
ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ย
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 63 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ญ. กชพร ทิพวันต์ 4.00
2 ด.ญ. กนกวรรณ ศรีวังค ำ 4.00
3 ด.ช. กวิน สุริยผล 4.00
4 ด.ญ. กัญญพัชร ห่วงผูก 4.00
5 ด.ญ. กัญญำนัฐ โชติช่วง 4.00
6 ด.ญ. กันติชำ ชมโท 4.00
7 ด.ญ. ชญำณี บุตรดี 4.00
8 ด.ช. ชีวันธร แสงอำทิตย์ 4.00
9 ด.ญ. ณฐพร พิบูลย์รัตนกิจ 4.00
10 ด.ช. ณฐำภพ สุรนำคะพันธ์ุ 4.00
11 ด.ช. ณัฐชนน ศรีจนับุญ 4.00
12 ด.ช. ณัฐพำกย์ ชัยชนะวงศำโรจน์ 4.00
13 ด.ญ. ณัฐยำ ขำวนวล 4.00
14 ด.ญ. ณิชำนันท์ ทรัพย์สมพล 4.00
15 ด.ญ. ธนภรณ์ ศรีจนัทร์โฉม 4.00
16 ด.ญ. ธนัญชนก หวังดี 4.00
17 ด.ช. ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกุล 4.00
18 ด.ญ. ธำมำศร์ สมิตะลัมพะ 4.00
19 ด.ช. ธีธัช สถิระพจน์ 4.00
20 ด.ช. นนท์ปวิทย์ เลิศบุษยำนุกูล 4.00
21 ด.ญ. นีรภำ เจริญบัณฑิต 4.00
22 ด.ช. ปพนธ์ดนัย ตรีไพบูลย์ 4.00
23 ด.ญ. ปภำพำ อัศวกำญจน์ 4.00
24 ด.ช. ปัณณทัต จลุโมกข์ สุชำโต 4.00
25 ด.ช. พรรษวุฒิ แลตรง 4.00
26 ด.ญ. พลิน ปิ่นแก้ว 4.00
27 ด.ช. พศิน บัวสอน 4.00
28 ด.ญ. พิชญธิดำ เกิดแก้ว 4.00
29 ด.ช. พิชญุตม์ วงศ์ชุติพงศ์ 4.00
30 ด.ญ. ภทรีดำ ภัทรำดูลย์ 4.00
31 ด.ช. มำนะ เลิศนิพนธ์พันธ์ุ 4.00

ช่ือ - สกุล




  1



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

32 ด.ช. วชิรพันธ์ุ จั่นเพิ้ง 4.00
33 ด.ช. วรพล กิติยำนันท์ 4.00
34 ด.ช. วรินทร เตชะอ ำนำจ 4.00
35 ด.ญ. วรินธร ศรีสุข 4.00
36 ด.ญ. วริสำ คงเจริญพร 4.00
37 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ มูลจนัที 4.00
38 ด.ญ. ศศิวรรณ ปุชัยเคน 4.00
39 ด.ช. ศุภนิติ พรสรรค์ศิริกุล 4.00
40 ด.ญ. ศุภำพิชญ์ สงวนนวน 4.00
41 ด.ญ. สุกฤตำ กุละพัฒน์ 4.00
42 ด.ญ. สุรภำ พรภคกุล 4.00
43 ด.ญ. อภิณห์พร บุณยเนตร 4.00
44 ด.ช. พงศธรรม อัมภินพงศ์ 3.99
45 ด.ช. วรพัชร ศิริพงศ์วุฒิกร 3.99
46 ด.ญ. สุพิชชำ แควน้อย 3.99
47 ด.ช. กันต์กวี สุภำดี 3.98
48 ด.ช. อิงค์มินด์ แกนบำเธอร์ 3.98
49 ด.ช. สรัล อัสสะบ ำรุงรัตน์ 3.95
50 ด.ญ. ณิชำภัทร โพธ์ิกูล 3.94
51 ด.ช. ธนกฤต แสงอรุณ 3.94
52 ด.ช. วชิรวิทย์ เสวกพันธ์ 3.94
53 ด.ญ. ศศิวิมล ดีมูล 3.94
54 ด.ญ. เนรัญชลำ ทวีวงษ์ 3.92
55 ด.ช. รณกร ธนำคมชำคร 3.92
56 ด.ญ. วิลำสินี ล้ีมิง่สวัสด์ิ 3.92
57 ด.ช. ธนพงษ์ เพชรสุก 3.89
58 ด.ช. ศิตฤณ สุทธิธำรธวัช 3.89
59 ด.ญ. กัญชพร อุดมศิลป์ 3.88
60 ด.ญ. กัลยกร บุญเลิศ 3.88
61 ด.ญ. อรนันท์ บูชำบุพพำจำรย์ 3.87
62 ด.ช. กิตต์ิปณต กำรโสรส 3.85
63 ด.ช. อนุวรรธน์ แสงทอง 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 61 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กฤตภำส ศรีเหน่ียง 4.00
2 ด.ญ. กัญญำณัฐ กลัดสอำด 4.00
3 ด.ญ. กำนต์พิชชำ โฮเว่น 4.00
4 ด.ช. เกษมสันต์ บันเทิงใจ 4.00
5 ด.ช. โกเมศ ศรีอมรรัตน์ 4.00
6 ด.ช. ชินภพ เสติ 4.00
7 ด.ช. ณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล 4.00
8 ด.ญ. ธนัชญำ โอภำนุรักษ์ 4.00
9 ด.ญ. ธัชชำ สุธีวงศ์ 4.00
10 ด.ญ. ธัญพร มิง่มิตร 4.00
11 ด.ญ. ธำรพระพร พิกุล 4.00
12 ด.ช. นภ คงเป็นสุข 4.00
13 ด.ญ. นภสร จั่นจ ำรัส 4.00
14 ด.ญ. นวพร ธนำกิจ 4.00
15 ด.ญ. นันท์นภัส ขันติยวิชัย 4.00
16 ด.ญ. นันทนัช สงครำม 4.00
17 ด.ญ. ปวัน ศรีวนิชย์ 4.00
18 ด.ญ. ปัญญดำ โอภำประกำสิต 4.00
19 ด.ช. ปัณณธร พินิจวงศ์วิทยำ 4.00
20 ด.ญ. ปำณิสรำ โพธิกุล 4.00
21 ด.ญ. ปินริสำ เปี่ยมใส 4.00
22 ด.ช. พชร พนำพิศำล 4.00
23 ด.ช. พรภวิษย์ อุตมพงศ์ชัย 4.00
24 ด.ช. พรภวิษย์ โตร่ืน 4.00
25 ด.ช. พรรฐรวิญ ศิลป์พิทักษ์สกุล 4.00
26 ด.ญ. พัชรพร เฮ้งปัญญำ 4.00
27 ด.ญ. พัชรีพร บุญวัน 4.00
28 น.ส. พิชญ์สินี กำญจนำรักษ์ 4.00
29 ด.ช. พิธิวัต ชำวหำ 4.00
30 ด.ญ. ฟ้ำใส อ่ ำธูป 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

31 ด.ญ. ภคพรรณ ชำญช่ำง 4.00
32 ด.ช. ภูธัชกิจ สังขะมำน 4.00
33 ด.ช. เมธัส ชำครำนนท์ 4.00
34 ด.ญ. รลัญรร เภำวะนิต 4.00
35 ด.ช. วทัญญู จนุปิยะกุล 4.00
36 ด.ญ. วรณัน เน้ือนวลสุวรรณ 4.00
37 ด.ช. วรำศัย แซ่โซว 4.00
38 ด.ช. ศุภวิชญ์ วรรณดิลก 4.00
39 ด.ช. สรรวัชญ์ ล้ีจนัทรำกุล 4.00
40 ด.ช. สุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง 4.00
41 ด.ญ. อบอุ่น มนัสนยกรณ์ 4.00
42 ด.ญ. อรญำ อักษรนุกิจ 4.00
43 ด.ช. อำนนท์ ล้ีไวโรจน์ 4.00
44 ด.ช. ถวำยเกียรติ บรรเจดิพงศ์ชัย 3.98
45 ด.ช. ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 3.98
46 ด.ญ. นิตำ คิดอยู่ 3.98
47 ด.ญ. ปำรณีย์ อุกฤษฏชน 3.98
48 ด.ช. ภัสธกิต สังขะมำน 3.98
49 ด.ช. กฤตยชญ์ เช้ือศิริ 3.96
50 ด.ช. ธนภูมิ รุ่งเรือง 3.95
51 ด.ญ. ศศิร์ธัญ จบดี 3.94
52 ด.ญ. พัทธ์ธิดำ เลิศชัยประเสริฐ 3.93
53 ด.ญ. วรำลี ศรีเท่ียง 3.92
54 ด.ช. สุวพิชญ์ ทิมสถิตย์ 3.92
55 ด.ช. โชติพงษ์ วงศ์วุฒิเดชกร 3.90
56 ด.ญ. นิธิศำ สุดถนอม 3.90
57 ด.ญ. ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล 3.89
58 ด.ญ. ชลดำ จนัทร์ภิรมย์ 3.89
59 ด.ช. ปรัชญ์ กอวงษ์ 3.88
60 ด.ญ. ปภำวรินทร์ ลำพรมมำ 3.87
61 ด.ญ. ปพิชญำ จำรุชัยนิวัฒน์ 3.86
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 63 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ญ. จณิห์นิภำ ตีรณธนำกุล 4.00
2 ด.ญ. ชมทิศำ แซ่อึ้ง 4.00
3 ด.ญ. ช่อระกำ ขันไชย 4.00
4 ด.ญ. ญภำ ศิริจนิดำกุล 4.00
5 ด.ญ. ญำณิศำ จำวะนำ 4.00
6 ด.ญ. ณภัทร วรพิเชฐ 4.00
7 ด.ญ. ณฤดี เธียรชูบุญ 4.00
8 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ อุยำมโฆษ 4.00
9 ด.ญ. ณัฐกำนต์ บำลมงคล 4.00
10 ด.ญ. ดลพร วรสุชีพ 4.00
11 ด.ช. ธรรศ อินทรำรักษ์สกุล 4.00
12 ด.ญ. ธะมำ ต้ังสุณำวรรณ 4.00
13 ด.ช. ธีทัต อัศวพิภพ 4.00
14 ด.ญ. นภสร ธรรมรักษ์ 4.00
15 ด.ญ. น้ ำมนต์ พิทยรัตน์เสถียร 4.00
16 ด.ช. ในปำย รัตนพงษ์ 4.00
17 ด.ญ. บุญญ์ญำนุชฒ์ เตชบุญ 4.00
18 ด.ช. ปัณณ์ ศรีเจริญชัยกุล 4.00
19 ด.ญ. ปุณิกำ ขจรไชยกูล 4.00
20 ด.ญ. พัทธ์ธีรำ ศิริพงศ์วุฒิกร 4.00
21 ด.ญ. พำขวัญ สุขสม 4.00
22 ด.ญ. แพรวำ โสตถิโสภณ 4.00
23 ด.ช. ภูธเนศร์ พันธ์ุเพิ่มพูล 4.00
24 ด.ช. มงคล บรรลุนำรำ 4.00
25 ด.ญ. รัญชน์ ลำร่ำ สมิตะลัมพะ 4.00
26 ด.ญ. ศศิภำ บุญสุริยกิจจำ 4.00
27 ด.ญ. สรำวลี เนียมวงษ์ 4.00
28 ด.ญ. สุภำษินี แก้วอ ำไพ 4.00
29 ด.ช. อินทวิทย์ จนัทร์หอม 4.00
30 ด.ช. ปีติ ปิยพัฒนำกร 3.98
31 ด.ช. พรรษ ภัทรกุลวณิชย์ 3.98
32 ด.ญ. พัชรพำ ตู้เพชร 3.98
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)

33 ด.ญ. ภัทรมน ลดำวิจติรกุล 3.98
34 ด.ช. กรวิชญ์ ปัญญำค ำเลิศ 3.97
35 ด.ญ. กีรติกำ บรรลือศักด์ิ 3.96
36 ด.ญ. ธิดำพร ปะติตังเว 3.96
37 ด.ช. ปำรมี สิทธิกูล 3.96
38 ด.ญ. เฟลิเซีย ณัฐษณำ บุทเชอร์ 3.96
39 ด.ญ. ภัทชำ พฤกษะวัน 3.96
40 ด.ช. อภิวิชญ์ เอี่ยมละออ 3.96
41 ด.ช. กันต์กวี รัตนสำขำ 3.95
42 ด.ช. ณัฐศรัณย์ โพธิยะรำช 3.95
43 ด.ญ. นูรฮีดำยะห์ หะยียะโกะ 3.95
44 ด.ญ. อภิชญำ ศรีอัษฎำพร 3.95
45 ด.ญ. จนัทรภัทร มงคลนำวิน 3.94
46 ด.ช. จริำยุ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 3.94
47 ด.ช. ปริณ อุทัยสุข 3.94
48 ด.ช. ปุลวิช กอวงษ์ 3.94
49 ด.ญ. รมิดำ บริบำล 3.94
50 ด.ญ. นิตำ เลิศนิพนธ์นันธ์ุ 3.93
51 ด.ญ. เบญญำ อังสพัทธ์ 3.92
52 ด.ญ. มนัสนันท์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 3.92
53 ด.ญ. พอฤทัย บรรเจดิพงศ์ชัย 3.91
54 ด.ช. วริทธ์ิ พูลสวัสด์ิ 3.91
55 ด.ญ. จณิห์จฑุำ เปรมประชำ 3.90
56 ด.ช. ธนภัทร วงศ์มณีโรจน์ 3.90
57 ด.ช. พงศกร โลหะศิริวัฒน์ 3.90
58 ด.ญ. ปภำดำ บรรดำศักด์ิ 3.89
59 ด.ช. พิชญพัชร์ วิไลรัตน์ 3.88
60 ด.ญ. ภัคจริำ ดัชนีย์ 3.88
61 ด.ญ. วิภำภรณ์สิริ วำมะสุรีย์ 3.88
62 ด.ช. นิธิพัฒน์ ก้ำนแก้ว 3.86
63 ด.ญ. อรนภำ ทองมอญ 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 66 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กล้ำ จำตุรจนิดำ 4.00
2 ด.ช. เกริกชัย ศรีวังค ำ 4.00
3 ด.ญ. จรัิชญำ ม่วงทิม 4.00
4 ด.ช. ชนวิชญ์ ภู่พงศ์ 4.00
5 ด.ญ. ชนำกำนต์ สีปำนมัน่ 4.00
6 ด.ช. ชวัลวิทย์ พุทธกุลอนันต์ 4.00
7 ด.ญ. ชุติกำญจน์ อินทองแก้ว 4.00
8 ด.ญ. ณัชชำ ศรีจนับุญ 4.00
9 ด.ญ. ณัฐศิณีย์ โพธิยะรำช 4.00
10 ด.ญ. นิติพร ศรีรี 4.00
11 ด.ญ. บุญญำภำ อำศนะเสน 4.00
12 ด.ช. บุณยภัทร ศิริสินสุข 4.00
13 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ โอภำประกำสิต 4.00
14 ด.ญ. ปภิชญำ ทองประสม 4.00
15 ด.ญ. ปำณขวัญ รณะนันทน์ 4.00
16 ด.ญ. พนิตพร ขำนดำ 4.00
17 ด.ญ. พนิตำ มังคะเล 4.00
18 ด.ญ. พศิกำ พึ่งรัศมี 4.00
19 ด.ญ. พำขวัญ พุทธคุณ 4.00
20 ด.ญ. ภำวิดำ โชติสวัสด์ิ 4.00
21 ด.ช. ภำวิต สันติวงศ์ 4.00
22 ด.ญ. รมิดำ เน้ือนวลสุวรรณ 4.00
23 ด.ญ. วรวลัญช์ ศรีตุลำรักษ์ 4.00
24 ด.ญ. วีรยำ แซ่โซว 4.00
25 ด.ช. ศิวพัศว์ อรัญภูวนำรถ 4.00
26 ด.ญ. สุณัฐชำ กุละพัฒน์ 4.00
27 ด.ช. อติชำติ มงคลนำวิน 4.00
28 ด.ญ. อธิภำ เจริญบัณฑิต 4.00
29 ด.ญ. อนัญญำ อักษรนุกิจ 4.00
30 ด.ญ. วรรณรดำ อินทรปัญญำ 3.99
31 ด.ช. วิทย์ ชำครำนนท์ 3.99
32 ด.ช. ปพน ชลวิสุทธ์ิ 3.98
33 ด.ญ. วิไลลักษณ์ โฉมทอง 3.98
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)

34 ด.ญ. สุชัญญำ แควน้อย 3.98
35 ด.ช. เมธัส สถิระพจน์ 3.97
36 ด.ช. สิรวิชญ์ อิทธิชัยศรี 3.97
37 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เสียงสังข์ 3.96
38 ด.ญ. เบญจวรรณ เสำวลักษณ์สิริโสภำ 3.96
39 ด.ญ. ปทิตตำ จฬุำพันธ์ุ 3.96
40 ด.ญ. ปำรมิตำ นำมสุบิน 3.96
41 ด.ช. กฤษฎำ แย้มศรวล 3.95
42 ด.ช. ธนวัตร แก้วจนัทร์ 3.95
43 ด.ช. พล หวนนำกลำง 3.95
44 ด.ช. พศวีร์ ช่วงโชติ 3.95
45 ด.ช. พิรัชย์ อัศวกำญจน์ 3.95
46 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์ ชำญวำณิช 3.95
47 ด.ช. กฤตเมธ วงศ์ฟัก 3.94
48 ด.ญ. ปภำวรินทร์ ทรงสอำด 3.94
49 ด.ญ. ปัณญกร คงใหม่ 3.92
50 ด.ช. ฐำดิษย์ กวีวรวุฒิ 3.91
51 ด.ช. กชศีส์ นิตรำ 3.88
52 ด.ญ. ธัญญวรรณ วรำนุศุภำกุล 3.88
53 ด.ญ. หมัน้เกล้ำ บุษมำโร 3.88
54 ด.ญ. อัญชิสำ ทรัพย์สง่ำ 3.88
55 ด.ช. นวิน สุเมธกิจกำร 3.87
56 ด.ญ. อรปรียำ ปำนยงค์ 3.87
57 ด.ญ. อริสรำ เหน่ียงแจม่ 3.87
58 ด.ญ. นพกมล โคตรปลำบู่ 3.86
59 ด.ช. กันติทัต จนัทร์ดวง 3.85
60 ด.ญ. สุชำดำ ไชยปัญญำ 3.85
61 ด.ญ. กัลยรัตน์ นงค์พยัคฆ์ 3.84
62 ด.ช. พงศ์พิสุทธ์ิ โตวิวัฒน์ 3.83
63 ด.ญ. โยษิตำ วัฒนะพงศกร 3.83
64 ด.ญ. พัชรำภำ แย้มเทศ 3.82
65 ด.ช. พีรวัส ช่วงโชติ 3.80
66 ด.ญ. วรรณวริน ลิมปนำท 3.76
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 48 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย 4.00

2 ด.ญ. จญำ พิมพ์ขำวข ำ 4.00

3 ด.ญ. จงัคนิภำ ฉัตรศิริเวช 4.00

4 ด.ญ. ชุติกำนต์ เสนจนัทร์ฒิไชย 4.00

5 ด.ญ. ฐิวรินท์ สุดใจประภำรัตน์ 4.00

6 ด.ญ. ณฐิตำ คณำวัฒนไชย 4.00

7 ด.ญ. ณภัทร อิสีประดิฐ 4.00

8 ด.ญ. ณิชกมล เสือโรจน์ 4.00

9 ด.ญ. ธมลวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร 4.00

10 ด.ช. ธฤต ภู่พงศ์ 4.00

11 ด.ช. ธิปก บวรรัตนำรักษ์ 4.00

12 ด.ญ. นฤสรณ์ ปัญญำค ำเลิศ 4.00

13 ด.ญ. นลินำ จนัศิษย์ยำนนท์ 4.00

14 ด.ช. นิสสรณ์ พุทธกุลอนันต์ 4.00

15 ด.ญ. ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ 4.00

16 ด.ญ. พลอยตะวัน โชติเสน 4.00

17 ด.ญ. พิชญ์สินี วงศ์ชุติพงศ์ 4.00

18 ด.ญ. พิมพ์ภัสรำ โตวิวัฒน์ 4.00

19 ด.ญ. พุทธิภำ ศชำ เสรีภำพ 4.00

20 ด.ญ. รยำพร เตชะอ ำนำจ 4.00

21 ด.ญ. สุกฤตำ ปิ่นงำม 4.00

22 ด.ญ. อิสรีย์ ศิริจนิดำกุล 4.00

23 ด.ญ. พรไพลิน เธียรชูบุญ 3.98

24 ด.ญ. ศิรประภำ ชอบธรรม 3.98
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 (ต่อ)

25 ด.ญ นลำนี ประไพรักษ์สิทธ์ิ 3.96
26 ด.ญ. เพชรำภรณ์ กิจจรัสอนันต์ 3.96
27 ด.ญ. จำรุวรรณ บุญสิน 3.93
28 ด.ช. ธนกร สมพรพิสุทธ์ิ 3.93
29 ด.ญ. จณิณพัต จำรุชัยนิวัฒน์ 3.92
30 ด.ช. ณรัณ ด ำรงค์ศรี 3.92
31 ด.ญ. ธีรินทร์ สุวรรณระดำ 3.92
32 ด.ช. จติิวัฒน์ เล็กประทุม 3.91
33 ด.ช. ณพล ต้ังตรงไพโรจน์ 3.90
34 ด.ช. สรวิศ พัฒนะอรุณ 3.90
35 ด.ญ. กิตตินันท์ กำญจโน 3.88
36 ด.ญ. พิชชำภำ กิจถำวรรัตน์ 3.88
37 ด.ญ. อลิน เมธเศรษฐ 3.88
38 ด.ช. นวคุณ บัณฑิตกิตติสกุล 3.86
39 ด.ช. นัทธพงศ์ ทิพวัง 3.85
40 ด.ช. ภูมิภัทร กำทอง 3.85
41 ด.ญ. ธำรณิชำ ธนกิจเจริญพัฒน์ 3.81
42 ด.ช. ภัคพล อ ำพันศรี 3.81
43 ด.ช. กิตติธัช เท่ียงหนู 3.79
44 ด.ญ. เจตสุภำ คล้ำยแก้ว 3.79
45 ด.ญ. ปัณพิชญำ กิตติศุภกร 3.79
46 ด.ญ. ศิริสรณ์ ธัญญเจริญ 3.78
47 ด.ช. ธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ 3.76
48 ด.ญ. วัลย์นิมิต สนิทนวล 3.76
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 56 ทุน ๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กุลบุตร ปัญญำ 4.00
2 ด.ญ. จกัรยำ ฉัตรศิริเวช 4.00
3 ด.ญ. ณัฎฐิกำ กฤษดำธำนนท์ 4.00
4 ด.ญ. ณัฐกมล พันธุวดีธร 4.00
5 ด.ญ. ณัฐชำ ย่ิงศักด์ิมงคล 4.00
6 ด.ช. ธนเดช อ่วมอิ่มพืช 4.00
7 ด.ญ. ธริชำ สุธีวงศ์ 4.00
8 ด.ญ. นันท์ทิญำส์ุ ธนำศุภวัฒน์ 4.00
9 ด.ญ. นุชดำ โชติพำนิช 4.00
10 ด.ญ. บัณฑิตำ สำมงำมน่ิม 4.00
11 ด.ญ. ปวริศำ ปรำบนอก 4.00
12 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ศรีอุฬำรพงศ์ 4.00
13 ด.ญ. พนิดำ อิ่มเอม 4.00
14 ด.ญ. พิมพ์อักษร ภูครองนำค 4.00
15 ด.ญ. ภัณฑิลำ เพชรประเสริฐ 4.00
16 ด.ญ. ภัททิยำ ศรีอัษฎำพร 4.00
17 ด.ญ ภัทรนันท์ พ่วงพูล 4.00
18 ด.ญ. รัตนำวดี กำญจนเพ็ญ 4.00
19 ด.ญ. วรรณงำม ย้ิมประเสริฐ 4.00
20 ด.ช. สรวิชญ์ ขำนดำ 4.00
21 ด.ญ. สำธิตำ อสุนี ณ อยุธยำ 4.00
22 ด.ญ. สุชญำ บุญเสริม 4.00
23 ด.ญ. อรจริำ ตีรณธนำกุล 4.00
24 ด.ช. ชนน นิติวัฒนำนนท์ 3.99
25 ด.ญ. ปุณณำสำ เลำหบุญญำนุกูล 3.99
26 ด.ญ. เวอร์จเินีย มนัสปิยะ 3.99
27 ด.ญ. ศิริกร พรสรรค์ศิริกุล 3.98
28 ด.ญ. ณัฐณภัทร รู้กิจกำรพำนิช 3.96
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ)

29 ด.ช. ธัญญ์ พำนิชอัตรำ 3.96
30 ด.ช. ปรินทร์ ศรีเจริญชัย 3.96
31 ด.ญ. อภิชญำ วิบูลย์จนัทร์ 3.96
32 ด.ญ. วรันธร พิกุลกำนตเลิศ 3.95
33 ด.ญ. จดิำภำ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 3.94
34 ด.ญ. ภูรดำ พฤกษะวัน 3.94
35 ด.ช. ภูมิภัทร อุทธิยำ 3.92
36 ด.ช. ภวัต สันติวงศ์ 3.91
37 ด.ช. พิรญำณ รณะนันทน์ 3.90
38 ด.ช. ณัฐวุฒิ โสสุ่ย 3.89
39 ด.ช. ธรรศ สินธวำนุรักษ์ 3.89
40 ด.ญ. รัตฐนิกำ โพธ์ิขวัญ 3.89
41 ด.ญ. บัณฑิตำ พุธขุนทด 3.88
42 ด.ช. พิทวัท โกมลภิส 3.88
43 ด.ญ. อุรชำ วัฒนวิจติรกุล 3.87
44 ด.ญ. อมำรัตน์ กระจำ่งรัตน์ 3.85
45 ด.ช. ภูมิธรรม อ ำพลพงษ์ 3.84
46 ด.ช. นนทวัฒน์ สังวงค์ 3.83
47 ด.ญ. วริษฐำ ศรีเหน่ียง 3.83
48 ด.ช. จริย ธเนศวร 3.82
49 ด.ช. ชนัดพล สำรชวนะกิจ 3.81
50 ด.ญ. วิชญำดำ นุชนวล 3.81
51 ด.ช. สเมธัส อัศวพิภพ 3.80
52 ด.ช. ศุภกฤต ศรีสุข 3.79
53 ด.ญ. อุบลวรรณ ปิ่นทองพันธ์ุ 3.78
54 ด.ช. ธีรนนท์ พงษ์ทอง 3.77
55 ด.ช. กรดนัย เกียรติสุข 3.75
56 ด.ช. สหรัฐ หงส์จนิดำสกุล 3.75
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 35 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท

1 ด.ญ ณัชชำ ชัยชนะวงศำโรจน์ 4.00
2 ด.ญ. ภัทรมน เทพมงคล 4.00
3 ด.ช. วรปฏิพล เจตจ ำนงนุช 4.00
4 ด.ญ. หทัยธนิต ธงทอง 3.99
5 ด.ญ. นิรมัย ดอดกระโทก 3.98
6 ด.ญ. ปัญญฎำ อมีเลีย เสรีภำพ 3.98
7 ด.ญ. ปิ่นประภำ รำชพิบูลย์ 3.98
8 ด.ญ. ณิชำ หิรัญกำญจน์ 3.97
9 ด.ญ. พลอยพรรณ สุทธิรัตน์ 3.96
10 ด.ญ. ชลณิชำ ธนวิริยะกุล 3.95
11 ด.ญ. ภูษณิศำ บูรณวนิช 3.95
12 ด.ญ. ศิวปรียำ ชุ่มเมืองเย็น 3.95
13 ด.ญ. นลินรัตน์ วิไลรัตน์ 3.94
14 ด.ญ. รินลดำ วิมลเก็จ 3.93
15 ด.ช. วงศธร กมลสัลย์ 3.92
16 ด.ญ. ณฐชำ จนิตนำภักดี 3.90
17 ด.ช. พงศ์ภัสร์ โตวิวัฒน์ 3.90
18 ด.ช. รวิน อัสสะบ ำรุงรัตน์ 3.90
19 ด.ญ. พรนภัส ทินกรวงศ์ 3.89
20 ด.ญ. โภคำธิดำ วชิรโภคเจริญ 3.87
21 ด.ช. จกักำย จนัทำภำกุล 3.84
22 ด.ญ ภิญญำพัชญ์ บุญธรรม 3.83
23 ด.ญ. พรชนก สุขวัฒนำสินิทธ์ิ 3.82
24 ด.ช. ธนภูมิ วัฒนวิจติรกุล 3.81
25 ด.ญ. ญำณิกำนต์ ธนกิจเจริญพัฒน์ 3.80
26 ด.ญ. บุณณ์ณิสำฒ์ เตชบุญ 3.80
27 ด.ญ. แพมเมล่ำ พนิดำ วิชิรมำลำ 3.76
28 ด.ญ. วรรณวิษำ พลมำตย์ 3.75
29 ด.ญ. ฐณิญำ ศรีประยูรณกูล 3.71
30 ด.ญ. จฑุำทิพย์ สังข์สม 3.70
31 ด.ญ. วำนิสำ พนำพิศำล 3.64
32 ด.ช. ธนัช ทันตศุภำรักษ์ 3.63
33 ด.ช. ภูมินทร์ พลำยมำศ 3.63
34 ด.ญ. นรกมล อริยกำนนท์ 3.59
35 ด.ญ. ณัฐธิดำ โปร่งสละ 3.51
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 39 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท
1 ด.ช. ธงทอง ธงทอง 3.99

2 ด.ญ. นภัสสร วงษ์วิริยะ 3.99

3 ด.ญ. ธนัชญำ วัชรปรีชำนนท์ 3.98

4 ด.ญ. นัฏชพร คงมณี 3.98

5 ด.ญ. ขวัญศุภณัฐ บรรลุนำรำ 3.96

6 ด.ญ. นพรรณ พิมพ์ขำวข ำ 3.95

7 ด.ญ. รุญำ กุลเลพ 3.95

8 ด.ญ. ภำวินี อิ่มบุญตำ 3.94

9 ด.ช. วริศ จนัทรำนุวัฒน์ 3.94

10 ด.ญ. วิมลมำน จงสถิตย์วัฒนำ 3.94

11 ด.ช. ณัฐชนน พันธุวดีธร 3.93

12 ด.ญ. นรำภัทร มงคลสินธ์ุ 3.92

13 ด.ช. ปัฐน์ สุตันไชยนนท์ 3.92

14 ด.ญ. ทิพยฉัตร ไชยยงยศ 3.91

15 ด.ญ. รเชล พะเนียงทอง 3.90

16 ด.ช. อังคำร ธัญญเจริญ 3.90

17 ด.ญ. มณฑิรำ จนัทะวงค์ 3.89

18 ด.ช. ธรรม ชัยพิพัฒน์ 3.88

19 ด.ญ. นวพร ปล้ืมคิด 3.88
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

20 ด.ช. ภูรินทร์ เพ็ชรดำชัย 3.85

21 ด.ญ. ต้นตะวัน ตันติเวชกุล 3.84

22 ด.ญ. ลลิดำ ศรีเจริญชัย 3.82

23 ด.ญ. ต้นน้ ำ เติมรุ่งเรืองเลิศ 3.80

24 ด.ญ. ณัฐติยำ จ ำปำดิบ 3.78

25 ด.ญ. พิมมำดำ มนตรีวิวัฒนชัย 3.78

26 ด.ช. อธิศ เจริญรมย์ 3.78

27 ด.ญ. เกวลี เตชะนิเวศน์ 3.77

28 ด.ญ. ใจพิจติร อภิชำตกุล 3.75

29 ด.ญ. ชนิกำนต์ สีปำนมัน่ 3.75

30 ด.ญ. เกวลิน คนฉลำด 3.73

31 ด.ญ. เฉลิมรมัย เปำอินทร์ 3.70

32 ด.ช. ญำณพงศ์ เสนจนัทร์ฒิไชย 3.70

33 ด.ช. เสฏฐนันท์ จำวะนำ 3.70

34 ด.ญ. จรัิชญำ ทรวดทรง 3.65

35 ด.ญ. สุชำวดี อดุลยำนุภำพ 3.63

36 ด.ญ. ณัฐวรำ เหล็กกล้ำ 3.62

37 ด.ช. นรภัทร อุดมสันติสุข 3.61

38 ด.ญ. กฤติยำ สุขทองหลำง 3.55

39 ด.ช. ณัฏฐสิทธ์ิ เพ็ญศรี 3.54
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 40 ทุน ๆ ละ 2,500.- บำท
1 น.ส. พัชรำภำ กุฎีศรี 4.00

2 นำย วรท โชติเลอศักด์ิ 4.00

3 ด.ญ. วิลำสินี คุปต์นิรัติศัยกุล 3.99

4 ด.ช. กำนต์ธีร์ ศรียุทธศักด์ิ 3.97

5 ด.ญ. ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ 3.97

6 ด.ญ. นภัสวรรณ ปู่จนัทร์ 3.96

7 น.ส. ปรีชญำ หมอกมืด 3.96

8 ด.ญ. มัชฌิมำ สมิทธำกร 3.96

9 น.ส. ณิชกำนต์ คงมณี 3.95

10 ด.ญ. นภสร ตรียะประเสริฐ 3.94

11 น.ส. พิจำริน โกษำคำร 3.94

12 ด.ช. ภรัณยู ล้ีมิง่สวัสด์ิ 3.94

13 ด.ญ. รวิภำ เข็มศรี 3.94

14 ด.ช. พศวีร์ พึ่งรัศมี 3.93

15 ด.ญ. ภคพร ศรีอุฬำรพงศ์ 3.92

16 ด.ช. สุรพิชญ์ พรหมขุนทอง 3.90

17 ด.ญ. พริมำ รอดโพธ์ิทอง 3.89

18 นำย วสุ นิติวัฒนำนนท์ 3.89

19 นำย ภัทร โกมลภิส 3.87

20 ด.ญ. รวิพร เข็มศรี 3.86
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)
21 ด.ช. เจษณ จนัทำภำกุล 3.85

22 นำย สุมนัส ชะนะมำ 3.84

23 น.ส. เจนณิสำ บินทปัญญำ 3.83

24 นำย ธัชนน ตันธีระพลชัย 3.83

25 น.ส. มณฑำทิพย์ ภิภักกิจ 3.83

26 ด.ช. เตชินท์ ต้ังปณิธำนสุข 3.82

27 นำย ศรำวิณ ศำสตร์ส่องแสง 3.82

28 ด.ญ. สุฑำวรรณ สะโมสร 3.82

29 ด.ญ. ฟ้ำใหม่ ขัติยะ 3.81

30 ด.ช. นรภัทร ใจซ่ือ 3.77

31 ด.ญ. วิชยำ แก้วศรีจนัทร์ 3.77

32 ด.ญ. อนุตตรีย์ กองค ำ 3.77

33 น.ส. พำพัฒน์ เกตุแก้ว 3.76

34 นำย เขษมศักด์ิ คติวงศ์ธำดำ 3.75

35 น.ส. จรัิชชำ ตำมสอน 3.71

36 ด.ช. ธรรศธรณ์ ชลวิสุทธ์ิ 3.71

37 น.ส. กัญญพัชร ชำญวำณิช 3.66

38 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เพลิดพรำว 3.61

39 ด.ญ. ปิยธิดำ เจริญวัฒนำ 3.61

40 ด.ญ. ปรญำ เวปุลำนนท์ 3.58
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 34 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. มัชฌิมำ วงศ์สำยสุวรรณ 4.00
2 น.ส. ศันสนีย์ พรรคประพันธ์ 4.00
3 น.ส. ภูริสำ ด ำรงค์ศักด์ิกุล 3.98
4 นำย ธนิน ภิริยะกำกูล 3.97
5 น.ส. จรีภัทร กำญจนำคำร 3.96
6 น.ส. พลอยจนัท์ มนตรีวิวัฒนชัย 3.96
7 นำย ชวิน บุญปรำโมทย์ 3.95
8 นำย ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 3.95
9 น.ส. มีเลณี สุตัณฑวิบูลย์ 3.92
10 น.ส. เมษิณี ชีวินศิริวัฒน์ 3.91
11 นำย ชัยมงคล ปำนเพิ้ง 3.90
12 น.ส. อัยรดำ เจสละ 3.86
13 น.ส. ศิตำ มณีนุษย์ 3.81
14 นำย พีรวัส พันธ์มีเกียรติ 3.80
15 นำย อำนันท์ เมธเศรษฐ 3.79
16 นำย ภูรี ญำณวัฒน์ 3.77
17 น.ส. ฟ้ำใส จลุละทรัพย์ 3.73
18 น.ส. ปริชญำ นุ่มโต 3.71
19 นำย พศุตม์ เจริญพรวัฒนำ 3.71
20 นำย ถิรวัฒน์ สุขวัฒนำสินิทธ์ิ 3.70
21 นำย ทศ น ำชัยศิริ 3.70
22 นำย ฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ 3.69
23 น.ส. ศุภกำนต์ กุลสถิตพร 3.67
24 น.ส. โศภิษฐ์ ก้ำวกสิกรรม 3.66
25 น.ส. ศุพิชญำ นิยมธรรม 3.64
26 น.ส. ปุญญิศำ จริะศุภโชค 3.61
27 น.ส. ธนัชชำ พูลสมบัติ 3.60
28 น.ส. อติภำ ฮวดศรี 3.60
29 น.ส ปณิธิภำ อะมุตะคุ 3.58
30 นำย อนิรุต กล่ ำอุบล 3.56
31 นำย ฐิติวัฒน์ พัวจนิดำเนตร 3.55
32 น.ส. ณัฐธิดำ ครุธน้อย 3.54
33 นำย วิศิษฎ์ คีตำชีวะ 3.54
34 น.ส. กัญจนพร กำญจนำรักษ์ 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 34 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. ชนัญญำ สว่ำงคง 4.00
2 น.ส. ญำณิศำ กุลกีรติยุต 4.00
3 นำย ทิวัตถ์ วงศ์เกษมจติต์ 4.00
4 น.ส. ปำณิศำ ย่ิงศักด์ิมงคล 4.00
5 น.ส. พินทุอร เจิ่งประภำกร 4.00
6 น.ส. มนต์ชำดำ สุขหร่อง 4.00
7 น.ส. วริยำ ต้ังปณิธำนสุข 3.97
8 น.ส. เบญจรัตน์ ศิริสินสุข 3.96
9 นำย ปำรณัท อุดมสันติสุข 3.95
10 นำย วรัญญ์ โชติเลอศักด์ิ 3.95
11 น.ส. กันต์กนิษฐ์ วิษณุวงศ์ 3.93
12 น.ส. ณัฐธยำน์ สิทธิศรัณย์กุล 3.93
13 นำย ภูริเดช ภูมินำถ 3.93
14 น.ส. ธนัชพร สำมงำมน่ิม 3.91
15 น.ส. สำธินี ศุภปีติพร 3.91
16 นำย รัฐ ชัยพิพัฒน์ 3.90
17 น.ส. นรมณ ดลมหัทธนะกิตต์ิ 3.89
18 น.ส. นลินี ชัยยะ 3.86
19 น.ส. วำนิสสำ มำนะทัต 3.86
20 น.ส. พชรมน ด ำรงค์วัฒนโภคิน 3.83
21 น.ส. อุบลรัตน์ ค ำโสภำ 3.82
22 น.ส. ณัฐนิชำ พจนกิตติสิทธ์ิ 3.81
23 นำย เพียร ภวัครพันธ์ุ 3.79
24 น.ส. อิสรีย์ สุรัชวรำงกรณ์ 3.78
25 น.ส. โสภำคย์ คงถวิล 3.76
26 น.ส. ทยนันท์ ณ สงขลำ 3.75
27 น.ส. พิชญำณิน เผือกผ่อง 3.73
28 น.ส. ศลิษำ พงษ์ธนำนิกร 3.69
29 นำย ปณิธย์ วัฒนำอำษำกิจ 3.64
30 น.ส. ธรวรัน กันฉำย 3.59
31 นำย ปฏิภำณ ดวงดี 3.59
32 น.ส. ธนัชชำ โอภำนุรักษ์ 3.57
33 น.ส. มัลลิกำ สดสำยทอง 3.55
34 น.ส. อรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล 3.52
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 31 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท

1 นำย ธีร์ เชำว์ปรีชำ 4.00
2 นำย ปณำยุ คีลำวัฒน์ 4.00
3 นำย พงศ์ภัทร วนำนุกูล 3.98
4 น.ส. ณนันท์ พำนิชอัตรำ 3.97
5 นำย ณัฐภพ พละกำร 3.97
6 นำย ธีรกำนต์ ฉัตรแก้ว 3.97
7 น.ส. ศุภัสชำ บังเกิด 3.97
8 น.ส. กนิษฐำ ทีฆพุฒิ 3.96
9 น.ส. ภัทรศยำ ฤกษ์รัตน์ 3.95
10 น.ส. วณัชยำ ยืนยง 3.95
11 น.ส. นันทพร ตงสำลี 3.92
12 น.ส. พัชรพร ประทักษำกุล 3.91
13 น.ส. สรณีย์ ชูย่ิงสกุลทิพย์ 3.91
14 น.ส. ตีรณำ กิจสนำโยธิน 3.90
15 นำย ศรัณย์ สงวนรังศิริกุล 3.88
16 น.ส. อำคิรำ ชุปวำ 3.88
17 น.ส. จฑุำรัตน์ สว่ำงกิจ 3.86
18 น.ส. ภัทรินทร์ ธรรมำภรณ์ 3.86
19 น.ส. เภตรำ หลักทอง 3.86
20 น.ส. ชุติรัตน์ คล้ำยหนองสรวง 3.84
21 น.ส. พุทธมำศ ผิวล่อง 3.84
22 นำย เกษมสันต์ ทีฆพุฒิ 3.83
23 น.ส. ฐิติรัตน์ เหลืองลออ 3.75
24 นำย นรำวิชญ์ ใจซ่ือ 3.74
25 น.ส. ภรัณยำ สันต์ธนะวำณิช 3.74
26 นำย กำนต์ ศรียุทธศักด์ิ 3.72
27 น.ส. อชิรญำ เอกษมำนนท์ 3.70
28 น.ส. ชนัญชิดำ บุญศิริ 3.60
29 น.ส. ธนภรณ์ ล้ิมเทียมเจริญ 3.53
30 นำย ทัตพงศ์ เสนจนัทร์ฒิไชย 3.52
31 นำย ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์ 3.51
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 1 จ ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นำย วรภัทร์ วงษ์พนัส 3.38

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 2 จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นำย ธรรฌ์ภิสิษฐ์ หัสดิพันธ์ 3.83

2 นำย วริศ วัชรำกร 3.58

3 นำย ธรรมนูญ บุญพำมี 3.08

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 3 จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,800.- บำท
1 นำย สหกรณ์ โชติเสน 3.56

2 นำย ภำณุพงษ์ โชติไพบูลย์พันธ์ุ 3.44

3 น.ส. สุภำภรณ์ อนุสนธิ 3.35

ระดับ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงปีที ่1 จ ำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000.- บำท

1 นำย ณัฐวุฒิ อ่วมจนิดำ 3.42

2 นำย พศวัต ใจกว้ำง 3.34

3 น.ส. ธำรำรัตน์ เดชผล 3.20

4 นำย บุญยฤทธ์ิ สิงหะ 3.07

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

1 นำย สิทธิศักด์ิ สนทนำ 3.54

2 น.ส. กฤติยำ จริงจติร 3.38

3 น.ส. ลลิตำ สังวงค์ 3.35
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี จ ำนวน 95 ทุน ๆ ละ 3,500.- บำท

1 นำย กิตติภณ พละกำร 4.00
2 นำย กิตติภพ พละกำร 4.00
3 นำย รชพล อัคควัฒน์ 4.00
4 นำย ชยพล จงัศิริพรปกรณ์ 3.96
5 น.ส. วรวลัญช์ นิธิโรจน์ธนัท 3.96
6 น.ส. จรัิชญำ บุญดีกุล 3.95
7 น.ส. กมลพร อ่วมเพ็ง 3.93
8 นำย จริะภัทร ว่องวัฒนวิกรม 3.93
9 นำย นิพิฐ เจริญงำม 3.93
10 น.ส. ชญำดำ โกศิยะกุล 3.92
11 น.ส. ภัทรนฤน พินิจภูวดล 3.92
12 น.ส. ภทรมน เดชะรินทร์ 3.86
13 น.ส. ศิรดำ ต้ังปณิธำนสุข 3.86
14 น.ส. ณัฐณิชำ ปรีชำ 3.85
15 น.ส. วรญำณี ธรรมธร 3.85
16 น.ส. นิชำ โตควณิชย์ 3.83
17 น.ส. ปิยะพันธ์ พรมภักดี 3.81
18 น.ส. นพลักษณ์ ฉัตรทองเจริญ 3.79
19 น.ส. ณิชำ ต้ังวรชัย 3.77
20 นำย อรรถวุฒิ เกียรติสุข 3.76
21 นำย ธำวิน ไล้ทอง 3.75
22 น.ส. สิทธินันท์ ชวำลภำฤทธ์ิ 3.74
23 น.ส. วรรณนิภำ อุ่นแก้ว 3.73
24 น.ส. ฉัตรชนก เดชะวงศ์สุวรรณ 3.71
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)

25 นำย ตรัยรัตน์ เกิดโภคทรัพย์ 3.71

26 นำย สันติ วังวำรี 3.70

27 น.ส. ปุณยำภรณ์ พูลวิชำ 3.69

28 น.ส. บูรณำ วิวัฒนำนุกูล 3.67

29 น.ส. พิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ 3.67

30 น.ส. นภสร วิษณุวงศ์ 3.64

31 น.ส. ปำลิตำ เตชะนิเวศน์ 3.64

32 น.ส. วริศรำ จติต์วรำวงษ์ 3.64

33 นำย จติรภณ รักธรรมหรรษำ 3.63

34 น.ส. นภสร อิ่มบุญตำ 3.63

35 น.ส. พิมพ์ลักษมี ชมพูวีรกุล 3.63

36 นำย พินิติ ชมสวัสด์ิ 3.62

37 นำย ชนำธิป ทองยงค์ 3.61

38 น.ส. สุวิชญำ กษีรสกุล 3.61

39 น.ส. อิสรีย์ ปู่จนัทร์ 3.61

40 น.ส. กีรติกำ วงษ์ทิม 3.60

41 น.ส. ปัณฑำรีย์ วิรยศิริ 3.59

42 น.ส. วริศรำ พวงสุวรรณ 3.59

43 น.ส. พริมำ โกษำคำร 3.58

44 น.ส. ชัชชญำ ช ำนำญมนต์ 3.57

45 นำย พีรยศ เขมะโยธิน 3.57

46 นำย วรกร วัฒนกุลชำติ 3.57

47 นำย กวิน โชลิตกุล 3.56

48 น.ส. นนทกร ลิขิตวิทยำวุฒิ 3.55
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)

49 น.ส. มณฑิตำ กรอกกลำง 3.55

50 น.ส. กนกภัสสร บุญดีกุล 3.54

51 น.ส. กรชนก นภำมรกต 3.54

52 น.ส. ปภำดำ ส่งไพศำล 3.54

53 น.ส. พรทิพำ พึ่งผล 3.54

54 นำย พิเชษฐ์ เสรีอภินันท์ 3.54

55 นำย พีรวัฒน์ นำวีเจริญ 3.54

56 นำย ภูมิ สิทธิสมวงศ์ 3.54

57 น.ส. ขนิษฐำ ปั้นทับ 3.51

58 นำย คมเดช เลิศบุญปัญญำ 3.51

59 น.ส. ภำวดี โชคเหมำะ 3.51

60 น.ส. ณฉัตร สกุลบ ำรุงศิลป์ 3.50

61 นำย ปิยพัทธ์ เรืองตระกูล 3.50

62 น.ส. มุทิตำ สุรกิจบวร 3.50

63 น.ส. วิรัลพัชร แม้นสมุทร 3.50

64 นำงสำว ณัชชำ ฤกษ์ถนอม 3.49

65 นำย วรัชญ์ ทองรวย 3.49

66 นำย ศม มัน่ใจตน 3.48

67 น.ส. หน่ึงจติ โรจนวัฒน์ศิริเวช 3.48

68 นำย ณัฐธรรม จริะเกียรต์ิ 3.47

69 นำย เกริกวิทย์ จนัทร์ศุภฤกษ์ 3.46

70 น.ส. สิโรชำ พงษ์ขวำน้อย 3.46

71 น.ส. ชลลดำ ช ำนัญมนูญธรรม 3.45

72 นำย ถิรวัฒน์ ศรีกระหนก 3.44
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยช่ือ - สกุล
ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)

73 น.ส. ชนนิสำ พลพืชน์ 3.43

74 น.ส. นันทกำญจน์ สุทธิบุณยพันธ์ 3.41

75 นำย ชนภัสส์ แสงสว่ำง 3.40

76 น.ส. พรปภำ พลพืชน์ 3.40

77 นำย รัชตะ ทองรวย 3.40

78 นำย ธนัช ด ำรงค์วัฒนโภคิน 3.37

79 น.ส. ปัญญำดำ แม้นศรีพัฒนกุล 3.37

80 น.ส. ฑำฐิษำ ทองค ำ 3.36

81 น.ส. ศุภิสรำ บรมบรรจง 3.36

82 น.ส. ณิชำ ณ นคร 3.35

83 นำย อริย์ธัช เอมเปรมศิลป์ 3.35

84 น.ส. รักขิกำ ละเอียดอ่อน 3.34

85 น.ส. กำนต์ธีรำ เมฆเกรียงไกร 3.33

86 น.ส. ชำนิศำ เตชวรสินสกุล 3.33

87 น.ส. ณัฐภำ หมูต่ระกูลเจริญ 3.33

88 นำย ปริเยศ กัมทรทิพย์ 3.33

89 นำย อนิวรรต เบอรพันธ์ุ 3.33

90 น.ส. นฤมล พุกบุญมี 3.31

91 น.ส. ชนนิภำ พลพืชน์ 3.29

92 น.ส. พัฐอร ข ำวิจติร์ 3.29

93 น.ส. ณัฐชยำ อำนนท์กิจพำนิช 3.28

94 น.ส. อภิชญำ ตันนิรันดร 3.28

95 น.ส. บุศรินทร์ รุ่งวิทยำ 3.26
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จ ำนวน 21    รำย

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1 น.ส. กำนต์เกตุ วิวัฒน์เวคิน ครศุำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2 น.ส. กิตติกำ อรำ่มรตันพันธุ์ เทคโนโลยกีำรบินบัณฑิต สถำบันกำรบินพลเรอืน

3 นำย ชยภัทร ส่งไพศำล ทนัตแพทยศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4 นำย ชวธัช ธนูสิงห์ วิทยำศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5 นำย ชวัลวิทย์ นิธินันทน์ฤมิต กำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) มหำวิทยำลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

6 น.ส. ณภัทร ว่องวัฒนวิกรม แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหดิล

7 นำย ธัญพัฒน์ นิรตุติศำสน์ บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8 น.ส. ปัณณพร ตรนีวรตัน์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9 น.ส. ปำจำรยี์ สิโรตมรตัน์ สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10 นำย ภูมิ อัครจินดำนนท์ บรหิำรธุรกิจบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

11 น.ส. รตัน์สุดำ ทองรวย แพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตรพ์ระมงกุฎเกล้ำ

เกียรตินิยมอันดับสอง

12 น.ส. กวีณำ อยู่เงิน ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยกรงุเทพ

13 น.ส. กษิตำ เชยชม บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพ

14 น.ส. กุลสินี ตันมณี นิเทศศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ

15 น.ส. ชนม์นิภำ ช่ังใจ วิทยำศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

16 น.ส. ณฤชนก เลิศกุศล แพทยศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

17 นำย ภำกร ธนศรวีนิชชัย สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

18 น.ส. ระวีวรรณ ศิรพูิล ศิลปศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

19 น.ส. วีรนุช เชำวกิจเจรญิ แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหดิล

20 น.ส. สิรกิร ชลวำนิช บรหิำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่ว) มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

21 น.ส. สุนิดำ ไศละสูต สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ช่ือผู้รบัทนุ

โล่เรยีนดี

ประจ ำปี 2558

รำยช่ือบุตรสมำชิกทีไ่ด้รบัโล่เรยีนดี


