
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 
 

...การจะเล่าเรียนหรือทำการใดๆ ให้สำเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ
จริงเป็นใหญ่ เพราะความตั้งใจจริงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความ
อ่อนแอ และความท้อถอย ได้อย่างดียิ่ง จะปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียรและความ
เข้มแข็ง ให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยที่ดี ที่ปลูกไว้แต่เยาว์วัยจะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า 
จะช่วยพาตัวให้องอาจ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้โดยตลอดและประสบ
ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต ... 

 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 
  

 
 
 

 
 
 



 

 

สารจากผู้อำนวยการ 
 

 
 

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  ขอชื่นชมและแสดงความยินดกีับนกัเรยีนทุกคนที่ได้มุง่มั่น  ตั้งใจ  ศึกษาหาความรู้  
จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จมีผลการเรียนเป็นที่น่าภาคภูมิใจในวันเชิดชูเกียรตินี้ 
 โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่กำลังก้าว
เข้าสู่ชีวิตของนักเรียนทุกคน  อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  นักเรียนต้องยอมรับและเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่  การศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกันกับสภาวการณ์
ใหม่เช่นนี้  ขอให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม  มีความมุ่งมั่นที่จะศกึษาหาความรู้ตา่งๆ ไม่ว่า
จะพบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ขอให้มีความอดทน  พยายามศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ไปถึง
จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ 
 ในอากาสนี้ขอขอบคุณประธานจัดงาน  ผู้บริหารโรงเรียน  อาจารย์  ผู้ปกครอง  และ
นักเรียนทุกคน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนในครั้งนี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
ร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนเป็นอย่างดี  ในโอกาสนี้ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคน
มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจเรียนรู้  เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและประเทศชาติ  ที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ทั้งพ่อแม่  ครูบาอาจารย์  และสถาบันการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์  รศัมี 
ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำหนดการ 
โครงการเชิดชูเกียรตินกัเรียนในรูปแบบออนไลน ์

วันเสาร์ที่  21 สิงหาคม ๒๕๖4  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 
 

เวลา กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
09.00 – 09.30 น. นักเรียนและผู้ปกครอง ลงทะเบียนผ่าน Google Form 
09.30 – 09.35 น. ประธานโครงการกล่าวรายงาน 
09.35 – 09.45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียน 

โดย  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

09.50 – 11.30 น. กล่าวรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563  
11.50 – 12.00 น. ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน 

12.00 น. เสร็จพิธี 
 
  หมายเหตุ   

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. กำหนดให้นักเรียนมาติดต่อขอรับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 3 ประเภท ได้ในสัปดาห์แรกของการ

เปิดเรียน Onsite ที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทอง และเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
ปีการศึกษา 2563 

 
เหรียญทอง 

(ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) 
      
คุณสมบัติ 
 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกรายวิชา และมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80   
 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของระดับชั้น (ในกรณีท่ีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันให้คิดจากคะแนนรวมของทุกรายวิชา   

ในปีการศึกษานั้น)     
 3  ไม่มีผลการเรียน  ร  มส  มผ  (ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัย)     
 4 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ       
      

ชั้น    ลำดับที่  ชื่อ - นามสกุล   ผลการเรียนเฉลี่ย 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 เด็กหญิง ปทิตตา ผ่อนสุข 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการIEP 2 เด็กหญิง อิสรีย์ วงศ์วิริยางกูร 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 เด็กหญิง อภิชญานันธ์ ศิริประเสริฐ 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 เด็กหญิง ณีรนุช เฉิน 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 เด็กหญิง พุทธิดา ศรีศิวานุวัฒน์ 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 เด็กหญิง ปราง  น้อยพันธ์ 4.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 เด็กหญิง ทานตะวัน  ตรีมาลา 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 เด็กหญิง ณัฐธิดา ตันติไพจิตร 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ IEP 9 เด็กหญิง ปุนยพิชญ์  ติ๊บฟู 3.96 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 เด็กหญิง ณิชาภัทร   ผ่องใส ๓.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการ IEP 11 เด็กหญิง พิมพลอย  พีระรัชพง 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 เด็กชาย ศุภกร ช้อนใจ 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ IEP 13 เด็กหญิง กานต์ธีรา  ปฐวีรัตน์ 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) 14 นาย โฆษิต ทองดี 3.97 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาต่างประเทศ) 15 นางสาว พิชามญชุ์    สอทิพย์ 3.96 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) 16 นางสาว ปณิสรา โมกขพันธ์ 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต) 17 นางสาว นัชชา มุสิกบัณฑิตย์ 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาษาต่างประเทศ) 18 นางสาว ชุติมา ศรีนวล 3.90 
      
      
  



 

 
     

เหรียญทอง 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) 

      
คุณสมบัติ 
 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุกรายวิชา และมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.90 
 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของระดับชั้น (ในกรณีท่ีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันให้คิดจากคะแนนรวม ของทุกรายวิชา ใน

ปีการศึกษานั้น)     
 3 ไม่มีผลการเรียน ร มส มผ (ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัย)     
 4 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน

กว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ       
      
 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล     ผลการเรียนเฉลี่ย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  19  นางสาว วิสสุตา ทวิชสังข์  4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 20  นางสาว สาริน   รุ่งโรจน์สุนทร 4.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21  นางสาว ชนิดาภา  มาลัยกฤษณะชลี 4.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ ๑ 
การเรียนและความประพฤติดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ 1  การเรียนและความประพฤติดีเด่น 
(ระดับประถมศึกษา) 

 
คุณสมบัติ      
 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกรายวิชา และมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 
 2 ไม่มีผลการเรียน ร  มส  มผ  (ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัย) 
 3 มีพฤติกรรมดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.90  
 4 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ       
      

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
  

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 เด็กหญิง พิมพ์อารยา  กิตตินราภรณ์  
 2 เด็กชาย กฤษฎากรณ์  ธัญมาศกวิน  
 3 เด็กชาย ติณห์  อารีกิจ  
 4 เด็กชาย ปวรุตม์  สุขสงวน  
 5 เด็กชาย พีรวิชญ์  ศรีสหกิจ  
 6 เด็กชาย วรินทร  เทียมเพชร  
 7 เด็กหญิง ญาดา  สุวรรณฤกษ์  
 8 เด็กหญิง ณิชารีย์  สุราฤทธิ์  
 9 เด็กหญิง นพัทธ  บ้านกล้วย  
 10 เด็กหญิง นวรัตน์  นะอำนาจ  
 11 เด็กหญิง นิษฐเนตร์  โหตระวารีกาญจน  
 12 เด็กหญิง พิชชาภา  เตชาดิศัย  
 13 เด็กหญิง สิริณัฏฐ์  เสถียรวงศ์นุษา  
 14 เด็กชาย จิรภัทร  ยี่ชวน  
 15 เด็กหญิง ณิชชารีย์  กุลอ้ึง  
 16 เด็กหญิง ชัญญานุช  ปั้นดา  
 17 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  ศรีสมบัติ  
 18 เด็กหญิง ณพิชญา  สุขสมจิต  
 19 เด็กหญิง ธนิดา  แซ่ตัน  
 20 เด็กหญิง พุทธิชา  ศรีศิวานุวัฒน์  
 21 เด็กชาย ทิษณุวัฒน์  วิบูลย์ชาต ิ  
 22 เด็กชาย นันทณัฐฐ์  ธีรปรีดากุล  
 23 เด็กชาย วิชชากร  มั่นจิตร  
 24 เด็กชาย วิรชัช  ชิณวงษ์  
 25 เด็กหญิง กมลทิพย์  นันทิวาวัฒน์  



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
 

 26 เด็กหญิง กฤษณี  ดอนเจดีย์  
 27 เด็กหญิง รตีภัทร  ตนะวัฒนา  
 28 เด็กหญิง กชพร  คำเหลี่ยม  
 29 เด็กหญิง ณพัฐอร  ศรีวิลัย  
 30 เด็กหญิง อัยย์ญาฎา  แสงทรวง  
 31 เด็กชาย รัชกฤต  ภักดีโสภา  
 32 เด็กหญิง อสมา  ตรีเดชา  
 33 เด็กหญิง ลภัสรดา  หาญกุดเลาะ  
 34 เด็กชาย ปิยกมล  สีธิกัณฑ์  
 35 เด็กชาย สุกฤษฎิ์  ทองดอนพุ่ม  
 36 เด็กหญิง กุลรดา  อินทรทัต  
 37 เด็กหญิง ปารณีย์  สุภากรเดช  
 38 เด็กหญิง มัทนา  ชัยเทพ  
 39 เด็กหญิง ชาดา  เทพสวัสดิ์  
 40 เด็กชาย ปิยวัฒน์  ผุยรอด  
 41 เด็กหญิง  คุณัญญา ธรรมประสิทธิ์  
 42 เด็กชาย ปวีณวัช  คงประเสริฐ  
 43 เด็กหญิง นัสลีน  มะหะหมัด  
 44 เด็กหญิง ลักษิกา  กาญจนเสริม  
 45 เด็กชาย ธรรศ  โชติชัยวงศ ์  
 46 เด็กหญิง นันท์นภัส  ภัทรฤทัย  
 47 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ดิฐภักดีกุล  
 48 เด็กหญิง กรกนก  คำเหลี่ยม  
 49 เด็กชาย ภูดิศ  จงเพิ่มวัฒนะผล  
 50 เด็กชาย นวพล  เพ็งสังข์  
 51 เด็กชาย ณภพ  กวินธนาคุณ  
 52 เด็กหญิง รมิดา  ป้องทรัพย์  
 53 เด็กหญิง ฐิติภัทร  บุตรพรม  
 54 เด็กหญิง กวิสรา  ฟงประดิษฐ์  
 55 เด็กชาย คฑาภัท  มงคลหัตถี  
 56 เด็กชาย จักรภฤต  กุลสุวรรณ  
 57 เด็กชาย ปุณณวิช  ขุนวังห์  
 58 เด็กชาย สรวิศ  รุ่งวัฒนพงษ์  
 59 เด็กหญิง ปัณณพร  ศรีทอง  
 60 เด็กหญิง ภัคนภัสส์  พานุรักษ์  
 61 เด็กหญิง ภัทราพร  ทองมูลชัย  
 62 เด็กหญงิ ลภัสรดา  กล่อมดี  
 63 เด็กหญิง ศรัณยา  สุริยผัส  
 64 เด็กหญิง สุภัสสร  ชูมีชัย 



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
  

 65 เด็กหญิง อภิญญา  คัมภีร์สุข  
 66 เด็กชาย  ภูพิรัญญ์ อดใจ  
 67 เด็กชาย รุจเขษม  ยั่งยืน  
 68 เด็กชาย พิรุฬห์กร  มานะตระกูล  
 69 เด็กชาย ชยพัทธ์  ชัยมงคล  
 70 เด็กชาย ปภังกร  เณรตาก้อง  
 71 เด็กหญิง ชนนภา  ดอนปิ่นไพร  
 72 เด็กหญิง พนิดา  ทรัพย์แก้ว  
 73 เด็กหญิง พุทธรักษา  จันทิมา  
 74 เด็กหญิง มะลิวัลย์  จันทิมา  
 75 เด็กหญิง ยมลรัตน์  พงษ์เจริญถาวร  
 76 เด็กชาย สุปวีณ์    แสงคุณะคปุต์  
 77 เด็กหญิง รัศมิ์รดานันท์    โรจนภัทรากุล  
 78 เด็กชาย พิชญคุณ  ศรีธรา  
 79 เด็กชาย กิตติภูมิ  เกาะกลาง  
 80 เด็กหญิง อธิชา  อาภาวิวัฒน์กุล  
 81 เด็กหญิง พรนภา  บุญชู  
 82 เด็กหญิง อันอารดา   เจริญรุ่งเรือง  
 83 เด็กหญิง อาทิยา  ไทยถานันดร์  
 84 เดก็ชาย จรณินท์  จันทร์วัฒรังกูล  
      
ประถมศึกษาปีท่ี 2 85 เด็กหญิง ณัชชา  จงกลรัตนวัฒนา  
 86 เด็กชาย โชติวัฒน์  สังขาระ  
 87 เด็กชาย ณัฐวีร์  วงศ์กาฬสินธุ์  
 88 เด็กหญิง กานต์พิชชา  อภิพัฒนถาม์พร  
 89 เด็กหญิง ชินารดี  พรหมทอง  
 90 เด็กหญิง ธิรดา  เงินขาว  
 91 เด็กหญิง ภูริชญา  รุ่งเรือง  
 92 เด็กหญิง อชิฏชา  มหาวิริโย  
 93 เด็กหญิง อริสรา  กาญจนพิบูลย์  
 94 เด็กหญิง ณพัทธมน  ก้อนแก้ว  
 95 เด็กหญิง  อิสญาดา พุ่มกุมาร  
 96 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์  คนสูงดี  
 97 เด็กชาย สุภากร  ชาวกงจักร์  
 98 เด็กชาย กฤษณะ  เมืองนก  
 99 เด็กหญิง นภิสา  รุ่งเรือง  
 100 เด็กหญิง กรกานต์  สกุลเดชา  
 101 เด็กหญิง ศศิเพ็ญชญา  พรหมพันธ์  
 102 เด็กหญิง จิตรลดา  เทพแสน  



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
 

 103 เด็กหญิง พิชญาภา  อยู่เย็น  
 104 เด็กหญิง ณิชกานต์  เฉลิมนนท์  
 105 เด็กหญิง ณปภัช  บัวพ่ึง  
 106 เด็กหญิง ธิดาหวัน  เลิศพิภพ  
 107 เด็กหญิง นิษฐ์ชาดา  เจตสันติ์  
 108 เด็กชาย แทนคุณ  สระแพงแก้ว  
 109 เด็กหญิง วรวลัญช์  ว่องกิตติกูล  
 110 เด็กชาย ศุภกฤษ  ไตรวุฒานนท์  
 111 เด็กหญิง นัยน์ปพร  สืบประเสริฐกุล  
 112 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต  วรกิจรุ่งเรือง  
 113 เด็กหญิง ธีรดา  ทรงพลนพพร  
 114 เด็กชาย จิรันธนิน  เรืองสวัสดิ์  
 115 เด็กชาย ธรณัส  ดอกไม้ศรีจันทร์  
 116 เด็กชาย ศิรสิทธิ์  สุขสถาวรพันธุ์  
 117 เด็กชาย สรวิชญ์  เลิศอภิวรกร  
 118 เด็กหญิง  ธฤด ี กสิกิจเมธา  
 119 เด็กหญิง ชนันภรณ์  ชูเจริญ  
 120 เด็กหญิง ศรัณยากร  ไทยพงษ์  
 121 เด็กชาย รัชกฤช  นิลพันธ์  
 122 เด็กชาย ณัฐภัทร  ศรีวัฒนตระกูล  
 123 เด็กหญิง ฐิตา  แสนกันคำ  
 124 เด็กหญิง ปารียา  หลิววัฒนา  
 125 เด็กหญิง ณิรัชพร  เชื้อนุช  
 126 เด็กหญิง  พิมญดา สูญจันทร์  
 127 เด็กหญิง  สกุลธิดา ลิ้มสมบูรณ์  
 128 เด็กชาย สถิตคุณ  ยศหนองทุ่ม  
 129 เด็กหญิง  วีรญา หลิววัฒนา  
 130 เด็กหญิง ภัคญดา  ชั้นเล็ก  
 131 เด็กชาย อัครัช  เรืองสี  
 132 เด็กชาย ศุภณัฐ  หวู  
 133 เด็กหญิง กาญจนา  สามบุญเทีย่ง  
 134 เด็กหญิง  ชนัฐปภา สมสุขหวัง  
 135 เด็กชาย  วีรชิต แก้วสาสุข  
      
ประถมศึกษาปีท่ี 3 136 เด็กชาย ก้องภพ  เนียมหอม  
 137 เด็กชาย ณชพัฒน์  ทองรอด  
 138 เด็กชาย ปัณณธร  แดงติ๊บ  
 139 เด็กชาย  นรภัทร สอาดเอ่ียม  
 140 เด็กชาย  ณัฐชานนท์ นิลบัว  



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
 

 141 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี  ผลสมบูรณ์  
 142 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ณ ไทร  
 143 เด็กหญิง ณัฐภัสสร  อมรชัยยาพิทักษ์  
 144 เด็กหญิง ปาณิสรา  สุขเจริญ  
 145 เด็กหญิง ปุญาญิศา  มีความเจริญ  
 146 เด็กหญิง ภีรนีย์  ทรัพย์ประเดิมชัย  
 147 เด็กหญิง ศรัณย์พร  กิติกุลคุณากร  
 148 เด็กหญิง นภัสวรรณ  กุลอ้ึง  
 149 เด็กชาย ปัณณพัฒน์  ทองสุข  
 150 เด็กหญิง ปวีณ์รัชมิ์ชา  ทวีทรัพย์ไพบูลย์  
 151 เด็กหญิง  วรัชญา โรจน์เสถียรลภัส  
 152 เด็กหญิง ธนภร  เจริญจิตต์  
 153 เด็กชาย อัตถวิช  เดชป้อง  
 154 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชญ์  วงกช  
 155 เด็กหญิง ลัลน์ญดา  พุทธรัสสุ  
 156 เด็กหญิง บุญธิดา  วงษา  
 157 เด็กหญิง ภัทรวดี  เหล่าสิงห์  
 158 เด็กชาย เขตชิน  อาภาวิวัฒน์กุล  
 159 เด็กชาย อิทธิพันธ์  วงศ์ศรีสุนทร  
 160 เด็กหญิง ฌาณุดา  อุปวรรณ  
 161 เด็กหญิง พรปวีณ์  เนตรเอี่ยมภูมิ  
 162 เด็กหญิง นวรัตน์  ศรีน้อยเมือง  
 163 เด็กหญิง อินท์ธุอร  ธรรมนิทรา  
 164 เด็กหญิง  กรณ์กวิน การะเวก  
 165 เด็กหญิง ชวัลญา  ภมรมานพ  
 166 เด็กชาย เตชินท์  ศุกรวัจน์  
 167 เด็กหญิง พิมพ์ชนก  ไทยงามศิลป์  
 168 เด็กหญิง กิ่งลดา  ศรีเหรา  
 169 เด็กหญิง  พงศ์พร อุณหพงศา  
 170 เด็กหญิง พอใจ  ภูอ่าง  
 171 เด็กหญิง พรนารี  พรมบุตร  
 172 เด็กชาย ปัณณธร  เหลืองสิริโชค  
 173 เด็กหญิง นันท์นภัส  จิรธีระพัฒน์  
 174 เด็กหญิง บัณฑิตา  หวังแก้ว  
 175 เด็กหญิง พศกิาญจน์  รอบคอบ  
 176 เด็กหญิง ญดา  เล้าอรุณ  
 177 เด็กชาย ฐิตินัญฬ  แก้ววิเชียร  
 178 เด็กชาย ธรา  ศุภพิมล  
 179 เด็กชาย ปพน  ตันติเกษตรกิจ 



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
  

 180 เด็กหญิง ชณัฐฏา  คงจิ๋ว  
 181 เด็กหญิง  กันตินันท์ กิติธรรมาเสถียร  
 182 เด็กหญิง จิรัชญา  มานะตระกูล  
 183 เด็กหญิง จิรัชยา  ตรีเดชา  
 184 เด็กหญิง ณภัทร  ใบเนียม  
 185 เด็กหญิง  ธมน ชยากรเมธิน  
 186 เด็กหญิง ปรานต์พัชร์  กิตตินราภรณ์  
 187 เด็กหญิง ภูมิชิตา  สายแวว  
 188 เด็กหญิง  อารดา ภูมิเหล่าแจ้ง  
 189 เด็กหญิง พิมรดา  ลิ้มรสธรรมปีติ  
 190 เด็กหญิง ณฐมน  ศรีเวียง  
 191 เด็กหญิง สุทธิดา  ตระกูลโชคอำนวย  
 192 เด็กหญิง ชนัญชิดา  สิริสมพิพัฒน์  
 193 เด็กหญิง ปุญญิสา  ทั่งปราณี  
 194 เด็กหญิง ณัฏฐสินี  อ่อนฉ่ำ  
 195 เด็กชาย หฤหรรษ์  โสตรดี  
 196 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ใช้ศรีทอง  
 197 เด็กหญิง ชญานิศ  ทัยสงค์  
 198 เด็กชาย ไกรกฤต  อรุณพันธ์  
 199 เด็กชาย ชัยวริศ  จงรุจิโรจน์ชัย  
 200 เด็กชาย  ปัญญพัฒน์ ศรีทอง  
 201 เด็กชาย สุวสันต์  ถาวร  
 202 เด็กชาย  อชิระ วัฒนบงกช  
 203 เด็กหญิง ณฐรัตน์  ชาวนาฟาง  
 204 เด็กหญิง ลลิดา  ยศหนองทุ่ม  
 205 เด็กหญิง วันพรรษา  พัฒนธารา  
 206 เด็กหญิง วิชญาพร  สมพึ่งทอง  
 207 เด็กชาย วรปรัชญ์  คุ้มทอง  
 208 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์  ทองดอนพุ่ม  
 209 เด็กหญิง ณัฐณิชา  วิวัฒน์ภาสวร  
 210 เด็กชาย นพกร  จันทร์ชู  
 211 เด็กหญิง ภูษณิศา  มหาเมฆ  
 212 เด็กหญิง ปอขวัญ  วรทวีธำรง  
 213 เด็กหญิง ภิสรินธันย์  นุ้ยแก้ว  
 214 เด็กชาย ธีรเทพ  กองม่วง  
 215 เด็กหญิง กัลยภรณ์  นุชถนอม  
 
 
 



 

ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   
      

ประถมศึกษาปีท่ี 4 216 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  รุ่งอมรรัตน์  
 217 เด็กหญิง นรินรดา  เทียมเพชร  
 218 เด็กชาย ธาวิน  วรกิจธำรงค์ชัย  
 219 เด็กหญิง ชาลิสา  สิงห์คำราม  
 220 เด็กหญิง ปิยากร  กาญจนวิลาสกุล  
 221 เด็กหญิง พิชาวีร์  ทองไว  
      

ประถมศึกษาปีท่ี 5 222 เด็กชาย พีรวิชญ์  สุขสถาวรพันธุ์  
 223 เด็กหญิง สรณีย์  อรุณรุวิวัฒน์  
 224 เด็กชาย  นะยุ ล้ำเลิศ  
 225 เด็กหญิง พมลพร  ศรีสัตตบุษย์  
 226 เด็กหญิง กฤชยาณิช  ศิริวรคุณ  
 227 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ศรีเวียง  
 228 เด็กชาย  ไปศล รุ่งกาญจนพันธ์  
 229 เด็กชาย ปราดเปรื่อง  สุทธิประเสริฐ  
 230 เด็กหญิง กมลฉัตร  เพียวิเศษ  
 231 เด็กหญิง อรลภัส  ดอนขันไพร  
 232 เด็กหญิง เพนกวิน  พณานานนท์  
 233 เด็กหญิง  พลอยพิชญา ไพศาลภาณุมาศ  
 234 เด็กชาย ณัฏฐ์  กรธนไพโรจน์  
 235 เด็กหญิง  ชญาภา ตันมณีกุล  
 236 เด็กหญิง  นันท์นภัส ตันจริยภรณ์  
 237 เด็กหญิง  สรัลนุช วนิชกุลพิทักษ์  
 238 เด็กหญิง สรัลชนา  วนิชกุลพิทักษ์  
      

ประถมศึกษาปีท่ี 6 239 เด็กหญิง กรณัท  กิตตินราภรณ์  
 240 เด็กหญิง  ภัททิยา พุ่มกำพล  
 241 เด็กชาย นัทธพงศ์  วงษ์สวรรค์  
 242 เด็กหญิง ปัณณษร  มิตรเจริญรัตน์  
 243 เด็กหญิง ปภาวรินท์  แรงครุฑ  
 244 เด็กชาย รชต  ทรัพย์ทรงคุณ  
 245 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา  กิติธรรมาเสถียร  
 246 เด็กชาย  ปภังกร ดำรงพงษ์  
 247 เด็กชาย  ปวริศ อุ่นเสียม  
 248 เด็กหญิง  นิรัชพร จันทร์ประทัศน์  
 249 เด็กหญิง  ปาลิน นาคราช  
 250 เด็กหญิง ณัฏฐ์เณรี  เขตประเสริฐกุล  
 251 เด็กหญิง วรัญดา  ศรสุคนแก้ว  
 252 เด็กหญิง ชญาดา  อานันทนสกุล  
 253 เด็กชาย วัชระ  แสงวัฒนะพันธุ์ 



 

 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ 1  การเรียนและความประพฤติดีเด่น 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

คุณสมบัติ      
 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกรายวิชา และมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.70   
 2 ไม่มีผลการเรียน ร  มส  มผ  (ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัย)   
 3 มีพฤติกรรมดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.90   
 4 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ       
      
 ชั้น ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 เด็กชาย คุณาวุฒิ ทรัพย์สิน  
 2 เด็กชาย ธนากร เพียวิเศษ  
 3 เด็กชาย รัชกร จันทร์ประสพพร  
 4 เด็กชาย สรธร อรุณรุวิวัฒน์  
 5 เด็กชาย พุฒิธร ช้อนใจ  
 6 เด็กหญิง จิดาภา เหลืองรุ่งทรัพย์  
 7 เด็กหญิง ปณิดา จันทร์เอน  
 8 เด็กหญิง ปิยตา น่วมปฐม  
 9 เด็กหญิง รักษิณา ทวีนุช  
 10 เด็กหญิง อมลวรรณ ศรีสัตตบุษย์  
 11 เด็กหญิง ปุญญิศา สายหรุ่น  
 12 เด็กหญิง พิชามญชุ์ คนสูงดี  
 13 เด็กหญิง แพรไพลิน ถิ่นวงษ์ม่อม  
 14 เด็กหญิง วาสิตา คชพงษ์  
 15 เด็กหญิง วินวรา ยินดีพิธ  
 16 เด็กหญิง พิชญภัค ไพศาลภาณุมาศ  
 17 เด็กหญิง ศิรินดา เชียงหอม  
 18 เด็กหญิง ทอฝัน ศุกระกาญจน์  
 19 เด็กชาย ปุญญพัฒณ์ วงศ์ศรีสุนทร  
 20 เด็กชาย เจษฎาภรณ์  อุทัยแพน  
 21 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์   บุญมีทรัพย์  
 22 เด็กหญิง อภิชญา   กิจการอาสา  
 23 เด็กชาย สิรภพ  เลิศวัชระสารกุล  
 24 เด็กหญิง  ณิชา  สระน้ำ  
 25 เด็กหญิง ตันหยง  เนตรนุช  
 26 เด็กหญิง  พิชชาพร  พินิชกชกร  



 

 ชั้น ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
      

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 27 เด็กชาย พัสกร อ่อนกล่ำผล  
 28 เด็กชาย พีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย  
 29 เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์วาววาม  
 30 เด็กหญิง พิมพลอย ถิ่นวงษ์ม่อม  
 31 เด็กหญิง รัตนดาวัลย์ ศรีวิลัย  
 32 เด็กหญิง เกศมณี ป้องกงลาด  
 33 เด็กหญิง อชิรญา อ่อนเปรี้ยว  
 34 เด็กหญิง โชษิตา จันดร  
 35 เด็กหญิง มนัสนันท์ ตันวัฒนเสรี  
 36 เด็กหญิง สิริพิมล ชัยศิลป์เจริญ  
 37 เด็กหญิง ปภัสสร โพธิพันธ์  
 38 เด็กหญิง กัลยา สืบสังข์  
 39 เด็กหญิง ณภัทร ชาวบ้านใหม่  
 40 เด็กหญิง สมิตา นิ่มโอภาส  
 41 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ วังตปนียะกุล  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 42 เด็กชาย ภูชิชย ์ จงเจริญคุณวุฒิ  
 43 เด็กชาย ศรัญญู สุขใจ  
 44 เด็กหญิง ชญาภา ประชาธนานุกิจ  
 45 เด็กหญิง พิชชญามญช์ ทองไว  
 46 เด็กหญิง ภิชญาพร กลักเพชร  
 47 เด็กหญิง สาริศา ภัทร์พงศกร  
 48 เด็กหญิง ภคมน พาณิชย์ผดุง  
 49 เด็กหญิง วรัชยา เลิศอภิวรกร  
 50 เด็กหญิง วรัตถ์สิรี เลารุจิราลัย  
 51 เด็กหญิง ศลิษา สุริยผัส  
 52 เด็กชาย ธนวิชญ ์ จันทร์วาววาม  
 53 เด็กหญิง ฉมาพร แซ่คิว  
 54 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร ภัทรสิริวรกุล  
 55 เด็กหญิง ชญานิศ เติมคุนานนท์  
 56 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์  เกตุพันธ์   
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 57 นาย พศวัฒน์  แซ่ลิ้ม   
 58 นางสาว จุฑามาส  ฉ่ำตาก้อง  
 59 นางสาว พลอยพิชชา โอนอ่อนปภากุล  
 60 นางสาว รวีพลอย เจริญชัยประกิจ  
 61 นางสาว ปราชญาพร น้อยพันธ์  
 62 นางสาว ปวริศา เชิงฉลาด  
 63 นางสาว ธันย์สิตา พัฒนนิธิธรณ์  



 

 ชั้น ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
      

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 64 นาย เศรษฐพงศ์  อดิเรกลาภ  
 65 นาย มิ่งวรัชญ์   อุดมศรี  
 66 นางสาว ธัญวรัตม์   เรืองฤทธิ์  
 67 นางสาว พิมพ์มาดา  จำปาไทย  
 68 นางสาว ปาณิศา  เอกสาร  
 69 นางสาว ทอฝัน  อุปดิษฐ  
 70 นางสาว กัลป์ภัสสร  สุขวัฒนาสินิทธิ์   
 71 นาย คุณากร   ลาภส่งผล  
 72 นาย ไกรวิชญ์   แซ่ลิ้ม  
 73 นางสาว ปัทมาภรณ์   เจนศิริวงษ์  
 74 นาย ณัฐพงศ์   ศรีกุศลานุกูล  
 75 นางสาว บุณยานุช   รอดอ่วม  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 76 นางสาว นลินี เฉิน  
 77 นางสาว กรนภา น้อยคล้าย  
 78 นางสาว สุพิชฌาย์ จงเพิ่มวัฒนะผล  
 79 นางสาว ชลิตา โพธิ์ภิขุ  
 80 นางสาว อัญชิสา จินตนานนท์  
 81 นางสาว กิติยา เพ็งฉุย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 
 

โครงการ วมว. 
เกียรติบัตรประเภทที่ 1  การเรียนและความประพฤติดีเด่น 

      
คุณสมบัติ 
 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุกรายวิชา และมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 
 2 ไม่มีผลการเรียน ร  มส  มผ (ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัย) 
 3 มีพฤติกรรมดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.90 
 4 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ   

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ       
      
 ชั้น ลำดับที่        ชื่อ - นามสกุล    
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 นางสาว ณฐมน บุญสัย  
 2 นางสาว ปวริศา อังอติชาติ  
 3 นางสาว ชญานิษฐ์ สุขสว่าง  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 นางสาวณัฏฐา อารยะกีรติ  
 5 นายณัฐพล พันธุ์มาดี  
 6 นาย ภูวริฐ เก้าเอ้ียน  
 7 นาย เมธัส พิมพ์หาร  
 8 นางสาว ชนิภา พราหมณ์น้อย  
 9 นางสาว ปวริศา ศิริภูวณิชย์  
 10 นางสาว พัชรพร ศรีอุทารวงศ์  
 11 นางสาว พิมพ์ชนัฏ อนุธนาปาลี  
 12 นางสาว ภัณฑิรา อิงสุรารักษ์  
 13 นางสาว โยษิตา โชติรสสุคนธ ์ 
 14 นางสาว สุพิชชญา แดงประพันธ์  
 15 นางสาว อินทุอร ศิริถาวร  
 16 นาย ธนภัทร เอ่ียมจ้อย  
 17 นาย นพดล หาญกิตติกาญจนา  
 18 นางสาว ธนพร วณิชชากร  
 19 นางสาว ธนัญชพร เกษรบุบผา  
 20 นางสาว ปุณยนุช ต่วนวิวรรธน ์ 
 21 นางสาว พิชญา วงค์คำปวน  
 22 นางสาว วชิราภรณ์  ภูมีทรัพย์  
 23 นางสาว สิริวิมล บุญถนอม  
 24 นางสาว สุกานดา วัฒนากร  



 

 ชั้น ลำดับที่        ชื่อ - นามสกุล    
 
 25 นางสาว ชญาภัค   แก้วสนธิ  
 26 นาย ภูริภัทร  ทิชากรเวทย์  
 27 นางสาว ชัญญานุช  เอิบโชคชัย  
 28 นางสาว นุชวรา   กัลยาวินัย  

 29 นางสาว อมราพร   บุญมน  
 30 นาย ชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา  
 31 นางสาว กัญญาณัฐ   ศรีสวัสดิ์  
 32 นางสาว ธนพร   จตุรจำเริญชัย  
 33 นางสาว ลีนา   พันธุ์ฉลาด  
 34 นางสาว อรณัญช์   วรเวชธนกุล  
      

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ๓๕ นาย พิชญ์พงษ์ อ้นเพ็ง  
 ๓๖ นางสาว กนกพร คุ้มรักษา  
 ๓๗ นางสาว กัญญาพัชร ชัยสวัสดิ ์  
 ๓๘ นางสาว ชญาดา ส่องช่วย  
 ๓๙ นางสาว ชนากานต์ เสือส่าน  
 ๔๐ นางสาว นัทธมน ลิมปิชัย  
 ๔๑ นางสาว ปราณปรียา สุเมธาธิกุล  
 ๔๒ นางสาว เกวลิน วารีอุดม  
 ๔๓ นางสาว ศศิรดา แสงสินธุ์  
 ๔๔ นางสาว หยาดรุ้ง หนูเล็ก  
 ๔๕ นาย ดนุพัฒน์ ชัยณรงค์  
 ๔๖ นางสาว ณัฐกมล พ้นภัย  
 ๔๗ นางสาว ณิชาภัทร ดุษฎี  
 ๔๘ นางสาว พชรพร ดาสา  
 ๔๙ นางสาว พรปวีณ์ ศรีอรุณ  
 ๕๐ นางสาว ศิรานนท์ ไข่มุกด์  
 ๕๑ นางสาว ปุณยาพร พุทธจักรศรี  
 ๕๒ นางสาว อฐิตญา จันทร์ใย  
 ๕๓ นางสาว กชกร รัศมี  
 ๕๔ นางสาว ณัฐวดี อ่ิมพร้อม  
 ๕๕ นางสาว พัทธ์ธีรา ทองนพรัตน์  
 ๕๖ นางสาว ศรัณย์พร ชัยทนุนานนท์  
 ๕๗ นาย ธนกฤต แสงแจ่ม  
 ๕๘ นางสาว กุลภัสสร ์ นิตยชาติ  
 ๕๙ นางสาว เก็จมณี ชิวกุล  
 ๖๐ นางสาว จิรัชญา เอ้ือศรีวัฒนากุล  
 ๖๑ นางสาว จิศรารัตน์ สาลีทอง  
 



 

 ชั้น ลำดับที่        ชื่อ - นามสกุล    
 
 ๖๒ นางสาว ชนรดี จันทร์ผ่องศรี  
 ๖๓ นางสาว ฐานิดา วัฒนะนุพงษ์  
 ๖๔ นางสาว ธัญชนก ชูชาติพงษ์  
 ๖๕ นางสาว ปรียาวัลย์ คลังวิจิตรภา  
 ๖๖ นางสาว ไอริณ ธรณวิกรัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ ๒ 
ความประพฤติดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ 2  ความประพฤติดีเด่น 
(ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) 

 
คุณสมบัติ 
 1 มีพฤติกรรมดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.90 
 2 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ   
  

ระดับประถมศึกษา 
      
 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 เด็กชาย  หัสดิน  เตชะวลีกุล  
 2 เด็กหญิง กานต์กมล รัดรอดกิจ  
 3 เด็กหญิง เปมิกา วิบูลย์ชาต ิ  
 4 เด็กหญิง สกาวรัตน์  หวังเจริญ  
 5 เด็กชาย   พีรพันธ์ กลิ่นประทุม  
 6 เด็กชาย ณัฐวัฒชัย  สระทองแช่ม  
 7 เด็กหญิง ชัญญานุช  หล่อธนารักษ์  
 8 เด็กหญิง  ณัทกาญจน์ภร   ดำรงกุลแทน  
 9 เด็กหญิง ลภัสรินทร์  ประพันธ์วิทยา  
 10 เด็กชาย  ธนดล  บัวบุตร  
 11 เด็กชาย  สรวิชญ์  มีลาภ  
 12 เด็กหญิง  ณัฐชา  ตันติเกษตรกิจ  
 13 เด็กหญิง ปุณชญา วิสิฐธนการ  
 14 เด็กหญิง  ชนัณชิดา  เปียหลิ่ม  
 15 เด็กชาย   ธนกฤต ภู่สม  
 16 เด็กชาย  ศักดิ์สิทธ  ฉุยฉาย  
 17 เด็กหญิง  ปุณณดา  สกุลพานิชชัย  
 18 เด็กหญิง กัญญาภัทร จำปาไทย  
 19 เด็กหญิง อภิชญา เพ่ิมพูน  
 20 เด็กหญิง จรญิญา นิศากร  
 21 เด็กชาย ปรินทร์  การะภักดี  
 22 เด็กชาย เมธิกร  วงษ์สว่าง  
 23 เด็กหญิง ญาณิศา  ในอรุณ  
 24 เด็กชาย  ณัฐพิสิษฐ์ โรจนภัทรากุล 
 



 

 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
      

ประถมศึกษาปีท่ี 2 25 เด็กชาย  ณัฐวัฒน์  ลิ้มศรีสถาพรกุล  
 26 เด็กหญิง ชนัญชิดา กลัดพยุง  
 27 เด็กหญิง  จิรัชญา  นาควงษ์  
 28 เด็กหญิง  อนงค์นาฏ  ทิพย์วารุณ  
 29 เด็กหญิง  ทักษอร  กาญจนาโชควาณิช  
 30 เด็กชาย  กิตติพัฒน์  ศรสุคนแก้ว  
 31 เด็กหญิง  นวรัตน์  มาดี  
 32 เด็กหญิง  พรรณพัชร  วงศ์สานุภา  
 33 เด็กหญิง  ชฎาธาร  แจ้งสว่าง  
 34 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แสงแก้ว  
 35 เด็กชาย ณัฐชนน เพชรหยอย  
 36 เด็กชาย  ภาคิณ แซ่จัน  
 37 เด็กหญิง ศุทรา รัตนาเดชาชัย  
 38 เด็กหญิง  ธนภัค  วงศาโรจน์  
 39 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์  ฮ้อยิ่ง  
 40 เด็กชาย  แทนคุณ  แก้วไทรคช  
 41 เด็กหญิง  ณัฏฐณิชา  วุฒิไกรรัตน์  
 42 เด็กหญิง ปวริศา เส็งดอนไพร  
 43 เด็กหญิง  สรารินทร์  สังฆคุณ  
 44 เด็กหญิง ภัคธัญวลัย พานิช  
      
ประถมศึกษาปีท่ี 3 45 เด็กชาย ภูษนาถ กองเกตุใหญ่  
 46 เด็กหญิง ธนภรณ์  เอ่ียมสุดแสง  
 47 เด็กหญิง พิมพ์รดาภา  ทวีทรัพย์ไพบูลย์  
 48 เด็กหญิง ฟ้าใส  เดชป้อง  
 49 เด็กชาย  นันทวุฒิ  ธีรปรีดากุล  
 50 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คำภูษา  
 51 เด็กหญิง  จริญทิพย์  หทัยศีลวัต  
 52 เด็กชาย  คุณากร  หล่อธนารักษ์  
 53 เด็กชาย  ปฐมพล  กู้นาม  
 54 เด็กชาย  รวิชญ ์ แดงมุกดา  
 55 เด็กชาย  ณัฐวัฒน์  สระทองแช่ม  
 56 เด็กหญิง ภูรินทร์  แซ่ตัน  
 57 เด็กชาย ปรัตถกร  ธนวงศ์กร  
 58 เด็กชาย  ธีรรุจจ์  สร้อยคีรี  
 59 เด็กหญิง ณิชา สุวรรณฤกษ์  
 60 เด็กหญิง  ฟารินดา  ขจรเดชเดชา  
 61 เด็กหญิง อารดา ยี่ชวน  
 



 

 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
      

ประถมศึกษาปีท่ี 4 62 เด็กชาย  กษิภัท  แสนพุฒิ  
 63 เด็กหญิง  เขมจิรา พันธุ์กมลศิลป์  
 64 เด็กหญิง  พิมพ์พุทธฉัตร เหมือนสุวรรณ  
 65 เด็กหญิง ภัทรอร  แก้วมานะประเสริฐ  
 66 เด็กหญิง  พฤกษา  มาศเมธาทิพย์  
 67 เด็กชาย  ปุญญ์  เรืองพานิช  
 68 เด็กชาย อนันต์ธนัท  สุนทรศารทูล  
 69 เด็กหญิง ชนิตสิรี พรหมทอง  
 70 เด็กหญิง พรปวีณ์  เกิดเปรมเวส  
 71 เด็กหญิง วีรินทร์รดา ทรัพย์ทรงคุณ  
 72 เด็กหญิง นภสร กิตติวิวัฒนพงศ์  
 73 เด็กหญิง ณัฐธยาน์  จันทร์ยอแสง  
 74 เด็กหญิง ณัฐริกา  โรจน์เจริญชัย  
 75 เด็กหญิง ปุญญิศา อรรถเศรษฐากร  
 76 เด็กหญิง พิชญา สิริอรุณรัตน์  
      
ประถมศึกษาปีท่ี 5 77 เด็กหญิง ศจิกาน กอบอุดมวณิช  
 78 เด็กหญิง ษญาณา นาเลี้ยง  
 79 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วนิชกุลพิทักษ์  
 80 เด็กหญิง อิสรนันท์ โชครุ่งเจริญชัย  
 81 เด็กหญิง กชพรรณ รัศมี  
 82 เด็กชาย ชนาธิป ธรรมลังกา  
 83 เด็กหญิง ณภัธ อินทรพิทักษ์  
 84 เด็กหญิง วายุตา คชพงษ์  
 85 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภูวดล  
 86 เด็กหญิง พุทธรัตน์ กระแสโสม  
 87 เด็กชาย  นันทวีร์  ว่องกิตติกูล  
 88 เด็กชาย ทีปกร  โกศลรอด  
 89 เด็กหญิง  จรัญทิพย์  น้ำผึ้ง  
 90 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เติมคุนานนท์  
 91 เด็กหญิง นริสา ตันวัฒนเสรี  
      
ประถมศึกษาปีท่ี 6 92 เด็กชาย แทนธัมม์  จำปาทอง  
 93 เด็กชาย สรรค์ธกรณ์ ตติรณสวัสดิ์  
 94 เด็กหญิง วรรัฏฐ์  รุจิระวิทยา  
 95 เด็กหญิง ปวันรัตน์  สุขเกษม  
 96 เด็กหญิง ศุภากร  น้อยคล้าย  
 97 เด็กชาย กษิดิศ  แสงชัยทวี  
 98 เด็กชาย ภูวดิท  ชั้นเล็ก  



 

 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 

 99 เด็กชาย ปุณณวิช  โตศรีพลับ  
 100 เด็กชาย ศรวัสย์ ศรีงามเอ่ียม  
 101 เด็กหญิง เบญญาพร  ศรีอันยู้  
 102 เด็กชาย  พัทธดนย์ วงษ์โพธิ์  
 103 เด็กชาย  ธนากูล วงศ์สุทธิกุล  
 104 เด็กหญิง สมันตชิดา เหลืองอารีพร  
 105 เด็กหญิง สุวิชาดา รัตนาชาตรี  
 106 เด็กหญิง กุลจิรา  แก้วอยู่ดี  
 
 

ระดับประถมศึกษา 
      
 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 เด็กหญิง กีรัตยา คงจิ๋ว  
 2 เด็กหญิง ศตนันท์ ศรีภุมมา  
 3 เด็กหญิง ปุณยภา สุวรรณเล็ก  
 4 เด็กหญิง พรรณวษา ขยันงาน  
 5 เด็กหญิง ปณิตา แสงชัยทวี  
 6 เด็กชาย กฤตเมธ ศิริฤกษ์  
 7 เด็กหญิง ณัฐชยา อิสระเสนีย์  
 8 เด็กหญิง ธวัลพร จันทร์สนอง  
 9 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ นาคมี  
 10 เด็กหญิง ธัญทิพ หาสุข  
 11 เด็กชาย ณัฐ ณ สงขลา  
 12 เด็กหญิง แกมกาญจน์ วรเทพ  
 13 เด็กหญิง กัญญ์วรา กุลสุจริตทรัพย์  
 14 เด็กหญิง มุกดา ลิ้มจิตสมบูรณ์  
 15 เด็กชาย กันตพิชญ์ กลั่นบุศย์  
 16 เด็กหญิง ภูริชญา ผิวขำทองดี  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๑๗ เด็กหญิง ธมลวรรณ   ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์  
 ๑๘ เด็กหญิง อภิษฎา   พลบำรุง  
 ๑๙ เด็กหญิง จิดาภา   อรรถนันท์  
 ๒๐ เด็กชาย ศิริมงคล   ทุงจันทร์  
 ๒๑ เด็กชาย อคร   ลมัยมาศ  
 ๒๒ เด็กหญิง นวพร ชำพาลี  
 ๒๓ เด็กหญิง บุษยมาศ แซ่โฟ้ว  
 ๒๔ เด็กหญิง ทัศน์ปิยา รอบคอบ 



 

  ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 

 ๒๕ เด็กหญิง วรรณวิษา เที่ยงตรง  
 ๒๖ เด็กหญิง ศิริภัคร นิศากร  
 ๒๗ เด็กหญิง พศิกา เนตรประภิศ  
 ๒๘ เด็กชาย บุณยสิทธิ์ จรรยาศรี  
 ๒๙ เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คิ้วเจริญ  
 ๓๐ เด็กหญิง เพ็ญสินี อ่อนฉ่ำ  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 31 เด็กหญิง อรชพร เสือสุข  
 32 เด็กหญิง ภารว ี ตระกูลโอสถ  
 33 เด็กหญิง พรชนิตว์ รุ่งวิไลเจริญ  
 34 เด็กชาย สมภพ ผิวขาว  
 35 เด็กหญิง ชุติมนต์ รอดสำราญ  
 36 เด็กหญิง กันตพร ชูเชิด  
 37 เด็กหญิง สุกัลย์พิชา สว่างศิลป์  
 38 เด็กหญิง ปานโสฬส ทรัพย์ประเดิมชัย  
 39 เด็กหญิง จรัสรว ี วรเทพ  
 40 เด็กหญิง ศกาวรัตน์ เหลืองรุ่งทรัพย์  
 41 เด็กหญิง ศศลักษณ์ สุคนธมณี  
 42 เด็กชาย ณธัชพงศ์ อัครกิจโชคสกุล  
 43 เด็กหญิง ภัคธีมา สุจริตผลิตผล  
 44 เด็กหญิง อรญา อักษรธนาวัฒน์  
 45 เด็กหญิง วรนลิน ลาโพธิ์  
 46 เด็กชาย ธนชัย เซี่ยงฉนิ    
 47 เด็กหญิง กชกร เอ่ียมเทศ  
 48 เด็กชาย ก้องภพ แคโอชา  
 49 เด็กหญิง กานต์สินี เสถียรอินทร์  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 50 นางสาว เนติภัทร ศรีมงคล  
 51 นางสาว อภิชญา แสงดิษฐ์  
 52 นางสาว กชพร ดอนเพ็งไพร  
 53 นางสาว ณัฐรุจา อกอุ่น  
 54 นางสาว ณัฏฐ์นรี บางสวนหลวง  
 55 นาย ศาฎกาณฑ์    เหมโรจนพงษ์  
 56 นางสาว ปณิดา จันทรวัฒนาวณิช  
 57 นางสาว ชลชนก   สุขสมจิตร  
 58 นางสาว รินลดา   นิลพรัตน์  
 59 นางสาว อริสา   ดีใจ  
 60 นาย ธนัช ตันจริยภรณ์  
 61 นาย รชต แสงสว่าง  



 

 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
 

 62 นางสาว นัทธ์หทัย นุ่มวงษ์  
 63 นางสาว กัญญา ทองดอนน้อย  
 64 นางสาว ธนัชพร บุญขจาย  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 65 นางสาว มนพัทธ์ เย็นสุข  
 66 นาย สิรวิชญ ์ ประชาธนานุกิจ  
 67 นาย กนกพล เดือนแจ้ง  
 68 นางสาว ณภัทรชนม์ ศรีมงคล  
 69 นางสาว วรวรรณ โกมุทธิยานนท์  
 70 นางสาว เมธาพร ตันพิชัย  
 71 นางสาว วรฤทัย แสวงสุข  
 72 นาย พสธร คำปุ้ย  
 73 นาย ธาวิน แดงม่ันคง  
 74 นาย ภูมิภัทร พรหมวิเศษ  
 75 นาย ปิยทัศน์ สุรพันธ์วรเวช  
 76 นางสาว ปาณิศา อมรชีวิน  
 77 นางสาว ธีรฏา แต้มมาลา  
      
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ๗๘ นาย จตุรภัทร พรหมมาศ  
 ๗๙ นาย จิรัสย์ เจริญชัยประกิจ  
 ๘๐ นางสาว พัณณิตา ดวงงามยิ่ง  
 ๘๑ นางสาว คุณัญญ์อร น้อยสำแดง  
 ๘๒ นางสาว ปิยะพิชญ์ ศรีมีชัย  
 ๘๓ นางสาว ทิพยวรรณ เกียรติภัทรชัย  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการ วมว. เกียรติบัตรประเภทที่  2 
ความประพฤติดีเด่น 

คุณสมบัติ     
 1.    มีพฤติกรรมดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมไม่ต่ำกว่า 3.90      
 2. ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้นๆ 
  
 ชั้น  ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล    
  
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4 1 นางสาว ณัฐชยาน์ เอ่ียมเจริญ  
 2 นางสาว นัทธ์ชนก เมธากุลนาถ  
 3 นางสาว ภัชราภรณ ์ วุฒิพงษ์  
 4 นางสาว ศิริกร นิสะโสกะ  
 5 นาย รัชกาณจน์ จันดร  
 6 นางสาว กุศลิน สมฤทธิ์จินดา  
 7 นางสาว ทยา มหานพวงศ์ชัย  
 8 นางสาว สโรชา จำดวง  
      
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี 5 9 นางสาว ปุณยวีร์ พุ่มภักดี  
 10 นาย กฤษฎิ์ เนตยากร  
 11 นาย ณัฐชนน สมวัชรจิต  
 12 นางสาว ปารณีย์ ทวีสุข  
 13 นาย  ธนะพัฒน์  ษ.สุนทรนิรัตน์  
 14 นาย ชัยธัช  พัฒนะ   
 15 นาย ณภัทร  กาญจนา  
 16 นางสาว กิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว   
 17 นาย ศิริศักดิ์  เสาหงษ์   
      
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี 6 18 นางสาว ณัฐณิชา พจนามธุรส  
 19 นางสาว เนื้อทอง ลาภงามเพียร  
 20 นางสาว นภัสกร บุญเกิด  
 21 นางสาว วรินทร์ลดา หร่ายเจริญ  
 22 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา เสือสิงห์  
 23 นางสาว เขมจิรา วิริยะประสิทธิ์  
 24 นางสาว ธรรศอร จันทราสา  
 25 นางสาว ปพิชญา ทองเทพ  
 26 นางสาว ศรีสุพัตน์ จันแดง  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ 3 
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกียรติบัตรประเภทที่ 3 สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 
คุณสมบัติ 
 1  ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ในการแข่งขันระดับจังหวัด 
 2  ได้รับรางวัลที่ 1 - 5 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับภาค 
 3 ได้รับรางวัลที่ 1 - 10 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับประเทศ 
 4  ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ  จังหวัด  ภาค และประเทศ ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีผลการแข่งขัน เช่น 

เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเป็นทูตวัฒนธรรม เป็นต้น 
 5 ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบโรงเรียนประเภทความผิดร้ายแรง และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

เกินกว่า 10 คะแนน ในปีการศึกษานั้น ๆ 
 
ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 

1 เด็กชายรชต   ทรัพย์ทรงคุณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบระดับชาติ O-NET  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   ภัทรสิริวรกุล  คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบระดับชาติ  O-NET  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3 เด็กหญิงพรนภา   บุญชู คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินความสามารถด้าน การ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4 นางสาวชุติมา บุญชู ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการ
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  ได้รับโล่ และ 
เกียรติบัตร จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 นายกฤษฏ์ชนก   พุกนิลฉาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ Fast track 
Start up 2020  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน 

6 นางสาวไอลดา   ชนะภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ Fast track 
Start up 2020  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

7 นางสาวคุณัญญ์อร  น้อยสำแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ Fast track 
Start up 2020  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

8 นางสาวรัตสา   คำวัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ Fast track 
Start up 2020  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

9 นายธนาธิป   ป้อมสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ Fast track 
Start up 2020  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

10 เด็กหญิงอิสญาดา   พุ่มกุมาร ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป.2 ประเภทคะแนน
รวม ระดับชั้น ป. 2 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม “โครงการ
ทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย
ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

11 เด็กหญิงนรินรดา  เทียมเพชร ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป. 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้น ป. 4 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม “โครงการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยชมรม
บัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

12 
 
 

เด็กชายณัฏฐ์  กรธนไพโรจน์ - ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป.5 ประเภทคะแนน
รวม ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก  

- ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป.5 ประเภทคะแนน
รวม ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม  

- ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม “โครงการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP  ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยชมรม
บัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

- ได้รับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 
ผลการคัดเลือก ได้ลำดับที่ 1 

13 เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์ประทัศน์ ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม “โครงการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยชมรม
บัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

14 นายปภังกร   นุชยิ้มย่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 
ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครปฐม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-30 กันยายน  2563  
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครปฐม 

15 นายวรชัย   เจริญธัญญากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 
ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเร ียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครปฐม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-30 กันยายน  2563  
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครปฐม 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
16 นายพลกฤต   เหมือนจันทร์เชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 

ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครปฐม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-30 กันยายน  2563  
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครปฐม 

17 เด็กชายพัสกร   
 

ภูผา - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร  
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตส์ 50 เมตร การแข่งขันกีฬา

ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่าง
วันที่ 20-30 สิงหาคม 2563 

18 นางสาวณัฐรดา   ภูผา - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เดี่ยวผสม 100 เมตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน

กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจ ังหวัดกาญจนบุร ี ประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 20-30 สิงหาคม 2563 

19 เด็กชายกิตติศักดิ์   ศรีทองพิมพ์ - เหรียญทอง (ทำลายสถิติ) Bi-Fins 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14-
15 ปี   

- เหรียญทอง (ทำลายสถิติ) Surface Finswimming  50 เมตร 
ชาย  รุ่นอายุ 14-15 ปี 

- เหรียญทอง (ทำลายสถิติ) Surface Finswimming 100 เมตร 
ชาย รุ่นอายุ 14-15 ปี 

- เหรียญทอง (ทำลายสถิติ) Apnea Finswimming 50 เมตร 
ชาย รุ ่นอายุ 14-15 ปี การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 
(Finswimming) กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
กรมพลศึกษา วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  ณ สระว่ายน้ำ
วิสุทธารมณ์  สนามกีฬาแห่งชาต ิ

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลัดผสม 4x50 เมตร 
- รางวัลอันดับที่ชนะเลิศ 1 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 100 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
20 เด็กหญิงฐิติพร   จันทร์วาววาม - เหรียญเงิน Bi-Fins 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14-15 ปี การแข่งขัน

กีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (Finswimming) กีฬาระหว่างโรงเรียน 
ประจำป ีการศ ึกษา 2563 กรมพลศึกษา ว ันท ี ่  28-29 
พฤศจิกายน 2563  ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
21 เด็กหญิงอักษราภัค   เชิญศิริ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ

ด้านสุขภาพและกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั ้งที ่  12       
งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 วันที่ 1 ธันวาคม  2563 
ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

22 เด็กหญิงกันตพร   ชูเชิด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ
ด้านสุขภาพและกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั ้งที ่  12       
งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 วันที่ 1 ธันวาคม  2563 
ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

23 นางสาวศิริภัสสร   อาจณรงค์ฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ
ด้านสุขภาพและกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั ้งที่  12   
งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 วันที ่ 1 ธ ันวาคม  
2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

24 
 
 
 

นายปิยทัศน์   สุรพันธ์วรเวช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ
ด้านสุขภาพและกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั ้งที่  12    
งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 วันที ่ 1 ธ ันวาคม  
2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

25 เด็กชายศุวกร  
 

ส่งเเสง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

26 เด็กชายณปภัช  อาจคงหาญ  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

27 เด็กชายศิศีระ  
 

แจ้งสว่าง  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

28 เด็กชายก้องภพ  วาสนาม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

29 เด็กชายกิจติณภัส   บุญวิภัทรเสวี   
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

30 เด็กชายเจตนิพิฐ  เจริญนนทสิทธิ์  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

31 เด็กชายพงศ์พิช  
 

ปิ่นทอง  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

32 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   เผื่อนปฐม  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

33 เด็กชายไรวินทร์   เปาอินทร์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

34 นางสาวณัฐชยา  
 

ยืนยาว  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

35 นางสาวศศิตา  ว่องพานิช  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
36 นางสาวมานิตา  พันธ์เพียร  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

37 นางสาวธนวรรณ  รุ่งแจ้ง  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

38 นางสาวนภัสนันท์  
 

พันธุ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

39 เด็กหญิงนนัทภัค  บูชา  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

40 เด็กหญิงศรีรัตน์  ฐาปนพงศ ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

41 เด็กหญิงชวัลรดา  ประยูรวงค ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

42 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทรัพย์สูงเนิน  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

43 เด็กหญิงชนัญดา  เกตุมณ ี 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

44 เด็กหญิงประกายมุก  ยูงศิริกาญจน์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

45 นางสาวณัฐิดา  
 

เพชร์กล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

46 นางสาวจิดาภา  ทองหล่อ  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

47 นางสาวปัณรสี  
 

บุญรอด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

48 นางสาวนลินี  เฉิน 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

49 เด็กชายเทพกานต์  
 

 

ภัสรอัครนนท์  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์
เกี ่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 

50 เด็กชายคุณปลื้ม  สุวรรณะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์
เกี ่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 

51 เด็กหญิงอชิฏชา  มหาวิริโย - รางวัลต้นกล้าเด็กและเยาวชน สาขาด้านดนตรี “อัครศิลปิน 
KING OF JAZZ” ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2563 วันเสาร์ที ่ 28 
พฤศจิกายน 2563  ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเต้น KU-Eds Cover Dance Contest 

2020 ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 

52 เด็กชายชัฐพสิษฐ์  มหาวิริโย รางวัลต้นกล้าเด็กและเยาวชน สาขาด้านดนตรี “อัครศิลปิน 
KING OF JAZZ” ครั ้งที ่  1 ประจำปี 2563 วันเสาร์ที ่  28 
พฤศจ ิกายน 2563 ณ MCC HALL เดอะมอลล์  บางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

53 นายรัญชน์   นาคจีน - ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน.  
สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 
2563 ในงานเกษตร กำแพงแสน  

54 นายคีตะวัน   ลิ่มอรุณ - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 
2563 ในงานเกษตร กำแพงแสน 

- รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

55 นายณัฐพล     พันธุ์มาดี รางวัลเหรียญเงิน การสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้คะแนนเกินมาตรฐานของโครงการสอบวัดทักษะ
วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

56 นางสาวมนพัทธ์   เย็นสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์ออนไลน์ 
ของภาคกลาง งานรวมพลคน KidBright 2021 ว ันที ่  18 
กุมภาพันธ์ 2564  

57 นางสาวณภัทรชนม์   ศรีมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์ออนไลน์ 
ของภาคกลาง งานรวมพลคน KidBright 2021 ว ันที ่  18 
กุมภาพันธ์ 2564 

58 นายกนกพล   เดือนแจ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์ออนไลน์ 
ของภาคกลาง งานรวมพลคน KidBright 2021 ว ันที ่  18 
กุมภาพันธ์ 2564 

59 นางสาวปุณยวีร์   พุ่มภักดี 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

60 นางสาวสโรชา   จำดวง 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.                   
สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

61 นายทศพร   สีฬพงษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.               
สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

62 นางสาวณัฏฐณิชา   เนตรอัมพร 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  สาขาเคมี  
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
63 นางสาวธนพร   จตุรจำเริญชัย 

 
ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาเคมี ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

64 นายศิริศักดิ์   เสาหงษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาเคมี ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

65 นายณัฐจิรพัส   จิราพิมุกต์กุล 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

66 นางสาวปวริศา   อังอติชาติ 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

67 นางสาวพัชรพร   ศรีอุทารวงศ์ 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

68 นายธนพล   
 

ตันตระกูล ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

69 นายณฐพน   จันทร์ศิลปิน 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

70 นางสาวพัชรนันท์   วิรุฬห์พุทธวงศ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

71 นางสาวสาริน   รุ่งโรจน์สุนทร 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

72 นางสาวโยษิตา   โชติรสสุคนธ ์
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

73 นายเมธัส   พิมพ์หาร ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

74 นายนพดล   หาญกิตติกาญจนา 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนยโ์อลิมปกิวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

75 นายภูวริฐ   เก้าเอ้ียน ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนยโ์อลิมปกิวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

76 นางสาวฮามีดา  
 

น้อยทับทิม รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

77 นายพชรพล  ราชสภา รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

78 นายดนุพัฒน์  ชัยณรงค์ รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

79 นางสาวณัฏฐ์ชุดา  เสือสิงห์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาชีววิทยาและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS  Forum” 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
80 นางสาวธรรศอร  จันทราสา รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาชีววิทยาและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

81 นางสาวไอริณ  ธรณวิกรัย รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Oral Presentation สาขาชีววิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS  Forum” 

82 นางสาวชนากานต์  เสือส่าน รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

83 นายธนกฤต  แสงแจ่ม รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

84 นางสาวพรปวีณ์  ศรีอรุณ รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

85 นางสาวศรัณย์พร  ชัยทนุนานนท์ รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

86 นางสาวปราณปรียา  สุเมธาธิกุล รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

87 นางสาวหยาดรุ้ง  หนูเล็ก    รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

88 นายเจตน์สพัชญ์  ตั้งวินิต รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

89 นายพิชญ์พงษ์  อ้นเพ็ง รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

90 นางสาวเกวลิน  วารีอุดม รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

91 นางสาวณิชาภัทร  ดุษฎี รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

92 นางสาวพชรพร  ดาสา รางวัลเหรียญเงิน Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

93 นางสาวนภัสกร  บุญเกิด รางวลัเหรยีญทองแดง Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
94 นายโชติธวัช  ชัชพงศ์      รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

95 นายธีริศร์  เกตุมณี รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

96 นางสาววรินทร์ลดา  หร่ายเจริญ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

97 นางสาวธิวาภรณ์  พักใส รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

98 นางสาวปรียาวัลย์  คลังวิจิตรภา รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

99 นายอนุตรันต์  พงษ์เวช รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

100 นางสาวจิรัชญา  เอ้ือศรีวัฒนากุล รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

101 นางสาวธัญชนก  ชูชาติพงษ์ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

102 นางสาวกนกพร  คุ้มรักษา รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

103 นางสาวเนื้อทอง  ลาภงามเพียร รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

104 นางสาวศศิรดา  แสงสินธุ์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

105 นางสาวณัฐวดี   อ่ิมพร้อม รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
106 นางสาวธมลวรรณ  เหลืองวิไล รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

107 นางสาวญาณิศา  ทรงไตรย์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

108 นายปภาวิชญ์  พิไลยเกียรติ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาเคม ี   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

109 นางสาวชญาดา  ส่องช่วย เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาเคมี 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS Forum” 

110 นางสาวนิพิฐา  เจริญการ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาเคมี   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  “10th SCiUS Forum” 

111 นางสาวกชกร  รัศมี เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

112 นางสาวกัญญาพัชร  ชัยสวัสดิ ์ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation  สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชวีภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

113 นางสาวจิศรารัตน์  สาลีทอง เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

114 นางสาวนัทธมน  ลิมปิชัย เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

115 นางสาวณัฐณิชา  พจนามธุรส เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

116 นางสาวพัทธ์ธีรา  ทองนพรัตน์ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

117 นางสาวปุณยาพร  พุทธจักรศรี เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

118 นางสาวชนรดี  จันทร์ผ่องศรี เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
119 นางสาวปพิชญา  ทองเทพ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา

และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

120 นางสาวอฐิตญา  จันทร์ใย เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

121 นายณภัทร  สีมาสุรพจน์ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

122 นายบัญชา  วงศ์ไพบูลย์ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาชีววิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“10th SCiUS Forum” 

123 นายธนวิชญ์  หน่ายม ี เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาฟิสิกส์
และดาราศาสตร ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS 
Forum” 

124 นายดลทัต  นวพันธ์ เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาฟิสิกส์
และดาราศาสตร ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS 
Forum” 

125 นางสาวเก็จมณี  ชิวกุล เหรียญทองแดง  ประเภท Poster Presentation สาขาฟิสิกส์
และดาราศาสตร ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “10th SCiUS 
Forum” 

126 นายปภังกร  สิงห์กลิ่น - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
127 นางสาวกัญญา  ทองดอนน้อย - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร 

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 100 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
128 .เด็กชายณฐภัทร  พ่อค้า - รางวัลอันดับที่ชนะเลิศ 1 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลัดผสม 4x50 เมตร  การแข่งขัน
ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 

129 เด็กหญิงเบญญาภา  บันลือกุลวณิชย์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร การแข่งขัน
ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
130 เด็กชายปุณญ์  เรืองพานิชย์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงแก้ว - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 25 เมตร      

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กบ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กบ 25 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟรีสไตล์ 25 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผีเสื้อ 25 เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 
132 นายศิศีระ  แจ้งสว่าง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เดี่ยวผสม 100 เมตร 

- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 100 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 100 เมตร 
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563   
133 เด็กชายนฤพนธ์  แจ้งสว่าง - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขัน 

ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563   
134 เด็กหญิงภูริชญา  รุ่งเรือง - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 25 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 25 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 50 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรรเชียง 25 เมตร 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 25 เมตร การแข่งขันว่ายน้ำ

ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น     

การแข่งขันเต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที ่
2 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

135 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่เย็น รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

136 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อภิพัฒนถาม์พร รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

137 เด็กหญิงอริสรา  กาญจนพิบูลย์ รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

138 เด็กหญิงนวรัตน์  มาด ี            รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

139 เด็กหญิงนิษฐ์ชาดา  เจตสันติ์     รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

140 เด็กหญิงชนันภรณ์  ชูเจริญ       รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

141 เด็กหญิงอภิชญานันธ์ ศิริประเสริฐ     รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

142 เด็กหญิงธมน  ชยากรเมธิน       รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเต้น KU-
Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตรกำแพงแสน 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน 

143 เด็กชายปภังกร  เณรตาก้อง           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

144 เด็กหญิงจิรัชญา  นาควงษ์             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2  งานเกษตร



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

145 เด็กหญิงกรกานต์  สกุลเดชา           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

146 เด็กหญิงอลิสา                 จีนแส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

147 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุแก้ว           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

148 เด็กหญิงพีชญา  กลิ่นประทุม           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

149 เด็กหญิงภัทรวดี  เหล่าสิงห์           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน
เต้น KU-Eds Cover Dance Contest 2020ครั้งที่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

150 นายอมรเวธน์  วาสรับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

151 นายฐัท  ภิญโญสรรพกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

152 นายกิตติพศ  จันทร์วัฒน์ศิริ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

153 นายปองภพ  ผลโต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 



 

ลำดับที่                 ชื่อ   - สกุล ผลงาน 
154 นายณัชนนท์  ใจเที่ยงกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 

KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน  ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

155 นายภัครเกียรติ  นิศากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน  ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

156 นายเจนวิทย์  วิไลวงศ์เสถียร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน  ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

157 นายวิศรุต  แจ่มโสภณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน  ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

158 นางสาวธัญญาพร  ดอนหงษ์ไพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเต้น 
KU-Eds Cover Dance Contest 2020 ครั ้งที ่ 2 งานเกษตร
กำแพงแสน  ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

159 เด็กชายจิรเมธ  ปิ่นแก้ว - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กบ 100 เมตร 

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 
2563   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา  
“โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 2563 ร.ร.สาธิตเกษตรฯกำแพงแสน 
 

ทุนเพชรกำแพงแสน ทุนละ ๑๒,๓๐๐ บาท จำนวน 2 ทุน 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
1 นางสาวพิชชญามญช์ ทองไว ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔/๑ 
2 นางสาวบุณยนุช รอดอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖/๒ 

   
ทุนส่งเสริมสวัสดิภาพชีวิต ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 8 ทุน 

   
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิงเปรมยุดา ชาโชต ิ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๔ 
2 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสหกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
3 เด็กชายวิชชากร มั่นจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
4 เด็กชายวิชยพัทธ์ เล่าเปี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
5 เด็กหญิงอารดา ภูมิเหล่าแจ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ 
6 เด็กชายกันตพัชญ์ ชาโชต ิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
7 เด็กหญิงปณตพร วงษ์ชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑/๓ 
8 เด็กหญิงสิริรัตน์ ล้อสุวรรณรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒/๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

คณะอาจารย์ 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง 
และขอชื่นชมนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร 

ขอให้รักษาความดีน้ีไว้ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


