รายชือ่ ผู้ขอรับรางวัลประจาปี 2562 - ประเภทเรียนดี
ลาดับ
ชือ่ -นามสกุล (บุตร)
ช่อผกา
1 เด็กชายกฤตณัฐ
โสภณ
2 เด็กชายกันตพงศ์
ผาติสุวัณณ
3 เด็กชายกิตติ
แสวงศรี
4 เด็กชายเขมกฤต
วิลาศ
5 เด็กชายคณิศร์
เจริญขา
6 เด็กชายคุณานนท์
ผ่องศรีงามชัย
7 เด็กชายจารุวิทย์
กุลดิลกธรรม
8 เด็กชายชญตว์
ชัยสังฆะ
9 เด็กชายชยพล
วิเชษฐ์พันธุ์
10 เด็กชายฐปนนนท์
ตันนิลกุล
11 เด็กชายณฐนน
เลิศกิจเจริญไพศาล
12 เด็กชายณฐนนท์
มีมานะ
13 เด็กชายณภัทร
โฆษิตจินดา
14 เด็กชายณัฐกันต์
ปัทมะทิน
15 เด็กชายณัฐภัทร
โฆษิตจินดา
16 เด็กชายณัฐภัทร
พันเสรีวงศ์
17 เด็กชายณัทพงศ์
หอฉัตรนุกลุ
18 เด็กชายณัสวัสส์
มานะกิจ
19 เด็กชายธนกฤต
สุวิชาวรพันธุ์
20 เด็กชายธนภัทร
ภูมี
21 เด็กชายธนภูมิ
ศิริมงคลชัยกุล
22 เด็กชายธนวัฒน์
ศรัทธาวรสิทธิ์
23 เด็กชายธนวิชญ์
เหรียญทองคา
24 เด็กชายธเนศ
เดชสุวรรณ์
25 เด็กชายธรรมญาณณัฏฐ์
จริยตันติเวทย์
26 เด็กชายธรรมรัตน์
ศิริมงคลชัยกุล
27 เด็กชายธรรมสรณ์
สมประสงค์
28 เด็กชายธาวิน
ทานิล
29 เด็กชายธีราธร
สินเสริมสุขสกุล
30 เด็กชายเธียร
คาทอง
31 เด็กชายนนทัช
ชาญนชา
32 เด็กชายนรกานต์
โต๋วสัจจา
33 เด็กชายนิปปุน
โนรี
34 เด็กชายปภังกร
กิตติการุญจิต
35 เด็กชายปริญญ์
วัฒนะชัยวัฒน์
36 เด็กชายปัณณรุจน์
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เด็กชายปัณณวิชญ์
เด็กชายปุญญพัฒน์
เด็กชายปุญญะ
เด็กชายพลวิชญ์
เด็กชายพศิน
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาสวิชญ์
เด็กชายภูมิพชร
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูริทศั น์
เด็กชายภูวณัฏฐ์
เด็กชายยศพนธ์
เด็กชายศักดิโชติ
เด็กชายศิรกฤษฎิ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสหชัย
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายอริยะ
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกัลยพัชร์
เด็กหญิงกัลยรักษ์
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์
เด็กหญิงกุลชญารัชย์
เด็กหญิงกุลฏา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตประภัสสร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนันธร
เด็กหญิงชนารดี
เด็กหญิงชนินทร์พร
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงญาณิฐา
เด็กหญิงญาดา

วัฒนะชัยวัฒน์
หนูโท
บุญงามชัยรัตน์
เจตดุ
รุ่งโรจน์พานิชกุล
สุนทรพินิจกิจ
ธนฤกษ์
วิวัฒน์ไพศาล
รุ่งโรจน์พานิชกุล
พันธุส์ ุจริตไทย
ขจรภาวัฒนากุล
รัชตศรีประเสริฐ
กลากลอน
ไกรสิทธิ์
แข่งเพ็ญแข
พงศ์วรินทร์
กฤษณรักษ์ปาณี
นวลลออง
ดีเลิศ
ภู่เพ็ง
เงินหมืน
พึงแดง
หิรัญมหผล
หิรัญมหผล
ลักษณวิศิษฏ์
อนุประเสริฐ
สุขสาคร
ส่งเสริม
เลิศสลัก
ป้อมสุด
ฝั้นพรม
สุดภู่ทอง
สูงลอย
ยุกตวิสาร
แสวงศรี
บุณยพัชรินทร์
สิริธนสรรค์
กัวพานิช
มหาเดชสุรชัย
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เด็กหญิงญาตินันท์
เด็กหญิงณจันทร์
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงณภัค
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณวรรน
เด็กหญิงณัชนันท์
เด็กหญิงณัชรันดร์
เด็กหญิงณิชชา
เด็กหญิงทัตชา
เด็กหญิงทิตชญา
เด็กหญิงทิตา
เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงนวินดา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงบุญรักษา
เด็กหญิงปรียาภรณ์
เด็กหญิงปฤณวรรณ
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพัทธ์มน
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงมนสิชา
เด็กหญิงมินทรา
เด็กหญิงระฟ้า
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กหญิงริณรฎา
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสิริกาญจน์
เด็กหญิงเสมอขวัญ
เด็กหญิงอรวรา

พรหมมาก
ดารงชัย
ทองสิมา
ตันติจินดา
หาญนิตย์
วงศ์คูประเสริฐ
จงไพบูลย์กจิ
หอฉัตรนุกลุ
ไทยทุ่งฉิน
วัชโรบล
มันคง
วัชโรบล
รวมศิริวัฒนกุล
รวมศิริวัฒนกุล
แย้มประทุม
อุปนันท์
แก้วเขียว
สกุล ณ มรรคา
กูลณรงค์
สระภู
จงไพบูลย์กจิ
สุรัตนกวีกลุ
อมรสวัสดิ์วัฒนา
ม่วงเกลี้ยง
วัฒนพงศ์ไพศาล
สรเศรษฐ์สกุล
ดวงทิพย์
รัชตศรีประเสริฐ
จันทน์วัฒนาผล
ช่วยชู
อินกัน
ดารงชัย
สมพานนอก
ทานิล
คงบุญเกียรติ
นามวิเศษ
วิเชียรชัย
พันเสรีวงศ์
ศิลปอาชา
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เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัญณา
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กหญิงอาทิตยา
นางสาวกชพร
นางสาวกฤตพร
นางสาวกวินวรรณ
นางสาวกัญญกร
นางสาวเขมจิรา
นางสาวจิรัชญา
นางสาวชนิสรา
นางสาวชลกานต์
นางสาวญาณินท์
นางสาวญาณิศา
นางสาวญาธิป
นางสาวณพัฐอร
นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวณัฏฐา
นางสาวณัฐพร
นางสาวณัฐวรา
นางสาวณิชาพัชร
นางสาวดนุนุช
นางสาวถวิกา
นางสาวธนกร
นางสาวธนิตรา
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวธันย์ชนก
นางสาวนรกมล
นางสาวนรัญจ์
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวปนัชดา
นางสาวปพิชญา
นางสาวปิยนันท์
นางสาวเปมิกา
นางสาวพัชรพร
นางสาวพัชรฤดี
นางสาวพัชรวรีย์

ศิลปอาชา
ศรีวิระ
กิจเจริญลาภ
ยิ้มประเสริฐ
ดิษยะนนท์
สิงห์เรือง
แก้วปัญญา
เฉลิมศิริกลุ
วิทยาคุณสกุลชัย
พึงแดง
ยันตกิจ
พิมพ์ประสิทธิ์
กันทะกาลัง
ประสพธรรม
มีอาษา
นันทวงค์
ประเสริฐธรรม
เหล่าแก้ว
สิงหาสนบุตร
หมูพ่ ยัคฆ์
ใจชืน
สุพรรณพงศ์
อินรุณ
อุทยั ธีระโกเมน
พรเศรษฐ์เมธากุล
บุญศิริ
ทาสุวรรณ
ใยอยู่
ตรีตรง
ชัยสิงห์ประสาท
บุญคลัง
พึงพูล
อินเทียม
จิตรสมบูรณ์
วรยศโกวิท
คงทน
ลือเกียรติกลุ
หมืนวิชิต
วิเชียรชัย
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นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพิชญ์สินี
นางสาวพิมพ์มาดา
นางสาวแพรมาศ
นางสาวภารัชวีร์
นางสาวภาสินี
นางสาวภูริชญา
นางสาวมณิศา
นางสาวมนสิการ
นางสาวโมฑณา
นางสาวรมณ
นางสาวรวิษฎา
นางสาวรวิสรา
นางสาววสี
นางสาวศุภสิ รา
นางสาวสิริกร
นางสาวสิริขวัญ
นางสาวสุชัญญา
นางสาวสุชัญญา
นางสาวสุชานันท์
นางสาวสุพิชชา
นางสาวสุภสั สร
นางสาวโสรยา
นางสาวหทัยภัทร
นางสาวอภิชญา
นางสาวอรวินท์
นางสาวอลิชา
นางสาวอัยยาพัชร
นางสาวอินทุอร
นายกฤษณพงษ์
นายกันต์ธฤต
นายกันตนพ
นายกิตติธัช
นายกุลชาต
นายกุลวุธ
นายจิราพนธ์
นายเจษฎากร
นายชนาธิป
นายชยพล

พันธุมวนิช
เหล่าอนันตทรัพย์
เกตานิรุจน์
ปาละรัตน์
ภูมิมาศ
จริยตันติเวทย์
พิศวง
ตั้งจิตเจริญ
อันสมศรี
ภาพย์เสนีย์
สุวรรณเสวก
แก้วปัญญา
โลหะนิมิต
วัฒนศิริธรรม
จุฑาธรรมพิทกั ษ์
ชลภาค
ตุงควิจิตรวัฒน์
อินต๊ะชุ่ม
นิมมานพิภกั ดิ์
โพธิป์ อ้ ม
คุ่ยยกสุย
อภัยสุวรรณ
กีรติเตชากร
แก้วการะเวก
สุนทรภูษิต
เกตุมา
ธิติวิมลสกล
ขุนสีหภ์ าคย์
พึงสมวงศ์
บุญช่วย
ธาราศิริ
พุทธา
โพธิท์ อง
มิตรประชาชน
มากกมลธรรม
นพจิรานิพัทธ์
ฝั้นพรม
ชีวะโชติวุฒิ
ศิลาจันทร์

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
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221

นายชานน
นายณพ
นายณัชพล
นายณัฐนันท์
นายณัฐวรุตม์
นายธนวินท์
นายธนาธิป
นายธาวิน
นายนนทัช
นายนิธิวัต
นายบารมี
นายพงศ์ภรณ์
นายพสธร
นายพัชร
นายพิชเญนทร์
นายพีรดนย์
นายพุฒิคมน์
นายภาธร
นายภาสกร
นายภูวิศ
นายมุฑิราช
นายวรเมธ
นายวรวิช
นายวรวิชญ์
นายวีรภัทร
นายศุภณัฐ
นายศุภเศรษฐ์
นายสิทธิพร
นายอธิภทั ร

อเนกธนทรัพย์
คงทน
ฟักทอง
อุปนันท์
พลเสน
จารุรัตนวิบลู ย์
ปิ่นนาค
แขเพ็ญ
มุกลีมาศ
จงรักตระกูล
ท้าวลา
รังสฤษติกลุ
พันธุมวนิช
ตั้งวิรุฬห์
เพชรชืนสกุล
ลิ้มประชาศักดิ์
โชติยะศิลป์
สวัสดิสุข
คงบุญเกียรติ
พิศวง
ลักษณวิศิษฏ์
เหรียญทองคา
ชาติพราหมณ์
แก้วประเสริฐ
งามเจตวรกุล
เกื้อกูลวิบลู ย์ชัย
ไตรรัตนภิรมย์
เพราะสาเนียง
ปานคง

รายชือ่ ผู้ขอรับรางวัลประจาปี 2562 - ประเภทสนับสนุนการศึกษา
ลาดับ
ชือ่ -นามสกุล
1 เด็กชายกฤติน
สกุล ณ มรรคา
2 เด็กชายก้องภพ
เกียวซี
3 เด็กชายกิตติพิชญ์
ผ่องศรีงามชัย
4 เด็กชายจตุรพร
นิลญาณ
5 เด็กชายจักริน
ศรีประวัติ
6 เด็กชายชัยวุฒิ
อนุประเสริฐ
7 เด็กชายณชยน
เกี๋ยงแก้ว
8 เด็กชายณพวุฒิ
อาจบางกรวย
9 เด็กชายณฤทธิ์
ศิริเทพ
10 เด็กชายติณณภพ
เหล่าแก้ว
11 เด็กชายธนัท
ใจกระสันต์
12 เด็กชายธนารัฐ
พินิจกิจ
13 เด็กชายธีรโชติ
ปิ่นแก้ว
14 เด็กชายบัลลังก์
ขามณี
15 เด็กชายปกรณ์
ปุกจิ
16 เด็กชายปฏิญญา
ลาใย
17 เด็กชายผณินทร์
กอนอยู่ทวีสุข
18 เด็กชายพัฒพงษ์
วงค์คาคูณ
19 เด็กชายพิชญ์พงศ์
แก้วห่อทอง
20 เด็กชายภูริช
จันทน์วัฒนาผล
21 เด็กชายระวัทร์
พสุนธาวิโรจน์
22 เด็กชายเรืองเดช
เฟื่องฟู
23 เด็กชายศรัณยพงศ์
สุทธิศรีวรากร
24 เด็กชายศรุต
บุญเจริญ
25 เด็กชายศุภกานต์
มาตศักดา
26 เด็กชายสรวิศ
บุญเสาร์
27 เด็กชายสิทธิกร
ลิขิตวิเศษกุล
28 เด็กชายสิทธิพร
เฟื่องฟู
29 เด็กชายสุวิจักขณ์
ขามณี
30 เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ใจกล้า
31 เด็กชายอิณฑัช
พึงสมวงศ์
32 เด็กหญิงกชกร
สมเย็น
33 เด็กหญิงจิตสุภา
โกมุทแดง
34 เด็กหญิงจิรัชยา
สงวนหงษ์
35 เด็กหญิงชญานิศ
จงเกษม
36 เด็กหญิงชมพูนุช
หวังลาภ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงนพมาศ
เด็กหญิงนภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนัสรีน
เด็กหญิงบารมิตา
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงปรีดียพร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพนิตพิมพ์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงพิมพ์เงิน
เด็กหญิงพิมพ์อปั สร
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงฤดี
เด็กหญิงวรัญชลี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศุภชิ ญาณี
เด็กหญิงสิรินธร์
เด็กหญิงสิรินธิดา
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอมราพร
เด็กหญิงอัจฉรา
นางสาวกัลย์ธิดา
นางสาวฐาปณัฐ
นางสาวณัชชา
นางสาวณัฐภัสสร
นางสาวณิชารีย์
นางสาวถิรนันท์
นางสาวนภัสสร
นางสาวนภัสสร

ขาสุข
ลอยโต
อู๊ดน้อย
ศิริเทพ
คารังษี
บุญเจริญ
สุริยาวรกุล
ศรีประวัติ
ปุกจิ
ยิ้มหวาน
แซ่เอีย
แซ่เอีย
สุวรรณกระจ่าง
แก้วมิง
ขามณี
สีตะพงศ์
หาญสิริทรัพย์
ถนอมทรัพย์
กันบุญมา
เดชสุวรรณ์
โต๊ะจู
วชิรสุรกาญจน์
กิตติดุษฎีกลุ
ช่อชมภู
วิลาศ
สุวรรณ
ใจกล้า
ตรีสุวรรณ
พินิจกิจ
วงค์คาคูณ
มุขแก้ว
สิริจรรยากร
เกินพา
วงค์คาคูณ
ศิริธราพงศ์
พสุนธาวิโรจน์
ร่มไม้
บุญช่วย
บุญญแพทย์

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

นางสาวนริศรา
นางสาวปานวาด
นางสาวปุณยาพร
นางสาวพรรณวสา
นางสาวพัทธวรรณ
นางสาวรัชตะณัฏฐ์ธัญ
นางสาววริษฐา
นางสาวศรัณย์พร
นางสาวสราลี
นางสาวสโรชา
นางสาวสัจจพร
นางสาวสุธาสินี
นางสาวสุภชา
นางสาวอภิญญา
นางสาวอรอนงค์
นางสาวอรัญญา
นางสาวอารยา
นายกิตติพันธ์
นายจิรกิตต์
นายณฐพงศ์
นายณัฏฐ์
นายดลลัชนัย
นายตุลาการ
นายธนกฤต
นายนรวิชญ์
นายนวพล
นายปิยพัชร
นายพีระภัทร์
นายพุฒิพงษ์
นายรัฐกฤษ
นายลัทธพล
นายวณัฎฐกร
นายวิชญ
นายศรัณย์
นายอมรินทร์
นายอัครชา

อู๊ดน้อย
ศรีนาง
พานจันทร์
จันทร์คง
งามแสง
แก้วศรีสุข
อ่วมสอาด
เณรถือธรรม
บุญเจริญ
บุญเสาร์
ลิขิตวิเศษกุล
สว่างดี
เขียวประชุม
มุขแก้ว
สุวรรณกระจ่าง
ชาวไธสง
จันทร์โฉม
จันทรา
พงศ์พิศิษฎ์
ปิยะราษฏร์สกุล
ขาสุข
นิลญาณ
แก้วเอียม
พงศ์พิศิษฎ์
จิตอารี
สุวรรณกระจ่าง
แสงปานแก้ว
นามวิเศษ
โกมุทแดง
ยิ้มประเสริฐ
สังข์สุวรรณ
เขม้นกสิกรรม
บุญกาญจนพานิชย์
สุวรรณ
สรรพลิขิต
อารีย์วงษ์

รายชือ่ ผู้ขอรับรางวัลประจาปี 2562 - ประเภทพัฒนาการด้านการศึกษา
ลาดับ
ชือ่ -นามสกุล
ลาไย
1 เด็กหญิงปวริศา
อภิรติกลุ
2 เด็กหญิงปาริญ
มุกลีมาศ
3 เด็กหญิงนันท์นลิน
คมสัตยพงค์วุฒิ
4 เด็กชายณฐรัฐ
คมสัตยพงค์วุฒิ
5 เด็กหญิงนันท์นภัส
โสธรบุญ
6 เด็กชายอินทัช
ยิ้มประยูร
7 เด็กหญิงจิรชยา
ธิติวิมลสกล
8 เด็กหญิงมาริสา
จันทร์โภชพลภัค
9 เด็กชายชนะวีย์
ผ่องศรีงามชัย
10 เด็กชายกันตพิชญ์
เกตานิรุจน์
11 เด็กหญิงสรัลชนา
สุนทรารชุน
12 นางสาวกมลพิชญ์
นวลลออง
13 นายครรชิต
เนตรจันทร์
14 นางสาวสมินตรา
ธรรมสุข
15 นางสาวจุฑามณี
ประแดงปุย
16 นายตนุภทั ร
แก้วแสงเอก
17 นางสาวณัฐธิดา
ภูวธนสาร
18 นางสาวปภาวรินทร์
นิมเสมอ
19 นายอนุฤทธิ์
สายเพ็ชร์
20 นางสาววริศรา
สุทธิเวช
21 นางสาวกัญญาณัฐ
ธรรมโชติ
22 นางสาวเบญญาภา
จัดสนาม
23 นางสาวภัทรานิษฐ์
แก้วแสงเอก
24 นางสาวสุธิดา
ภักดิ์วิไลเกียรติ
25 นายศุภกร
มุตตระ
26 นายชลสิทธิ์
วิจักษณ์จินดามัย
27 นายธนภัทร
ภูมินาถ
28 นายภูรินท์
คุ้มชัยสกุล
29 นายปัณณทัต
ธนบุญเลิศลักษณ์
30 นายศุภกร
ธรรมสุข
31 นายพุทธภูมิ
วิมลวัฒนา
32 นายภูวเดช
ธเนศศรียานนท์
33 นางสาวธนัชชา
กีรติเตชากร
34 นางสาวชมพูนุท
ทองศรีเปล่ง
35 นายจิโรจ
สิงห์เรือง
36 นางสาวทวิพร

37
38
39
40
41
42
43
44
45

นายศรัณย์ภทั ร
นายอนุรักษ์
นางสาวพิมพ์บญ
ุ ญา
นายฟ้าไท
นางสาวพัชรพร
นายอรรฆพล
นายณิภทั ร
นายภูริเดช
นางสาวปวิตรา

ประเสริฐธรรม
นิมเสมอ
จริยารักษ์
ธีระประภา
สายแสงทอง
รารวยธรรม
สิงหาสนบุตร
ภูมินาถ
ทะประสพ

