
ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ย
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 57 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กฤตภาส ศรีเหน่ียง 4.00
2 ด.ญ. กัญญาณัฐ กลัดสอาด 4.00
3 ด.ญ. กานต์พิชชา โฮเว่น 4.00
4 ด.ช. โกเมศ ศรีอมรรัตน์ 4.00
5 ด.ญ. ชลดา จนัทร์ภิรมย์ 4.00
6 ด.ช. ชินภพ เสติ 4.00
7 ด.ช. ธนภูมิ รุ่งเรือง 4.00
8 ด.ญ. ธนัชญา โอภานุรักษ์ 4.00
9 ด.ญ. ธัชชา สุธีวงศ์ 4.00
10 ด.ญ. ธัญพร มิง่มิตร 4.00
11 ด.ญ. นภสร จั่นจ ารัส 4.00
12 ด.ญ. นวพร ธนากิจ 4.00
13 ด.ญ. นันท์นภัส ขันติยวิชัย 4.00
14 ด.ช. นันทปรีชา วงศ์สีสม 4.00
15 ด.ญ. ปารณีย์ อุกฤษฏชน 4.00
16 ด.ญ. ปิยดา ฤทธ์ิเดช 4.00
17 ด.ญ. โปรดปราน ธรรมาภรณ์พิลาศ 4.00
18 ด.ช. พรภวิษย์ อุตมพงศ์ชัย 4.00
19 ด.ช. พรรฐรวิญ ศิลป์พิทักษ์สกุล 4.00
20 ด.ญ. พัชรีพร บุญวัน 4.00
21 ด.ช. พิธิวัต ชาวหา 4.00
22 ด.ญ. ภคพรรณ ชาญช่าง 4.00
23 ด.ช. มาธิศร์ ทยาธร ดูบาส 4.00
24 ด.ช. เมธัส ชาครานนท์ 4.00
25 ด.ช. วทัญญู จนุปิยะกุล 4.00
26 ด.ญ. วรณัน เน้ือนวลสุวรรณ 4.00
27 ด.ญ. วราลี ศรีเท่ียง 4.00
28 ด.ช. วราศัย แซ่โซว 4.00
29 ด.ช. ศักด์ิวิสา ประค า 4.00

ช่ือ - สกุล
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 1 (ต่อ)

30 ด.ช. ศุภวิชญ์ วรรณดิลก 4.00
31 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ จดัสนาม 4.00
32 ด.ญ. อรญา อักษรนุกิจ 4.00
33 ด.ญ. อลิสา ฤชุศาศวัต 4.00
34 ด.ช. อานนท์ ล้ีไวโรจน์ 4.00
35 ด.ญ. นันทนัช สงคราม 3.99
36 ด.ช. นพกร อิ้วอรุณ 3.98
37 ด.ช. สรรวัชญ์ ล้ีจนัทรากุล 3.98
38 ด.ช. ณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล 3.95
39 ด.ช. บวรวิชญ์ มหามิตร 3.94
40 ด.ช. สมาธิ เพียรธุรัตน์ 3.94
41 ด.ช. กฤตยชญ์ เช้ือศิริ 3.93
42 ด.ช. ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 3.93
43 ด.ญ. ปพิชญา จารุชัยนิวัฒน์ 3.93
44 ด.ญ. ปาณิสรา โพธิกุล 3.93
45 ด.ญ. สุปรียา ผลโคกสูง 3.93
46 ด.ช. อรรถฤทธิ กฤษดาธานนท์ 3.93
47 ด.ญ. ธารพระพร พิกุล 3.92
48 ด.ช. พชร พนาพิศาล 3.92
49 ด.ญ. พชรพร แพ่งนคร 3.91
50 ด.ญ. พิชญ์สินี กาญจนารักษ์ 3.91
51 ด.ญ. ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล 3.89
52 ด.ญ. วีร์สุดา ดอนพนัส 3.88
53 ด.ญ. ศิลัมพา ศรีวัฒนาสกุล 3.88
54 ด.ช. โชติพงษ์ วงศ์วุฒิเดชกร 3.87
55 ด.ญ. ฟ้าใส อ่ าธูป 3.86
56 ด.ช. เกษมสันต์ บันเทิงใจ 3.85
57 ด.ญ. รลัญรร เภาวะนิต 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 52 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ญ. กฤตมน สุริยจนัทร์ 4.00
2 ด.ช. กิตติพงศ์ อัสสะบ ารุงรัตน์ 4.00
3 ด.ญ. จณิณ์นิภา นฤปิติ 4.00
4 ด.ญ. ญภา ศิริจนิดากุล 4.00
5 ด.ญ. ญาณิศา จาวะนา 4.00
6 ด.ญ. ณภัทร วรพิเชฐ 4.00
7 ด.ญ. ณฤดี เธียรชูบุญ 4.00
8 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อุยามโฆษ 4.00
9 ด.ญ. ณัฐกานต์ บาลมงคล 4.00
10 ด.ช. ณัฐศรัณย์ โพธิยะราช 4.00
11 ด.ญ. ดลพร วรสุชีพ 4.00
12 ด.ช. ธวรรศ อินทรารักษ์สกุล 4.00
13 ด.ช. ธีทัต อัศวพิภพ 4.00
14 ด.ญ. นภสร ธรรมรักษ์ 4.00
15 ด.ญ. นิตา เลิศนิพนธ์นันธ์ุ 4.00
16 ด.ช. นิธิพัฒน์ ก้านแก้ว 4.00
17 ด.ช. ในปาย รัตนพงษ์ 4.00
18 ด.ญ. บุญญ์ญานุชฒ์ เตชบุญ 4.00
19 ด.ญ. บุณยาพร ศรีสุข 4.00
20 ด.ช. ปัณณ์ ศรีเจริญชัยกุล 4.00
21 ด.ญ. ปุณิกา ขจรไชยกูล 4.00
22 ด.ช. ปุลวิช กอวงษ์ 4.00
23 ด.ช. พงศกร โลหะศิริวัฒน์ 4.00
24 ด.ช. พรรษ ภัทรกุลวณิชย์ 4.00
25 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ศิริพงศ์วุฒิกร 4.00
26 ด.ญ. พาขวัญ สุขสม 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

27 ด.ญ. เฟลิเซีย ณัฐษณา บุทเชอร์ 4.00
28 ด.ญ. ภัคจริา ดัชนีย์ 4.00
29 ด.ญ. ภัทรมน ลดาวิจติรกุล 4.00
30 ด.ช. ภูธเนศร์ พันธ์ุเพิ่มพูล 4.00
31 ด.ช. มงคล บรรลุนารา 4.00
32 ด.ญ. รัญชน์ ลาร่า สมิตะลัมพะ 4.00
33 ด.ญ. ศศิภา บุญสุริยกิจจา 4.00
34 ด.ช. ศิวกร ชูช่อ 4.00
35 ด.ญ. ศุภิสรา ศรีเมือง 4.00
36 ด.ช. สุรสิทธ์ิ สิทธิสังข์ 4.00
37 ด.ญ. สุรีพร แก้วอ าไพ 4.00
38 ด.ช. อินทวิทย์ จนัทร์หอม 4.00
39 ด.ญ. นิตยกานต์ วงศ์วาศ 3.98
40 ด.ช. สธรรดร ณ บางช้าง 3.98
41 ด.ญ. สราวลี เนียมวงษ์ 3.98
42 ด.ช. กรวิชญ์ ปัญญาค าเลิศ 3.96
43 ด.ญ. ณิชาภา อธิบวรภัทร 3.96
44 ด.ญ. ภัทชา พฤกษะวัน 3.95
45 ด.ช. จริายุ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.94
46 ด.ญ. มนัสนันท์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 3.93
47 ด.ญ. เบญญา อังสพัทธ์ 3.90
48 ด.ญ. อรนภา ทองมอญ 3.90
49 ด.ญ. ชมทิศา แซ่อึ้ง 3.89
50 ด.ช. ธนพล สะโมสร 3.89
51 ด.ช. วริทธ์ิ พูลสวัสด์ิ 3.86
52 ด.ญ. จฬุาลักษณ์ กล่ินเกษร 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 61 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กฤษฎา แย้มศรวล 4.00

2 ด.ช. กฤษณะพงศ์ ราชโส 4.00

3 ด.ญ. กัลยรัตน์ นงค์พยัคฆ์ 4.00

4 ด.ญ. จรัิชญา ม่วงทิม 4.00

5 ด.ญ. ชนม์ชุดา สงวนนวน 4.00

6 ด.ช. ชนวิชญ์ ภู่พงศ์ 4.00

7 ด.ญ. ชนากานต์ สีปานมัน่ 4.00

8 ด.ช. ชวัลวิทย์ พุทธกุลอนันต์ 4.00

9 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อินทองแก้ว 4.00

10 ด.ช. ฐาดิษย์ กวีวรวุฒิ 4.00

11 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เสียงสังข์ 4.00

12 ด.ช. ธนวัตร แก้วจนัทร์ 4.00

13 ด.ญ. บุญญาภา อาศนะเสน 4.00

14 ด.ช. บุณยภัทร ศิริสินสุข 4.00

15 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ โอภาประกาสิต 4.00

16 ด.ช. ปพน ชลวิสุทธ์ิ 4.00

17 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ทรงสอาด 4.00

18 ด.ญ. ปภิชญา ทองประสม 4.00

19 ด.ญ. ปัณญกร คงใหม่ 4.00

20 ด.ญ. ปาณขวัญ รณะนันทน์ 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)

21 ด.ช. พงศ์พิสุทธ์ิ โตวิวัฒน์ 4.00

22 ด.ญ. พนิตพร ขานดา 4.00

23 ด.ญ. พนิตา มังคะเล 4.00

24 ด.ญ. พศิกา พึ่งรัศมี 4.00

25 ด.ญ. พาขวัญ พุทธคุณ 4.00

26 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ชาญวาณิช 4.00

27 ด.ญ. รมิดา เน้ือนวลสุวรรณ 4.00

28 ด.ญ. วรรณรดา อินทรปัญญา 4.00

29 ด.ญ. วรวลัญช์ ศรีตุลารักษ์ 4.00

30 ด.ช. วิทย์ ชาครานนท์ 4.00

31 ด.ญ. วิไลลักษณ์ โฉมทอง 4.00

32 ด.ญ. วีรยา แซ่โซว 4.00

33 ด.ญ. สุชัญญา แควน้อย 4.00

34 ด.ญ. สุณัฐชา กุละพัฒน์ 4.00

35 ด.ญ. อธิดา เจริญบัณฑิต 4.00

36 ด.ญ. อนัญญา อักษรนุกิจ 4.00

37 ด.ญ. อริสรา เหน่ียงแจม่ 4.00

38 ด.ช. นวิน สุเมธกิจการ 3.98

39 ด.ช. ปุณณ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 3.97

40 ด.ช. เมธัส สถิระพจน์ 3.97

41 ด.ช. สิรวิชญ์ อิทธิชัยศรี 3.97
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)
42 ด.ช. ชยุต พฤกษาสิทธ์ิ 3.96

43 ด.ช. พิรัชย์ อัศวกาญจน์ 3.96

44 ด.ช. อติชาติ มงคลนาวิน 3.96

45 ด.ช. อัยชัช จนัทร์ขจร 3.96

46 ด.ญ. จฑุามาศ เพ็งกระจา่ง 3.95

47 ด.ช. ภาวิต สันติวงศ์ 3.95

48 ด.ญ. ณัชชา ศรีจนับุญ 3.94

49 ด.ญ. อัญชิสา ทรัพย์สง่า 3.94

50 ด.ช. กล้า จาตุรจนิดา 3.93

51 ด.ช. ธนภัทร รักสุข 3.93

52 ด.ญ. โยษิตา วัฒนะพงศกร 3.93

53 ด.ญ. ปทิตตา จฬุาพันธ์ุ 3.92

54 ด.ญ. ปารมิตา นามสุบิน 3.91

55 ด.ญ. นิติพร ศรีรี 3.90

56 ด.ช. สุรวุฒิ เอี่ยมจรัส 3.90

57 ด.ญ. จรินันท์ เนียมวงษ์ 3.89

58 ด.ช. วนา แสงสายัณห์ 3.89

59 ด.ญ. หมัน้เกล้า บุษมาโร 3.89

60 ด.ญ. ญดา เสรีพงศ์ 3.88

61 ด.ญ. ณัฐศิณีย์ โพธิยะราช 3.86
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 71 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย 4.00
2 ด.ญ. จญา พิมพ์ขาวข า 4.00
3 ด.ญ. จงัคนิภา ฉัตรศิริเวช 4.00
4 ด.ช. จติิวัฒน์ เล็กประทุม 4.00
5 ด.ญ. ชุติกานต์ เสนจนัทร์ฒิไชย 4.00
6 ด.ญ. ฐิวรินท์ สุดใจประภารัตน์ 4.00
7 ด.ญ. ณกุลกานต์ เหล็กเพ็ชร 4.00
8 ด.ญ. ณฐิตา คณาวัฒนไชย 4.00
9 ด.ญ. ณภัทร อิสีประดิฐ 4.00
10 ด.ช. ณรัณ ด ารงค์ศรี 4.00
11 ด.ญ. ณิชกมล เสือโรจน์ 4.00
12 ด.ช. ธนกร สมพรพิสุทธ์ิ 4.00
13 ด.ญ. ธมลวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร 4.00
14 ด.ช. ธฤต ภู่พงศ์ 4.00
15 ด.ช. ธิปก บวรรัตนารักษ์ 4.00
16 ด.ช. ธีรัตม์ นิคโคลัส ล้ิม 4.00
17 ด.ญ. ธีรินทร์ สุวรรณระดา 4.00
18 ด.ญ. นฤสรณ์ ปัญญาค าเลิศ 4.00
19 ด.ญ นลานี ประไพรักษ์สิทธ์ิ 4.00
20 ด.ญ. นลินา จนัศิษย์ยานนท์ 4.00
21 ด.ช. นิสสรณ์ พุทธกุลอนันต์ 4.00
22 ด.ญ. ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ 4.00
23 ด.ญ. ปัณพิชญา กิตติศุภกร 4.00
24 ด.ญ. พลอยตะวัน โชติเสน 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)

25 ด.ญ. พิชชาภา กิจถาวรรัตน์ 4.00

26 ด.ญ. พิม พงษ์พิบูลย์ 4.00

27 ด.ญ. พิมพ์ภัสรา โตวิวัฒน์ 4.00

28 ด.ญ. พุทธิภา ศชา เสรีภาพ 4.00

29 ด.ญ. เพชราภรณ์ กิจจรัสอนันต์ 4.00

30 ด.ช. ภัคพล อ าพันศรี 4.00

31 ด.ญ. รยาพร เตชะอ านาจ 4.00

32 ด.ญ. สุกฤตา ปิ่นงาม 4.00

33 ด.ญ. อิสรีย์ ศิริจนิดากุล 4.00

34 ด.ช. ก้องภพ ประสมแสง 3.99

35 ด.ช. ณพล ต้ังตรงไพโรจน์ 3.99

36 ด.ช. วัฒนธร ชาวพรหม 3.99

37 ด.ช. สิรภพ พัฒนะอรุณ 3.99

38 ด.ญ. อลิน เมธเศรษฐ 3.99

39 ด.ช. ปารย์ วัฒนเบญจโสภา 3.98

40 ด.ช. สรวิศ พัฒนะอรุณ 3.97

41 ด.ช. ชยุต อินดีค า 3.96

42 ด.ญ. เพียงพัชร กิจหิรัญวงศ์ 3.96

43 ด.ญ. ญาณิสา รุ่งเรือง 3.95

44 ด.ช. ภูมิภัทร กาทอง 3.95

45 ด.ญ. ศิรประภา ชอบธรรม 3.95

46 ด.ญ. จณิณพัต จารุชัยนิวัฒน์ 3.94

47 ด.ญ. ศุภัสรา เลิศพิริยพงศ์ 3.94

48 ด.ญ. พรไพลิน เธียรชูบุญ 3.93
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)

49 ด.ช. กิตติธัช เท่ียงหนู 3.92

50 ด.ญ. ธารณิชา ธนกิจเจริญพัฒน์ 3.92

51 ด.ญ. กิตตินันท์ กาญจโน 3.91

52 ด.ช. ธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ 3.91

53 ด.ญ. นัชชา จนัทร์ดวง 3.91

54 ด.ช. นิพพัชน์ สุขศิลป์ 3.91

55 ด.ญ. นรมน บุญเลิศ 3.90

56 ด.ช. นวคุณ บัณฑิตกิตติสกุล 3.90

57 ด.ช. รวิพล มณฑาทิพย์ 3.90

58 ด.ช. วสุธา สุขกระสานติ 3.89

59 ด.ญ. สุภธิดา สิทธิชาญคุณะ 3.89

60 ด.ญ. วัลย์นิมิต สนิทนวล 3.88

61 ด.ช. ต้นสน เติมรุ่งเรืองเลิศ 3.87

62 ด.ญ. นภนภัส สงศรี 3.87

63 ด.ช. พีรพัฒน์ สุพุทธิธาดา 3.87

64 ด.ช. พศุตม์ สุริยสมบูรณ์ 3.86

65 ด.ช. พิจกัษณ์ เกียรติกิตติคุณ 3.85

66 ด.ช. ภคิน แสงสร้อย 3.82

67 ด.ช. ชโนตม์ สรรพศรี 3.81

68 ด.ญ. แพรวา จนัทร์ทัศ 3.80

69 ด.ช. นัทธพงศ์ ทิพวัง 3.79

70 ด.ญ. ปภาพินท์ ชุติมาโชติ 3.78

71 ด.ช. อภิลักษณ์ อุดง 3.78
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 54 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กุลบุตร ปัญญา 4.00
2 ด.ญ. จกัรยา ฉัตรศิริเวช 4.00
3 ด.ญ. ณัฎฐิกา กฤษดาธานนท์ 4.00
4 ด.ญ. ณัฐกมล พันธุวดีธร 4.00
5 ด.ช. ธนเดช อ่วมอิ่มพืช 4.00
6 ด.ญ. ธนพร ช่วงนาค 4.00
7 ด.ญ. ธริชา สุธีวงศ์ 4.00
8 ด.ญ. นันท์ทิญาส์ุ ธนาศุภวัฒน์ 4.00
9 ด.ญ. นุชดา โชติพานิช 4.00
10 ด.ญ. ปวริศา ปราบนอก 4.00
11 ด.ญ. ปุณณาสา เลาหบุญญานุกูล 4.00
12 ด.ญ. ภัณฑิลา เพชรประเสริฐ 4.00
13 ด.ญ ภัทรนันท์ พ่วงพูล 4.00
14 ด.ญ. รินรดี อัสสะบ ารุงรัตน์ 4.00
15 ด.ญ. วรันธร พิกุลกานตเลิศ 4.00
16 ด.ญ. เวอร์จเินีย มนัสปิยะ 4.00
17 ด.ญ. ศิริกร พรสรรค์ศิริกุล 4.00
18 ด.ช. สรวิชญ์ ขานดา 4.00
19 ด.ญ. สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ 4.00
20 ด.ญ. สุชญา บุญเสริม 4.00
21 ด.ญ. อุบลวรรณ ปิ่นทองพันธ์ุ 4.00
22 ด.ช. ชนน นิติวัฒนานนท์ 3.99
23 ด.ญ. ณัฐชา ย่ิงศักด์ิมงคล 3.99
24 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ศรีอุฬารพงศ์ 3.99
25 ด.ญ. ศุภานัน ชูช่อ 3.97
26 ด.ช. ธัญญ์ พานิชอัตรา 3.96
27 ด.ช. นนทวัฒน์ สังวงค์ 3.96
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 (ต่อ)

28 ด.ญ. วริษฐา ศรีเหน่ียง 3.96
29 ด.ญ. อภิชญา วิบูลย์จนัทร์ 3.96
30 ด.ญ. อมารัตน์ กระจา่งรัตน์ 3.96
31 ด.ญ. บัณฑิตา สามงามน่ิม 3.95
32 ด.ช. ภูมิธรรม อ าพลพงษ์ 3.95
33 ด.ญ. วรรณงาม ย้ิมประเสริฐ 3.95
34 ด.ญ. สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา 3.95
35 ด.ช. ภวัต สันติวงศ์ 3.94
36 ด.ช. ธรรศ สินธวานุรักษ์ 3.92
37 ด.ญ. ภูรดา พฤกษะวัน 3.92
38 ด.ญ. รัตนาวดี กาญจนเพ็ญ 3.92
39 ด.ช. จริย ธเนศวร 3.91
40 ด.ญ. ธนพร กุราราช 3.90
41 ด.ญ. พิมพ์อักษร ภูครองนาค 3.90
42 ด.ญ. วิชญาดา นุชนวล 3.90
43 ด.ญ. อลิศาเบสท์ พะเนียงทอง 3.90
44 ด.ญ. บัณฑิตา พุธขุนทด 3.87
45 ด.ช. ก้องภพ สังขดิษฐ์ 3.86
46 ด.ช. ชนะพงษ์ รุ่งเรือง 3.86
47 ด.ช. ชนัดพล สารชวนะกิจ 3.86
48 ด.ญ. วาทิตยา ท่ีส าราญ 3.86
49 ด.ช. ปรินทร์ ศรีเจริญชัย 3.84
50 ด.ช. ณัฐวุฒิ โสสุ่ย 3.82
51 ด.ญ. พนิดา อิ่มเอม 3.80
52 ด.ญ. วัลลภา ชะนอบรัมย์ 3.80
53 ด.ช. พิทวัท โกมลภิส 3.79
54 ด.ญ. จดิาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.76
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 41 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ญ. ชลณิชา ธนวิริยะกุล 4.00

2 ด.ญ ณัชชา ชัยชนะวงศาโรจน์ 4.00

3 ด.ญ. ปิ่นประภา ราชพิบูลย์ 4.00

4 ด.ญ. ปุญญฉัตร์ งามโรจนวณิชย์ 4.00

5 ด.ญ. พรนภัส ทินกรวงศ์ 4.00

6 ด.ญ. ภัทรมน เทพมงคล 4.00

7 ด.ญ. ภาณุชนาฏ เทพทอง 4.00

8 ด.ญ ภิญญาพัชญ์ บุญธรรม 4.00

9 ด.ญ. เภตรา พงษ์สุทธิรักษ์ 4.00

10 ด.ญ. โภคาธิดา วชิรโภคเจริญ 4.00

11 ด.ช. วรปฏิพล เจตจ านงนุช 4.00

12 ด.ญ. อภิศิริ ทองประสม 4.00

13 ด.ญ. ปัญญฎา อมีเลีย เสรีภาพ 3.96

14 ด.ญ. พลอยพรรณ สุทธิรัตน์ 3.96

15 ด.ญ. หทัยธนิต ธงทอง 3.96

16 ด.ญ. นรกมล อริยกานนท์ 3.95

17 ด.ญ. นลินรัตน์ วิไลรัตน์ 3.95

18 ด.ญ. บุณณ์ณิสาฒ์ เตชบุญ 3.95

19 ด.ญ. ภูษณิศา บูรณวนิช 3.95

20 ด.ญ. แพมเมล่า พนิดา วิชิรมาลา 3.94
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ)

21 ด.ช. ณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 3.92

22 ด.ญ. รินลดา วิมลเก็จ 3.92

23 ด.ญ. พรรษชล ชาวหา 3.91

24 ด.ช. ภูชิต ไชยชิต 3.91

25 ด.ญ. สุนิสา สุดารักษ์ 3.91

26 ด.ญ. จฑุาทิพย์ สังข์สม 3.90

27 ด.ญ. ณัฐธิดา โปร่งสละ 3.90

28 ด.ญ. พิชญนัทธ์ รัตนคุณศาสตร์ 3.90

29 ด.ช. วงศธร กมลสัลย์ 3.90

30 ด.ช. ธนภูมิ วัฒนวิจติรกุล 3.88

31 ด.ญ. มณีกาญจน์ วงษ์ศิลา 3.88

32 ด.ญ. ศิวปรียา ชุ่มเมืองเย็น 3.86

33 ด.ญ. วรนันท์ จนัทร์ฟัก 3.85

34 ด.ญ. วานิสา พนาพิศาล 3.85

35 ด.ญ. นนทิชา บึกขุนทด 3.84

36 ด.ญ. ณัฐณิชา ณ น่าน 3.81

37 ด.ช. ธณดล ภาคีสุข 3.81

38 ด.ญ. ภัคจริา จนัทร์เอี่ยม 3.80

39 ด.ช. กวิน จนัศิษย์ยานนท์ 3.78

40 ด.ช. พงศ์ภัสร์ โตวิวัฒน์ 3.76

41 ด.ช. จกักาย จนัทาภากุล 3.75
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 37 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท

1 ด.ช. ธงทอง ธงทอง 4.00

2 ด.ญ. นภัสสร วงษ์วิริยะ 3.99

3 ด.ญ. นัฏชพร คงมณี 3.99

4 ด.ญ. นพรรณ พิมพ์ขาวข า 3.97

5 ด.ญ. รเชล พะเนียงทอง 3.97

6 ด.ญ. ขวัญศุภณัฐ บรรลุนารา 3.95

7 ด.ญ. ใจพิจติร อภิชาตกุล 3.95

8 ด.ญ. ณชล อังคนาพร 3.95

9 ด.ช. ณัฐชนน พันธุวดีธร 3.95

10 ด.ญ. ภาวินี อิ่มบุญตา 3.94

11 ด.ญ. มณฑิรา จนัทะวงค์ 3.94

12 ด.ช. เสฏฐนันท์ จาวะนา 3.92

13 ด.ญ. ต้นตะวัน ตันติเวชกุล 3.90

14 ด.ญ. นวพร ปล้ืมคิด 3.90

15 ด.ช. ปัฐน์ สุตันไชยนนท์ 3.90

16 ด.ช. ธรรม ชัยพิพัฒน์ 3.89

17 ด.ญ. จรัิชญา ทรวดทรง 3.87

18 ด.ญ. นราภัทร มงคลสินธ์ุ 3.86
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 1 (ต่อ)

19 ด.ญ. เฉลิมรมัย เปาอินทร์ 3.85

20 ด.ญ. ณัฐวรา เหล็กกล้า 3.85

21 ด.ช. อังคาร ธัญญเจริญ 3.83

22 ด.ญ. พริม บุษราตระกูล 3.81

23 ด.ญ. ทิพยฉัตร ไชยยงยศ 3.79

24 ด.ญ. ต้นน้ า เติมรุ่งเรืองเลิศ 3.77

25 ด.ญ. ชนากานต์ สีปานมัน่ 3.75

26 ด.ญ. เกวลิน คนฉลาด 3.73

27 ด.ช. ญาณพงศ์ เสนจนัทร์ฒิไชย 3.73

28 ด.ญ. ลลิดา ศรีเจริญชัย 3.73

29 ด.ญ. ณัฐติยา จ าปาดิบ 3.72

30 ด.ช. ณัฏฐสิทธ์ิ เพ็ญศรี 3.70

31 ด.ช. อธิศ เจริญรมย์ 3.66

32 ด.ช. ภูรินทร์ เพ็ชรดาชัย 3.65

33 ด.ญ. วิลาวัณย์ ค าสอนพันธ์ุ 3.65

34 ด.ช. ณัฏฐศักด์ิ เพ็ญศรี 3.61

35 ด.ช. นรภัทร อุดมสันติสุข 3.59

36 ด.ช. ธัญ เกษตรานันท์ 3.54

37 ด.ช. อริยะ บุญศรี 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 45 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท

1 ด.ญ. ปรีชญา หมอกมืด 4.00

2 ด.ช. วรท โชติเลอศักด์ิ 4.00

3 ด.ญ. วิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกุล 4.00

4 ด.ญ. ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ 3.99

5 ด.ญ. นภสร ตรียะประเสริฐ 3.98

6 ด.ญ. ณิชกานต์ คงมณี 3.97

7 ด.ช. ปณต นุชประยูร 3.97

8 ด.ญ. มัชฌิมา สมิทธากร 3.96

9 ด.ช. ภัทร โกมลภิส 3.93

10 ด.ญ. รวิพร เข็มศรี 3.92

11 ด.ช. วสุ นิติวัฒนานนท์ 3.91

12 ด.ช. ธัชนน ตันธีระพลชัย 3.90

13 ด.ญ. นภัสวรรณ ปู่จนัทร์ 3.89

14 ด.ช. กานต์ธีร์ ศรียุทธศักด์ิ 3.88

15 ด.ญ. เจนณิสา บินทปัญญา 3.88

16 ด.ญ. ณิชา พัฒโนทัย 3.88

17 ด.ญ. รวิภา เข็มศรี 3.87

18 ด.ญ. เขมทิพา ทองเจริญ 3.85

19 ด.ญ. พิจาริน โกษาคาร 3.84

20 ด.ช. ภรัณยู ล้ีมิง่สวัสด์ิ 3.84

21 ด.ญ. ณัฐรวี งามประเสริฐสิทธ์ิ 3.82

22 ด.ช. สุรพิชญ์ พรหมขุนทอง 3.81
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

23 น.ส. สุภาวรรณ สะโมสร 3.79

24 ด.ช. สุมนัส ชะนะมา 3.79

25 ด.ญ. อนุตตรีย์ กองค า 3.77

26 ด.ญ. ฟ้าใหม่ ขัติยะ 3.73

27 ด.ช. ธนภณ ทองร่มโพธ์ิ 3.72

28 ด.ญ. วิชยา แก้วศรีจนัทร์ 3.70

29 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เพลิดพราว 3.67

30 ด.ช. เตชนท์ ต้ังปณิธานสุข 3.67

31 ด.ช. พศวีร์ พึ่งรัศมี 3.66

32 ด.ญ. จรัิสยา จนัทร์อ้น 3.65

33 ด.ช. เขษมศักด์ิ คติวงศ์ธาดา 3.63

34 ด.ญ. กัญญพัชร ชาญวาณิช 3.62

35 ด.ช. ภาณุวัชร สัพพะเลข 3.62

36 ด.ญ. อภิชญา เกิดสุข 3.62

37 ด.ช. เจษณ จนัทาภากุล 3.60

38 ด.ญ. ปัณณิสรา กิตติศุภกร 3.60

39 ด.ญ. มณฑาทิพย์ ภิภักกิจ 3.60

40 ด.ญ. ปรญา เวปุลานนท์ 3.59

41 ด.ญ. สุฑาวรรณ สะโมสร 3.59

42 ด.ญ. พริมา รอดโพธ์ิทอง 3.57

43 ด.ช. ธรรศธรณ์ ชลวิสุทธ์ิ 3.56

44 ด.ญ. นิชดา สมดี 3.56

45 ด.ช. นรภัทร ใจซ่ือ 3.53
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 31 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท

1
น.ส. ณิชกานต์ ปฐมมงคลกุล 4.00

2
น.ส. ศันสนีย์ พรรคประพันธ์ 4.00

3
นาย ธนิน ภิริยะกากูล 3.99

4
ด.ญ. มัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ 3.99

5
ด.ญ. จรีภัทร กาญจนาคาร 3.98

6
ด.ช. ชวิน บุญปราโมทย์ 3.98

7
นาย ชัยมงคล ปานเพิ้ง 3.98

8
ด.ช. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 3.96

9
นาย อนิรุต กล่ าอุบล 3.96

10
ด.ญ. มีเลณี สุตัณฑวิบูลย์ 3.95

11
นาย อานันท์ เมธเศรษฐ 3.95

12
นาย พศุตม์ เจริญพรวัฒนา 3.94

13
ด.ญ. ภูริสา ด ารงค์ศักด์ิกุล 3.94

14
น.ส. อัยรดา เจสละ 3.93

15
ด.ช. ฐิติวัฒน์ พัวจนิดาเนตร 3.92
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)

16 น.ส. โศภิษฐ์ ก้าวกสิกรรม 3.90

17 นาย สุรวิช สัพพะเลข 3.89

18 ด.ช. ถิรวัฒน์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 3.88

19 น.ส. ภคพร ศรีวรนาถ 3.87

20 ด.ญ. ศุพิชญา นิยมธรรม 3.77

21 ด.ช. ภูรี ญาณวัฒน์ 3.76

22 น.ส. กฤษณา ยวงเงิน 3.71

23 ด.ญ. ธนัชชา พูลสมบัติ 3.71

24 ด.ช. วิศิษฎ์ คีตาชีวะ 3.70

25 น.ส. เมษิณี ชีวินศิริวัฒน์ 3.67

26 นาย ฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ 3.66

27 ด.ญ. ศุภกานต์ กุลสถิตพร 3.66

28 น.ส. อติภา ฮวดศรี 3.66

29 ด.ญ. ณัฐณิชา อิสระวาณิชย์ 3.60

30 ด.ช. พีรวัส พันธ์มีเกียรติ 3.59

31 ด.ช. สุวิจกัขณ์ เอมจติต์ 3.53
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 38 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. ญาณิศา กุลกีรติยุต 4.00

2 นาย ทิวัตถ์ วงศ์เกษมจติต์ 4.00

3 น.ส. พินทุอร เจิ่งประภากร 4.00

4 นาย วรัญญ์ โชติเลอศักด์ิ 4.00

5 น.ส. ปาณิศา ย่ิงศักด์ิมงคล 3.99

6 นาย รัฐ ชัยพิพัฒน์ 3.98

7 น.ส. มนต์ชาดา สุขหร่อง 3.97

8 น.ส. วานิสสา มานะทัต 3.97

9 น.ส. อิสรีย์ สุรัชวรางกรณ์ 3.97

10 น.ส. ชนัญญา สว่างคง 3.96

11 น.ส. นลินี ชัยยะ 3.96

12 นาย ภูริเดช ภูมินาถ 3.96

13 น.ส. สาธินี ศุภปีติพร 3.96

14 น.ส. ณัฐชา จนัทร์ประภาพ 3.95

15 น.ส. กันต์กนิษฐ์ วิษณุวงศ์ 3.94

16 น.ส. ธนัชพร สามงามน่ิม 3.94

17 นาย ปฏิภาณ ดวงดี 3.94

18 น.ส. สิดารัศมิ์ ชิโนกุล 3.91

19 ด.ญ. ทยนันท์ ณ สงขลา 3.90
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)

20 นาย ปารณัท อุดมสันติสุข 3.88

21 น.ส. พิชญาณิน เผือกผ่อง 3.87

22 น.ส. วริยา ต้ังปณิธานสุข 3.84

23 น.ส. นรมณ ดลมหัทธนะกิตต์ิ 3.83

24 น.ส. โสภาคย์ คงถวิล 3.82

25 น.ส. ณัฐนิชา พจนกิตติสิทธ์ิ 3.79

26 น.ส. ศลิษา พงษ์ธนานิกร 3.77

27 น.ส. อุบลรัตน์ ค าโสภา 3.77

28 น.ส. ธรวรัน กันฉาย 3.74

29 น.ส. มัลลิกา สดสายทอง 3.73

30 นาย ปณิธย์ วัฒนาอาษากิจ 3.69

31 นาย พิชญ์ ข าวิจติร์ 3.69

32 นาย วรเมธ โกศัลวัฒน์ 3.64

33 น.ส. มนัสนันท์ นันทนาดิศัย 3.61

34 น.ส. สุชาดา ดีโชติช่วง 3.61

35 น.ส. สิริภัทร นพนิตย์ 3.60

36 น.ส. พรพรหม เหลืองทวีผล 3.54

37 น.ส. จรีุรัตน์ ศรีเขื่อนแก้ว 3.52

38 น.ส. อรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 35 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. ชัชชญา บุญญาธิการ 4.00

2 น.ส. อาคิรา ชุปวา 4.00

3 นาย ธีร์ เชาว์ปรีชา 3.99

4 น.ส. กนิษฐา ทีฆพุฒิ 3.97

5 น.ส. ณนันท์ พานิชอัตรา 3.97

6 นาย พงศ์ภัทร วนานุกูล 3.97

7 นาย นราวิชญ์ ใจซ่ือ 3.96

8 น.ส. นันทพร ตงสาลี 3.96

9 นาย ปณายุ คีลาวัฒน์ 3.94

10 น.ส. ศุภัสชา บังเกิด 3.93

11 นาย ศรัณย์ สงวนรังศิริกุล 3.91

12 น.ส. ชุติรัตน์ คล้ายหนองสรวง 3.88

13 น.ส. วณัชยา ยืนยง 3.88

14 น.ส. ตีรณา กิจสนาโยธิน 3.87

15 นาย เกษมสันต์ ทีฆพุฒิ 3.86

16 น.ส. เภตรา หลักทอง 3.84
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 5 (ต่อ)

17 น.ส. พัชรพร ประทักษากุล 3.83

18 น.ส. สรณีย์ ชูย่ิงสกุลทิพย์ 3.83

19 น.ส. จฑุารัตน์ สว่างกิจ 3.81

20 น.ส. พุทธมาศ ผิวล่อง 3.81

21 น.ส. ฐิติรัตน์ เหลืองลออ 3.80

22 น.ส. ธนภรณ์ ล้ิมเทียมเจริญ 3.77

23 นาย กานต์ ศรียุทธศักด์ิ 3.76

24 น.ส. ภัทรนันท์ ธนศิลป์ 3.72

25 น.ส. ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ 3.72

26 น.ส. ภรัณยา สันต์ธนะวาณิช 3.69

27 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญศิริ 3.68

28 นาย ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์ 3.68

29 น.ส. สุทัตตา ชาวันดี 3.67

30 นาย ฐิติภูมิ พัวจนิดาเนตร 3.66

31 น.ส. มนัสดา ปานพรม 3.64

32 นาย ทัตพงศ์ เสนจนัทร์ฒิไชย 3.62

33 ด.ช. ฉัตรถากุล ปัญญา 3.60

34 นาย ศิวกรณ์ กุลกีรติยุต 3.58

35 น.ส. อชิรญา เอกษมานนท์ 3.55
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 32 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 นาย ชานน ธนิตกุล 4.00

2 น.ส. ณิชา ต้ังวรชัย 4.00

3 น.ส. นันทกาญจน์ สุทธิบุณยพันธ์ 4.00

4 น.ส. วริศรา จติต์วราวงษ์ 4.00

5 น.ส. ศศธร ติงศภัทิย์ 4.00

6 น.ส. ปัญญาดา แม้นศรีพัฒนกุล 3.98

7 น.ส. นภสร วิษณุวงศ์ 3.97

8 น.ส. ภามาศ วณิกกุล 3.97

9 น.ส. อิสรีย์ ปู่จนัทร์ 3.97

10 น.ส. กนกภัสสร บุญดีกุล 3.95

11 น.ส. ปภาดา ส่งไพศาล 3.95

12 นาย จติรภณ รักธรรมหรรษา 3.84

13 น.ส. ชัชชญา ช านาญมนต์ 3.84

14 น.ส. วิไลวรรณ โพธาราม 3.84

15 น.ส. ณัฐชยา อานนท์กิจพานิช 3.83

16 น.ส. ปริชญา เอียดแก้ว 3.81
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ)

17 นาย ปิยพัทธ์ เรืองตระกูล 3.81

18 นาย ธีริทธ์ิ ทันตศุภารักษ์ 3.79

19 น.ส. ธมนวรรณ ดวงดี 3.78

20 นาย ธนายุต เปรมปราโมทย์ 3.77

21 น.ส. ภัทรภร วัฒนกุลชาติ 3.76

22 น.ส. ณฉัตร สกุลบ ารุงศิลป์ 3.68

23 น.ส. พิมพ์ลักษมี ชมพูวีรกุล 3.68

24 น.ส. ธีรวดี นิลวิเชียร แสงบุญส่ง 3.66

25 น.ส. บุษกร ศรีไทย 3.66

26 น.ส. ศิริลักษณ์ จสิูงห์ 3.65

27 ด.ช. ธีรุตม์ ทันตศุภารักษ์ 3.59

28 น.ส. พรทิพา พึ่งผล 3.57

29 น.ส. มณฑิตา กรอกกลาง 3.56

30 ด.ญ. สิโรชา พงษ์ขวาน้อย 3.56

31 น.ส. ศิรดา ฉายสุวรรณ 3.54

32 น.ส. วริศรา พวงสุวรรณ 3.53
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 1 จ ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นาย สิทธิโชค สีปานหมัน่ 3.03

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 2 จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นาย สหกรณ์ โชติเสน 3.78

2 นาย ภาณุพงษ์ โชติไพบูลย์พันธ์ุ 3.40

3 น.ส. สุภาภรณ์ อนุสนธิ 3.05

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 3 จ ำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นาย ณัฐวุฒิ อ่วมจนิดา 3.81

2 นาย สุรลักษณ์ จนัทร์เอี่ยม 3.68

3 นาย พศวัต ใจกว้าง 3.62

4 นาย ชาคริต ฤทธิเนียม 3.31

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงปีที ่1 จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000.- บำท

1 น.ส. กฤติยา จริงจติร 3.44

2 นาย ศิวพล สิทธิพล 3.16

3 น.ส. ยุวดี แจง้ดี 3.04

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงปีที ่2 จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000.- บำท

1 นาย อรรถวุฒิ นัยนิตย์ 3.84

2 น.ส. จริยา หนูแป้นน้อย 3.45

3 นาย สุทธิวา สิทธิสังข์ 3.23
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี จ ำนวน 85 ทุน ๆ ละ 3,500.- บำท

1 น.ส. จามจรีุ จลุเชาว์ 4.00
2 น.ส. ชวิศา มงคลเทศ 4.00
3 นาย ณัฐนนท์ พรชัยสกุลดี 4.00
4 น.ส. วรญาณี ธรรมธร 4.00
5 น.ส. ธนพร เดชาวิชิตเลิศ 3.99
6 นาย นิพิฐ เจริญงาม 3.97
7 น.ส. ปัณณพร ตรีนวรัตน์ 3.96
8 น.ส. กมลพร อ่วมเพ็ง 3.94
9 นาย ชยพล จงัศิริพรปกรณ์ 3.89
10 นาย ชวธัช ธนูสิงห์ 3.88
11 น.ส. ภัทรนฤน พินิจภูวดล 3.88
12 น.ส. ขวัญชนก รุจพิร 3.86
13 น.ส. นิชา โตควณิชย์ 3.85
14 น.ส. วิทิตา มัลลิกะมาส 3.84
15 นาย ชยภัทร ส่งไพศาล 3.83
16 น.ส. จรัิชญา บุญดีกุล 3.82
17 น.ส. ธัญชนก สุวกูล 3.79
18 น.ส. ธิดารัตน์ ฉัตรแก้วสุวรรณ์ 3.78
19 น.ส. พิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ 3.78
20 น.ส. อลิสา วุฒิคะโร 3.78
21 น.ส. ชนม์นิภา ช่ังใจ 3.76
22 นาย จริะภัทร ว่องวัฒนวิกรม 3.72
23 น.ส. ชลลดา ช านัญมนูญธรรม 3.72
24 นาย ธาวิน ไล้ทอง 3.71
25 นาย รชพล อัคควัฒน์ 3.71
26 น.ส. กิตติกา อร่ามรัตนพันธ์ุ 3.70
27 น.ส. ณัฐณิชา ปรีชา 3.70
28 นาย พีรวัฒน์ นาวีเจริญ 3.70
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)

29 น.ส. รัตน์สุดา ทองรวย 3.69
30 นาย ณัฐธรรม จริะเกียรต์ิ 3.68
31 น.ส. กรกนก คงปรีพันธ์ุ 3.67
32 น.ส. ชญาดา โกศิยะกุล 3.67
33 น.ส. ระวีวรรณ ศิริพูล 3.67
34 น.ส. ปาจารีย์ สิโรตมรัตน์ 3.66
35 นาย ภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ 3.65
36 น.ส. พชรณัฏฐ์ โลหะพืชน์ 3.62
37 น.ส. วรรณนิภา อุ่นแก้ว 3.62
38 น.ส. พิมพ์สิริ ต้ังยืนยง 3.61
39 น.ส. ฉัตรชนก เดชะวงศ์สุวรรณ 3.60
40 น.ส. อภิชญา ตันนิรันดร 3.60
41 นาย ภูมิ อัครจนิดานนท์ 3.59
42 น.ส. นพลักษณ์ ฉัตรทองเจริญ 3.58
43 น.ส. สิริกร ชลวานิช 3.58
44 นาย ธนกฤต ฮวดศรี 3.57
45 น.ส. กานต์เกตุ วิวัฒน์เวคิน 3.56
46 น.ส. กานต์ธีรา เมฆเกรียงไกร 3.56
47 น.ส. สินีธร บุญญาธิการ 3.56
48 น.ส. พงษ์ลดา ทิพย์อ ามาตย์ 3.55
49 น.ส. จรัสวิภา โพธิวัตถุธรรม 3.54
50 นาย ธนเดช แก้วเสียง 3.54
51 นาย พินิติ ชมสวัสด์ิ 3.54
52 น.ส. สิทธินันท์ ชวาลภาฤทธ์ิ 3.54
53 นาย ชวัลวิทย์ นิธินันท์นฤมิต 3.53
54 น.ส. บูรณา วิวัฒนานุกูล 3.50
55 นาย ปิยพัฒน์ ประคองวงษ์ 3.50
56 น.ส. ปุณยาภรณ์ พูลวิชา 3.50
57 นาย ภากร ธนศรีวนิชชัย 3.50
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58 น.ส. วีรวัณณ์ ธีระเรืองไชยศรี 3.50
59 นาย ธีรุตม์ โฆษิตานนท์ 3.49
60 น.ส. นภสร อิ่มบุญตา 3.49
61 น.ส. มุทิตา สุรกิจบวร 3.49
62 นาย ธีรภัทร อุวรรณโณ 3.48
63 น.ส. กวีณา อยู่เงิน 3.44
64 น.ส. นนทกร ลิขิตวิทยาวุฒิ 3.44
65 น.ส. ปวีร์รัตน์ ศิริยทรัพย์ 3.44
66 น.ส. สุวิชญา กษีรสกุล 3.42
67 นาย สิทธิโชติ เชษฐสิงห์ 3.40
68 นาย อนิวรรต เบอรพันธ์ุ 3.40
69 น.ส. กรชนก นภามรกต 3.38
70 นาย กิตติศักด์ิ จนัทร์นิเวศน์ 3.38
71 น.ส. ชนนิสา พลพืชน์ 3.38
72 นาย คงมนัส ยาวะประภาษ 3.37
73 นาย รัชตะ ทองรวย 3.37
74 นาย ถิรวัฒน์ ศรีกระหนก 3.33
75 น.ส. ปิยพร โพธ์ิประสิทธ์ิ 3.33
76 น.ส. พริมา ไพบูลย์พุฒิพงศ์ 3.33
77 นาย ชนาธิป ทองยงค์ 3.31
78 น.ส. แพรวา ไพบูลย์พุฒิพงศ์ 3.31
79 นาย ปริเยศ กัมทรทิพย์ 3.30
80 น.ส. ศิรดา ต้ังปณิธานสุข 3.28
81 น.ส. ณภัทร ว่องวัฒนวิกรม 3.27
82 น.ส. วิรัลพัชร แม้นสมุทร 3.26
83 น.ส. จรรยามาศ สรวิสูตร 3.25
84 น.ส. วรรณวิสา โตชัยภูมิ 3.25
85 น.ส. วีรนุช เชาวกิจเจริญ 3.25
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