
รายชื่อผู้ไดร้ับรางวัลบตัรการกุศล โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร วันที ่9 มกราคม 2558

รางวัลที ่ 1   รถจักรยานยนตฟี์โน่  จ านวน  1  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ/หางบัตร ผู้รับ หมายเหตุ
1 22176 ด.ญ.อุรชา วงศ์ธีรเมธ ป.2/7

รางวัลที ่ 2   ตู้เยน็  จ านวน  2  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ/หางบัตร ผู้รับ หมายเหตุ
1 27480 ม.ทรงกลด 
2 7633 ด.ช.กฤษฏ์ เหลาค า ป.3/1

รางวัลที ่ 3    เครื่องซักผ้า  จ านวน  2  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ/หางบัตร ผู้รับ หมายเหตุ
1 20030 สรินดา ตระแสโสม อ.2/4
2 58388 ด.ญ.พรชนันท์ เรืองกาญจนพงศ์ ม.1/7

รางวัลที ่ 4   โทรทัศน์  จ านวน  2  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ/หางบัตร ผู้รับ หมายเหตุ
1 0475 น.ส.สุดฤทัย นันตา
2 49320 ด.ช.ศุภลัคน์ เพียรเพ็ญจันทร์ ป.2/9

รางวัลที ่ 5   โฮมเธียเตอร์  จ านวน  3  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ/หางบัตร ผู้รับ หมายเหตุ
1 29309 ด.ญ.ภัทรลภา ไทยเจริญ ป.5/3
2 10661 ด.ช.กษิเดช บรรณาการ ม.2/6
3 20924 ด.ช.ดิษกร  ค าประเสริฐ อ.3/5

รางวัลที ่ 6   เครื่องเล่น DVD   จ านวน  10  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 49287 ด.ช.ศุภลัคน์ เพียงเพ็ญจันทร์ ป.2/9



2 35975 น.ส.ธนัชชา พันธ์พึ่ง ม.5/5
3 44266 ด.ช.สุวพัชร  กลมเกล้ียง ป.2/4
4 15996 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ถิรวิทยา 
5 18399 น.ส.เบญญิญา บุณยวชิระวัฒน์ ม.5/4
6 46353 ด.ญ.ภัคจิรา อุส่าห์ดี ป.6/6
7 27641 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ป.1/4
8 18426 น.ส.กชพร ณรงค์รัตน์ ม.4/3
9 44121 ด.ญ.ชุติมันต์ ธัญธนาพงศ์สถิต ป.2/4
10 47763 กฤติน ฝูงชมเชย ม.3/3

รางวัลที ่ 7   เตาอบไมโครเวฟ   จ านวน  10  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 33276 ด.ญ.ทิพาวดี  ทรงศรชัย ป.3/6
2 53281 น.ส.สุชาณี  ศรีรอด ม.4/3
3 3638 ด.ช.อาทิตย์  เหลืองจริยากลุ ป.6/4
4 15344 ด.ญ.กลุฉัตร  กิ่งทอง ห้องบัญชี
5 45715 ด.ช.ดลวีร์  เพชรแต่ง ป.5/4
6 6269 ด.ช.อภิภพ  ค าวงษา 1/6
7 4632 ด.ช.ชัยภัทร  ยามวินิจ ป.1/5
8 29946 ด.ญ.ทิพย์สินี  ปันแกว้ ป.6/1
9 33675 ธนพนธ์  เหมือนทอง ป.3/2
10 ด.ญ.ณิชชาอร  แซ่เหยา ป.4/1

รางวัลที ่ 8   โทรศัพท์มือถือ   จ านวน  10  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 33169 ถิรนิษฐ์   มงคลธง  ม.4/2
2 52849 ด.ช.ชินกฤต  สุขสุเพิ่ม  อ.2/1
3 50059 ด.ช.จิรภัทร  สุตภาคย  ป.3/9
4 56618 ด.ญ.ณภัทร  เจษฎางษ์กลู  ม.1/7



5 41433 ด.ญ.อรนิลิน  อารัย  ม.1/5
6 57290 น.ส.จุฬาลักษณ์  พูลส าราญ  
7 6150 ด.ช.ฉัตรดนัย  พุกเจริญ  ป.1/6
8 15600 ด.ญ.เอมิกา   อมฤก  ป.2/8
9 54848 ด.ญ.ธิตยา  เจริญพรหม ป.2/1
10 49562 ด.ช.ชัยมงคล  วิชัยวงษ์  ป.3/7

รางวัลที ่ 9   จักรยาน   จ านวน  15  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 35721 เลขที ่7 ม.6/5
2 31250 นายสุเทพ พระพลศรี ม.2/8
3 48182 ธนกฤต สดเสมอ ป.1/7
4 48567 ด.ญ.ธันย์สิตา ชูสิน ป.1/9
5 12976 ด.ญ.กญัญาณัฐ ฐิตะรัตน์ ม.2/7
6 48221 ด.ช.วงศ์ธวัช ประภารัตน์ ป.2/9
7 24127 ด.ญ.อภิสรา ทันด้วง ป.1/5
8 22869 ด.ช.พสิษฐ์ ยั่งยืน อ.1/1
9 3436 พัฒน์พรรณ ป.6/2
10 43103 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ม.3/5
11 9784 ด.ช.ปรเมศร์ รองปาบ
12 14862 นายเมฆ  มักกะสัน
13 53666 ด.ญ.ทัดชญา เอี่ยมสกลุ ป.3/2
14 47305 ด.ญ.ชลธิชา วิจิตร ม.1/2
15 31588 ม.วิลาวัณย์  สัจจชลพันธ์

รางวัลที ่ 10   หม้อหุงขา้ว   จ านวน  15  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 57718 ด.ญ.สุพิชญา ทิพย์อัมพรธนากลุ ป.5/7
2 36395 ด.ช.อชิตะ อ.3/1



3 54201 ภัทรพล สามพวงทอง ป2./2
4 28563 ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนพุก ป.4/3
5 9359 ด.ช.ธงชัย ดีชยานันต์ ม.1/1
6 11777 ด.ญ.ภรณ์ชนก ชูชื่น ม.2/1
7 21739 ด.ช.ต้นกล้า เปรมมะ อ.2/6
8 52373 มายด์ อ.2/5
9 44916 รัชชานนท์ ศรีภักดี ป.4/5
10 44391 ฐิติรัตน์ โพธิพ์า ป.2/6
11 9950 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ เป็นสุข ม.2/2
12 42148 ด.ช.ยศภัค ลดาวัลย์ ม.2/3
13 13639 ภัสราภรณ์ เย็นจิต
14 11998 ม.เชษฐธวัช
15 45909 ด.ช.วิธวินท์ ประภากรสิน ป.5./6

รางวัลที ่ 11   พัดลมมิตซูบชิ ิ  จ านวน  20  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกุล ผู้รับ หมายเหตุ
1 7980 ด.ญ.ธัญวรรณ กนกจินดาสถิต ป.2/3

2 29243 ด.ช.ณัฐวัฒน์ พรหมทา ป.5/4

3 15361 ด.ช.ภัทรชัย สุขส าราญ ม.4/3

4 13569 ด.ญ.พิมพ์นิภา เย็นสบาย ม.3/8

5 57875 นางวันทา นาคนาคา

6 25062 องค์อร สีหไสยาสิทธิ ์ป.ต้น

7 50761 ด.ญ.ชญานิศ เจริญทรัพย์ ป.5/7

8 53002 ด.ญ.บัณฑิตา มะลิขาว อ.3/4

9 48041 ด.ญ.วริศรา สุขวัฒนาการวิทย์ ป.1/7

10 53184 ษมน ส าราญสุข อ.3/4

11 6414 ด.ญ.วารุณี ดงทอง ม.3/7

12 25010 ด.ช.ฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.3/7

13 54021 ป.2/2 เลขที ่54



14 8335 กวีวัฒน์ เจริญรอด ม.3/5

15 30496 ด.ช.ธนากร หาผลทรัพย์ ป.6/4

16 30134 ด.ช.ณัชพล ขุนอักษร ป.6/2

17 41167 ด.ช.กรรณธพล ภูค า ม.1/3

18 46742 ด.ญ.ยศวดี ดีสิน ป.3/9

19 56881 ด.ญ.จิรัญญา อุ่นประเสริฐ ม.2/7

20 22116 ด.ช.นรเสฏฐ์ วรรทาไซ อ.2/2

รางวัลที ่ 12   กระตกิน  าร้อน   จ านวน  20  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 32347 ด.ช.ชวนากร แสงเจือ ป.3/1
2 51539 ด.ญ.ณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ ป.6/8
3 31602 ด.ช.อนันตชาติ ป.4/2
4 45214 ด.ช.ประภากร ป.6/2
5 48102 ด.ช.กติติภณ  สิมชาติ ป.1/4
6 48180 ด.ช.ธนกฤต   สดเสมอ ป.1/7
7 9940 ด.ญ.ณัฐชยา วิเศษสังข์ ม.2/2
8 56501 พิชญตน์ ภานุวิสิทธิแ์สง ม.3/8
9 20382 ด.ญ.อภิชญา น้อยบุรี อ.2/5
10 18642 ด.ช.ธนกร แกว้นรินทร์ ม.4/2
11 19394 น.ส.ณัฐทิชา ม.5/1
12 7027 นายณัช  หวัดแหวว ม.4/1
13 55798 ด.ญ.จิตรวี กลมลี ป.3/7
14 49382 ด.ญ.ชญาภา ต้ังใจสมบูรณ์ ป.1/7
15 52510 น้องจิว อ.1/2
16 55800 ด.ญ.จิตรวี กลมลี ป.3/7
17 50302 ด.ช.ญาณาธิป วิชัยหาญ ป.4/7
18 35007 น.ส.ฐิติมา แสงสนิท ม.6/2
19 27164 ด.ช.เป็นสิริ ศรีสวาท ป.3/2



20 37604 น้องญาญ่า อ.2/5

รางวัลที ่ 13   เครื่องปิง้ขนมปงั   จ านวน  20  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 51312 ด.ช.นนทนันท์  พรพรมราช ป.6/7
2 32203 ด.ช.พรต ป.3/1
3 44910 รัชชานนท  ศรีภักดี ป.4/5
4 7405 ด.ช.ภัมพศ กนัไพร ป.2/1
5 53448 ด.ญ.จารุภา  วชิราภรณ์ ป.6/4
6 38009 ด.ญ.ปริญ  บุญมีพงศ์ อ.3/5
7 17020 นายมัทนะ  ศรีวิรัตน์ ม.6/4
8 55089 ม.วรนุช  นครวงศ์
9 15441 ชีวัน 2/6
10 14157 ม.โยธิน  เข้มข้น
11 37711 ด.ช.พิชญตม์  ผุดผาด อ2/2
12 13952 ด.ญ.กรณทยา  อิสโร ม.2/8
13 16209 ธนวัฒน์  เรืองวิภาพันธ์ ม.4/5
14 20470 ด.ญ.พิชาศิริ  ยอดไชย อ.3/2
15 24994 ด.ญ.ปภาวดี  ป.3/2
16 52569 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ อ.3/4
17 26966 ม.สมลักษณ์ ป.ต้น
18 49582 ด.ช.ชัยมงคล วิชัยวงษ์ ป.3/7
19 52310 น.ส.อลิษา  ภูห่อม อนุบาล
20 20953 ด.ช.กมลวรัชย์  กลุวิริยะชัยศรี อ.1/1

รางวัลที ่ 14   เตาแก๊สปกินิค   จ านวน  24  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 54123 ด.ช.อัฑฒ์อธิศ เข็มลาย ป.2/2
2 54047 อัญชลี  ประยูรหงษ์  ป.2/2



3 5857 ด.ญ.ภรภัทร  ดิเรกโภค  เนอร์สเซอร่ี
4 31693 ด.ญ.อนิญชนา  สาวนายน ป.6/1
5 37249 ษมน  ส าราญสุข  ป.2/5
6 15012 ด.ช.พนธกร ธีรานุตร  ป.6/7
7 51362 ด.ช.ตฤษนันท์  โคตรสมบัติ ป.6/8
8 26712 ด.ญ.สวัลลภัส อิสรธันธีกลุ ป.3/7
9 7702 ด.ญ.พีรลักขณ์ ป้องรัตนโรจน์ ป.6/6
10 50895 ด.ช.ณภัทร   เกตรัตน์  ป.5/7
11 28669 ด.ญ.ภวิศา  เสรีวัตตนะ  ป.4/5
12 47335 ด.ช.พุฒิพงศ์  เหวนอก  ม.1/2
13 55090 ม.วรนุช  นครวงค์
14 54242 ด.ช.ชวัลวิทย์  บวรรัตนศักด์ิ  ป.2/4
15 31132 ด.ญ.ปุณิภา  เปีย่มถาวร  ป.6/4  
16 27396 ด.ช.โชติมณี  ประสมสุข  ป.3/5
17 13128 ด.ญ.กรณทยา อิสโร  ม.2/8
18 43296 นายภูมินทร์ แสวงสุข  ม.3/6
19 14414 ด.ญ.ปณิศา   เอี่ยมใหม่  ม.3/9
20 13289 ด.ญ.เรเชล   แม็คฟิลลิมีย์  ม.2/8
21 49577 ด.ช.ชัยมงคล  วิชัยวงษ์  ป.3/7
22 47256 ด.ญ.สุชานันท์   พรประภา  ม.3/4
23 34282 ระพีพัชร  กติติไชยพัฒน์   ป.3/3
24 44460 ม.อนันต์   เกาะน้อย

รางวัลที ่ 15   ตุ๊กตา   จ านวน  50  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 2606 บงกช  สุนทรชื่น ป.5/3
2 4220 นายชลชาติ ม.5/5
3 4563 ด.ช.รัฐศาสตร์ พวงประเสริฐ ม.1/3
4 4955 ด.ช.นพอนันต์ ปาปะโถ ป.1/3



5 4958 ด.ญ.นงค์ชนมน ป.1/3
6 4980 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ป.2/1
7 12010 ด.ช.จิรพงศ์  พุ่มจันทร์ ม.3/2
8 12012 ด.ช.จิรพงศ์  พุ่มจันทร์ ม.3/2
9 12653 ด.ญ.ภัทรสุดา ม.3/4
10 17065 ภาณุพงศ์ ม.6/5
11 17075 ภาณุพงศ์ ม.6/5
12 19917 น.ส.ชัญญานุต เดชวิไลศรี ม.6/1
13 21635 ด.ช.เลิศพิสิฐ อ.3/5
14 21798 วนิศรา อ.2/6
15 23742 ด.ญ.นันทิยา  เหลาโชติ อ.1/3
16 25196 ด.ช.รัฐพล ป.3/6
17 25639 ด.ช.ชุติพงษ์  ช่วยชูสุข ม.3/1
18 25640 ด.ช.ชุติพงษ์  ช่วยชูสุข ม.3/1
19 26480 ด.ช.มุขมังกร วงศ์อภิวัฒนะกลุ 2/7
20 27087 นายสุธี ม.4/3
21 28787 ด.ช.เจียระไน มานพ ป.4/5
22 29166 วสันต์ ปัน่แกว้ ป.5/2
23 30159 ยศสรัล ป.6/2
24 30160 ยศสรัล ป.6/2

รางวัลที ่ 15   ตุ๊กตา   จ านวน  50  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
25 30393 ด.ญ.พชรพร ป.6/3
26 30394 ด.ญ.พชรพร ป.6/3
27 30532 กนัต์  ธรรมเทีย่ง ป.6/4
28 34296 ม.ปิยะนันท์  ตันสุวงษ์ ป.3/3
29 41007 ด.ญ.ณัฐนรี ปักกาโส ม.1/2
30 41556 กรรณธพล  ภูค า ม.1/3



31 41940 ด.ญ.ธนพร ม.2/2
32 43603 กรวิชญ์  วณิชาชีวะ ม.3/3
33 45463 ปรัชญา  ประภาพันธ์ ป.4/2
34 45464 ปรัชญา  ประภาพันธ์ ป.4/2
35 45548 ด.ช.ภูวเศษ รุ่งเรือง ป.6/5
36 46863 ม.จินตนา  จินดาวรรณ์
37 46864 ม.จินตนา  จินดาวรรณ์
38 48466 ศรัณย์  ป.1/8
39 49405 ด.ญ.ภัทรภร พูลเพิ่ม ป.3/7
40 49520 ด.ช.นรภัทร ป.3/7
41 49898 ณานภา โพธิศาล ป.3/8
42 51814 ด.ญ.ชุติรัตน์ อรุณรัศมี ม.1/7
43 52291 ม.อลิษา ภูห่อม 
44 52681 นายทวีชัย จิตรเจริญ อ.1/2
45 54777 ด.ช.ณัฐพงศ์ นนท์ศิลา  ป.2/6
46 55824 ด.ช.ธีรชา  เวชวินิจ ป.1/6
47 57608 หาญณรงค์ ม.2/8
48 57625 ด.ญ.วิยะดา  แกว้เมืองค า ม.2/8
49 57651 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ม.1/8
50 58709 ด.ช.วรากร ใยถาวร ป.4/8

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
1 35253 ภัทรวดี   สินเวช  ม.4/3
2 55787 ด.ญ.จิตรวี  กลมลี   ป.3/7
3 30975 ด.ช.กฤตภาส  กศุลส่ง ป.4/3
4 27271 ด.ช.ภีมพศ กนัไพร   ป.2/1
5 45620 ด.ช.ธีรวัฒน์ พิริยธนพนธ์ ป.5/3
6 45616 ด.ช.ธีรวัฒน์ พิริยธนพนธ์ ป.5/3
7 45615 ด.ช.ธีรวัฒน์ พิริยธนพนธ์ ป.5/3
8 30253 ด.ญ.ประณิตา  มีสิทธิ ์ ป.6/3



9 0574 น.ส.ธนพร  พิศพรรณ   ม.5/1
10 48711 ด.ญ.ปุณยนุช จินาวงศ์ ป.1/9
11 10583 ชีวัน   เกษมปราชญา  2/6
12 5162 ด.ช.ศุกลวัฒน์ แขมค า ป.1/1
13 4940 ด.ช.นพอนันต์  ปาปะโถ ป.1/3
14 46876 ม.จินตนา   จินดาวรรณ์
15 55643 ด.ช.กฤษณพัฒน์  บัวรอด  ป.1/1
16 21753 ด.ญ.ธันย์สิตา  เอวา   อ.2/6
17 22583 ด.ช.ภคิน วราพิชชาธร   อ.1/5
18 14030 ด.ช.วทัญญู  อ านวยสิน  ป.2/8
19 10224 ด.ญ.นภัสสา  ดาทอง  ม.2/1
20 37328 ด.ช.ปุณณวิช อาภรณ์ อ.3/5
21 52739 ณัชชาภัทร  แซ่ฉั่ว อ.1/2
22 54647 ด.ช.ลัทธปรัชญ์  โอริส ป.2/6
23 24731 ด.ช.ธนพล รอดน้อย  ป.1/2
24 17772 เลขที ่22  ม.6/5

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
25 22206 ด.ญ.พรชรินทร์  ทรัพย์สถิตพร อ.2/1
26 37810 ด.ญ.จันจิรา  ค าภาไพร อ.2/1
27 48976 ด.ญ.บาจรีย์  กรีหิรัญ  ป.2/8
28 24374 พลภูมิ  วงศ์พระลับ  ป.3/6
29 21658 ด.ช.ฐิติวัชร์  ลิขิตจุตินนท์  อ.3/4
30 0758 น.ส.ฐานิดา  สุนันท์ชัยการ ม.5/1
31 15561 ด.ญ.เอมิกา  อมฤก  ป.2/8
32 53123 ด.ช.ณฐกร  แสงโชติ  อ.3/4
33 19549 นายทิวา  วงศ์รัตน์กตัญญู ม.5/2
34 33699 ด.ญ.สวิตตา  ชุมทอง  ป.3/2
35 55066 ด.ช.นภวิชญ์  อินทอง  ป.3/6



36 55642 ด.ช.กฤษณพัฒน์  บัวรอด  ป.1/1
37 56190 ด.ช.ปุรเชษฐ์  ทองมีเพชร  ป.1/9
38 58560 ม.พันทิพย์   จุ้ยศุขะ  แผนกเข้มข้น
39 31023 พงศ์พรหม  อักษรศาสตร์  ป.6/5
40 9783 ด.ช.ปรเมศร์  รองปาน  ม.2/3
41 48744 ด.ช.จิรัฏฐ์ รัตนคงทน ป.2/7
42 47378 ด.ช.สถาพร  เลิศธรรมนาถ ม.3/6
43 47377 ด.ช.สถาพร  เลิศธรรมนาถ ม.3/6
44 2473 ด.ญ.กนัติชา ภูขะมา ป.5/2
45 2474 ด.ญ.กนัติชา ภูขะมา ป.5/2
46 6949 นริศ ม.4/2
47 21747 ด.ช.ธนเดช พรหมจันทร์ อ.3/4
48 27699 ด.ช.กมัปนาท ใจภักดี ป.1/5

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
49 54902 ด.ช.ธนัท  ภาสวัฒนะ ป.1/7
50 12837 ด.ช.ณัฏฐกติต์ิ  จันณรงค์ ม.1/8
51 48058 ด.ช.ตะวา  ฝีปากเพราะ ป.1/7
52 40934 ด.ช.ธัญพงศ์  เทียนทอง ม.1/1
53 29609 ด.ญ.แพรพลอย  มหัทธนะรัตน์ ป.5/5
54 31609 ด.ช.อนันต์ชาติ ป.4/2
55 43818 นายชัชชัย  มั่งมี 
56 24770 ด.ญ.กลัยกร  แกว้ชัย ป.1/2
57 45535 ฐานทัพ ทองสุวรรณ ป.6/5
58 55429 ด.ช.อัครวิทย์  มั่นคง ป.3/2
59 35953 นายตุลกาล ธัมมาลีย์ ม.5/5
60 48533 ด.ช.ชนาธิป เหรียญประชา ป1/9
61 3887 ด.ช.ศิริพงษ์ กลูศิริ ป.6/5
62 31001 พงศ์พรหม อักษรศาสตร์ ป.6/5



63 20444 ด.ช.เตชทัต  เลิศจิตต์พิพัฒน์ อ.3/2
64 37805 ด.ญ.วรกานต์  วิงวอน อ.2/1
65 55353 ด.ช.ภัคศรัณย์  โตประเสริฐ ป.3/4
66 28403 วรปรัชญ์  เพียรเกดิสุข ป.4/3
67 20421 ด.ช.ณัฐพงศ์  นิลพลับ อ.3/2
68 10802 ด.ญ.รัญญารัตน์  ธนากลุอิทธิพัทธ์ ม.2/2
69 23801 ด.ญ.รัฏฐานันท์  อ.1/3
70 9885 ด.ช.กติติเชษฐ์ ม.2/3
71 34903 น.ส.กลุธิดา  ตรีเดช ม.5/4
72 43751 ด.ญ.นันทกา  จีนมณี ม.3/3

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
73 54642 ด.ช.ธนกฤต  พรหมนิมิตร ป.2/6
74 54641 ด.ช.ธนกฤต  พรหมนิมิตร ป.2/6
75 51776 ด.ช.ณัฐนนฑฒ์ เปล่ียนศิริชัย ม.1/7
76 35937 นายพิพัฒน์พงษ์  อ้วนพันธ์ ม.5/5
77 27957 กฤษฎา  แจ้งกจิจา ป.1/1
78 26179 น.ส.จินต์จุฑา  ศรีเจริญ ม.4/1
79 25081 พุทธิมา  สีหไสยาสิทธิ ์ป.ต้น
80 15514 พรรษชล  2/6
81 7036 นายณัช  หวัดแหวว ม.4/1
82 7032 นายณัช  หวัดแหวว ม.4/1
83 7035 นายณัช  หวัดแหวว ม.4/1
84 24399 เด็กชายพลภูมิ  วงศ์พระลับ ป.3/6
85 52405 ด.ญ.ณิชาภา  ฤกษ์สันทัด อ.3/5
86 22356 ด.ช.ณดณ เจริญยศ อ.1/6
87 9402 ด.ญ.เขมิกา สาแกว้ ม.1/5
88 9704 ด.ช.ธีระพัทร์ มีคง ม.2/3
89 23751 ด.ญ.อุ่นรัก กลุธีระวิทย์ อ.1/3



90 33003 น.ส.ศิรประภา อยู่ใช้พันธ์ ม.4/2
91 54614 ด.ญ.นัฐชยาภา อินทอง ป.2/5
92 25493 ด.ช.ชญานิน พนาสุวรรณกลุ ป.1/1
93 25518 ด.ช.ชญานิน พนาสุวรรณกลุ ป.1/1
94 25517 ด.ช.ชญานิน พนาสุวรรณกลุ ป.1/1
95 53704 ด.ญ.ณัฐธิดา จิตรจร ป.3/2
96 35040 น.ส.ปรมาภรณ์ สมบัติวัฒนา ม.6/2

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
97 7102 น.ส.มฤษฎา ภัทรทิรานนท์ ม.4/1
98 27484 ม.ทรงกลด ป.ต้น
99 27483 ม.ทรงกลด ป.ต้น
100 24651 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา จันทร์คง ป.1/2
101 54617 ด.ญ.นัฐชยาภา อินทอง ป.2/5
102 52693
103 17235 น.ส.กมลชนก ทรัพย์ปิติ ม.5/2
104 28469 ด.ญ.ทิพย์สิรี วงศ์เขื่อน ป.4/3
105 54571 ด.ช.พัชรพงษ์ พันสาลี ป.2/5
106 16731 ด.ญ.ฟ้าสิริ เด่นนภาลัย ม.3/6
107 47546 ด.ญ.เจริญพร ยังชัดเจน ม.3/6
108 15094 ด.ญ.กญัญาณัฐ พุฒศรี ม.3/9
109 56018 ด.ญ.ธัญกร ตันสุวงษ์ ม.3/9
110 58278 ด.ช.นิธิ ไม้เกต ป.6/8
111 35003 น.ส.อัญชสา วัฒนเวธกรณ์ ม.6/2
112 35004 น.ส.อัญชสา วัฒนเวธกรณ์ ม.6/2
113 55831 ด.ช.ตรีชาติ เวชวินิจ ป.3/4
114 2191 นายระพีพัฒน์ หลักแหลม ม.5/2 
115 27808 ด.ช.โกญจนาท บัวศรี ป.2/1
116 22677 ด.ญ.ศรัญย์พร พระอัมพร อ.1/5



117 50166 ด.ญ.ณัฐชานันท์ ป.4/7
118 48958 ด.ญ.พิชญ์สินี ภาคย์กจิจากลุ อ.3/2
119 50294 ด.ญ.พรรณภรณ์ คล้ าจีน ป.5/7
120 47356 ม.1/2

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ

121 9422 ด.ญ.อรนลิน ม.1/5
122 9763 ด.ช.เอกรัฐ ศรีเสวต ม.2/3
123 13012 ด.ญ.บุญชนก พันธุง์าม ม.2/7
124 57881 ด.ญ.แพรทอง แดงสวัสด์ิ ม.1/7
125 31381 ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์
126 56309 ด.ญ.รจีรัตน์ น้อยประไพ ป.4/8
127 31967 อัชลีย์ บัวทรง
128 1920 ด.ญ.พนิตสุภา ศิริวนิชกลุ ป.5/1
129 32327 ชัชฤทธิ ์อนันต์เดชไพศาล
130 53880 ด.ญ.จารุภักร พลอยขาว ป.3/5
131 46697 น.ส.มินทรา ระบอบ ม.5/2
132 46122 ด.ช.ศรายุธ ปรีดาปราโมทย์ ป.6/3
133 27250 ด.ช.อชิระ มะนาตย์ ป.2/1
134 22526 ด.ช.จิรายุ แกว้แกมทอง อ.1/5
135 46327 ด.ญ.ภัคจิรา อุส่าห์ดี ป.6/6
136 13908 ม.พีระ เกตุรัตน์
137 25701 ด.ช.ชุติพนธ์ ช่วยชูสุข ป.3/1
138 27755 น.ส.นุชนาฏ ฉิมวัย ม.1/5
139 25926 ด.ญ.อชิรญาณ์ ดายใหม่ ป.3/1
140 56095 ด.ญ.ณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรี ป.4/7
141 51920 ด.ช.สุรพันธุ ์แซ่ต้ัง ม.1/8
142 28530 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ป.4/2
143 35282 ปกรณ์ ชัยคุณธรรม ม.4/3



144 20155 ชินภัทร วิเศษน้อย อ.2/4
รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)

ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ
145 16915 ชัชชัย พรสุนทรทวี ม.6/3
146 17037 นายมัทนะ ศรีวิรัตน์ ม.6/4
147 33695 ด.ญ.ปุณยภรณ์ ต้นทองค า ป.3/2
148 14624 วิมลลักษณ์ รัตนะมงคลกลุ ม.3/9
149 19894 ชัญญานุต เดชวิไลศรี ม.6/1
150 24235 ด.ญ.วชิรญาณ์ แสนปล้ืม ม.1/5
151 14839 ม.เมฆ มักสัน
152 14840 ม.เมฆ มักสัน
153 24478 ด.ช.ภาคิน บุญรอด ป.1/1
154 16780 นายธนดล จินดาพล ม.5/2
155 43860 ด.ช.คณิน โบว์วงศ์ประเสริฐ ม.3/4
156 37218 ณัฐกฤช มหาวงษ์ อ.3/4
157 50425 ด.ช.วิศรุต ฑีฆะสัมพันธุ ์ป.4/8
158 40855 ด.ญ.ปณยา สูงประเสริฐ ม.1/1
159 24456 ด.ช.ศิวะวงศ์ บุญอาจ ป.1/1
160 24400 พลภูมิ วงศ์พระลับ ป.3/6
161 21548 ด.ญ.เรณุกา  ประวะโศ อ.3/3

162 20558 ด.ช.วิทิต  โคตุทา อ.3/2

163 20559 ด.ช.วิทิต  โคตุทา อ.3/2

164 13229 หาญณรงค์ คูณสินศรัณย์ ม.2/8

165 26250 ด.ญ.ปณิดา ว่านเครือ ป.1/4

166 20359 ด.ญ.พชฏ  ส าราญสุข อ.2/5

167 27885 ภูมิพัฒน์ นวชาตโฆษิต ป.1/6

168 14257 ด.ญ.สุจีรัตน์  ป.4/8

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ



169 30770 ด.ญ.ภัณฑิรา แย้มสาย ป.6/6

170 20338 ด.ญ.มนัญชยา ปัตสาย อ.2/5

171 21407 ด.ช.ชินาธิป บัวศรี

172 35761 เลขที ่47 ม.6/5

173 21629 ด.ช.เลิศพิสิฐ ศิริบุญญะสุข อ.3/5

174 20597 ด.ญ.ญาณิศา อมฤก อ.3/2

175 44892 ธัชชานนท ป.4/5

176 45310 วบปรัสถ์ วานิชสรรพ์

177 50205 ด.ญ.โชชิตา อัครเบญจ ป.4/7

178 50733 ด.ญ.อภิชญา เวียงสิมา ป.5/7

179 14393 ด.ช.ณัฐนนท์ แป้นแก้ว ป.3/7

180 46715 น.ส.วริยา ธ ารงวรรธน ม.5/2

181 49449 ด.ช.ทีฆชา อิ่มหุน่ ป.3/7

182 50360 ด.ญ.ณัฐชยา แก้วสายตา ป.4/7

183 58697 ด.ญ.พิสุทธินี  ศิริพูล ป.4/8

184 20130 ชินภัทร วิเศษนอก อ.2/4

185 48585 ด.ญ.ธันย์ชนก์ กระแสอรรถ ป.1/9

186 46691 นายกิตติเจริญ แจ่มประเสริฐ ม.5/2

187 48589 ด.ช.กล้ากวี สันธาภรณ์ ป.1/9

188 28967 ด.ญ.กุลณพฤกษ์ วงศ์พาณิชย์ ป.3/1

189 26641 ด.ญ.อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์ ป.3/7

190 31896 ด.ญ.จณิสตา สาและ ป.2/7

191 26643 ดารารัตน์ เรณาบกูล ป.3/7

192 25414 อัครภา อิสโร ม.2/8

รางวัลที ่ 16   รางวัลปลอบใจ(ร่ม)   จ านวน  200  รางวัล (ตอ่)
ท่ี หมายเลข ชื่อ สกลุ ผู้รับ หมายเหตุ

193 48957 ด.ญ.พิชญ์สินี ภาคย์กิจจากุล อ.3/2

194 48925 ด.ช.พรภวิษย์ ภาคย์กิจจากุล ป.2/7

195 35871 นายสุชาติ ขอคงประเสริฐ ม.5/5



196 35969 น.ส.อัจฉริยา มาลัย ม.5/5

197 46690 นายศักรินทร์ จ าปาดิบ ม.5/2

198 46719 น.ส.นงลักษณ์ นิลอัมพร ม.5/2

199 26397 ด.ญ.ภรสุดา พร้อมเจริญ 

200 55168 ด.ช.ธนพนธ์ เหมืองทอง ป.3/2


