
รางวัล  วันแห่งความภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์  2564 

1.      ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 1.1  บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รับโล่รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมตน้แบบ สร้างและส่งเสริมความ  
            เป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานศึกษาธิการ 
            จังหวัดราชบุรี  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร เมื่อวันที ่ 25  กันยายน 2563  
            ณ หอประชุมปิยะราชา   โรงเรียนเบญจมราชทูิศ  จังหวัดราชบุรี 
      1.2  บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็น  
             พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสูก่ารปฏิบัติ โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    เมื่อวันที่  21  กันยายน 2563     ณ โรงแรม ณ เวลา    
             จังหวดัราชบุร ี
 1.3  บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รับเกียรตบิัตรรางวลัผู้บริหารดีเดน่   ของสำนักงานคณะกรรมการ 
            ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ปีการศึกษา 2563 
2.   ด้านบุคลากรครู  
    2.1   เกียรติบัตร“ครูดีเด่นอำเภอบ้านโป่ง  ประจำปี 2563”  ของอำเภอบ้านโป่ง 
  1.  นางสาวลดัดา       ยางม่วง 
    2.2   เกียรติบัตร “ครูที่ปฏิบัติการสอนนานครบ 25 ปี” ของอำเภอบ้านโป่ง 
  1.  นางศริิพร            สนามภู่ 
     2.  นางจริาภร           พงศ์ลักษมาณา 
     3.  นางสาวสุคนธา  สุทธิศริิมงคล 
     4.  นางศรีไพร  หนูเกตุ 
2.3   เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประเภท ครูผู้สอน ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563  

โดยสำนักงานลูกเสือแหง่ชาติ  ร่วมกับสำนกังานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11  กันยายน  2563 
  1.  นางพรรษา          ขนัธ์เครือ           
2.4  เกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2563 
 รางวัลผู้บริหารดีเด่น  
 1.  บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา 
 2.  นางสาวสธุีรา    เตี้ยมเครือ 
 รางวัลครูโรงเรยีนเอกชนดีเด่น 
          1.  นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 
          2.  นายพรพจน ์  ภูสี 
 3.  นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล 
 4.  นายพัฒนา  ธูปหอม 
 5.  นางสรุีรตัน์  จีนเอีย 
 6.  นางพรรษา  ขันธ์เครือ 
 7.  นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล 
 8.  นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 

           9.  นางดุษณีย ์  ประทุมศิร ิ
 10. นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น 
 11. นายธนติ  สุวรรณลักษณ ์
 12. นางกัญญา  ฉายาบรรณ ์
 13. นางจุไรพร  สวัสดิ์รกัษ์กุล 
 14. นางสาวชุติมา สุถาพร 
 15. นางสาววรรณา แซ่เล้า 
 16. นางพรกมล  แสงสุระธรรม 

รางวัลเจา้หน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น  (พี่เลี้ยง) 
 1.  นางสาววรรณา พุมมา  
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ระดับอนุบาล 
เด็กที่มีพัฒนาการดา้นสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา)รับโล่เกียรติคุณ 

1. เด็กหญิงธัญชนก นกพลับ   ระดับชั้นอนุบาล 3/1 
เด็กที่มีพัฒนาการดีเด่นครบทั้ง 4 ด้าน  (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญัญา) 

1.  เด็กหญิงสุณัฏฐา ศรีคำ   ระดับชั้นอนุบาล 1/1 
2.  เด็กหญิงญภา  เจริญอภิศักดิ ์  ระดับชั้นอนุบาล 1/2 
3.  เด็กชายวรเมธ มะเอียง    ระดับชั้นอนุบาล 1/3 
4.  เด็กชายปัณณวัฒน ์ หลิวประเสริฐ  ระดับชั้นอนุบาล 1/4 
5.  เด็กหญิงพริมา พิณพาทย ์  ระดับชั้นอนุบาล 1/5 
6.  เด็กชายนริน  โดดเครือ  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
7.  เดก็หญิงสุภาพิชญ ์ มั่นคง   ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
8.  เด็กหญิงอชริญาณ ์ นพพลั้ง   ระดับชั้นอนุบาล 2/3 
9.  เด็กหญิงญานัจฉรา มั่นแน่   ระดับชั้นอนุบาล 2/4 
10.  เด็กหญิงจริัศยา หงษ์วิชุลดา  ระดับชั้นอนุบาล 2/5 
11.  เด็กชายภาวัต เห็นสว่าง  ระดับชั้นอนุบาล 3/1 
12. เด็กหญิงรภัสศา บัวงาม   ระดับชั้นอนุบาล 3/2 
13.  เด็กชายกฤตธิ ี ศรีสกุลกาญจน ์  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
14.  เด็กชายธันยปรัชญ ์ ก้อนทองคำ  ระดับชั้นอนุบาล 3/4 
15.  เด็กหญิงศริิพร คระเครือ  ระดับชั้นอนุบาล 3/5 
 

เกียรติบัตร หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน (ระดับอนุบาล 1) 
1. เด็กชายธชย  ตันศิร ิ   ระดับชั้นอนุบาล 1/1 
2. เด็กชายธานัท  นาเอี่ยม   ระดับชั้นอนุบาล 1/1 
3. เด็กชายปิยังกรู ตันติปิธรรม  ระดับชั้นอนุบาล 1/1 
4. เด็กชายอัษศดิณย ์ ต่วนเครือ  ระดับชั้นอนุบาล 1/1 
5. เด็กหญิงญภา  เจริญอภิศักดิ ์  ระดับชั้นอนุบาล 1/2 
6. เด็กชายปัณณวิชญ ์ ฉัตรชาญมงคล  ระดับชั้นอนุบาล 1/3 
7. เด็กชายปุญชรัสมิ ์ ผลจันทร ์  ระดับชั้นอนุบาล 1/3 
8. เด็กหญิงปุญญิสา      บุญประเสริฐ  ระดับชั้นอนุบาล 1/3 
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ อุตบัววงศ ์  ระดับชั้นอนุบาล 1/3 
10. เด็กหญิงอคิราห ์ อรภักด ี   ระดับชั้นอนุบาล 1/4 
11. เด็กหญิงธนพร พรหมมาล ี  ระดับชั้นอนุบาล 1/4 
12. เด็กหญิงณัฐณิชา ณ บางช้าง  ระดับชั้นอนุบาล 1/5 
13. เด็กหญิงจิณห์นิภา ตรีภพ   ระดับชั้นอนุบาล 1/5 
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เกียรติบัตร หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน (ระดับอนุบาล 2)  

1. เด็กชายกฤษณพล ศิริสมบูรณ ์  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
2. เด็กชายจริสิน ศรีอนันต์    ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
3. เด็กชายชนมภูม ิ จันทะวงค ์  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
4. เด็กชายรณกร โพธารัตน ์  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
5. เด็กหญิงธนัชชญาน ์ สิทธิวิไล   ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
6. เด็กหญิงณัฏฐาสินี สายมาอินทร์  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
7. เด็กหญิงสุพิชญา ผุยมูลตร ี  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
8. เด็กหญิงพิชญาภัค สาโล   ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
9. เด็กชายจติติพัฒน ์ จิตติกจิรตันกุล  ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
10. เด็กชายศุทธวีร ์  เหนือธิติสิริ  ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
11. เด็กหญิงจุฑามาศ การะกา่น  ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
12. เด็กหญิงพาขวัญ คำแก้ว   ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
13. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ทองยิ้ม   ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
14. เด็กหญิงณัฐณฎา ศรัณฑ์ศริิ     ระดับชั้นอนุบาล 2/2 
15. เด็กชายจุลจกัร สุขสบาย   ระดับชั้นอนุบาล 2/3 
16. เด็กหญิงธมลวรรณ พิณพาทย์    ระดับชั้นอนุบาล 2/4 
17. เด็กชายอชริะ สุขรี่      ระดับชั้นอนุบาล 2/5 
18. เด็กชายพชรดนย ์ สุภสาร   ระดับชั้นอนุบาล 2/5 
19. เด็กหญิงมรกต บุญมา   ระดับชั้นอนุบาล 2/5 
20. เด็กหญิงสิริรัตน ์ ธนะฤกษ์  ระดับชั้นอนุบาล 2/5  
21. เด็กหญิงจรรยวรรธน ์ คะชา   ระดับชั้นอนุบาล 2/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



เกียรติบัตร หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน (ระดับอนุบาล 3)  
1. เด็กหญิงปธิตา  ชินหอม   ระดับชั้นอนุบาล 3/1 
2. เด็กหญิงธัญชนก  นกพลับ   ระดับชั้นอนุบาล 3/1 
3. เด็กชายณัฏฐ์คณุฒน์   วิยาภรณ ์  ระดับชั้นอนุบาล 3/1 
4. เด็กหญิงเอกวาร ี  มั่นใจ   ระดับชั้นอนุบาล 3/2 
5. เด็กหญิงณัฏฐทิตา นิ่มเนตร   ระดับชั้นอนุบาล 3/2 
6. เด็กชายธนณัฏฐ  นิ่มเนตร   ระดับชั้นอนุบาล 3/2 
7. เด็กหญิงชญาทิพย ์ กาตา   ระดับชั้นอนุบาล 3/2 
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแสนพันธ ์  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
9. เด็กชายธัชกร  วงษ์อัยรา  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
10. เด็กชายปัณณทัต  ดีเหียง   ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
11. เด็กหญิงภัทรลดา  ฉัตรทอง   ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
12. เด็กชายณัฏฐชัย  สุทธิธรรมพศูิร ิ  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
13. เด็กหญิงนวพร  สระทองให ้  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
14. เด็กชายปัณณทัต  ศรีเรือง   ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
15. เด็กหญิงณัฐวลัญช ์ ฮวดลิ้ม   ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
16. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเปรม  ระดับชั้นอนุบาล 3/3 
17. เด็กชายธรีพิชญ ์  ไตรบุญ   ระดับชั้นอนุบาล 3/4  
18. เด็กหญิงกชพร  จิตต์เจริญ  ระดับชั้นอนุบาล 3/4  
19. เด็กชายพชัรพล  เปลี่ยนพุ่ม  ระดับชั้นอนุบาล 3/4  
20. เด็กชายปกรณ ์  สินเดรดาษ  ระดับชั้นอนุบาล 3/4  
21. เด็กหญิงวรนัน  เข็มทอง      ระดับชั้นอนุบาล 3/5  
22. เด็กชายธนวัฒน ์  พวงใบบาง  ระดับชั้นอนุบาล 3/5 
23. เด็กชายธนากฤต  แก้ววิไล   ระดับชั้นอนุบาล 3/5 
24. เด็กหญิงพัชยา  พงศ์ธิติปัญญากร  ระดับชั้นอนุบาล 3/5 
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เกียรติบัตร  หนูน้อยมารยาทงาม 
1. เด็กหญิงพิชญธดิา  สามงามยา  ระดับชั้นอนุบาล 1/1  
2. เด็กหญิงปพิชญา    สันใจ   ระดับชั้นอนุบาล 1/2  
3. เด็กชายธนกฤต  สุขศรี   ระดับชั้นอนุบาล 1/3  
4. เด็กหญิงมนรดา  สกุลณี   ระดับชั้นอนุบาล 1/4  
5. เด็กหญิงพิชญ์ภณติา     จิรกิตติ์พิภพ  ระดับชั้นอนุบาล 1/5  
6. เด็กชายณัฐนท ี  รุ่งเช้า   ระดับชั้นอนุบาล 2/1  
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ประสม   ระดับชั้นอนุบาล 2/2  
8. เด็กหญิงปริศรา  ผิวนวล   ระดับชั้นอนุบาล 2/3  
9. เด็กหญิงนวภัสร ์    ตาละคำ   ระดับชั้นอนุบาล 2/4  
10. เด็กหญิงสิรินญา  ทิฆัมพรเพริศ  ระดับชั้นอนุบาล 2/5  
11. เด็กหญิงธัญญ์ธิชา    แช่มเล็ก   ระดับชั้นอนุบาล 3/1  
12. เด็กหญิงปุญญิศา    อุสาหะ   ระดับชั้นอนุบาล 3/2  
13. เด็กหญิงพชราภิศิษฏ์  นันทสิริศิลป์  ระดับชั้นอนุบาล 3/3  
14. เด็กหญิงกนกรดา  เศรษฐบุตร     ระดับชั้นอนุบาล 3/4  
15. เด็กชายศุภากร  วงษาโรจน์  ระดับชั้นอนุบาล 3/5  
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ระดับประถม-มัธยม 
1. รับโล่ "รางวัลเรยีนดยีอดเยี่ยม"  ประจำปีการศึกษา 2563    
      นักเรียนที่มีคะแนนรายวชิา T-SCORE 70  จำนวน 5 รายวิชาขึ้นไป รับรางวัล "โล่เรียนดี ยอดเยี่ยม"   จำนวน 8 คน  

1)  เด็กหญิงณญาดา ฉิมฉลอง     ป.6/1 
2)  เด็กหญิงวารีกานต ์ ขาวผ่อง     ป.6/3 
3)  เด็กชายนเรศ   สุระกิจ     ม.2/1 
4)  เด็กหญิงณัฐิดา หิรัญรุจิรตัน ์    ม.2/3 
5)  เด็กหญิงอัลทาชา่ สกุลณา     ม.2/4 
6)  เด็กหญิงจารุกร กุญชรินทร ์    ม.3/1 
7)  เด็กหญิงธนพร เฮงฮู้     ม.3/1 
8)  เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สถิตยานุรักษ ์    ม.3/1 

 
2. รับเกียรติบัตร "รางวัลเรียนดีเลิศ"  ประจำปีการศึกษา 2563    
      นักเรียนที่มีคะแนนรายวชิา T-SCORE 70  จำนวน 4  รายวชิา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรียนดรีายวชิา"  จำนวน 6 คน 

1)  เด็กหญิงณิชา  อินทร์จันทร ์    ป.4/1 
2)  เด็กชายรณกร พูนทวีสิน    ป.4/3 
3)  เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ    ม.1/1 
4)  เด็กหญิงโสภิตา ยินดี     ม.1/4 
5)  เด็กหญิงพรพิมล พลบูรณ ์    ม.2/1 
6)  เด็กหญิงทรายเพชร วงษ์ไทย     ม.3/1 

 
3. รับเกียรติบัตร "รางวัลเรียนดีมาก"  ประจำปีการศึกษา 2563    
      นักเรียนที่มีคะแนนรายวชิา T-SCORE 70  จำนวน 3  รายวชิา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรียนดรีายวชิา" จำนวน 24  คน  

1)  เด็กหญิงณัฐธยาน ์ รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.2/1 
2)  เด็กชายณัฐพล ประทุมศิร ิ    ป.3/1 
3)  เด็กชายเมธาสิทธิ ์ มิกี้     ป.3/1 
4)  เด็กชายกฤษฎา พิศพันธ ์    ป.3/3 
5)  เด็กชายกิตติธัช พลายพงษา    ป.3/3 
6)  เด็กหญิงสุจดาพรรณ บำรุงรักษ ์    ป.4/2 
7)  เด็กชายศิราภทัร บุญประเสริฐ    ป.4/4 
8)  เด็กชายศิรชัช พิมพ์ตรา    ป.5/1 
9)  เด็กหญิงณภัทรารตัน์ ง่วนกิม     ป.5/1 
10) เด็กหญิงพิชดารตัน์ อุ่มมล     ป.5/3 
11) เด็กหญิงเพชราภรณ ์ รักงาม     ป.6/1 
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 นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชา T-SCORE 70  จำนวน 3  รายวิชา (ต่อ)  
12) เด็กชายปกรณ์เกียรติ ใจซื่อ     ป.6/1 
13) เด็กหญิงศตาย ุ อ่าวสุคนธ ์    ป.6/1 
14) เด็กหญิงเปรมิกา เชี่ยวชาญ    ป.6/1 
15) เด็กหญิงศิรประภา นาคนาร ี    ม.1/3 
16) เด็กหญิงไตรลักษณ ์ แสงมาลา    ม.1/4 
17) เด็กหญิงณัฐณิชา คุณสุวรรณ ์    ม.2/1 
18) เด็กชายอนุชา สุวรรณนัจศิร ิ    ม.2/1 
19) เด็กหญิงชามาณัฎฐ ์ ด้วงเดช     ม.2/2 
20) เด็กชายจริพัส สีลางาม     ม.2/3 
21) เด็กชายวชิรวิทย ์ วงหาจักร ์    ม.3/1 
22) เด็กหญิงพรสิร ิ กันคำ     ม.3/1 
23) เด็กหญิงวิชิตา อยู่บุญ     ม.3/1 
24) เด็กหญิงวิไลลักษณ ์ ตะก้อง     ม.3/3 

 
4. รับเกียรติบัตร "รางวัลเรียนดีรายวิชา"  ประจำปีการศึกษา 2563    
      นักเรียนที่มีคะแนนรายวชิา T-SCORE 70  จำนวน 2  รายวชิา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรียนดรีายวชิา"  จำนวน  46  คน 

1)  เดก็หญิงนาราชา แก้วนุ่ม     ป.2/1 
2)  เดก็หญิงปุณยนุช อภิวัฒนศิริกุล    ป.2/1 
3)  เดก็หญิงณัฐชา รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.2/1 
4)  เดก็หญิงรัตติยา อำนาจเกียรติกุล    ป.2/4 
5)  เด็กชายวริศ  สถาพรวรศักดิ ์    ป.3/1 
6)  เดก็หญิงภิญญ์นารา โรจน์ธรรมรกัษ ์    ป.3/1 
7)  เดก็หญิงพิชญ์สิน ี สุขศรี     ป.3/1 
8)  เดก็หญิงอันเจลีน่า  เทพธิดา บัตเลอร์    ป.3/1 
9) เด็กชายวรพนธ ์ กาญจน์ภิบาลไชย   ป.3/2 
10) เดก็หญิงณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร ์    ป.3/2 
11) เด็กชายธรีภัทร ์ ขุนทอง     ป.3/3 
12) เดก็หญิงชนัญชิดา ซิบเข     ป.3/4 
13) เดก็หญิงชนาพร น้ำใจสุข     ป.4/1 
14) เดก็หญิงปวริศา ทรัพย์มา    ป.4/1 
15) เดก็หญิงสิตานัน ผลพิทักษ ์    ป.4/1 
16) เด็กชายจารพุัฒน์ วงศ์ประเสริฐ    ป.4/1 
17) เดก็หญิงลภัสรดา จำปาคำ     ป.4/1 
18) เดก็หญิงพิชญธิดา โคตรโสภา    ป.5/1 
19) เด็กชายวชริขวัญ ยมศรีเคน    ป.5/2 
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นักเรียนที่มีคะแนนรายวชิา T-SCORE 70  จำนวน 2  รายวิชา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรียนดรีายวชิา"  (ต่อ)  
20) เดก็หญิงณัฏฐณัณร ์ แดงประเสริฐ    ป.5/3 
21) เดก็หญิงณัฐชยา ดวงแก้ว     ป.6/1 
22) เด็กชายจริภัทร เอี่ยมสำลี    ป.6/1 
23) เดก็หญิงคุณุตตรา ทิพย์อุทัย    ป.6/1 
24) เดก็หญิงณัฐวรา คำเอก     ป.6/1 
25) เด็กชายพงศพ์ัศ พรมทา้ว    ป.6/1 
26) เดก็หญิงพิชชากร พูลชื่น     ป.6/1 
27) เด็กชายพิเชษฐ ์ รูปสม     ป.6/1 
28) เดก็หญิงบันฑิตา บุญรังษี     ป.6/3 
29) เดก็หญิงสุภาวด ี ทองเกษม    ม.1/1 
30) เด็กชายพติตินันท ์ เชี่ยวชาญอภิกุล    ม.1/1 
31) เด็กชายสิทธชิาต ิ กิตติคุณทว ี    ม.1/1 
32) เด็กชายเตชินท ์ เรืองจินดา    ม.1/2 
33) เดก็หญิงวรรณวิษา ตันบุญเสริม    ม.1/2 
34) เดก็หญิงธัญมน พึ่งไทย     ม.1/2 
35) เด็กชายธนรัชต ์ ขุนศรีรักษา    ม.1/3 
36) เดก็หญิงพัชชญานันท ์บุญธนาพัส    ม.1/4 
37) เดก็หญิงยาสุมิน ผันเผาะ     ม.1/4 
38) เด็กชายวรีภัทร ม่วงอ่อน     ม.2/2 
39) เด็กชายธนกร ประเสริฐศักดิ ์    ม.2/2 
40) เดก็หญิงสุวิมล อ่วมเกิด     ม.2/4 
41) เดก็หญิงมาริฐา บุตรนาราประเสริฐ   ม.3/1 
42) เด็กชายพศธัญญ ์ ขำเปลี่ยน    ม.3/2 
43) เดก็หญิงศิริพรรษา อาโป     ม.3/2 
44) เด็กชายหิรัญ  เปลี่ยนพุ่ม    ม.3/2 
45) เดก็หญิงวริศรา ศิริรตัน์     ม.3/3 
46) เดก็หญิงนิรินธน์ พุตต ิ     ม.3/3 
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5. รับเกียรติบัตร "รางวลัเรียนดีรายวิชา"  ประจำปีการศึกษา 2563    
   นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชา T-SCORE 70  จำนวน 1 รายวิชา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรยีนดีรายวิชา"จำนวน 130  คน 

1) เด็กชายนภัสดล  ว่องพานิช    ป.1/3 
2) เด็กหญิงลภัสรดา  บรรจบนพคุณ    ป.1/1 
3) เด็กชายภัทรพล  เพ็ชรหงษ ์    ป.1/4 
4) เด็กหญิงอโรชา  เรืองจินดา    ป.1/4 
5) เด็กหญิงนัชชา  เทสิน     ป.1/4 
6) เด็กชายรัฐธนาณัฐฏ ์ แซ่เอี๊ยว     ป.2/1 
7) เด็กชายกวิน  โดดเครือ    ป.2/1 
8) เด็กหญิงปุญญิสา  ตันติปิธรรม    ป.2/1 
9) เด็กหญิงวิชญาพร ท่าจีน     ป.2/1 
10) เด็กหญิงธัญทิพย ์ ประดิษฐสุข    ป.2/1 
11) เด็กหญิงพุฒิรัตน ์ ฟักแก้ว     ป.2/1 
12) เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ดีบรรเจิด    ป.2/1 
13) เด็กชายภูวเดช  ทองภูเบศร์    ป.2/1 
14) เด็กชายจริาย ุ  นันทสังข์    ป.2/2 
15) เด็กชายกรรกฤษ  โรมรุจนากร    ป.2/2 
16) เด็กหญิงกฤษติญา น้ำใจตรง    ป.2/2 
17) เด็กชายธัญเทพ  คิ้วเจริญวงศ ์    ป.2/2 
18) เด็กหญิงนภัสนันท์ สมร     ป.2/2 
19) เด็กหญิงเนตรนัดดา โจโฉ     ป.2/3 
20) เด็กหญิงน้ำมนต์  สิทธิกูล     ป.2/4   
21) เด็กชายเศรษฐพงศ ์ ชัชวาลแสง    ป.3/1 
22) เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เรืองเนตร    ป.3/1 
23) เด็กหญิงปุญสญา  ทรงจิ๋ว     ป.3/1 
24) เด็กหญิงปุณิกา  ตระกูลบุญรักษ ์    ป.3/1 
25) เด็กหญิงศรุดา  ศรีสุกไสย    ป.3/1 
26) เด็กหญิงศศิณา  ฟักแก้ว     ป.3/1 
27) เด็กหญิงนันทิชา  วงษ์สนิท    ป.3/1 
28) เด็กหญิงณัฐนิชา  เซ่ียงม้า     ป.3/1 
29) เด็กหญิงพิมพ์นารา นิลพัฒน์     ป.3/1 
30) เด็กชายกอบชัย  เสือหนู     ป.3/2 
31) เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ ์ เวชเพิ่ม     ป.3/2 
32) เด็กหญิงณัฐนิชา  พลด ี     ป.3/2 
33) เด็กหญิงรัชชาภรณ ์ รอดแสง     ป.3/4 
34) เด็กหญิงอิสรีย์  ทองคำ     ป.3/4 
35) เด็กหญิงศิณีนาฏร ์ เซ่ียงจง     ป.3/4 
36) เด็กชายปวรปรัชญ ์ จันทบูรณ์    ป.4/1 
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นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชา T-SCORE 70  จำนวน  1  รายวิชา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรยีนดีรายวิชา"   (ต่อ) 
37) เด็กชายเมธาสิทธิ ์ ชำนาญเนตร    ป.4/1 
38) เด็กชายพรีณัฐ  ทรัพย์มหาศาล    ป.4/1 
39) เด็กหญิงสิริกาญจน ์ ถวิลวัฒนกิจ    ป.4/1 
40) เด็กหญิงภัคจิรา  มาเทศ     ป.4/1 
41) เด็กหญิงณัฐชานันท์ วงษา     ป.4/1 
42) เด็กชายพลวิชญ ์  คงดำ     ป.4/1 
43) เด็กชายอภิชัย  กรปรีชา     ป.4/4 
44) เด็กหญิงณดา  สุขธนาภิวัฒน ์    ป.5/1 
45) เด็กหญิงจิรนันท์  ไตรอานนท ์    ป.5/1 
46) เด็กหญิงปณพร  ฉุยเนย     ป.5/1 
47) เด็กหญิงวรรณวนัช รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.5/2 
48) เด็กชายรัฐศาสตร ์ เล้าเจริญฤทธิกุล    ป.5/2 
49) เด็กหญิงจันทิมา  สีทอง     ป.5/2 
50) เด็กหญิงศศิกาญจน ์ เกล็ดลิ้น     ป.5/2 
51) เด็กชายอนุสิษฐิ ์  หงษ์ประเสริฐ    ป.5/3 
52) เด็กหญิงวีนา  หิรัญสถิต    ป.5/3 
53) เด็กหญิงจิดาภา  ฉินสุขสกุล    ป.5/4 
54) เด็กหญิงธัญพร  บัวสอน     ป.5/4 
55) เด็กชายศรณัณ์ธัชช ์ วงศาโรจน ์    ป.5/4 
56) เด็กชายกฤษติพัฒน ์ เหล่าวัฒนะไพศาล   ป.6/1 
57) เด็กชายคณนาถ  รักจรรยาบรรณ    ป.6/1 
58) เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มเกษร     ป.6/1 
59) เด็กชายกรกช  รังสิมันต ์    ป.6/1 
60) เด็กหญิงแก้วใจ  เพียรกิจ     ป.6/1 
61) เด็กชายถิรายุส ์  โปร่งจิต     ป.6/1 
62) เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายภาค     ป.6/1 
63) เด็กชายเพลินวาน จันทร์มา    ป.6/2 
64) เด็กชายธนากร  กรวิสุทธิ ์    ป.6/2 
65) เด็กหญิงเฟิร์น  สุวรรณศร ี    ป.6/2 
66) เด็กชายชนินทร ์  อยู่สถิตย์    ป.6/2 
67) เด็กหญิงสุธิดา  บุญอ่อน     ป.6/2 
68) เด็กชายจริทีปต ์  มณีรัตน ์    ป.6/3 
69) เด็กหญิงบุศก์น้ำเพชร หิรัญรุจิรตัน ์    ป.6/3 
70) เด็กหญิงสิริลักษณ ์ กุญชรินทร ์    ป.6/3 
71) เด็กหญิงนริรินทร ์ เชื่อมแช่ม    ป.6/3 
72) เด็กหญิงชุนิลทิตย์ พุ่มสต ิ     ป.6/3 
73) เด็กหญิงพิชชา  ศรีทัต     ป.6/3 

10 

10
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นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชา T-SCORE 70  จำนวน  1  รายวิชา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรยีนดีรายวิชา"   (ต่อ) 
74) เด็กชายณฐนนท ์  กลิ่นปรากฎ    ป.6/4 
75) เด็กชายวิศาล  ปานกลับ    ป.6/4 
76) เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแจ่ม    ป.6/4 
77) เด็กหญิงธัญชนก  จิตต์ประเสริฐ    ป.6/4 
78) เด็กชายณัฐพัฒน ์ นนเนาว์     ม.1/1 
79) เด็กหญิงพิมพ์วรีย ์ สุวรรณศร ี    ม.1/1 
80) เด็กหญิงเมธิศราภรณ ์ เรืองหิรัญวนิช    ม.1/1 
81) เด็กหญิงปทิตตา  ยิ้มสีมา     ม.1/1 
82) เด็กชายกันตธ์ีร ์  โพธินันทวงศ ์    ม.1/1 
83) เด็กชายชัยยุต  จารุเกษตรวิทย ์    ม.1/1 
84) เด็กชายกฤตณัฏฐ ์ สงวนทรัพย ์    ม.1/2 
85) เด็กหญิงศศิวิมล  ยะนิล     ม.1/2 
86) เด็กชายณัฐภัทร  ม่วงพิน     ม.1/2 
87) เด็กชายศุกภาโชค พยอมหอม    ม.1/2 
88) เด็กหญิงกิตติมา  น้อยสนธิ    ม.1/2 
89) เด็กหญิงณิชชญานันท ์ นิธิกุลธนาโรจน ์    ม.1/2 
90) เด็กหญิงกวินนาฎ จนากร     ม.1/3 
91) เด็กหญิงสลิลลา  ลีลาเฉลิมพล    ม.1/3 
92) เด็กชายพิษณวุัฒน์ แย้มพยนต์    ม.1/3 
93) เด็กหญิงจิดาภา  ละเลิศ     ม.1/3 
94) เด็กหญิงวิจิตรตา  แสงทอง     ม.1/3 
95) เด็กหญิงกมลชนก ภักด ี     ม.1/3 
96) เด็กหญิงเบญจภัสก์ กาญจน์ภิบาลไชย   ม.1/3 
97) เด็กหญิงบุญญาพร ชื่นใจ     ม.1/3 
98) เด็กหญิงเกวลิน  อินทเสน     ม.1/3 
99) เด็กหญิงจุฑามาส  อรุณส่ง     ม.1/3 
100) เด็กหญิงเขมจิรา ไผทฉันท ์    ม.1/4 
101) เด็กชายสุกฤษฎิ ์ อุสาหะ     ม.1/4 
102) เด็กหญิงนันทพร รุ่งเรืองยั่งยืน    ม.1/4 
103) เด็กชายเอทัส  เพิ่มสาย     ม.2/1 
104)   เด็กชายปัณณวิชญ ์ ปลาอ่อน    ม.2/1 
105)   เด็กหญิงรตัติยาภรณ ์ เสมา     ม.2/1 
106)   เด็กชายเพรียวพันธุ ์ จันทร์มา    ม.2/1 
107)   เด็กชายธราธร พรหมชนะ    ม.2/1 
108)   เด็กหญิงนันท์นภัส สุริยะยรรยง    ม.2/1 
109)   เด็กหญิงศรีภกาญจน ์ ศรีสังวร     ม.2/2 
110)   เด็กหญิงมุกดามาศ เจตสิกทัต    ม.2/2 
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นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชา T-SCORE 70  จำนวน  1  รายวิชา รับรางวัล "เกียรติบัตรเรยีนดีรายวิชา"   (ต่อ) 
 

111) เด็กชายศุภกร  อันศรีแก้ว    ม.2/2 
112) เด็กหญิงชลิดา  ป้องส ุ     ม.2/2 
113) เด็กหญิงกิตติมา มณีรัตน ์    ม.2/2 
114) เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณประเสริฐ    ม.2/3 

115) เด็กชายไรวินท ์  เรืองจินดา    ม.2/3 
116) เด็กชายพงศกร  พุกเงิน     ม.2/4 
117) เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พับ    ม.3/1 
118) เด็กชายวรินทร  แก้วสอาด    ม.3/1 
119) เด็กชายภูริภทัร ์ ตั้งจิตรมณีศักดา    ม.3/1 
120) เด็กหญิงอลิสลา  วอนเพียร    ม.3/2 
121) เด็กหญิงประภัสสร ศานติกาญจน ์    ม.3/2 
122) เด็กหญิงณภัสนันท์ ภัทรพันธว์ิเชียร    ม.3/2 
123) เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วปาน    ม.3/2 
124) เด็กหญิงสโรชา  นุ่มแก้ว     ม.3/2 
125) เด็กหญิงพีรญา  คงทอง     ม.3/2 
126) เด็กหญิงแพรววล ี ทองล่า     ม.3/2 
127) เด็กหญิงนฤภร  อุทัยเรือง    ม.3/3 
128) เด็กชายรัฐภูม ิ  ชนะอินทร์    ม.3/3 
129) เด็กชายจริาพัชร ์ มิลินเบญญาทัศน์    ม.3/3 
130) เด็กชายอัษฎา  เลาหธีรวัฒน ์    ม.3/4 
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6.  เกียรติบัตรรางวัล  “Top10 Awards”  ได้คะแนน T-SCORE รวมทุกรายวิชา สูงสุด 10 อันดับ ของระดับชั้น 
     รับเกียรติบัตรเรียนดี  TOP 10  Awards  ชั้น ป.1-ม.3    จำนวน 90 คน 

1) เด็กหญิงสุธีกานต ์ สมสกุล     ป.1/2  66.1289 
2) เด็กหญิงปิยมณฑ์  ละเลิศ     ป.1/4  64.5075 
3) เด็กหญิงปนิตา  ปรีธนัชกุล    ป.1/1  64.1532 
4) เด็กชายปัณณทัต  เครือวงษา    ป.1/4  64.1030 
5) เด็กหญิงรัญน์ธิดา สงคราม     ป.1/1  64.0512 
6) เด็กหญิงสุพิชฌาญ ์ เทพนู     ป.1/2  63.7972 
7) เด็กชายวชริวทิย ์  แก้วบุดดา    ป.1/2  63.6459 
8) เด็กชายนพกร  เรืองจินดา    ป.1/3  63.6459 
9) เด็กชายพทัธดนย ์ วันชนะบุญ    ป.1/3  63.6212 
10) เด็กหญิงพนัชกร  แจ่มศร ี     ป.1/2  63.5192 
11) เด็กหญิงณัฐชา  รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.2/1  67.9208 
12) เด็กหญิงนาราชา  แก้วนุ่ม     ป.2/1  67.6369 
13) เด็กหญิงณัฐธยาน ์ รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.2/1  67.4826 
14) เด็กหญิงปุญญิสา  ตันติปิธรรม    ป.2/1  67.1730 
15) เด็กหญิงปุณยนุช  อภิวัฒนศิริกุล    ป.2/1  66.5539 
16) เด็กหญิงดลพัทธ  บริบูรณ์ทรัพย ์    ป.2/1  65.9090 
17) เด็กหญิงนรีกานต ์ กลิ่นหอม    ป.2/1  65.2641 
18) เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ตร ี    ป.2/4  64.9885 
19) เด็กหญิงนภัสนันท์ สมร     ป.2/2  64.8508 
20) เด็กหญิงวิชญาพร ท่าจีน     ป.2/1  64.7653 
21) เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขศรี     ป.3/1  66.2728 
22) เด็กชายวรพนธ์  กาญจน์ภิบาลไชย   ป.3/2  66.1122 
23) เด็กชายกติติธชั  พลายพงษา    ป.3/3  66.0738 
24) เด็กหญิงอิสรีย์  ทองคำ     ป.3/4  65.3537 
25) เด็กชายกฤษฎา  พิศพันธ ์    ป.3/3  64.8360 
26) เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร ์    ป.3/2  64.7677 
27) เด็กชายณัฐพล  ประทุมศิร ิ    ป.3/1  64.6802 
28) เด็กหญิงชนัญชิดา ซิบเข     ป.3/4  64.4189 
29) เด็กหญิงปุญสญา  ทรงจิ๋ว     ป.3/1  64.0750 
30) เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิกี้     ป.3/1  63.9876 
31) เด็กชายรณกร  พูนทวีสิน    ป.4/3  70.6365 
32) เด็กหญิงณิชา  อินทร์จันทร ์    ป.4/1  69.8361 
33) เด็กหญิงชนาพร  น้ำใจสุข     ป.4/1  69.1571 
34) เด็กหญิงสิตานัน  ผลพิทักษ ์    ป.4/1  67.2533 
35) เด็กชายศิราภัทร  บุญประเสริฐ    ป.4/4  66.9260 
36) เด็กชายปวรปรัชญ ์ จันทบูรณ์    ป.4/1  66.7562 
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รับเกียรติบัตรเรียนดี  TOP 10  Awards  ชั้น ป.1-ม.3    (ต่อ)  
37) เด็กหญิงสุจดาพรรณ บำรุงรักษ ์    ป.4/2  66.6350 
38) เด็กหญิงปวริศา  ทรัพย์มา    ป.4/1  66.5985 
39) เด็กชายจารพุัฒน์  วงศ์ประเสริฐ    ป.4/1  65.9680 
40) เด็กชายณัฐพล  อายุยงค ์    ป.4/1  65.9317 
41) เด็กหญิงณภัทรารัตน ์ ง่วนกิม     ป.5/1  70.5831 
42) เด็กชายศิรชัช  พิมพ์ตรา    ป.5/1  70.0727 
43) เด็กชายวชริขวัญ  ยมศรีเคน    ป.5/2  68.7902 
44) เด็กหญิงวีนา  หิรัญสถิต    ป.5/3  66.2055 
45) เด็กหญิงจิรนันท์  ไตรอานนท ์    ป.5/1  66.1498 
46) เด็กหญิงจิดาภา  ฉินสุขสกุล    ป.5/4  66.0321 
47) เด็กหญิงวรรณวนัช รัตนสิรวิัฒนกุล    ป.5/2  65.8882 
48) เด็กหญิงพิชดารัตน ์ อุม่มล     ป.5/3  65.8487 
49) เด็กหญิงพิชญธิดา โคตรโสภา    ป.5/1  65.1782 
50) เด็กหญิงณดา  สุขธนาภิวัฒน ์    ป.5/1  65.1063 
51) เด็กหญิงณญาดา  ฉิมฉลอง     ป.6/1  71.7222 
52) เด็กหญิงวารีกานต ์ ขาวผ่อง     ป.6/3  69.8686 
53) เด็กหญิงพิชชากร  พูลชื่น     ป.6/1  68.8854 
54) เด็กชายปกรณ์เกียรต ิ ใจซื่อ     ป.6/1  68.8114 
55) เด็กหญิงศตาย ุ  อ่าวสุคนธ ์    ป.6/1  67.8697 
56) เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงแก้ว     ป.6/1  67.4034 
57) เด็กชายพิเชษฐ ์  รูปสม     ป.6/1  66.8333 
58) เด็กหญิงคุณุตตรา ทิพย์อุทัย    ป.6/1  66.4085 
59) เด็กหญิงเปรมิกา  เชี่ยวชาญ    ป.6/1  66.2100 
60) เด็กหญิงปภัสราภร ศรสินชัย    ป.6/1  65.6607 
61) เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ    ม.1/1  68.1589 
62) เด็กหญิงไตรลักษณ ์ แสงมาลา    ม.1/4  67.9521 
63) เด็กหญิงธัญมน  พึ่งไทย     ม.1/2  67.8935 
64) เด็กหญิงศิรประภา นาคนาร ี    ม.1/3  67.6169 
65) เด็กหญิงโสภิตา  ยินดี     ม.1/4  67.2816 
66) เด็กหญิงวรรณวิษา ตันบุญเสริม    ม.1/2  66.4784 
67) เด็กหญิงเมธิศราภรณ ์ เรืองหิรัญวนิช    ม.1/1  64.1917 
68) เด็กชายสิทธชิาต ิ กิตติคุณทว ี    ม.1/1  63.6315 
69) เด็กชายณัฐพัฒน์  นนเนาว์     ม.1/1  63.4876 
70) เด็กชายพติตินันท ์ เชี่ยวชาญอภิกุล    ม.1/1  62.7598 
71) เด็กชายนเรศ  สุระกิจ     ม.2/1  71.1510 
72) เด็กหญิงณัฐิดา  หิรัญรุจิรตัน ์    ม.2/3  69.5295 
73) เด็กหญิงพรพิมล  พลบูรณ ์    ม.2/1  68.9090 
74) เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณสุวรรณ ์    ม.2/1  68.5836
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รับเกียรติบัตรเรียนด ี TOP 10  Awards  ชั้น ป.1-ม.3    (ต่อ)  
75) เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา     ม.2/4  68.2266 
76) เด็กชายวรีภัทร  ม่วงอ่อน     ม.2/2  67.8775 
77) เด็กชายธนกร  ประเสริฐศักดิ ์    ม.2/2  66.9080 
78) เด็กหญิงชามาณัฎฐ ์ ด้วงเดช     ม.2/2  66.7222 
79) เด็กชายอนุชา  สุวรรณนัจศิร ิ    ม.2/1  66.4170 
80) เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณประเสริฐ    ม.2/3  65.6930 
81) เด็กหญิงทรายเพชร วงษ์ไทย     ม.3/1  70.1133 
82) เด็กหญิงพรสิร ิ  กันคำ     ม.3/1  70.1018 
83) เด็กหญิงธนพร  เฮงฮู้     ม.3/1  70.0242 
84) เด็กหญิงวรรณวิสาข ์ สถิตยานุรักษ ์    ม.3/1  68.8765 
85) เด็กหญิงมาริฐา  บุตรนาราประเสริฐ   ม.3/1  68.1625 
86) เด็กหญิงจารุกร  กุญชรินทร ์    ม.3/1  67.5525 
87) เด็กหญิงวิชิตา  อยู่บุญ     ม.3/1  66.2136 
88) เด็กชายรัฐภูม ิ  ชนะอินทร์    ม.3/3  65.0741 
89) เด็กชายวชริวทิย ์  วงหาจักร ์    ม.3/1  64.6356 
90) เด็กหญิงธารน้ำ  ผานาค     ม.3/3  64.5465 

 

รางวัล TOP 10 ที่ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการอา่น 
กิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ปีการศึกษา 2563 

 
1. เด็กชายกวิน   โดดเครือ   ป.2/1 
2. เด็กชายณัฐพล  ประทุมศิร ิ   ป.3/1 
3. เด็กชายณฐกร  พันธุ์รัศมีทอง   ป.5/1 
4. เด็กชายรชัพล  ปัญญาภณ   ป.5/1 
5. เด็กชายพุฒิสรรค ์  วัยพฤกษ ์   ป.6/4 
6. เด็กชายธนิก   ใจชื่น    ม.1/3 
7. เด็กชายภัทรพล  อึ้งจิ๋ว    ม.1/3 
8. เด็กชายภาณวุิชญ ์  ศรีธรรมรงค ์   ม.2/2 
9. เด็กชายธนพนธ ์  สุริพัฒน ์   ม.2/2 
10. เด็กชายจติเกษม  มีชาญ    ม.2/4 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีธีรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับประถมศึกษา 

1. เด็กหญิงอติกานต ์  อิ่มสุวรรณ   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1/1      

2. เด็กหญิงปุญณิสา   ตันติปิธรรม   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 

3. เด็กชายณัฐพล      ประทุมศิร ิ   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 

4. เด็กชายรณกร       พูนทวีสิน  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/3       

5. เด็กหญิงจิรนันท์     ไตรอานนท ์   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/1     

6. เด็กชายณัฏพล       สุทธิธรรมพศูิร ิ  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/1      

ระดับมัธยมศึกษา 

1. เด็กหญิงสลิลา  ลีลาเฉลิมพล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3    

2. เด็กหญิงณัฐิดา  หิรัญรุจิรตัน ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  

3. เด็กชายหิรัญ  เปลี่ยนพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   

     

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ประจำปีการศึกษา 2563 

1. เด็กหญิงสุพิชฌา  เทพน ู   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 1/2     

2. เด็กหญิงสราวล ี  ตันเที่ยว   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 1/3  

3. เด็กชายชินภัทร  จันทัย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 1/4   

4. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีเจริญ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 2/2    

5. เด็กชายณัฐกฤต  หาญกิจ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 2/3      

6. เด็กหญิงชนิสรา  ชะเอม   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 2/4   

7. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร ์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 3/2    

8. เด็กชายกฤษฎา  พิศพันธ ์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 3/3   

9. เด็กหญิงอิสรีย์  ทองคำ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 3/4     

10. เด็กหญิงสิตานันท ์ ผลพิทักษ์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 4/1    

11. เด็กหญิงทักษอร  ผู้ปุ้ย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 4/2    

12. เด็กหญิงศศิธร  ทรัพย์แฝง   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 4/4   

13. เด็กหญิงธนพร  ลิขิตวรางกูร   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 5/2   

14. เด็กหญิงวีนา  หิรัญสถิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 5/3     

15. เด็กหญิงทักษพร  แผ้วพรายงาม   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 5/4    
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16. เด็กหญิงธีราพร  สัมฤทธิ์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6/2      

17. เด็กหญิงวารีกานต ์ ขาวผ่อง   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6/3      

18. เด็กหญิงธัญชนก  จิตต์ประเสริฐ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6/4      

19. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1    

20. เด็กหญิงณัชชาญานันท ์ นิธิกุลธนาโรจน ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  

21. เด็กหญิงโสภิตา  จันด ี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4    

22. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1      

23. เด็กชายวรีภัทร  ม่วงอ่อน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2     

24. เด็กหญิงสุวิมล  อ่วมเกิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   

25. เด็กหญิงทรายเพชร วงษ์ไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1    

26. เด็กหญิงธารน้ำ  ผานาค   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3      

27. นายพุฒิเมธ  ปรีชานุมาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4      
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5 ด้านนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
ผู้บริหารและสถานศึกษา 

1. บาทหลวงธาดา พลอยจนิดา เข้ารับรางวัลเข้าร่วมโครงการสรา้งและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด้านการศกึษาสูก่ารปฏิบัติ จดัโดย สำนักงานศึกษาธกิารภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ไว ้ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 

2. บาทหลวงธาดา พลอยจนิดา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาท ดา้นการศึกษา สู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ด้านการเป็นพลเมือง
ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้ไว ้ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 

นักเรียน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. เด็กชายธนากร    เรืองสุวรรณ  ม.1/1 

ด้านวิชาการ 
2. เด็กชายรณกร             พูนทวีสิน  ป.4/3 
3. เด็กชายชิณวุิชญ์   กลั่นบุศย์  ป.5/1 
4. เด็กหญิงพนิดา    พิศพันธ ์  ป.5/4 
5. เด็กชายกาณฑ์ฆเนศ   บุตรคำ    ป.6/1 
6. เด็กชายณัฎฐพล   สุทธิธรรมพศูิริ  ป.6/1 
7. เด็กหญิงณัฐวรา    คำเอก   ป.6/1 
8. เด็กหญิงเบญญาภา   เรืองหิรัญวนิช  ป.6/1 
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ปล้องสวย  ป.6/1 
10. เด็กหญิงศตายุ     อ่าวสุคนธ ์  ป.6/1 
11. เด็กหญิงณัฐฏ์ณิชชา   เจริญจิตต ์  ป.6/2 
12. เด็กหญิงสุธิดา    บุญอ่อน   ป.6/2 
13. เด็กชายพลกฤต    อุดมสุข   ป.6/3 
14. เด็กชายวิศาล   ปานกลับ  ป.6/4 
15. เด็กหญิงชินัญญา  ศรีสุวัฒโนทัย  ป.6/4 
16. เด็กหญิงศิรดา   สุถาพร   ป.6/4 
17. เด็กหญิงศศิวิมล   ยะนิล   ม.1/2 
18. เด็กชายชัยวัฒน ์  พิสิฐเมธ   ม.1/3 
19. เด็กหญิงจิดาภา   ละเลิศ   ม.1/3 
20. เด็กหญิงบุญญาพร  ชื่นใจ   ม.1/3 
21. เด็กชายปรเมศวร ์  นาคขะโหนง  ม.2/1 
22. เด็กชายพันธวีร ์   นาคนาร ี  ม.2/1 
23. เด็กหญิงอรัฐษร    เล้าเจริญฤทธิกุล  ม.2/1 
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24. เด็กชายพชิญุตม์   มั่นเรือง   ม.2/4 
25. เด็กชายภีมรพัทธ ์  ทองแพง   ม.2/4 
26. เด็กหญิงสิทธิสินี   ม่วงเจริญ  ม.2/4 
27. เด็กหญิงอัลทาซ่า   สกุลณา   ม.2/4 
28. เด็กชายปกรณ์ยศ   มานะกิจไพบูลย ์  ม.3/1 
29. เด็กชายเลอมาน   แก้วเงิน   ม.3/1 
30. นางสาวณัฐธิดา    วันนิยม   ม.3/1 
31. เด็กชายนันทพงศ ์  หรั่งช้าง   ม.3/2 
32. เด็กชายหิรัญ    เปลี่ยนพุ่ม  ม.3/2 
33. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตธรรมพงศ์  ม.3/2 
34. เด็กหญิงณภัสนันท์   ภัทรพันธว์ิเชียร  ม.3/2 
35. นางสาวธัญลกัษณ์   จิตธรรมพงศ์  ม.3/2 
36. นายฉัตรปพน    กำเหนิดแจ้ง  ม.3/2 
37. นายธรรมรงค ์   หามาล ี   ม.3/2 
38. นายพศธัญญ ์   ขำเปลี่ยน  ม.3/2 
39. นายพีรพงษ์    แก้วสายทับ  ม.3/2 
ด้านกีฬา 
1. เด็กหญิงกัญญ์ณิชา  กำแพง   ป.1/2 
2. เด็กหญิงสราวล ี  ตันเทียว   ป.1/3 
3. เด็กชายคุณากร   กันจันทร ์  ป.2/1 
4. เด็กชายปวิช   ดำรงพานิช  ป.2/2 
5. เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  สายมาอินทร์  ป.3/2 
6. เด็กชายนนทกร   อ่อนละมัย  ป.5/1 
7. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีสกุลกาญจน ์  ม.1/1 
8. เด็กหญิงพรนภา   นาทา   ม.1/1 
9. เด็กชายพรีะวิชญ ์ ศรีสุวรรณ ์  ม.2/1 
10. เด็กชายพสิษฐ ์  เชวงกุลพิวัฒน ์  ม.2/2 
11. เด็กชายปุณยวัฒน์   โพธินันทวงศ ์  ม.3/3 

ด้านดนตร ี

1. เด็กหญิงดาราพร   พงศ์สุวรรณ  ม.3/4 
2. เด็กชายภูชนะ   ยางเยี่ยม  ม.3/2 
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6.  เกียรติบัตรนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และ วัด  ปีการศึกษา 2563 
6.1  คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถม 
           กลุ่ม A 

1. เด็กชายธรีภัทร  ดวงภูมิเมศ  ป.6/2  ประธาน 
2. เด็กหญิงจิดาภา  คงอินทร ์  ป.6/2  รองประธาน 
3. เด็กหญิงธีราพร  สัมฤทธิ์   ป.6/2   
4. เด็กชายวชริขวัญ  ยมศรีเคน  ป.5/2   
5. เด็กหญิงฐิวากรณ ์  แก้วผลึก   ป.5/2 
6. เด็กหญิงสุจดาพรรณ  บำรุงรักษ ์  ป.4/2 

          กลุ่ม B 
1. เด็กชายณัฐพล  สุทธิธรรมพศูิร ิ  ป.6/1  ประธาน  
2. เด็กหญิงเปรมิกา  เชี่ยวชาญ  ป.6/1  รองประธาน 
3. เด็กหญิงแก้วใจ  เพียรกิจ   ป.6/1 
4. เด็กหญิงณภัทรารัตน ์ ง่วนกิม   ป.5/1 
5. เด็กชายสุวรุจ  กำเนิดสี   ป.5/1 
6. เด็กหญิงสิตานัน  พงพิทักษ ์  ป.4/1 

6.2  คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยม 
             กลุ่ม A 

1. เด็กชายปุณยวัฒน์    โพธินันทวงศ ์  ม.3/3  ประธานนักเรียน 
2. เด็กหญิงณัฐกมล    เหลืองกานนท ์  ม.3/3 
3. เด็กหญิงสิริยากร    โสภา   ม.3/3 
4. เด็กหญิงอริศรา    สุวรรณประเสริฐ  ม2/3 
5. เด็กหญิงอภิสรา    ชูบูระ   ม.2/3 
6. เด็กหญิงวีรลักษณ์    ทองบาง   ม.2/3 
7. เด็กหญิงสลิลลา    ลีลาเฉลิมพล  ม.1/3 
8. เด็กชายจริพัฒน์    อิ่มทรัพย ์  ม.1/3 
9. เด็กหญิงศิรประภา    นาคนาร ี  ม.1/3 

              กลุ่ม B 
1. เด็กหญิงแพรววล ี   ทองล่า   ม.3/2  ประธานนักเรียน 
2. เด็กชายธราธิป    ศรีสุวัฒโนทัย  ม.3/2 
3. เด็กชายนันทพงศ ์   หรั่งช้าง   ม.3/2 
4. เด็กหญิงชนกนันท์    นิลบัว   ม.2/2    
5. เด็กหญิงนันฒิญา    ลิ้มศฤงคาร  ม.2/2 
6. เด็กชายภูเบศ    สืบศักดิ์   ม.2/2 
7. เด็กหญิงธัญมน    พึ่งไทย   ม.1/2 
8. เด็กหญิงกิตติมา    น้อยสนธิ  ม.1/2 
9. เด็กหญิงณิชชญานันท์   นิธิกุลธนาโรจน ์  ม.1/2 
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เกียรติบัตรนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ต่อโรงเรียนและวัด   ปีการศึกษา 2563 
6.3  วงโยธวาฑิต 

1. นางสาวณัฐธิดา    วันนิยม     ม.3/1 เครื่องดนตร ีSaxophore 
2. เด็กหญิงวราทพิย์   ชุนฟ้ง    ม.3/1 เครื่องดนตร ีFlute 
3. เด็กชายฉัตรปพน   กำเหนิดแจ้ง   ม.3/2   เครื่องดนตร ีEuphonium 
4. เด็กชายธรรมรงค์   หามาลี     ม.3/2 เครื่องดนตร ีTrombone 
5. เด็กชายพรีพงษ ์   แก้วสายทับ   ม.3/2 เครื่องดนตร ีEuphonium 
6. เด็กชายปรเมศวร ์  นาคขะโหนง   ม.2/1 
7. เด็กชายพันธวีร ์   นาคนาร ี   ม.2/1 
8. เด็กหญิงอรัฐษร    เล้าเจริญฤทธิกุล   ม.2/1 
9. เด็กหญิงสิทธิสินี   ม่วงเจริญ   ม.2/4 
10. เด็กหญิงอัลทาช่า   สกุลณา    ม.2/4 
11. เด็กชายพชิญุตม์   มั่นเรือง    ม.2/4 
12. เด็กชายวรวัฒน์    เทวรักษ ์   ม.2/4 
13. เด็กชายภีมรพัทธ ์  ทองแพง    ม.2/4 
14. เด็กชายปิติภัทร    เเก้วสะอาด   ม.2/4 
15. เด็กชายพงศกร    พุกเงิน    ม.2/4 
16. เด็กชายธนากร    เรืองสุวรรณ   ม.1/1 
17. เด็กชายชัยวัฒน ์  พิสิฐเมธ    ม.1/3 
18. เด็กชายกาณฑ์ฆเนศ   บุตรคำ    ป.6/1 
19. เด็กหญิงเบญญาภา   เรืองหิรัญวนิช   ป.6/1 
20. เด็กหญิงณกัญญา   สุขประเสริฐ   ป.6/1 
21. เด็กหญิงณัฐฏ์ณิชชา  เจริญจิตต ์   ป.6/2 
22. เด็กหญิงสุธิดา   บุญอ่อน    ป.6/2 
23. เด็กชายนนทพัทธ์  ประสม    ป.6/3 
24. เด็กชายภัสกร   แซ่ตัน    ป.6/3 
25. เด็กชายพลกฤต   อุดมสุข    ป.6/3 
26. เด็กชายชิณวุิชญ์   กลั่นบุศย์   ป.5/1 
27. เด็กชายวรีวิชญ ์   ด่านปาน   ป.5/1 
28. เด็กชายวิชญ   นิยมวงษ์   ป.5/1 
29. เด็กชายสุวรุจ  กำเหนิดด ี   ป.5/1 
30. เด็กชายณฐกร   บุญบำรุง   ป.5/2 
31. เด็กหญิงธนพร   ลิขิตวรางกร ู   ป.5/2 
32. เด็กชายธัชชัย   ศรีสิรวิิบูลย์ชัย   ป.5/2 
33. เด็กชายณัฐฏ์ธสรร  เกษณีย์บุตร      ป.5/3 
34. เด็กหญิงณัฐนิชา   ฉอดจันทร์      ป.5/3 
35. เด็กหญิงมุกตะวัน  เเดงพร้อม     ป.5/3  
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วงโยธวาฑิต (ต่อ) 
36. เด็กชายสุกลวัฒน์  พูลสวัสดิ ์      ป.5/3 
37. เด็กชายศิวกร   เสนาจอหอ    ป.5/4 
38. เด็กหญิงพนิดา   พิศพันธ ์      ป.5/4 
39. เด็กหญิงนัฐชาวด ี วงษอัยรา       ป.5/4 
40. เด็กชายธัชวิชญ์   กลั่นบุศย์       ป.3/1 
41. เด็กชายศิวกร    ศรีสิรวิิบูลย์ชัย    ป.4/4 
42. เด็กชายศตายุ    ยิ่งอนุรักษ์วงค ์    ป.5/2 
43. เด็กหญิงรัตนากร   สุจริต     ป.5/4 
44. เด็กหญิงภัทราภา   บุญบำรุง    ม.2/4 
45. เด็กชายมนัสนนท์   ทองคำ     ป.5/4 
46. เด็กชายปรียวิทย ์  พุมแพง     ป.5/4 
47. เด็กชายกฤตภาส   สุภาพงษ ์    ป.5/3 
48. เด็กชายพงศพัศ    เชดิช ู     ป.5/4 
49. เด็กชายพงศธ์ร    เชื้อบุญ     ป.5/4 
50. เด็กหญิงพิยดา    บุตรแก้ว     ป.5/4 
51. เด็กหญิงพาฝัน    จิตร์บุญ     ป.5/4 
52. เด็กหญิงลดาวัลย ์  หลวงศิลป์    ป.5/4 
53. เด็กหญิงณิชญาภรณ ์  ล้ำเจริญทรพัย ์    ป.5/4 
54. เด็กหญิงอภิชญา   อนันต์ธนากร    ป.5/4 
55. เด็กชายภัทรพล    สหพิบูลย์ชัย    ป.5/4 
56. เด็กชายสิทธินนท ์  คำกองแก้ว    ป.5/1 
57. เด็กชายปรีดา    วรพทิักษ์กุล    ป.5/1 

 
6.4  นักกีฬาเทควันโด 

1. เด็กหญิงสราวล ี  ตันเทียว    ป.1/3 
2. เด็กชายคุณากร  กันจันทร ์   ป.2/1 
3. เด็กชายปวิช  ดำรงพานิช   ป.2/2 
4. เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์   ป.3/2 
5. เด็กชายพลรัตน ์  ธรรมชัยชูศักดิ์   ป.4/1 
6. เด็กชายปฐวีย ์  อยู่สถิตย์   ป.4/2 
7. เด็กชายนนทกร    อ่อนละมัย   ป.5/1 
8. เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน ์   ม.1/1 
9. เด็กหญิงพรนภา  นาทา    ม.1/1 
10. เด็กชายพรีะวิชญ ์ ศรีสุวรรณ ์    ม.2/1 
11. เด็กชายพสิษฐ ์  เชวงกุลพิวัฒน ์   ม.2/2 
12. เด็กชายปุณยวัฒน ์ โพธินันทวงศ ์   ม.3/3 
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6.5 ช่วยเหลืองานโรงเรียน และ วัดคาทอลิก 

1. เด็กชายปุณยวัฒน ์  โพธินันทวงศ ์   ม.3/3 จัดระเบียบแถว 

2. เด็กหญิงแพรวล ี  ทองล่า    ม.3/2   จัดระเบียบแถว 

3. นางสาวพรสริ ิ  กันคำ    ม.3/1   ให้สัญญาณระฆงั 

4. นางสาวจรินันท ์  ทองดอนน้อย   ม.3/1   ให้สัญญาณระฆงั 

5. เด็กหญิงดาราพร  พงศ์สุวรรณ   ม.3/4   นำร้องเพลงชาติ 

6. นายพุฒิเมธ   ปรีชานุมาศ   ม.3/4   นำสวดภาวนา 

7. นางสาววชิิตา  อยู่บุญ    ม.3/1  ห้องเสียงตามสาย 

8. นางสาวณหทัย  แช่มเล็ก    ม.3/1 ห้องเสียงตามสาย 

9. นางสาวชัญญา  ทองผาโคทร   ม.3/1 ห้องเสียงตามสาย 

10.  เด็กชายสริิชล  แซ่เอี๊ยว    ป.2/3 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

11.  เด็กชายตะวันฉาย  สาเนียม    ป.3/3 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

12.  เด็กหญิงพรชนก  ฤทธิ์คง    ป.4/4 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

13.  เด็กชายถกลเกียรต ิ  ลิ้มศฤงคาร   ป.4/4 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

14.  เด็กหญิงกัญญาณ ี  มณีรัตน ์   ป.4/3 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

15.  เด็กชายอาชัช  ยั่งยืน    ป.6/3 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

16.  เด็กหญิงธัญญณัฐ  ทรัพย์เย็น   ป.6/4 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

17.  เด็กชายกันตินันท ์  ทรัพย์เย็น   ม.2/2 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

18.  เด็กชายธาดา  ลิ้มศฤงคาร   ม.2/2 กิจกรรมศาสนาคริสต์ 

19.  เด็กหญิงนันฒิยา  ลิ้มศฤงคาร   ม.2/2 กิจกรรมศาสนาคริสต์
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6.6  กิจกรรมการแสดง 

1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริรตัน์    ม.3/3   

2. เด็กหญิงกชกร  นกแก้ว    ม.3/3    

3. เด็กหญิงรมิดา  แสงอรุณ   ม.2/4    

4. เด็กหญิงทรายเพชร  วงษ์ไทย    ม.3/1    

5. เด็กหญิงรุจิกร  พึ่งไทย    ม.2/2   

6. เด็กหญิงเกศิณี  สุขแจ่ม    ม.2/2    

7. เด็กหญิงจารว ี  วงษ์จีน    ม.2/2   

8. เด็กหญิงสุวิมล  อ่วมเกิด    ม.2/4  

9. เด็กหญิงพัชชญานันท ์ บุญธนาพัส   ม.1/4  

10.  เด็กหญิงชนันท์ธิพัฒน ์ เซ่ียงจ๊ง    ป.6/2  

11.  เด็กหญิงฐิติมา  เชื่อถือ    ป.6/2  

12.  เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณประเสริฐ   ป.6/2  

13.  เด็กหญิงปัณณธร  เที่ยงทัศน ์   ป.5/2  

14.  เด็กหญิงบุญนิธย์  ชัยวงษ์    ป.5/2  

15.  เด็กหญิงศิริภัสสร  โสภา    ป.5/2 

16.  เด็กหญิงสรันพร  วีระวงษ ์   ป.5/2 

17. เด็กหญิงสวิชญา  ชูชื่นมานะกิจ   ป.5/2 

18. เด็กหญิงฐิวากรณ ์  แก้วผลึก    ป.5/2 

19. เด็กหญิงชุติกาญจน ์  สิทธิการ    ป.5/2 

 

 

24  



7. ทุนการศึกษา 

 

7.1   ทุนการศึกษาเรียนดีต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. เด็กหญิงจิดาภา                คงอินทร ์    ป.6/2 

2. เด็กหญิงธีราพร             สัมฤทธิ ์    ป.6/2 

3. เด็กหญิงสิริลักษณ์              กุญชรินทร์    ป.6/3 

4. เด็กชายวิศาล    ปานกลับ    ป.6/4 

5. เด็กชายเมตไตรยะ    จรรยาพงษ ์    ป.6/4 

6. เด็กชายศิวาภัทร                พงษ์พัว        ป.6/4 

 

7.2    ทุนการศึกษา เรียนดี ประพฤติดีสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2564 

 

1. เด็กหญิงอธิชา                    สุภาพละ    ป.1/1 

2. เด็กหญิงสุธีกานต ์               สมสกุล    ป.1/2 

3. เด็กหญิงพัทธวรรณ              หรั่งช้าง    ป.1/3 

4. เด็กหญิงปิยมณท์                 ละเลิศ    ป.1/4 

5. เด็กชายคณิศร                    ห้วยหงษ์ทอง    ป.2/1 

6. เด็กชายต้นกลา้                   แรดกดู        ป.2/2 

7. เด็กหญิงปรรณรัสสรณ์          บรรดาศักดิ์    ป.2/3 

8. เด็กชายอริญชย์                   ใจสูงเนิน    ป.2/4 

9. เด็กชายธนัช                       พูลทรพัย์    ป.3/1 

10. เด็กชายราเมรทร ์                แซ่เฮ้ง    ป.3/2 

11. เด็กชายกัณฐณัฎฐ์                ทองร้อยยศ    ป.3/3 

12. เด็กหญงิอัญชลีพร                พึ่งไทย    ป.3/4 

13. เด็กชายนิตพินธ์                   บุญรักษา    ป.4/1 

14. เด็กหญิงแพรวพราว              เกิดเขียว    ป.4/2 

15. เด็กหญิงจารุวรรณ                วงศช์ัย    ป.4/3 
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16. เด็กหญิงจุฑาทิพย ์                เกิดบุญศรี    ป.4/4 

17. เด็กชายณฐกร                     พันธุ์รัศมีทอง    ป.5/1 

18. เด็กหญิงภัทรนันท์                ตรธีวัช    ป.5/2 

19. เด็กหญิงณัฎฐณัณร์               แดงประเสริฐ    ป.5/3 

ทุนการศึกษา  (ต่อ) 

20. เด็กชายศุภวัฒน์                   มังกะโรทัย    ป.5/4 

21. เด็กหญิงธนวรรณ                 อยู่ฉิม    ป.6/1 

22. เด็กหญิงเฟิร์น                     สุวรรณศรี    ป.6/2 

23. เด็กหญิงศุภัชชญา                แสงจันทร ์    ป.6/3 

24. เด็กชายณัฐกานต์                 ศรีสวัสดิ ์    ป.6/4 

25. เด็กหญิงสุภาวด ี                  ทองเกษม    ม.1/1 

26. เด็กชายเตชินท์                    เรืองจินดา    ม.1/2 

27. เด็กหญิงพรนภา                   แซ่ตัน    ม.1/3 

28. เด็กชายฐณะวัฒน์                 สุจริต    ม.1/4 

29. เด็กหญิงรัตติยาภรณ ์             เสมา    ม.2/1 

30. เด็กชายธรีพล                      ผลกลำ่    ม.2/2 

31. เด็กหญิงณิชกานต์                 มุทาธร    ม.2/3 

32. เด็กชายพชิญุตม์                   มั่นเรือง    ม.2/4 
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