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The Administration and Staff 

of 
Saint Gabriel’s College 

Requests the pleasure of your company 
for 

The Annual Prize Distribution Ceremony  
for 

“Academic Excellence” 
 (Primary1 - 6) 

 
 

De Montfort Hall: Saint Gabriel’s College 
On Saturday July 31, 2021 
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คณะภราดาและคณะคร ู

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

มีความยินดีขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ 

ร่วมในพิธีมอบรางวัลเรียนดี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต 

วันเสารท์ี่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

 



 - 3 - 

 
ก าหนดการ 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนด ี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2564 

ณ  หอประชุมเดอ มงฟอร์ต   
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

ระดับประถมศกึษา 
เวลา   o8.oo   น.  -    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ลงทะเบียน 
เวลา o๘.3o   น.  -    นักเรียนเดินแถวขึ้นหอประชุม เดอ มงฟอร์ต ชั้น ๒  
         -    นักเรียนนั่งประจ าที่บนหอประชุมฯ 
เวลา     o๙.oo   น.      -    ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  คณะกรรมการสมาคมฯ  
                                          และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง  
                                        (เพลงมาร์ชเซนต์คาเบรียล) 
   -    นักเรียนยืนตรง 
   -    พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา 
   - พิธีกรอ่านประวัติของประธานในพิธี 
   -    มาสเตอร์พิศิษฐ  กฤตยานวัช ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม กล่าว         
                                          รายงาน 
    -    พิธีกรอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร 
   -    ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรฯ และกล่าวให้โอวาท 
                               -    นักเรียนร้องเพลงมาร์ชเซนต์คาเบรียล 
เวลา 1o.0o            -    จบพิธี 

          
 

-------------------------------- 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละระดับชั้น 

โดยคิดคะแนนรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 98.84 เหรียญทอง 
๒ 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ 98.21 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๘.๒๙ เหรียญทอง 
๒ 37986 รภัสสิทธิ ์ พันธวุฒิยานนท์ ๙๖.๘๐ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 98.04 เหรียญทอง 
๒ 37600 ปารเมศ อาศนะเสน 96.71 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 37091 ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร 97.23 เหรียญทอง 
๒ 36840 ภูเขา เลขะสมาน 96.63 เหรียญเงิน 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เหรียญทองและเหรียญเงนิ เจษฎาจารย์มงฟอร์ต 
มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งและที่สองของแต่ละชั้น 

โดยคิดคะแนนรวมตลอดปี 
******** 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๗.๘๖ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๕๖๑ ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ๙๗.๘๔ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 98.39 เหรียญทอง 
2 35913 วริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ 96.75 เหรียญเงิน 
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รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน 

ท่านเจษฎาจารย์ จอห์น แมรี ่
เจษฎาจารย์ เทโอฟาน เวนาร์ด, เจษฎาจารย์ ฮิวเบิร์ต 

เจษฎาจารย์ เฟรเดอริค ญัง และ เจษฎาจารย์ อลอยซิอุส 
มอบให้นักเรียนที่สอบไดค้ะแนนรวมที่หนึง่และที่สอง 

ของแต่ละกลุ่มสาระแต่ละระดับชั้น 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 100.00 เหรียญทอง 
2 38483 พงศภัค กุสุมอรัญญา 99.50 เหรียญเงิน 
๒ 38720 นิมมา เอ่ียมเสม 99.50 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๙.๕๐ เหรียญทอง 
๒ 38106 สิริวิชญ ์ พรสิริเพียร ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37354 ณัฐนันท์ ประเสริฐนิยม 98.50 เหรียญทอง 
2 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 97.50 เหรียญเงิน 
2 37600 ปารเมศ อาศนะเสน 97.50 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 36910 ณภัทร ชัยกมลภัทร 98.50 เหรียญทอง 
๒ 36840 ภูเขา เลขะสมาน 98.00 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ ๓๖๕๖๑ ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ๙๗.๕๐ เหรียญทอง 
๒ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๖.๐๐ เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 98.50 เหรียญทอง 
2 35957 ปฏิพัทธ์ กล้าแรง 97.00 เหรียญเงิน 
2 35981 บุญยกร บุณยะรัตเวช 97.00 เหรียญเงิน 
2 35903 ฐิติพันธุ์ พรสาธิต 97.00 เหรียญเงิน 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 99.75 เหรียญทอง 
2 38428 นนทพัทธ์ สว่างแวว 99.00 เหรียญเงิน 
๒ 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ 99.00 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๘.๗๕ เหรียญทอง 
1 37986 รภัสสิทธิ ์ พันธวุฒิยานนท์ ๙๘.๗๕ เหรียญทอง 
๒ 37980 รัชชานนท์ ทั่งทอง ๙๘.๒๕ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 37419 ภาณุภูมิ อุดมพันธ์ 99.00 เหรียญทอง 
2 37367 สิทธิไชย เจริญปัญญาวุฒิ 98.75 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 36840 ภูเขา เลขะสมาน 99.00 เหรียญทอง 
๒ 37091 ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร 98.75 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ ๓๖๕๖๑ ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ๙๙.๗๕ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๕๕๘ ภูรินท์ ปรียงค์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35967 จิรภัทร เศวตบรรเจิด 100.00 เหรียญทอง 
1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 100.00 เหรียญทอง 
2 35898 อนพัช เอ้ือศรีวัฒนากุล 99.75 เหรียญเงิน 

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 98.50 เหรียญทอง 
๒ 38444 ปัณณวิชญ์ ขจรเกียรติอุดม 98.25 เหรียญเงิน 
2 38552 สิทธิ์  ตันตระกูล 98.25 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๗.๐๐ เหรียญทอง 
๒ 37993 ปุณณพัฒน์ ศรีธรรมรัชต์ ๙๕.๒๕ เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 96.25 เหรียญทอง 
2 37370 ไทม์ ทั่งทอง 95.25 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 37091 ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร 98.50 เหรียญทอง 
๒ 36840 ภูเขา เลขะสมาน 96.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ ๓๖๕๖๑ ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ๙๙.๐๐ เหรียญทอง 
๒ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๖๓๐ ณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 98.50 เหรียญทอง 
2 35912 ณัฐยุทธ์ เจริญพงษ์สกุล 97.50 เหรียญเงิน 

 

กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ 99.00 เหรียญทอง 
๒ 38428 นนทพัทธ์ สว่างแวว 98.83 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๘.๐๐ เหรียญทอง 
๒ 37953 โรม เจริญรัตนาภิรมย์ ๙๗.๖๗ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 98.00 เหรียญทอง 
2 37439 นนท์ณภัทร นวะมะวัฒน์ 96.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ 36841 ธีร์ธรัช ชาติเชื้อ 96.83 เหรียญทอง 
๒ 36910 ณภัทร ชัยกมลภัทร 96.67 เหรียญเงิน 
๒ 37091 ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร 96.67 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ ๓๖๓๘๗ กรณ์ อัครนุพรพงษ์ ๙๖.๑๗ เหรียญทอง 
๑ ๓๖๖๓๐ ณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ ๙๖.๑๗ เหรียญทอง 
๒ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๕.๘๓ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 96.83 เหรียญทอง 
2 36763 กฤตพล วงศ์นิรุชา 95.17 เหรียญเงิน 

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38748 ปุณณภพ ศรพรหม 97.00 เหรียญทอง 
1 38406 ภาสว ี วัฒนปาณี 97.00 เหรียญทอง 
1 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ 97.00 เหรียญทอง 
2 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 96.75 เหรียญเงิน 
๒ 38721 นภนต์ เชาวลิตตระกูล 96.75 เหรียญเงิน 
2 38428 นนทพัทธ์ สว่างแวว 96.75 เหรียญเงิน 
2 38718 เกียรติศักดิ์ กุลวงษ์วาณิชย์ 96.75 เหรียญเงิน 
2 38546 จิรเมธ แก้วเรือง 96.75 เหรียญเงิน 
2 38784 กฤตยชญ์ สิทธิเครือ 96.75 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38118 วิปัศย์ อุดมสามทรัพย์ ๙๙.๒๕ เหรียญทอง 
๒ 38205 สุภศิษฏ์ รุ่งโรจน์วณิชย ์ ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 37875 ญาณวุฒิ วานิชกุล ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38120 วิริทธิ์พล วชิรตรังสฤษดิ์ ๙๘.๕๐ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37536 กิตติณัฐ  ลี 96.75 เหรียญทอง 
2 37637 ณัฐดนัย ธนาวุฒิดิลก 96.75 เหรียญทอง 
2 37404 ธนภัทร จตุธรรมธาดา 96.75 เหรียญทอง 
2 37408 พัศกฤต อิทธิชัยกุล 96.75 เหรียญทอง 
2 37599 พรรษชัย  นาคเงินวิเศษ 96.50 เหรียญเงิน 
2 37742 พิทักษ์  ฟูดุลยวัจนานนท์ 96.50 เหรียญเงิน 
2 37416 ภคพล  โสภาจิตต์วัฒนะ 96.50 เหรียญเงิน 
2 37521 สิรวิชญ์  ธนสารสุขสถิตย์ 96.50 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ 37123 อัคราพงศ์ ชนานันท์ธนากุล 96.00 เหรียญทอง 
๒ 36989 ภูวิศค์ ไกรวาส 95.75 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ ๓๖๔๐๓ ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ๙๘.๕๐ เหรียญทอง 
๑ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๘.๕๐ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๕๕๒ สิงหรากร เชียงทอง ๙๘.๒๕ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 99.00 เหรียญทอง 
2 36058 อาชวิน ชวาลา 98.75 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38603 วัศรเมศวริย์ กิจถาวรสวัสดิ์ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38750 กฤษณ์ฐรักษ์ ไชยสมบูรณ์ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38570 พิภู เนติวรรธนะ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38744 ณัฐพัฆน์ วศินดลิก  ผลพฤกษ์ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38805 ปูริฑัตตระ สัจจะเวทะ ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38816 ภูผา ศิศักดิ์วนิช ๙๙.50 เหรียญทอง 
1 38548 ธีรัตม์ เหล่าสุนทร ๙๙.50 เหรียญทอง 
2 38579 ภพกร เลิศวานิช 99.00 เหรียญเงิน 
๒ 38778 กันตพงศ์ ขันสาลี 99.00 เหรียญเงิน 
2 38770 ธนโชต ิ เกียรติประทีป 99.00 เหรียญเงิน 
2 38804 มณฑล แก้วใจ 99.00 เหรียญเงิน 
2 38531 ชลากร จันทรนิยม 99.00 เหรียญเงิน 
2 38827 อินทัช เครื่องจันทร์ 99.00 เหรียญเงิน 
2 38747 พาวิณ ด ารงพิริยกุล 99.00 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 38160 กันต์กรณ์ วรทัต ๙๙.๕๐ เหรียญทอง 
๒ 38016 นรวิชญ ์ ชอุ่มชัยศิริ ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ 38118 วิปัศย์ อุดมสามทรัพย์ ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ 37890 พีรพฤกษ์ ผลิตวานนท์ ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ 38281 อติเทพ ทองเอม ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ 37980 รัชชานนท์ ทั่งทอง ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ 38262 พลภัทร ทองธนะเศรษฐ์ ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37354 ณัฐนันท์  ประเสริฐนิยม 100.00 เหรียญทอง 
2 37397 วิภพ  สุริยาวงษ ์ 99.50 เหรียญเงิน 
2 37493 นิพพิชฌน์  ทวีรุจจนะ 99.50 เหรียญเงิน 
2 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 99.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระศิลปะ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ 38879 เธียรธัช ผาติสุวัณณ 100.00 เหรียญทอง 
1 37301 ศุภัช น้าประเสริฐ 100.00 เหรียญทอง 
1 37245 รติบดี ค าไทย 100.00 เหรียญทอง 
1 37015 พัศวุฒิ คงสายสินธุ์ 100.00 เหรียญทอง 
1 37107 ชินณสินธ์ หัตพัฒนาศิลป์ 100.00 เหรียญทอง 
1 38928 กฤตพัส เรืองมานะ 100.00 เหรียญทอง 
1 36966 ณัฐดนัย เต็มพร้อม 100.00 เหรียญทอง 
1 37762 ชนานันท์ โรจน์ประทักษ์ 100.00 เหรียญทอง 
1 37131 ปัณณธร พาเกิดสุข 100.00 เหรียญทอง 
1 37230 พงศกร อยู่รอด 100.00 เหรียญทอง 
1 36910 ณภัทร ชัยกมลภัทร 100.00 เหรียญทอง 
1 36954 โฮลิเวอร์ อัครเณศนรงศ์ 100.00 เหรียญทอง 
1 36971 กัญจน์ สิทธิชัย 100.00 เหรียญทอง 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ ๓๖๔๐๐ ฐานวัฒน ์ กิรติเสวี ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
๑ ๓๖๗๓๐ อาชวิน ธนปรีชากวิน ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๕๓๙ ชลธ ี โชติจิรภาส ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๙๐ ปฏิพัทธ์ ยี่เข่ง ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๓๕๗ ฐิติพันธ์ สุวรรณวิสารท ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๕๘ ภูรินท์ ปรียงค์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๗๘ จิรสิน จารุอาภรณ์ประทีป ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 36022 ธีรสิทธ ิ วงศ์ธนากิจเจริญ 99.00 เหรียญทอง 
2 36125 ณ คุณ โมสิทธิ์ 98.50 เหรียญเงิน 
2 35873 กฤชณัญช์ วกสุดจิต 98.50 เหรียญเงิน 
2 36270 ธนวรรธณ ์ หิรัญประดิษฐกุล 98.50 เหรียญเงิน 
2 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 98.50 เหรียญเงิน 
2 35913 วริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ 98.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ 96.50 เหรียญทอง 
1 38549 ณฐภัทร โฆษิตานนท์ 96.50 เหรียญทอง 
1 38464 กิติพัฒณ์ นาคเอ่ียม 96.50 เหรียญทอง 
2 38778 กันตพงศ์ ขันสาลี 96.00 เหรียญเงิน 
๒ 38821 พสิษฐ์ เมตไตรพันธุ์ 96.00 เหรียญเงิน 
2 38827 อินทัช เครื่องจันทร์ 96.00 เหรียญเงิน 
2 38686 รชต หาญธัญกรรม 96.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38004 ธดล นามแก้ว ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
1 37886 กษิวัฒน์ จรูญวรรธนะ ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
1 37888 ทชต บวรธรรมรัตน์ ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
1 38073 ธรรศ กีรติพิชญ์ ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
1 38093 จิณณพัศ สลักค า ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
1 38262 พลภัทร ทองธนะเศรษฐ์ ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
๒ 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 37952 พีรวัส ประพันธ์ประชา ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38216 ชวภณ พลอยหิน ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38281 อติเทพ ทองเอม ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 37954 คุณานนต์ สุขโต ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38877 วงค์เกียรติ ตระกูลวิชญ์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 37900 ธีร์ วิทยากรณ์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38009 อาชวิน สุจริต ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38096 อิทธิพัทธ์ รัตน์รวีวงศ์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38120 วิริทธิ์พล วชิรตรังสฤษดิ์ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38230 ครบมงคล คร้ามดี ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38250 ธีร์ธวรรธน์ กาวิน ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38270 พศวีร์ บัณฑิตชีวะกุล ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ 38885 ศุภกร ตรงดี ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 37577 ณนนต์  เสถียรนุกุล 100.00 เหรียญทอง 
2 37354 ณัฐนันท์ ประเสริฐนิยม 99.50 เหรียญเงิน 
2 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 99.50 เหรียญเงิน 
2 37404 ธนภัทร  จตุธรรมธาดา 99.50 เหรียญเงิน 
2 37486 กมนทัต  วัฒนบารมี 99.50 เหรียญเงิน 
2 37521 สิรวิชญ์  ธนสารสุขสถิตย์ 99.50 เหรียญเงิน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ 37301 ศุภัช น้าประเสริฐ 99.00 เหรียญทอง 
2 36853 อภิวิชญ์ วัฒนาทร 98.00 เหรียญเงิน 
2 36851 ปุณพจน์ ธีรโชติดนัย 98.00 เหรียญเงิน 
2 36867 ภัทรกร แสงหาญ 98.00 เหรียญเงิน 
2 36840 ภูเขา เลขะสมาน 98.00 เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
๑ ๓๖๔๑๓ พงศนาถ พรสุขสว่าง ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
๑ ๓๖๕๖๖ สิน สินพระยากุล ๑๐๐.๐๐ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๕๑๘ อัครวิทย์ บรมินอาชากุล ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๓๙ ชลธ ี โชติจิรภาส ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๖๐ ธนภัทร ทวยเจริญ ๙๙.๕๐ เหรียญเงิน 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 35888 ชญานัท อภิวัฒนะตระกูล 100.00 เหรียญทอง 
1 37773 พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ 100.00 เหรียญทอง 
2 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 99.50 เหรียญเงิน 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 
1 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ ๙๙.25 เหรียญทอง 
๒ 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ ๙๘.75 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ๙๘.๒๕ เหรียญทอง 
๒ 37986 รภัสสิทธิ ์ พันธวุฒิยานนท์ ๙๘.๐๐ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37600 ปารเมศ อาศนะเสน 99.50 เหรียญทอง 
2 37362 บูรพ์ ตันตระกูล 99.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 37245 รติบดี ค าไทย 97.50 เหรียญทอง 
1 36883 ธีร์นภัส ชินะภัค 97.50 เหรียญทอง 
๒ 36840 ภูเขา เลขะสมาน 97.00 เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

๑ ๓๖๖๓๐ ณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ ๙๙.๒๕ เหรียญทอง 
๒ ๓๖๗๑๗ อเนชา ชวาลา ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๔๖๔ ปัณณ์ หวังสถิตพร ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๒ ๓๖๕๓๐ ปาณท วงศ์ตรีรัตนชัย ๙๙.๐๐ เหรียญเงิน 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ เหรียญ 

1 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ 97.25 เหรียญทอง 
2 35913 วริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ 96.25 เหรียญเงิน 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
******* 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 38416 วุฒิกร โชติคุตร์ การงานอาชีพ 95.50 
2 38544 ณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ ภาษาไทย 100.00 
    คณิตศาสตร์ 99.75 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.67 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
    ศิลปะและดนตรี 99.50 
    การงานอาชีพ 96.50 
    ภาษาอังกฤษ 99.25 

3 38579 ภพกร เลิศวานิช ศิลปะ 99.00 
    ภาษาอังกฤษ 98.00 

4 38603 วัศรเมศวริย์ กิจถาวรสวัสดิ์ ศิลปะ 99.50 
5 38691 สุทธิพัฒน์ เก่งผลอนันต์ ภาษาไทย 98.00 
    คณิตศาสตร์ 98.25 

6 38750 กฤษณ์ฐรักษ์ ไชยสมบูรณ์ ศิลปะ 99.50 
7 38954 ณรัฎฐ์ เสรีกุล สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
8 38496 จิรวัฒน ์ ทรัพย์สถาพรณุภา สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
9 38570 พิภู เนติวรรธนะ คณิตศาสตร์ 98.50 
    ศิลปะ 99.50 

10 38590 พุฒิพัฒน์ ค ายอด การงานอาชีพ 95.50 
11 38744 ณัฐพัฆน์ วศินดิลก  ผลพฤกษ์ ศิลปะ 99.50 
12 38748 ปุณณภพ ศรพรหม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.83 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.00 
13 38778 กันตพงศ์ ขันสาลี ศิลปะ 99.00 

    การงานอาชีพ 96.00 
๑4 38805 ปูริฑัตตระ สัจจะเวทะ ศิลปะ 99.50 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
15 38736 อาณาเขต ศรีฟ้าวัฒนา ภาษาไทย 98.00 
16 38770 ธนโชต ิ เกียรติประทีป ศิลปะ 99.00 
๑7 38787 ภาวัช ศรีภูวงค ์ การงานอาชีพ 95.50 
18 38801 ณฉัตร ปานอ่อน คณิตศาสตร์ 98.50 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
19 38406 ภาสว ี วัฒนปาณี ภาษาไทย 99.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.00 
20 38529 พุฒิธร ปรีชาวุฒิเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.75 

    การงานอาชีพ 95.50 
21 38555 ฉัตรศรินทร์ พ่ึงอัมฤทธิ์ ภาษาไทย 98.00 

    คณิตศาสตร์ 98.25 
22 38687 วงศ์วริศ รอดพันธ์ธนโชติ ภาษาอังกฤษ 97.25 
23 38699 ภูมิพัฒน์ ปวีร์ธีรวัชร สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
24 38804 มณฑล แก้วใจ ศิลปะ 99.00 
25 38816 ภูผา ศิศักดิ์วนิช ศิลปะ 99.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 5 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
26 38437 ศุภฤกษ์ กิติโยดม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.00 
27 38475 ปัณณทัต อินทรนนท์วิไล ภาษาไทย 98.50 

    คณิตศาสตร์ 98.25 
28 38525 วิชญ์พล อยู่ชา คณิตศาสตร์ 98.25 
29 38531 ชลากร จันทรนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
    ศิลปะ 99.00 

30 38721 นภนต์ เชาวลิตตระกูล ภาษาไทย 98.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 

31 38821 พสิษฐ์ เมตไตรพันธุ์ การงานอาชีพ 96.00 
32 38827 อินทัช เครื่องจันทร์ ศิลปะ 99.00 

    การงานอาชีพ 96.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 6 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
33 38428 นนทพัทธ์ สว่างแวว ภาษาไทย 99.00 

    คณิตศาสตร์ 99.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.83 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
    ภาษาอังกฤษ 97.00 

34 38444 ปัณณวิชญ์ ขจรเกียรติอุดม ภาษาไทย 98.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.17 

35 38564 นพธรรม จันทร์เรือง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.83 
36 38718 เกียรติศักดิ์ กุลวงษ์วาณิชย์ สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
37 38446 วรัท รุจนภาคย์ ภาษาไทย 98.00 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.75 
๓๘ 38456 ณัฐวีร์ ผลประกอบศิลป์ ภาษาอังกฤษ 97.50 
๓๙ 38470 ธราเทพ เหมพรรณไพเราะ การงานอาชีพ 95.50 
๔๐ 38483 พงศภัค กุสุมอรัญญา ภาษาไทย 99.50 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.75 
    ภาษาอังกฤษ 97.75 

41 38546 จิรเมธ แก้วเรือง สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
42 38548 ธีรัตม์ เหล่าสุนทร ศิลปะ 99.50 
43 38549 ณฐภัทร โฆษิตานนท์ คณิตศาสตร์ 98.50 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
    การงานอาชีพ 96.50 
    ภาษาอังกฤษ 98.00 

44 38639 ภคพล คลังสุภาวิพัฒน์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.67 
45 38654 กันตณัฐ อินทร์มณี การงานอาชีพ 95.50 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
46 38464 กิติพัฒณ์ นาคเอ่ียม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.17 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
    การงานอาชีพ 96.50 
    ภาษาอังกฤษ 97.75 

47 38472 ปริชญ์ ธนาเศรษฐ์สกุล การงานอาชีพ 95.50 
48 38538 กวิน ภานุรักษ์ ภาษาอังกฤษ 97.00 
49 38686 รชต หาญธัญกรรม การงานอาชีพ 96.00 
50 38747 พาวิณ ด ารงพิริยกุล ศิลปะ 99.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ห้อง 9 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
51 38435 ณัฐกฤต สันติคุณาภรณ์ การงานอาชีพ 95.50 
52 38478 กรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ ภาษาไทย 99.00 

    คณิตศาสตร์ 99.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.75 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 99.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.00 
    ภาษาอังกฤษ 98.75 

53 38552 สิทธิ์  ตันตระกูล คณิตศาสตร์ 98.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.83 

54 38707 นรบดี สันสนามาตย์ ภาษาไทย 98.50 
55 38720 นิมมา เอ่ียมเสม ภาษาไทย 99.50 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.50 
56 38784 กฤตยชญ์ สิทธิเครือ ภาษาไทย 98.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
57 38798 นาวี พวงทรัพย์ ศิลปะ 99.00 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
********************** 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑ 37897 พิริยพล นาควิโรจน์ ภาษาไทย ๙๙.๕๐ 
    คณิตศาสตร์ ๙๘.๗๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.๐๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๘.๐๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๐๐ 
    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๒ 37985 ภาคิน โอภาสเอี่ยมลิขิต สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๒๕ 
๓ 38016 นรวิชญ ์ ชอุ่มชัยศิริ ศิลปะ ๙๙.๐๐ 
๔ 38027 สิทธิพรรธน์ วิพัฒน์ครุฑ ศิลปะ ๙๘.๕๐ 
๕ 38113 รัชต์พงษ์ พิมพ์เรือง สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
๖ 38167 ณัชพงษ์ ศรียะพันธ์ ศิลปะ ๙๘.๕๐ 
๗ 38210 พร้อมสรรพ์ จุลสุคนธ์ ภาษาอังกฤษ ๙๖.๐๐ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๘ 37978 พิสิฐพงศ์ ศรีสกุลประเสริฐ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
๙ 37997 ธัญกฤษฏิ์ ผดุงเสรีวิทย์ ภาษาไทย ๙๗.๐๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๔.๕๐ 
    ศิลปะ ๙๘.๕๐ 

๑๐ 38078 ธนิน ริรัตนพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๔.๕๐ 
๑๑ 38118 วิปัศย์ อุดมสามทรัพย์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๙.๒๕ 

    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 
๑๒ 38126 ฌาณวิชญ์ วัฒนด ารงค ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 3 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑๓ 37890 พีรพฤกษ์ ผลิตวานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๓.๕๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๖๗ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 

๑๔ 37952 พีรวัส ประพันธ์ประชา ภาษาไทย ๙๗.๐๐ 
    คณิตศาสตร์ ๙๗.๕๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๓.๗๕ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๕๐ 
    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 

๑๕ 38026 ศุภกฤต พิพัฒน์ศุภากร ศิลปะ ๙๘.๕๐ 
๑๖ 38138 พิชชากร ตั้งฐานทรัพย์ ศิลปะ ๙๘.๕๐ 
๑๗ 38171 วรพิศุทธ์ ตัญญาสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ ๙๖.๗๕ 
๑๘ 38216 ชวภณ พลอยหิน การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๑๙ 38281 อติเทพ ทองเอม ศิลปะ ๙๙.๐๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 4 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒๐ 37878 พัสกฤต ธนูศิลป์ ภาษาไทย ๙๖.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๗.๕๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๓.๕๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๗.๑๗ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๗.๒๕ 

๒๑ 37954 คุณานนต์ สุขโต การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๒๒ 38075 ชวกรณ ์ พลอยน้อย คณิตศาสตร์ ๙๗.๐๐ 

    ภาษาอังกฤษ ๙๖.๒๕ 
๒๓ 38106 สิริวิชญ ์ พรสิริเพียร ภาษาไทย ๙๘.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๗.๕๐ 
๒๔ 38205 สุภศิษฏ์ รุ่งโรจน์วณิชย ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๕๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 5 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒๕ 37986 รภัสสิทธิ ์ พันธวุฒิยานนท์ ภาษาไทย ๙๗.๐๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๘.๗๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๔.๕๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๐๐ 

๒๖ 37992 พสุ กิจสวัสดิ์ไพศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๔.๐๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๗.๕๐ 

๒๗ 38004 ธดล นามแก้ว การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
๒๘ 38217 ภานรินทร์ เจริญพักตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒๙ 37882 ธิติ ตันติพงศา สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
๓๐ 37980 รัชชานนท์ ทั่งทอง ภาษาไทย ๙๗.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๘.๒๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๓.๕๐ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 

๓๑ 38160 กันต์กรณ์ วรทัต ภาษาไทย ๙๖.๕๐ 
    ศิลปะ ๙๙.๕๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๖.๐๐ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 7 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๓๒ 37875 ญาณวุฒิ วานิชกุล สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๕๐ 
๓๓ 37916 กรพัฒน์ สไลยรักษ์ ภาษาไทย ๙๗.๐๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๓๓ 
๓๔ 37993 ปุณณพัฒน์ ศรีธรรมรัชต์ ภาษาไทย ๙๗.๐๐ 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๕.๒๕ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๗.๓๓ 

๓๕ 38144 ณัฐวรรธน ์ สุสิกขิตานนท์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๖๗ 
๓๖ 38877 วงค์เกียรติ ตระกูลวิชญ์ การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 8 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๓๗ 37886 กษิวัฒน์ จรูญวรรธนะ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๒๕ 

    การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
๓๘ 37888 ทชต บวรธรรมรัตน์ การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
๓๙ 37900 ธีร์ วิทยากรณ์ การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๐ 38009 อาชวิน สุจริต การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๑ 38073 ธรรศ กีรติพิชญ์ การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
๔๒ 38093 จิณณพัศ สลักค า สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 

    การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
๔๓ 38096 อิทธิพัทธ์ รัตน์รวีวงศ์ การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๔ 38105 อริญชย์วิธน์ พิมพะกร คณิตศาสตร์ ๙๗.๒๕ 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๓๓ 
๔๕ 38120 วิริทธิ์พล วชิรตรังสฤษดิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๕๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๖ 38230 ครบมงคล คร้ามดี การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๗ 38250 ธีร์ธวรรธน์ กาวิน ศิลปะ ๙๘.๕๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๘ 38270 พศวีร์ บัณฑิตชีวะกุล การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๔๙ 38885 ศุภกร ตรงดี คณิตศาสตร์ ๙๗.๐๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง 9 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๕๐ 37953 โรม เจริญรัตนาภิรมย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๗.๖๗ 
๕๑ 38164 ภูมิพัฒน์ ธรรมธีรพงศ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๘๓ 

    ภาษาอังกฤษ ๙๗.๕๐ 
๕๒ 38262 พลภัทร ทองธนะเศรษฐ์ คณิตศาสตร์ ๙๖.๗๕ 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๗.๑๗ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 
    การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๖.๒๕ 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
********************** 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 37358 ปภาวิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณิตศาสตร์ 98.00 
2 37360 ณัฐวีณ์  เจริญบุญเกษมสิน ภาษาไทย 96.50 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.33 

3 37392 ธนัตถ์นันท์  วะศินรัตน์ คณิตศาสตร์ 97.50 
    การงานอาชีพ 99.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
4 37456 รัชชานนท์  สิรวรรณกุล คณิตศาสตร์ 97.75 
5 37474 วีรภัทร  ศุจิสกุลวงศ์ คณิตศาสตร์ 98.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.50 
    ภาษาอังกฤษ 98.00 

6 37512 ศุภเสฏฐ์  ชวนบุญ คณิตศาสตร์ 98.00 
    ภาษาอังกฤษ 97.50 

7 37633 ธนภัทร์  สุริยโสภา การงานอาชีพ 99.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
8 37357 พีระณัฐ  จีระไกรโสธร ภาษาไทย 96.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.50 
    ภาษาอังกฤษ 97.75 

9 37370 ไทม์  ทั่งทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.33 

    ภาษาอังกฤษ 97.75 
10 37866 วิริยนันท์  หล่ออู่เจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 4 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
11 37367 สิทธิไชย เจริญปัญญาวุฒิ คณิตศาสตร์ 98.75 
12 37397 วิภพ  สุริยาวงษ ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92.75 

    ศิลปะ 99.50 
    การงานอาชีพ 99.00 

13 37426 สุวิจักขณ์  ดีม ี ภาษาอังกฤษ 97.50 
14 37536 กิตติณัฐ  ลี สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
15 37662 ฟ้ามงคล  กิตติอัมพานนท์ ศิลปะ 99.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
16 37391 พศวัต  สวรรยาธิปัต ิ ศิลปะ 99.00 
17 37453 กฤตภาส  ลีลานันทกิจ การงานอาชีพ 99.00 
18 37599 พรรษชัย  นาคเงินวิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
19 37637 ณัฐดนัย  ธนาวุฒิดิลก สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
20 37742 พิทักษ์  ฟูดุลยวัจนานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 6 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
21 37415 จารุกิตติ์  ศิริศึกษา ศิลปะ 99.00 

    การงานอาชีพ 99.00 
22 37439 นนท์ณภัทร  นวะมะวัฒน์ ภาษาไทย 96.00 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96.50 
23 37443 ณภัทร  ใจเพ็ชร์ คณิตศาสตร์ 98.25 

    การงานอาชีพ 99.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
24 37354 ณัฐนันท์  ประเสริฐนิยม ภาษาไทย 98.50 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.67 
    ศิลปะ 100 
    การงานอาชีพ 99.50 

25 37422 บรรสิต  ขุนบุญจันทร์ ภาษาไทย 97.00 
26 37480 ณัฐภัทร  เฟ่ืองแก้ว การงานอาชีพ 99.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
27 37419 ภาณุภูมิ  อุดมพันธ์ ภาษาไทย 96.00 

    คณิตศาสตร์ 99.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.00 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.50 
    ศิลปะ 99.00 

28 37493 นิพพิชฌน์  ทวีรุจจนะ คณิตศาสตร์ 97.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.00 
    ศิลปะ 99.50 
    ภาษาอังกฤษ 98.00 

29 37577 ณนนต์  เสถียรนุกุล การงานอาชีพ 100.00 
    ภาษาอังกฤษ 97.75 

30 37627 ธนาภูมิ  สุธรรมานุคุณ ภาษาไทย 96.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 9 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
31 37362 บูรพ์  ตันตระกูล ภาษาไทย 97.50 

    คณิตศาสตร์ 98.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.00 
    ศิลปะ 99.50 
    การงานอาชีพ 99.50 
    ภาษาอังกฤษ 99.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 9 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
32 37364 วิวัฒน์เดช  เลาหวิศิษฏ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.83 
33 37366 ธีธัช  วิภาวีพิทักษ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.50 
34 37396 อัฑฒ์  ประทุมทอง การงานอาชีพ 99.00 
35 37401 พิชาย์  พิชาดุลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.00 
36 37404 ธนภัทร  จตุธรรมธาดา สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 

    การงานอาชีพ 99.50 
37 37408 พัศกฤต  อิทธิชัยกุล สุขศึกษาและพลศึกษา 96.75 
38 37416 ภคพล  โสภาจิตต์วัฒนะ สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 
39 37425 กันตณัฐ  เชื้อเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.75 
40 37429 พชรพล  กู้มณีรัตนกุล การงานอาชีพ 99.00 
41 37445 ณฐวัฒน์  จิรวิศาลภัสร ์ การงานอาชีพ 99.00 
42 37484 ณนฑกร  เชียงทอง ภาษาไทย 97.00 

    การงานอาชีพ 99.00 
43 37486 กมนทัต  วัฒนบารมี สุขศึกษาและพลศึกษา 96.25 

    การงานอาชีพ 99.50 
44 37500 ปฤทธา  ลิ่มบุญสืบสาย สุขศึกษาและพลศึกษา 96.25 
45 37521 สิรวิชญ์  ธนสารสุขสถิตย์ สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 

    ศิลปะ 98.50 
    การงานอาชีพ 99.50 
    ภาษาอังกฤษ 98.75 

46 37543 ปณัตถ์  วงศ์ตรีรัตนชัย สุขศึกษาและพลศึกษา 96.25 
47 37600 ปารเมศ  อาศนะเสน ภาษาไทย 97.50 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.25 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 95.50 
    ศิลปะ 99.00 
    ภาษาอังกฤษ 99.50 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
********************** 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 36853 อภิวิชญ์ วัฒนาทร การงานอาชีพ 98.00 
๒ 37797 เฟ่ืองคุณ วิบุลสันต ิ สุขศึกษาและพลศึกษา 94.25 
    ภาษาอังกฤษ 96.75 

3 38879 เธียรธัช ผาติสุวัณณ ศิลปะ 100.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 2 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
4 36851 ปุณพจน์ ธีรโชติดนัย การงานอาชีพ 98.00 
5 36867 ภัทรกร แสงหาญ การงานอาชีพ 98.00 
6 36878 ชกุญชร ชัยมงคลตระกูล การงานอาชีพ 96.50 
7 36911 กฤตินัน จันทน์มาลา สุขศึกษาและพลศึกษา 94.00 
    การงานอาชีพ 96.50 

8 37043 ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย คณิตศาสตร์ 98.00 
9 37058 ชัจจ์ฌนัญ บุญเรืองรอด ภาษาอังกฤษ 95.75 

10 37074 ภูมิพัฒน์ แสงสุภามาลย์ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 95.50 
    การงานอาชีพ 96.50 

11 37301 ศุภัช น้าประเสริฐ ศิลปะ 100.00 
    การงานอาชีพ 99.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
12 37227 รวิพล สูงสิงห์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.50 

    ภาษาอังกฤษ 95.75 
13 37245 รติบดี ค าไทย ศิลปะ 100.00 

    ภาษาอังกฤษ 97.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
14 36844 ปวเรศ พลับพลึง การงานอาชีพ 96.50 
15 37025 ธนกฤต สุทธิทศธรรม การงานอาชีพ 96.50 
16 37327 ชีวานนท์ ลักษมีวณิชย์ การงานอาชีพ 96.50 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
17 36841 ธีร์ธรัช ชาติเชื้อ ภาษาไทย 97.50 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.75 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 96.83 

18 36948 พงศ์ภาวี องค์ทองค ากีรติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.25 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 95.17 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 95.00 
    การงานอาชีพ 96.50 
    ภาษาอังกฤษ 96.75 

19 36951 พัณณ์กร เอ่ียวสุพรรณ์ การงานอาชีพ 96.50 
20 36989 ภูวิศค์ ไกรวาส สุขศึกษาและพลศึกษา 95.75 
21 37015 พัศวุฒิ คงสายสินธุ์ ศิลปะ 100.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
22 36849 ณภัทร สังขบุญชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.50 

    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 96.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.50 
    การงานอาชีพ 97.00 

23 36883 ธีร์นภัส ชินะภัค ภาษาอังกฤษ 97.50 
24 37078 พุฒิพัชร ศิลปศร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.75 

    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 96.33 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 

25 37107 ชินณสินธ์ หัตพัฒนาศิลป์ ศิลปะ 100.00 
26 38928 กฤตพัส เรืองมานะ ศิลปะ 100.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
27 36966 ณัฐดนัย เต็มพร้อม ศิลปะ 100.00 
28 36986 ปภังกร มหาสารินันท์ ภาษาอังกฤษ 96.50 
29 37099 พิตตินันท์ ราชนานนท์ ภาษาอังกฤษ 95.75 
30 37102 จิตอาสา ธรรมรังสี คณิตศาสตร์ 97.75 
31 37123 อัคราพงศ์ ชนานันท์ธนากุล ภาษาไทย 97.00 

    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 95.33 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 96.00 

32 37762 ชนานันท์ โรจน์ประทักษ์ ศิลปะ 100.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง 8 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
33 37076 ปรัชภูมิ รอดสว่าง ภาษาไทย 96.50 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.50 
34 37131 ปัณณธร พาเกิดสุข ศิลปะ 100.00 
35 37155 อภิวุฒิไกร กิ่งแก้ว ภาษาไทย 96.50 

    คณิตศาสตร์ 97.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.25 

36 37230 พงศกร อยู่รอด ศิลปะ 100.00 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง พสวค. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
37 36840 ภูเขา เลขะสมาน ภาษาไทย 98.00 

    คณิตศาสตร์ 99.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 93.75 
    การงานอาชีพ 98.00 
    ภาษาอังกฤษ 97.00 

38 36847 ณปภัช สมบูรณ์ดี ภาษาไทย 97.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.00 

39 36909 นิธิพัศนิช์ โรจนาพันธุ์พัฒน์ การงานอาชีพ 96.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง พสวค. 
คนที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
40 36910 ณภัทร ชัยกมลภัทร ภาษาไทย 98.50 

    คณิตศาสตร์ 98.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.75 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 96.67 
    ศิลปะ 100.00 
    การงานอาชีพ 96.50 

41 36940 ดีวิน แสนผล คณิตศาสตร์ 97.50 
42 36954 โฮลิเวอร์ อัครเณศนรงศ์ ศิลปะ 100.00 
43 36970 เมธังกร กอสุทธิธีรกุล คณิตศาสตร์ 97.75 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 94.25 
44 36971 กัญจน์ สิทธิชัย ศิลปะ 100.00 
45 36979 ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ คณิตศาสตร์ 98.00 
46 37023 พีรชา สิมพา การงานอาชีพ 96.50 
47 37091 ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ภาษาไทย 97.50 

    คณิตศาสตร์ 98.75 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.50 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 96.67 
    ภาษาอังกฤษ 96.00 

48 37093 ปิยะภูมิ มณีเดชาประเสริฐ การงานอาชีพ 97.50 
49 37095 พีรวัส หิรัญประเสริฐวุฒิ การงานอาชีพ 97.00 
50 37097 สิรวิณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ภาษาไทย 96.50 

    คณิตศาสตร์ 97.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.50 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 95.00 

51 37132 ธีทัต คงสินธุ ภาษาไทย 96.50 
    การงานอาชีพ 97.00 
    ภาษาอังกฤษ 96.25 

52 37167 ภพธร ก าเหนิดนพลักษณ ์ ภาษาไทย 97.00 
    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 95.33 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
********************** 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑ ๓๖๔๖๗ ปรมัตถ์  ตนักษรานนท์ ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
๒ ๓๖๔๙๕ ภูมิชนก โกศลบุญ การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๓ ๓๖๕๖๕ จิระพัชร์ พุฒดี ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
    คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๔ ๓๖๔๐๓ ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
    คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๕.๑๗ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๕๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๕ ๓๖๔๐๔ ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๔.๘๓ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๐๐ 

๖ ๓๖๔๗๘ ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๒๕ 
๗ ๓๖๕๑๘ อัครวิทย์ บรมินอาชากูล การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 
๘ ๓๖๕7๖ ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 
๙ ๓๖๖๘๙ พีรฑรรศ ตันติวิทยากร การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑๐ ๓๖๓๗๖ ธนกฤต เกษตรภิบาล คณิตศาสตร์ ๙๙.๒๕ 
๑๑ ๓๖๓๘๔ ภาวิช พิลาทอง คณิตศาสตร์ ๙๙.๒๕ 
๑๒ ๓๖๔๓๑ ศุภณัฐ ลือวิเศษไพบูลย์ คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑๓ ๓๖๕๐๗ พัทธนันท์ วาจาสุข การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๑๔ ๓๖๕๓๙ ชลธ ี โชติจิรภาส คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 

    ศิลปะ ๙๙.๕๐ 
    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 

๑๕ ๓๖๕๙๐ ปฏิพัทธ์ ยี่เข่ง ศิลปะ ๙๙.๕๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑๖ ๓๖๓๕๗ ฐิติพันธ์ สุวรรณวิสารท ศิลปะ ๙๙.๕๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๑๗ ๓๖๔๒๘ กรณ์ภว์ กัณฑ์ชูสิน ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
๑๘ ๓๖๕๒๔ จุลพงษ์ หาญธนกุล การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 6 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๑๙ ๓๖๓๘๗ กรณ์ อัครนุพรพงษ์ ภาษาไทย ๙๕.๐๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๙.๒๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.๕๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๑๗ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๗๕ 

๒๐ ๓๖๖๘๐ ณัฐพัชร ์ โกษีอ านวย การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๒๑ ๓๖๗๑๗ อเนชา ชวาลา ภาษาอังกฤษ ๙๙.๐๐ 
๒๒ ๓๗๘๐๘ จิรัฏฐ ์ เข็มสวัสดิ์ ภาษาไทย ๙๖.๐๐ 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๘.๕๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๕.๘๓ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๕๐ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๙.๐๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒๓ ๓๖๔๖๔ ปัณณ์ หวังสถิตย์พร ภาษาอังกฤษ ๙๙.๐๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง 8 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒4 ๓๖๕๕๒ สิงหรากร เชียงทอง ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๒๕ 
    การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 

๒๕ ๓๖๕๕๔ ภทรพัฒน์ พัฒนปรีชากุล ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
๒๖ ๓๖๕๖๑ ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ภาษาไทย ๙๗.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๙.๗๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๙.๐๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๕.๕๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๕๐ 

๒๗ ๓๖๕๖๘ ชยุต ผ่องศิริ การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๒๘ ๓๖๗๐๒ ภูชีสส ์ ภู่หิรัญ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๒๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๒๙ ๓๖๔๐๐ ฐานวัฒน ์ กิรติเสวี ศิลปะ ๑๐๐.๐๐ 
๓๐ ๓๖๔๑๓ พงศนาถ พรสุขสว่าง ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๔.๕๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๕๐ 
    การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๓๑ ๓๖๔๑๖ อติเทพ จิรภัทร์ภากร ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.๕๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๔.๖๗ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘.๐๐ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๓๒ ๓๖๔๗๔ สรวิชญ ์ ยุวพรพาณิชย์ คณิตศาสตร์ ๙๙.๐๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.๗๕ 

๓๓ ๓๖๔๙๖ ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 
    ศิลปะ ๙๙.๐๐ 

๓๔ ๓๖๕๒๓ คุณากร ด ารงปัญจวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๘.๐๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง พสวค. 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
๓๕ ๓๖๕๓๐ ปาณท วงศ์ตรีรัตนชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.๕๐ 

    การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๙.๐๐ 

๓๖ ๓๖๕๓๑ ณภัทร เอ้ือบุณยะนันท์ ภาษาอังกฤษ ๙๘.๗๕ 
๓๗ ๓๖๕๕๘ ภูรินท์ ปรียงค์ ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๙.๕๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๗.75 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๕.๑๗ 
    ศิลปะ ๙๙.๕๐ 

๓๘ ๓๖๕๖๐ ธนภัทร ทวยเจริญ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๒๕ 
    การงานอาชีพ ๙๙.๕๐ 

๓๙ ๓๖๕๖๖ สิน สินพระยากุล ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๘.๒๕ 
    การงานอาชีพ ๑๐๐.๐๐ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๔๐ ๓๖๕๗๘ จิรสิน จารุอาภรณ์ประทีป ศิลปะ ๙๙.๕๐ 
๔๑ ๓๖๕๘๒ กฤชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์ ภาษาไทย ๙๔.๕๐ 

    คณิตศาสตร์ ๙๙.๒๕ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๘.๐๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๕.๓๓ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๗๕ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๘.๒๕ 

๔๒ ๓๖๕๘๖ ชัชณวัฒน ์ จิรมหาสุวรรณ การงานอาชีพ ๙๙.๐๐ 
๔๓ ๓๖๕๙๙ ชนันธร แซ่ตั้ง คณิตศาสตร์ ๙๙.๒๕ 
๔๔ ๓๖๖๐๘ ณพรรฒ รัตนวัน สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๒๕ 
๔๕ ๓๖๖๓๐ ณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ ภาษาไทย ๙๕.๕๐ 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๘.๕๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖.๑๗ 
    ภาษาอังกฤษ ๙๙.๒๕ 

๔๖ ๓๖๗๓๐ อาชวิน ธนปรีชากวิน ศิลปะ ๑๐๐.๐๐ 
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Certificate of Merit 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 10 อันดับแรกตลอดปีการศึกษา 
********************** 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
1 35888 ชญานัท อภิวัฒนะตระกูล ภาษาไทย 96.00 
    คณิตศาสตร์ 99.25 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 94.83 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.25 
    การงานอาชีพ 100.00 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 

2 36258 วฤนท์ชัย สุวรรณนภดล ภาษาอังกฤษ 93.00 
3 36763 กฤตพล วงศ์นิรุชา ภาษาไทย 96.50 
    คณิตศาสตร์ 99.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.50 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 95.17 
    การงานอาชีพ 98.50 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 2 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
4 36201 อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ คณิตศาสตร์ 99.25 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
5 36058 อาชวิน ชวาลา คณิตศาสตร์ 99.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.75 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
6 36108 สุภณ เอนกลาภ การงานอาชีพ 98.50 
7 36115 สิทธิพันธ์ เขียวอุบล การงานอาชีพ 99.00 
8 36254 ติณณภัสร์ ศรีพงษ์สาร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 94.33 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.00 
    การงานอาชีพ 98.50 
    ภาษาอังกฤษ 92.75 

9 37773 พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ ศิลปะ 98.00 
    การงานอาชีพ 100.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 4 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
10 36000 ฐาณัฎฐ์ จันทร์ศรีระมี ภาษาอังกฤษ 92.75 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
11 35967 จิรภัทร เศวตบรรเจิด คณิตศาสตร์ 100.00 
12 36208 รักพิรุฬห์ เจียมศักดิ์ คณิตศาสตร์ 99.25 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
13 35944 ศุภทิน โอฬา คณิตศาสตร์ 99.25 
14 36022 ธีรสิทธ ิ วงศ์ธนากิจเจริญ ศิลปะ 99.00 

    ภาษาอังกฤษ 94.00 
15 36125 ณ คุณ โมสิทธิ์ ศิลปะ 98.50 
16 36144 กวินภพ ดิษสุนรัตน์ คณิตศาสตร์ 99.50 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 7 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
17 35873 กฤชณัญช์ วกสุดจิต ศิลปะ 98.50 
18 35917 พงศกร กานต์ประชา ภาษาไทย 96.00 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 93.83 
    ศิลปะ 98.00 

19 35957 ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ภาษาไทย 97.00 
20 36005 ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ ์ ศิลปะ 98.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 7 

คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
21 36033 รัฐณพีร์ หมอนจันทร์ ภาษาไทย 96.00 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.25 
22 36270 ธนวรรธณ ์ หิรัญประดิษฐกุล คณิตศาสตร์ 99.50 

    ศิลปะ 98.50 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 8 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
23 35912 ณัฐยุทธ์ เจริญพงษ์สกุล คณิตศาสตร์ 99.25 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.50 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.25 
    การงานอาชีพ 99.00 
    ภาษาอังกฤษ 93.25 

24 35936 วณัฏฐ ์ จิวสุวรรณ ภาษาไทย 96.00 
25 35958 ธนัฎฐ์นัน สุดประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.00 

    การงานอาชีพ 99.00 
26 35981 บุญยกร บุณยะรัตเวช ภาษาไทย 97.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.75 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง พสวค. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
27 35845 เปรม ปานกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.00 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 93.83 
28 35849 วีรวุฒ ิ เตือนอารีย์ ภาษาไทย 96.50 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.50 
29 35850 ณภัทร ศมาวรรตกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.00 
30 35859 ณฐกร ศรีปรางค์ ภาษาไทย 98.50 

    คณิตศาสตร์ 100.00 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.50 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 96.83 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 99.00 
    ศิลปะ 98.50 
    การงานอาชีพ 99.50 
    ภาษาอังกฤษ 97.25 

31 35860 ณัฏฐ์ พิสิฐอมรกุล คณิตศาสตร์ 99.50 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.25 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 94.33 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.75 
    ภาษาอังกฤษ 93.00 

32 35879 ณัทภัค แสนช่าง การงานอาชีพ 98.50 
33 35897 ทยากร ภัทรกรนันท์ คณิตศาสตร์ 99.25 

    ศิลปะ 98.00 
34 35898 อนพัช เอ้ือศรีวัฒนากุล ภาษาไทย 96.50 

    คณิตศาสตร์ 99.75 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 93.83 

35 35903 ฐิติพันธุ์ พรสาธิต ภาษาไทย 97.00 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.00 
    ศิลปะ 98.00 

36 35904 ธนดล สุตาภักด ี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 94.67 
    ภาษาอังกฤษ 94.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง พสวค. 
คนที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ นามสกุล วิชา เปอร์เซ็นต์ 
37 35913 วริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.50 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 94.33 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 98.00 
    ศิลปะ 98.50 
    การงานอาชีพ 98.50 
    ภาษาอังกฤษ 96.25 

38 35927 ณุชา วงษ์สวรรค์ ศิลปะ 98.00 
39 35929 ธัญญวิชญ์ โกมลพันธุ์ คณิตศาสตร์ 99.25 
40 35931 ธีระ ยรรยงชัยกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.00 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 97.75 
41 36240 นภนต์ วิเวกานนท์ ภาษาอังกฤษ 95.00 
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รางวัลโล่เกรียติยศ มอบให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 

 

คนที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ  - นามสกุล วิชา คะแนน 

1 36270 ธนวรรธณ ์ หิรัญประดิษฐกุล คณิตศาสตร์ 100.00 

2 36005 ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ ์ คณิตศาสตร์ 100.00 

3 35882 ภัทรกร กังวาลไกล คณิตศาสตร์ 100.00 

    ภาษาอังกฤษ 100.00 

4 35936 วณัฏฐ ์ จิวสุวรรณ คณิตศาสตร์ 100.00 

5 36144 กวินภพ ดิษสุนรัตน์ คณิตศาสตร์ 100.00 

6 35903 ฐิติพันธุ์ พรสาธิต คณิตศาสตร์ 100.00 

7 35904 ธนดล สุตาภักด ี คณิตศาสตร์ 100.00 

    ภาษาอังกฤษ 100.00 

8 35866 กิตติธัช ศรีวรนารถ คณิตศาสตร์ 100.00 

9 35912 ณัฐยุทธ์ เจริญพงษ์สกุล คณิตศาสตตร์ 100.00 

10 36279 ปุณณพัฒน์ ศิริทิพย์วานิช ภาษาอังกฤษ 100.00 

11 36254 ติณภัสสร์ ศรีพงษ์สาร ภาษาอังกฤษ 100.00 

12 35917 พงศกร กานต์ประชา ภาษาอังกฤษ 100.00 

13 35919 ณภควิษย์ ตั้งเตียวธนาสิน ภาษาอังกฤษ 100.00 

14 35958 ธนัฏฐ์นัน สุดประเสริฐ ภาษาอังกฤษ 100.00 
 

 
 


