหาญ  เด็กหญิงเมวด ี    คงมงคล 
เด็กหญิงสรัญนี    สาระไชย 

ครูท่ีปรึกษา อ.คุณัญญา  ตนะทพิย์, อ.สายรุ้ง  อดุเงนิ 

 

นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ต าแหน่งครูคศ.1 

 ได้รับเลื่อนวทิยฐานะให้ด ารงต าแหนง่ครูช านาญการ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2       
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ชาย 10 คน หญิง 9 คน รวม 19 คน 
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 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ชาย 10 คน หญิง 9 คน รวม 19 คน 
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 

 



>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ชาย 12 คน หญิง 18 คน รวม 30 คน 
เด็กชายณัฐวุฒิ พิจนิจทะ เด็กชายณรงค์เดช ทะนะตา เด็กชายทศพร ตัณฑดิลก 
เด็กชายธนิษฐ์ ขตัิวงค ์ เด็กชายธีรเมธ อาภรณ์ศริ ิ เด็กชายนันทวัตน์ ชาวยอง 
เด็กชายปณิธาน เสมอใจ เด็กชายพงษพ์ิสุทธ์ิ ชาวยอง เด็กชายภานุพงษ์ กันทะวงค ์
เด็กชายวิรายุทธ์ ปรังการ เด็กชายศิวพันธ์ นาคอ้าย เด็กชายสิทธินนท์  นะริน 
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 3/2 ชาย 12 คน หญิง 18 คน รวม 30 คน 
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 เด็กชายอนุวัฒน ์ พรมปา เด็กหญิงกมลชนก เสาว์ปัญญา 
เด็กหญิงดวงฤทัย ยาปัน เด็กหญิงทิพรัต แก้วหลวง เด็กหญิงนิธากร รองเมือง 
เด็กหญิงนุสรา ไชยอ้าย เด็กหญิงพรรณิการ์ ระนัน เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตบุญ 
เด็กหญิงภัสนันท์ อินเสียร เด็กหญงิรัฐิติกาล อุ่นพล เด็กหญิงรัตติกาล ศรีอิน 
เด็กหญิงวันทนีย์ นนัศิร ิ เด็กหญิงศศิญา ตาลตา เด็กหญิงสายธาร ขันสล ี
เด็กหญิงสุชานาถ สรุิยา เด็กหญิงสุภสัรา วฒุิหาญ เด็กหญิงสุวิมล แพทย์รัตน์ 
เด็กหญิงอภิษฎา บุญเรือง เด็กหญิงอังลิตา  รตันาธรรม 

ครูท่ีปรึกษา อ.รุ่งนิภา ดอนแก้ว, อ.จักรา ปัญญาวรรณรักษ ์

 



>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารสัมพันธ์ 9 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ชาย 11 คน หญิง 11 คน รวม 22 คน 
นายจินตวฒัน์    ไชยกันทะ นายชลชวา    ชาวยอง 
นายณัฐพล      ไชยอ้าย  นายธนพล    ชาวยอง 
นายนิรันดร์     ใหม่กันทะ นายกฤตพิงศ์    วรรณโกด 
นายเกียตรติศักดิ์  ค าแสน  นายชัยวฒัน์     ชมพูแสน 
นายณัฐพล      ค าแสน  นายดนุพล      ตาคง 
นายนครินทร ์   ค าแสน  นางสาวกาญจนารตัน์    ระนนั 
นางสาวจุฑามาศ   ยาสาร  นางสาวนสุบา    มารินทร ์
นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง  นางสาววชิานาฎ   ตะ๊แก้ว 
นางสาวสวุรรณา   นันศริ ิ นางสาวอาภาศิร ิ  ไพรพนม 
นางสาวจันทรา    ธนูสนฐ ์ นางสาวดารารัตน ์ แสงอาจ 
นางสาวรัญชิดา    ศรเีพชร  นางสาววันสงกรานต์    โนทา 
นางสาวสาวิตร ี   แข็งแรง 
   
ครูท่ีปรึกษา อ.จงรักษ์  ใหม่ค า, อ.พัชรี  หนูเอียด 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ชาย 17 คน หญิง 10 คน รวม 27 คน 
นายเกียรติศกัดิ์    วชิาพล  นายเตชินท์     นันศิร ิ
นายพงศพ์ิสิฐ     รังส ี  นายวัชรพงษ์    ไชยยะ 
นายวิศวะ       ไชยกันทะ นายศิลา       เสมอใจ 
นายณัฐกรณ์     รักสตัย ์ นายสุวิทย์      คล้ายพงษ์ 
นายสมรักษ์     พรมปา  นายสรณรงค์    เสมอใจ 
นายอนุชา       พิชวงค ์  นายอภิวัต      สุยะตา 
นายทิวากร      ต๊ะแก้ว  นายพงษ์แผน    อินปา 
นายสุรวุธ       อินปา  นายอภิวัตน ์    อินปา 
นายฤทธ์ิพงษ์    ต๊ะแก้ว  นางสาวกมลรัตน ์  อบเชย 
นางสาวกุลธิดา   ค าแสน  นางสาวชนิษฐา    หน่อน้อย 
นางสาวกุลปริยา  ติละ  นางสาวนุชจรี     พรมปา 
นางสาวนุชจิรา   ไชยกันทะ  นางสาวผกาพรรณ  กะรตัน ์
นางสาวแสงมณี  โถสุงเนิน  นางสาวลักษมณ   เจริญด ี
นางสาวดารารัตน ์ แสงอาจ 

ครูท่ีปรึกษา อ.ชเนรินทร์ จิตอาร,ี อ.สุปราณี  ภูบุญอ้วน 

 



>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ชาย 18 คน หญิง 14 คน รวม 32 คน 
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 นายปภพ  คันทะมูล 
นายอทรเทพ  พุทธวงค์  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, อ.วีระพงษ์  เกรียงไกรเวช 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ชาย 13 คน หญิง 13 คน รวม 26 คน 
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 นางสาวกรรณิการ์ สายแปง 
 

ครูท่ีปรึกษา อ.เมธาวี ขันทะสอน, อ.รัชนี สลีอ่อน 

 



>> รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ชาย 9 คน หญิง 15 คน รวม 24 คน 
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 
นางสาวธิดาพร ไชยหาญ 

ครูท่ีปรึกษา อ.ศิริลักษณา ค าวัง, อ.อนุชิต  เมืองมูล 

 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ชาย 21 คน หญิง 12 คน รวม 33 คน 
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 ์ นางพงศกร  สุภาแกว้ นายเก้าพรักษ์ เสมอใจ    
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.โพธิ์ มูลจะค า, อ.สุพจน์ สุทธิแสน, อ.พรมราตรี ดีมาก 
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ชั้นมัธยมศึกษาป่ีที่ 6/1 

1.นายจรณชัย ไชยหาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2.นายชินดนัย ตารินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

3.นายชุติพงศ ์ ฑีฆาวงค ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(สาขาแพร่) 

4.นายณฐัพงศ ์ อินผึ้ง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5.นายณฐัพงษ ์ แข็งแรง  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

6.นายปวริศ เทพรักษ ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

7.นายรณชัย ยาสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

8.นายวีรนันท ์ แก้วหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

9.นายอนุชิต นาสมบูรณ ์ ท างาน 

10.นางสาวจุฬาลักษณ์ สทุธิแสน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

11.นางสาวชุติมา แข็งแรง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.นางสาวธิดารัตน ์อรินทร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.นางสาวนิรญัรัตน ์รักสัตย ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.นางสาวพัชรพร ปรังการ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

15.นางสาวพิมพ์อัปสร แก้วหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

16.นางสาวรจนา เอ่ียมชูเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล  

17.นางสาวสกุลณา  พรมม ี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชั้นมัธยมศึกษาป่ีที่ 6/2 

1.นายกิตติภพ ค าแสน  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2.นายเกยีรติพงษ ์กองกุณะ  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.นายนันธวัฒน ์ พุกกล่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

4.นายปิติพงษ ์ มิสละ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

5.นายธัชพล รักสัตย ์  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

6.นายมทัธิว เชียงเนาว์  มหาวิทยาลัยพายัพ 

7.นายลิขสิทธ์ิ หน่อน้อย  ท างาน 

8.นายวสันต ์ ระนัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

9.นายศราวุฒิ ทิปกะ  ร.ร.เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 

10.นายสันติสุข พรมปา  อาชีวะศึกษาระยอง 

11.นายจักรกฤษณ ์ปรังการ  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

12.นายอุ้มบญุ ปัญญาวงค์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

13.นายวรวุฒิ เชียงทอง  ท างาน 

14.นายวีรวัฒน ์ ปรังการ  ท างาน 

15.นายเสกสิทธิ ์ รักสัตย ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

16.นายสันติ   อินปา  ท างาน  

17.นายสมเกยีรต ิ อินปา  ท างาน 

18.นายอภินันท ์ อินปา  ท างาน 

19.นายปนิพนธ์   ดรุณพันธ์  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

20.นายสุริยา  ถานิล  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

21.นางสาวแก้วกาญจน์  ปรังฤทธ์ิ ผู้ช่วยบริบาลเชียงใหม่ 

22.นางสาวชนิภรณ ์เสมอใจ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

23.นางสาวพนิดา รักสัตย ์  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

24.นางสาวยุพา ล านัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

25.นางสาววรินดา แก้วจันทร์เพชร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

26.นางสาวสาวณิ ีสุทธหลวง มหาวิทยาลัยของรัฐ 

27.นางสาวสุนศิา บุญยะหัต  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

28.นางสาวหทัยรัตน์  กองกุณะ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

29.นางสาวกาญจนา  ค าแสน มหาวิทยาลัยของรัฐ 

30.นางสาววารุณยุพา  ตนะทิพท ์ ท างาน 

31.นางสาวมัลลิกา อินปา  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

สารสัมพันธ์ 12 

ม.6 จบแลว้ไปใหนเอ่ย? 

 



 

 

 

สาระการเรยีนรู ้ ระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 46.80 49.01 48.35 48.11 

คณิตศาสตร ์ 28.48 31.49 32.19 32.08 

วิทยาศาสตร ์ 32.67 32.90 32.28 32.19 

สังคมศึกษา 40.50 42.55 42.88 42.73 

ศิลปะ 42.66 43.58 43.61 43.50 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 48.38 47.26 47.59 47.29 

สุขศึกษา 53.23 52.10 51.16 50.87 

ภาษาต่างประเทศ 25.88 29.51 30.13 30.49 
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ผลสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 
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สาระการเรยีนรู ้ ระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 41.24 41.93 42.12 41.88 

คณิตศาสตร ์ 18.44 22.56 22.53 22.73 

วิทยาศาสตร ์ 28.13 28.54 27.89 27.90 

สังคมศึกษา 33.07 33.87 33.40 33.39 

ศิลปะ 28.72 28.47 28.65 28.54 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 47.39 49.10 49.21 48.72 

สุขศึกษา 52.74 55.12 54.92 54.61 

ภาษาต่างประเทศ 16.69 20.57 21.34 21.80 
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ผลสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 



>> ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555  
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ผมชื่อ...เฟรมครับ   
ประธานนักเรียนปี 2555 

สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมกข็อแนะน าตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ

นายกิตติกร ต๊อดแก้ว นกัเรียนชั้นม.5/2 ประธาน

นักเรียนประจ าปี 2555 ผมต้องขอขอบคุณท่าน

ผู้อ านวยการ คณะครู ตลอดจนพี่ๆน้องๆ โรงเรียน

ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ทกุคน ที่ให้โอกาสผมมาท างาน

รับใช้พี่น้องชาว “เทา-ชมพู” แห่งนี ้ผมรู้สึกดีใจ และ

ปราบปลื้มใจที่ได้เข้ามาท างาน ณ จุดนี้ และผมสัญญาว่า

จะท างานอย่างเต็มสุดความสามารถที่ผมจะท าได้ จะ

พัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สุดท้ายนีผ้มก็

ขอให้พ่ีน้องชาว “เทา-ชมพู” ทุกคนมีความสุขกับการ

เรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตทุกคนครับ.. 



>> ความภูมิใจของโรงเรียน       

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระ :  นายภักดี  สิทธิชัย 
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>> วงดุริยางค์ โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ ในการน า

โดย อ.ชเนรินทร์  จติอารี ได้เป็นวงดุริยางค์ น าขบวนนักกีฬา 

ในการแขง่ขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาพญาผานอง 

 

>> วงดุริยางค์ โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ ในการน า

โดย อ.ชเนรินทร์  จติอารี น าขบวนนักกีฬา ในการแข่งขัน

กีฬาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 

>> ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ในงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน 

1. ด.ญ.รัตติกาล  ศรีอนิ   2. น.ส.รัชนีกร กองกุณะ  

3. น.ส.ปริยธิดา  ไชยปาละ    4. น.ส.ธิดาพร  ไชยหาญ   

5. น.ส.สุกานดา  ปาจะโชติ   6. น.ส.สุวนันท์ คันทะมูล   

7. น.ส.ชนากานต์ สุทธิแสน     [ครูผู้ฝกึสอน อ.ชเนรินทร์  จิตอารี] 

>> ด.ญ.รัตติกาล  ศรอีิน นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2/2  

ได้รับรางวัลเหรยีญทอง ในการแขง่ขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง

หญิง ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน จ.พิจติร   

[ครูผู้ฝกึสอน อ.ชเนรินทร์  จิตอารี] 

 



>> ความภูมิใจของโรงเรียน 

++การแข่งขันวาดภาพดอกชมพูภูคา++ 

ระดับ ม.ต้น 

 รางวัลชนะเลิศ  นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง 

ระดับ ม.ปลาย 

 รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสุวนันท์  ไชยหาญ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี 

 รางวัลชมเชย  นายยุทธภูมิ  อุดพรม 

++การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรยีนภาคเหนือ ณ จังหวัดพิจิตร++ 

1. การแข่งขันรวม “ศลิป์สร้างสรรค์” ระดับ ม.4-6 ได้เหรียญทอง ล าดับที่ 2 ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนอืเข้าร่วม

แขง่ขันระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 

     1. นายยุทธภูมิ  อุดพรม  นักเรียนช้ัน ม.5/1 

     2. นายนัฐวุฒิ  แก้วหลวง นักเรียนช้ัน ม.5/1 

     3. นางสาวชลิดา  ขันสลี  นักเรียนช้ัน ม.5/2 

 

 

 

2. การแขง่ขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ์ระดับ ม.4-6 ได้เหรียญทอง ล าดับที่ 5 

 นางสาวยุพา  ล านัย  นักเรียนช้ัน ม.6/2 

3. การแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-3 ได้เหรียญทอง ล าดับที่ 5 

 นางสาวชนากานต์  สุทธิแสน นักเรียนช้ัน ม.3/1 

4. การแขง่ขันภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-6 ได้เหรียญเงิน 

 นางสาวกมลรัตน์  อรินทร์ นักเรียนช้ัน ม.5/1 

5. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.1-3 ได้เหรียญเงิน 

 1. นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง นักเรียนช้ัน ม.3/1 

 2. นางสาวรพีพร  ไชยหาญ นักเรียนช้ัน ม.3/2 

 3. นางสาวสุวรรณา  นันศริิ นักเรียนช้ัน ม.3/2 
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“ศิลปส์รา้งสรรค”์ เหรยีญเงินระดับชาติ 



>> ความภูมิใจของโรงเรียน 
 

        นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 

                    ครูผู้ฝึกสอน :  นางพัชรี  หนูเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> เด็กหญิงจุไรพร  ค าแสน  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2/1  

ชนะเลิศเหรยีญทอง อันดับที่ 1  การแขง่ขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ไม่จ ากัดช่วงช้ัน  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย   ใน

งานแข่งขันศลิปะหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ   

ประจ าปีการศกึษา 2554 ณ จังหวัดพิจติร   

[ครูผู้ฝกึสอน อ.พัชรี  หนูเอยีด] 

 

>> เด็กหญิงจุไรพร  ค าแสน  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2/1  

ชนะเลิศเหรยีญทอง อันดับที่ 2  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ไม่จ ากัดช่วงช้ัน  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  ในงาน

แขง่ขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ    

ประจ าปีการศกึษา 2554  ณ อาคารชาเลนเจอร์   

เมืองทองธานี   จ.นนทบุรี 

[ครูผู้ฝกึสอน อ.พัชรี  หนูเอยีด] 
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>> ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 

++กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ++ 
20-21 มกราคม 2555 
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>> ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 

++กิจกรรมครบรอบวนัสถาปนาโรงเรียน 21 ปี++ 
30 มกราคม 2555 
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>> ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 

++กิจกรรมวันไหว้ครู++ 
14 มิถุนายน 2555 
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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.2/1  

3 อ.ฤดี ปรังฤทธ์ิ 089-2634665 -  

4 อ.สรศกัดิ ์ เสมอใจ 089-2653850 ม.5/2  

5 อ.วารุณี สทิธิชยั 089-2643069 ม.2/1  

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

7 อ.สมบตัิ วิหก 089-6066325 ม.2/2  

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

9 อ.ศกัดิ ์ พนัชน 089-8501705 ม.3/1  

10 อ.ธีรวฒัน์ ต๊ะแก้ว 086-2421215 ม.3/1  

11 อ.จกัรา ปัญญาวรรณรักษ์ 084-9048746 ม.3/2  

12 อ.สพุิน ดอนแก้ว 086-2139960 ม.3/2  

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

14 อ.ชเนรินทร์ จิตอารี 089-5563019 ม.4/2  

15 อ.คณุญัญา ตนะทิพย์ 082-1924062 ม.1/1  

16 อ.พชัรี หนเูอียด 084-9113340 ม.4/1  

17 อ.เมธาว ี ขนัทะสอน 081-0234607 ม.5/1  

18 อ.รัชนี สลอีอ่น 083-0816421 ม.5/1  

19 อ.ศิริลกัษณา ค าวงั 081-7462987 ม.6/1  

20 อ.สพุจน์ สทุธิแสน 087-1768617 ม.6/2  

21 อ.จงรักษ์ ใหมค่ า 086-0877187 ม.4/1  

22 อ.วีระพงษ์ เกรียงไกรเวช 086-6596757 ม.5/2  

23 อ.พรมราตรี ดีมาก 086-1977092 ม.6/2  

24 อ.ปราณี ภบูญุอ้วน 086-7932667 ม.4/2  

25 อ.อนชิุต เมืองมลู 081-2562286 ม.6/1  

26 นายสทุน ค าแสน 089-8350355 - พนกังานบริการ 

27 นายไสว ปรังฤทธ์ิ 089-9558733 - พนกังานขบัรถ 

28 นางสะอาด วงค์ใส - - แมบ้่าน 

29 นางสาวพิมลพรรณ ใหมช่ยั 089-7068571 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ลูกพญาภูคา 
สร้างคุณค่าให้กับตนเองและประเทศชาติ 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค ์


