
ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ย
ระดบั: ประถมศึกษำปทีี่ 1 จ ำนวน 61 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ญ. เพ็ญพิชชา มองทรัพย์ 4.00
2 ด.ญ. ไอรินทร์ ชุณหไชยพันธุ์ 4.00
3 ด.ช. กฤตวัฒน์ บญุเสริม 4.00
4 ด.ญ. จรรยา ตันติวัชญ์โกศล 4.00
5 ด.ช. ชญาภา จุฬาเลิศ 4.00
6 ด.ช. ชยพล นนทสูติ 4.00
7 ด.ญ. ชัชชญา ยอดแสง 4.00
8 ด.ญ. ฐณัชญ์พร เหล่าวัฒนบณัฑิต 4.00
9 ด.ญ. ฐานิดา หลายวัฒนไพศาล 4.00
10 ด.ช. ณชพล ภกัดีโต 4.00
11 ด.ญ. ณัฐวรา สุวรรณสิงห์ 4.00
12 ด.ญ. ดนุลดา เพียรวณิช 4.00
13 ด.ญ. ธัญชนก คุ้มภยั 4.00
14 ด.ญ. ธัญพิชชา รุ่งเรือง 4.00
15 ด.ช. ธันน์ โรจนโรวรรณ 4.00
16 ด.ญ. นีรธาร อคัรจันทโชติ 4.00
17 ด.ญ. บณุยนุช ไชยธวัชพุทธิพร 4.00
18 ด.ช. ปภงักร โอภาประกาสิต 4.00
19 ด.ญ. ปริญญาดา อคันิวาส 4.00
20 ด.ญ. ปณัฑิตา นามทะเสน 4.00
21 ด.ช. ปณัณทตั พลวัฒน์ 4.00
22 ด.ญ. พิมพ์อร ศรีตุลารักษ์ 4.00
23 ด.ช. พุทธเดช พิมพิทกัษ์ 4.00
24 ด.ช. ภวัตถ์ จริยโกศล 4.00
25 ด.ญ. ภณัฑิรา มีดอกดวง 4.00
26 ด.ญ. ภทัรนฤน ธิเขียว 4.00
27 ด.ช. ยอดภู ศรีแปลก 4.00
28 ด.ญ. ลักษิกา ศิริวรรณ 4.00
29 ด.ช. ศุภณัฐ กลัดสอาด 4.00
30 ด.ช. สิทธิพล เมฆฉาย 4.00

ชื่อ - สกุล
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดบั: ประถมศึกษำปทีี่ 1 (ตอ่)

31 ด.ญ. อมเรศ เจริญรัมย์ 4.00
32 ด.ญ. อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์ 4.00
33 ด.ช. อานนท์ ดิษยทตั 4.00
34 ด.ช. กอ้งธรรม เทยีนเย็น 3.99
35 ด.ช. จินตมัย เกษตระทตั 3.99
36 ด.ช. ชินภทัร ศีลด ารงชัย 3.99
37 ด.ช. ณธกร เวียงศรีพนาวัลย์ 3.99
38 ด.ช. ธันว์ปติิ รังสรรค์วิจิตร 3.99
39 ด.ช. สิรภพ อ าพลพงษ์ 3.99
40 ด.ช. ณัฐฌานนทร์ ภู่เพชร 3.98
41 ด.ญ. กนัตา ช้ยกมิานนท์ 3.96
42 ด.ช. ชยพล เอื้อสถาพรกจิ 3.96
43 ด.ช. ฟลุ๊ค ออ่นน้อม 3.96
44 ด.ญ. ณฐภคั ธรรมเจริญ 3.95
45 ด.ช. พงษ์นภทัร นิ่มนวล 3.95
46 ด.ญ. สมิตานัน นงค์พยัคฆ์ 3.95
47 ด.ญ. อสิราภรณ์ พรรค์สมบติั 3.94
48 ด.ญ. ณสิกาญจณ์ ตัณฑวิเชฐ 3.93
49 ด.ญ. นันทน์ภสั แพใหญ่ 3.93
50 ด.ญ. ชญานิศา ขันบญุ 3.91
51 ด.ญ. กลัยรัตน์ เล็บครุฑ 3.90
52 ด.ช. เศรษฐ์ศรุต คงทอง 3.89
53 ด.ช. เหนือน่านฟ้า วัฒนะรัตน์ 3.89
54 ด.ช. ชัชวาลย์ อนิต๊ะวิชัย 3.89
55 ด.ญ. ศิณัญญา ศิลปพ์ิทกัษ์สกลุ 3.89
56 ด.ช. ศุภวิชญ์ กลุสถิตพร 3.89
57 ด.ญ. เบญญาภา ทองทรง 3.87
58 ด.ญ. ชลลดา เหล็กขนาย 3.87
59 ด.ช. ธันวิน จินตนาภกัดี 3.87
60 ด.ญ. ปานชีวา ดีเลิศ 3.86
61 ด.ญ. ญารินดา บญุมา 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 76 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท
1 ด.ญ. กชพร ทพิวันต์ 4.00

2 ด.ช. กนกพล แสงอรุณ 4.00

3 ด.ญ. กนกวรรณ ศรีวังค า 4.00

4 ด.ช. กวิน สุริยผล 4.00

5 ด.ญ. กญัญพัชร หว่งผูก 4.00

6 ด.ญ. กญัญานัฐ โชติช่วง 4.00

7 ด.ญ. กญัรินทร์ กศุลสวัสด์ิปภาดา 4.00

8 ด.ญ. กนัติชา ชมโท 4.00

9 ด.ญ. ณฐพร พิบลูย์รัตนกจิ 4.00

10 ด.ช. ณฐาภพ สุรนาคะพันธุ์ 4.00

11 ด.ช. ณัฐชนน ศรีจันบญุ 4.00

12 ด.ช. ณัฐพากย์ ชัยชนะวงศาโรจน์ 4.00

13 ด.ญ. ณัฐยา ขาวนวล 4.00

14 ด.ญ. ณิชาภทัร โพธิก์ลู 4.00

15 ด.ช. ธนกฤต แสงอรุณ 4.00

16 ด.ช. ธนพงษ์ เพชรสุก 4.00

17 ด.ญ. ธัชญา ตันธีะพลชัย 4.00

18 ด.ญ. ธัญจิรา วรานุศุภากลุ 4.00

19 ด.ช. ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกลุ 4.00

20 ด.ญ. ธามาศร์ สมิตะลัมพะ 4.00

21 ด.ช. ธีธัช สถิระพจน์ 4.00

22 ด.ช. ธีร์รัตน์กร กระจ่างโสตร์ 4.00

23 ด.ช. นนทป์วิทย์ เลิศบษุยานุกลู 4.00

24 ด.ญ. นีรภา เจริญบณัฑิต 4.00

25 ด.ช. ปพนธ์ดนัย ตรีไพบลูย์ 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

26 ด.ญ. ปภาพา อศัวกาญจน์ 4.00

27 ด.ญ. ปญัญดา แสงสายัณห์ 4.00

28 ด.ช. พงศธรรม อสัมภนิพงศ์ 4.00

29 ด.ช. พรรษวุฒิ แลตรง 4.00

30 ด.ญ. พลิน ปิ่นแกว้ 4.00

31 ด.ช. พศิน บวัสอน 4.00

32 ด.ช. พิชญุตม์ วงศ์ชุติพงศ์ 4.00

33 ด.ช. ภริูทตั สุทธินนท์ 4.00

34 ด.ช. มานะ เลิศนิพนธ์พันธุ์ 4.00

35 ด.ช. วชิรพันธุ์ จั่นเพิ้ง 4.00

36 ด.ช. วรธน วิวัฒน์วรพันธ์ 4.00

37 ด.ช. วรพล กติิยานันท์ 4.00

38 ด.ช. วรพัชร ศิริพงศ์วุฒิกร 4.00

39 ด.ช. วรินทร เตชะอ านาจ 4.00

40 ด.ช. วริศ จันทรานุวัฒน์ 4.00

41 ด.ญ. วริสา คงเจริญพร 4.00

42 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ มูลจันที 4.00

43 ด.ญ. ศศิวรรณ ปชุัยเคน 4.00

44 ด.ญ. ศศิวิมล ดีมูล 4.00

45 ด.ช. ศุภนิติ พรสรรค์ศิริกลุ 4.00

46 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงวนนวน 4.00

47 ด.ช. สรัล อสัสะบ ารุงรัตน์ 4.00

48 ด.ญ. สุกฤตา กลุะพัฒน์ 4.00

49 ด.ญ. สุภสัสร ไชยแล 4.00

50 ด.ญ. สุรภา พรภคกลุ 4.00
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

51 ด.ญ. อภณิหพ์ร บณุยเนตร 4.00

52 ด.ญ. อรนันท์ บชูาบพุพาจารย์ 4.00

53 ด.ญ. สุพิชชา แควน้อย 3.99

54 ด.ช. ชีวันธร แสงอาทติย์ 3.98

55 ด.ช. ณฐภทัร เพชรประเสริฐ 3.98

56 ด.ญ. พิชญธิดา เกดิแกว้ 3.98

57 ด.ช. ศิตฤณ สุทธิธารธวัช 3.98

58 ด.ญ. สุธีธิดา เสาวลักษณ์สิริโสภา 3.98

59 ด.ญ. เนรัญชลา ทวีวงษ์ 3.96

60 ด.ญ. วิลาสินี ล้ีมิง่สวัสด์ิ 3.96

61 ด.ญ. เบญจสรรค์ มะลิวัลย์ 3.95

62 ด.ช. จิรายุ ค ายาน 3.95

63 ด.ช. ภทรวีร์ ภทัราดูลย์ 3.95

64 ด.ญ. ภทรีดา ภทัราดูลย์ 3.95

65 ด.ช. รณกร ธนาคมชาคร 3.95

66 ด.ช. ศีลวิชญ์ ปานงาม 3.95

67 ด.ช. ณฐกร วนสิทธิ์ 3.94

68 ด.ญ. ศศิร์ธัญ จบดี 3.94

69 ด.ญ. ธนภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 3.93

70 ด.ช. องิค์มินด์ แกนบาเธอร์ 3.92

71 ด.ญ. ชญาณี บตุรดี 3.91

72 ด.ญ. วรินธร ศรีสุข 3.91

73 ด.ช. อนุวรรธน์ แสงทอง 3.90

74 ด.ญ. ธนัญชนก หวังดี 3.89

75 ด.ญ. นันทน์ภสั ดวงดี 3.89

76 ด.ช. กนัต์กวี สุภาดี 3.87
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 56 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท
1 ด.ช. เกษมสันต์ บนัเทงิใจ 4.00
2 ด.ช. กฤตภาส ศรีเหนี่ยง 4.00
3 ด.ญ. ธนัชญา โอภานุรักษ์ 4.00
4 ด.ญ. ธัญพร มิง่มิตร 4.00
5 ด.ช. นภ คงเปน็สุข 4.00
6 ด.ญ. นวพร ธนากจิ 4.00
7 ด.ญ. นันทน์ภสั ขันติยวิชัย 4.00
8 ด.ญ. โปรดปราน ธรรมาภรณ์พิลาศ 4.00
9 ด.ญ. ปพิชญา จารุชัยนิวัฒน์ 4.00
10 ด.ช. ปรัชญ์ กอวงษ์ 4.00
11 ด.ญ. ปญัญดา โอภาประกาสิต 4.00
12 ด.ช. ปณัณธร พินิจวงศ์วิทยา 4.00
13 ด.ญ. ปาณิสรา โพธิกลุ 4.00
14 ด.ช. เมธัส ชาครานนท์ 4.00
15 ด.ช. พรภวิษย์ อตุมพงศ์ชัย 4.00
16 ด.ญ. พัทธ์ธิดา เลิศชัยประเสริฐ 4.00
17 ด.ช. พิธิวัต ชาวหา 4.00
18 ด.ญ. ภคพรรณ ชาญช่าง 4.00
19 ด.ญ. รลัญรร เภาวะนิต 4.00
20 ด.ญ. วรณัน เนื้อนวลสุวรรณ 4.00
21 ด.ช. วราศัย แซ่โซว 4.00
22 ด.ญ. อรญา อกัษรนุกจิ 4.00
23 ด.ช. อานนท์ ล้ีไวโรจน์ 4.00
24 ด.ช. ชินภพ เสติ 3.99
25 ด.ญ. ปวัน ศรีวนิชย์ 3.99
26 ด.ญ. พัชรพร เฮ้งปญัญา 3.99
27 ด.ญ. พัชรีพร บญุวัน 3.99
28 ด.ช. ภธูัชกจิ สังขะมาน 3.99
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)
29 ด.ช. สรรวัชญ์ ล้ีจันทรากลุ 3.99
30 ด.ญ. กานต์พิชชา โฮเว่น 3.98
31 ด.ช. ธนวัฒน์ สิงหถนัดกจิ 3.98
32 ด.ญ. นันทนัช สงคราม 3.98
33 ด.ญ. ปารณีย์ อกุฤษฏชน 3.98
34 ด.ช. พชร พนาพิศาล 3.98
35 ด.ญ. กญัญาณัฐ กลัดสอาด 3.97
36 ด.ญ. ธัชชา สุธีวงศ์ 3.97
37 ด.ญ. ธารพระพร พิกลุ 3.97
38 ด.ช. วทญัญู จุนปยิะกลุ 3.97
39 ด.ช. พรรฐรวิญ ศิลปพ์ิทกัษ์สกลุ 3.96
40 ด.ญ. ปยิดา ฤทธิเ์ดช 3.95
41 ด.ญ. วราลี ศรีเที่ยง 3.95
42 ด.ญ. ปรัชญ์ทวีธิดา อคันิวาส 3.94
43 ด.ญ. ปนิริสา เปี่ยมใส 3.94
44 ด.ญ. พิชญ์สินี กาญจนารักษ์ 3.94
45 ด.ช. กฤตยชญ์ เชื้อศิริ 3.93
46 ด.ช. จิรกติต์ เพียรวณิช 3.93
47 ด.ช. ศุภวิชญ์ วรรณดิลก 3.91
48 ด.ช. สุวพิชญ์ ทมิสถิตย์ 3.91
49 ด.ช. ธนภมูิ รุ่งเรือง 3.90
50 ด.ญ. ฟ้าใส อ่ าธูป 3.90
51 ด.ช. ภสัธกติ สังขะมาน 3.90
52 ด.ช. สุรจักษ์ อกุฤษฏชน 3.90
53 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ลาพรมมา 3.89
54 ด.ช. ถวายเกยีรติ บรรเจิดพงศ์ชัย 3.88
55 ด.ช. โชติพงษ์ วงศ์วุฒิเดชกร 3.86
56 ด.ญ. อภชิญา นิติวรารักษ์ 3.85
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 59 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. กติติพงศ์ อสัสะบ ารุงรัตน์ 4.00
2 ด.ญ. จิณหน์ิภา ตีรณธนากลุ 4.00
3 ด.ญ. ญภา ศิริจินดากลุ 4.00
4 ด.ญ. ณภทัร วรพิเชฐ 4.00
5 ด.ญ. ณฤดี เธียรชูบญุ 4.00
6 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อยุามโฆษ 4.00
7 ด.ญ. ณัฐกานต์ บาลมงคล 4.00
8 ด.ช. ณัฐศรัณย์ โพธิยะราช 4.00
9 ด.ช. ธรรศ อนิทรารักษ์สกลุ 4.00
10 ด.ญ. ธิดาพร ปะติตังเว 4.00
11 ด.ช. ธีทตั อศัวพิภพ 4.00
12 ด.ญ. นภสร ธรรมรักษ์ 4.00
13 ด.ญ. นิตา เลิศนิพนธ์พันธุ์ 4.00
14 ด.ญ. ปณิุกา ขจรไชยกลู 4.00
15 ด.ช. พงศกร โลหะศิริวัฒน์ 4.00
16 ด.ช. พรรษ ภทัรกลุวณิชย์ 4.00
17 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ศิริพงศ์วุฒิกร 4.00
18 ด.ญ. พาขวัญ สุขสม 4.00
19 ด.ญ. เฟลิเซีย ณัฐษณา บทุเชอร์ 4.00
20 ด.ญ. ภทัรมน ลดาวิจิตรกลุ 4.00
21 ด.ญ. ภญิญาพัชญ์ เรืองพีระกลุ 4.00
22 ด.ช. ภธูเนศร์ พันธุเ์พิ่มพูล 4.00
23 ด.ญ. รัญชน์ ลาร่า สมิตะลัมพะ 4.00
24 ด.ญ. สราวลี เนียมวงษ์ 4.00
25 ด.ญ. สุภาษินี แกว้อ าไพ 4.00
26 ด.ช. อนิทวิทย์ จันทร์หอม 4.00
27 ด.ช. ปณัณ์ ศรีเจริญชัยกลุ 3.98
28 ด.ช. ปติี ปยิพัฒนากร 3.97
29 ด.ญ. ณิธาน อาชายุทธการ 3.96

8



ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)

30 ด.ญ. อภชิญา ศรีอษัฎาพร 3.96
31 ด.ช. จิรายุ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.95
32 ด.ญ. ศศิภา บญุสุริยกจิจา 3.95
33 ด.ญ. ดลพร วรสุชีพ 3.92
34 ด.ช. กนัต์กวี รัตนสาขา 3.91
35 ด.ญ. ชมทศิา แซ่อึ้ง 3.91
36 ด.ญ. ช่อระกา ขันไชย 3.91
37 ด.ช. ในปาย รัตนพงษ์ 3.90
38 ด.ญ. จิณหจ์ุฑา เปรมประชา 3.89
39 ด.ญ. ญาณิศา จาวะนา 3.89
40 ด.ช. ปารมี สิทธิกลู 3.88
41 ด.ช. มงคล บรรลุนารา 3.88
42 ด.ญ. บณุยาพร ศรีสุข 3.87
43 ด.ญ. อรนภา ทองมอญ 3.86
44 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ กล่ินเกษร 3.85
45 ด.ญ. บญุญ์ญานุชฒ์ เตชบญุ 3.85
46 ด.ญ. พัทธ์ธิตา คงทอง 3.85
47 ด.ญ. มนัสนันท์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 3.85
48 ด.ญ. เบญญา องัสพัทธ์ 3.84
49 ด.ญ. ภทัชา พฤกษะวัน 3.84
50 ด.ช. ปลุวิช กอวงษ์ 3.83
51 ด.ช. สุรสิทธิ์ สิทธิสังข์ 3.83
52 ด.ญ. ขัตติยา สุขพิทกัษ์ 3.81
53 ด.ช. ธนภทัร วงศ์มณีโรจน์ 3.81
54 ด.ญ. กฤตมน สุริยจันทร์ 3.80
55 ด.ญ. ยศกมล ตีระรัตน์ 3.80
56 ด.ญ. กรีติกา บรรลือศักด์ิ 3.79
57 ด.ช. นิธิพัฒน์ กา้นแกว้ 3.77
58 ด.ญ. พัชรพา ตู้เพชร 3.76
59 ด.ญ. ปภาดา บรรดาศักด์ิ 3.75
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 50 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท

1 ด.ช. ชนวิชญ์ ภู่พงศ์ 4.00

2 ด.ช. ชวัลวิทย์ พุทธกลุอนันต์ 4.00

3 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อนิทองแกว้ 4.00

4 ด.ญ. ณัชชา ศรีจันบญุ 4.00

5 ด.ญ. เบญจวรรณ เสาวลักษณ์สิริโสภา 4.00

6 ด.ญ. บญุญาภา อาศนะเสน 4.00

7 ด.ช. บณุยภทัร ศิริสินสุข 4.00

8 ด.ญ. ปภชิญา ทองประสม 4.00

9 ด.ญ. ปณัญกร คงใหม่ 4.00

10 ด.ญ. พนิตพร ขานดา 4.00

11 ด.ญ. พนิตา มังคะเล 4.00

12 ด.ญ. พาขวัญ พุทธคุณ 4.00

13 ด.ญ. รมิดา เนื้อนวลสุวรรณ 4.00

14 ด.ญ. สุณัฐชา กลุะพัฒน์ 4.00

15 ด.ญ. อธิภา เจริญบณัฑิต 4.00

16 ด.ญ. อนัญญา อกัษรนุกจิ 4.00

17 ด.ช. ภาวิต สันติวงศ์ 3.99

18 ด.ญ. วรวลัญช์ ศรีตุลารักษ์ 3.99

19 ด.ช. กฤษณะพงศ์ ราชโส 3.96

20 ด.ช. ธีรดนย์ บญุยะรัตเวช 3.96

21 ด.ญ. พศิกา พึ่งรัศมี 3.96

22 ด.ช. กฤตเมธ วงศ์ฟัก 3.95

23 ด.ญ. ชนากานต์ สีปานมัน่ 3.95

24 ด.ญ. สุชัญญา แควน้อย 3.95

25 ด.ช. เกริกชัย ศรีวังค า 3.94
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 5 (ต่อ)

26 ด.ญ. นิติพร ศรีรี 3.93

27 ด.ช. วนา แสงสายัณห์ 3.92

28 ด.ญ. วีรยา แซ่โซว 3.92

29 ด.ช. สิรวิชญ์ อทิธิชัยศรี 3.92

30 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ทรงสอาด 3.88

31 ด.ญ. วิไลลักษณ์ โฉมทอง 3.88

32 ด.ช. ศิวพัศว์ อรัญภวูนารถ 3.88

33 ด.ญ. ณัฐศิณีย์ โพธิยะราช 3.87

34 ด.ช. ปพน ชลวิสุทธิ์ 3.87

35 ด.ช. กฤษฎา แย้มศรวล 3.86

36 ด.ญ. ธัญญวรรณ วรานุศุภากลุ 3.84

37 ด.ญ. วรรณรดา อนิทรปญัญา 3.84

38 ด.ญ. วรรณวริน ล่ิมปนาท 3.84

39 ด.ช. กล้า จาตุรจินดา 3.83

40 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เสียงสังข์ 3.83

41 ด.ญ. ปาณขวัญ รณะนันทน์ 3.83

42 ด.ช. วิทย์ ชาครานนท์ 3.83

43 ด.ญ. อริสรา เหนี่ยงแจ่ม 3.83

44 ด.ช. ปกรณ์เกยีรติ โอภาประกาสิต 3.82

45 ด.ญ. ภาวิดา โชติสวัสด์ิ 3.82

46 ด.ญ. หมัน้เกล้า บษุมาโร 3.79

47 ด.ช. ธนภทัร รักสุข 3.77

48 ด.ช. นวิน สุเมธกจิการ 3.76

49 ด.ช. เมธัส สถิระพจน์ 3.75

50 ด.ช. ณสภณ นุชประยูร 3.75
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 53 ทุนๆ ละ 2,200.- บำท
1 ด.ช. กติติธัช รัตนวรรณชัย 4.00

2 ด.ญ. จญา พิมพ์ขาวข า 4.00

3 ด.ญ. จังคนิภา ฉัตรศิริเวช 4.00

4 ด.ญ. จิณณพัต จารุชัยนิวัฒน์ 4.00

5 ด.ญ. ฐิวรินท์ สุดใจประภารัตน์ 4.00

6 ด.ญ. ณฐิตา คณาวัฒนไชย 4.00

7 ด.ช. ณพล ต้ังตรงไพโรจน์ 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 บวรรัตนารักษ์ 4.00

12 ด.ญ นลานี ประไพรักษ์สิทธิ์ 4.00

13 ด.ช. นิสสรณ์ พุทธกลุอนันต์ 4.00

14 ด.ญ. ปณัฑรีย์ ตรีไพบลูย์ 4.00

15 ด.ญ. พรไพลิน เธียรชูบญุ 4.00

16 ด.ญ. พิชชาภา กจิถาวรรัตน์ 4.00

17 ด.ญ. พิชญ์สินี วงศ์ชุติพงศ์ 4.00

18 ด.ญ. พิมพ์ภสัรา โตวิวัฒน์ 4.00

19 ด.ญ. พุทธิภา ศชา เสรีภาพ 4.00

20 ด.ญ. รยาพร เตชะอ านาจ 4.00

21 ด.ญ. สุกฤตา ปิ่นงาม 4.00

22 ด.ญ. สุภธิดา สิทธิชาญคุณะ 4.00

23 ด.ญ. อสิรีย์ ศิริจินดากลุ 4.00

24 ด.ญ. อลิน เมธเศรษฐ 3.99

25 ด.ญ. ชุติกานต์ เสนจันทร์ฒิไชย 3.98

26 ด.ญ. พิมญดา เสือโรจน์ 3.98
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: ประถมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ)

27 ด.ช. นัทธพงศ์ ทพิวัง 3.96
28 ด.ช. ภมูิภทัร กาทอง 3.96
29 ด.ญ. เพชราภรณ์ กจิจรัสอนันต์ 3.95
30 ด.ญ. กติตินันท์ กาญจโน 3.92
31 ด.ญ. นภนภสั สงศรี 3.92
32 ด.ญ. นรมน บญุเลิศ 3.92
33 ด.ช. จิติวัฒน์ เล็กประทมุ 3.91
34 ด.ญ. ธีรินทร์ สุวรรณระดา 3.91
35 ด.ญ. ญาณิสา รุ่งเรือง 3.90
36 ด.ญ. ศิรประภา ชอบธรรม 3.90
37 ด.ญ. พลอยตะวัน โชติเสน 3.89
38 ด.ช. ภคัพล อ าพันศรี 3.88
39 ด.ช. กติติธัช เที่ยงหนู 3.87
40 ด.ญ. ปณัพิชญา กติติศุภกร 3.87
41 ด.ช. การิน เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 3.84
42 ด.ญ. ศิริสรณ์ ธัญญเจริญ 3.83
43 ด.ช. นวคุณ บณัฑิตกติติสกลุ 3.82
44 ด.ญ. นัชชา จันทร์ดวง 3.82
45 ด.ช. สิรภพ พัฒนะอรุณ 3.82
46 ด.ญ. จารุวรรณ บญุสิน 3.81
47 ด.ช. ธีรัตม์ นิคโคลัส ล้ิม 3.80
48 ด.ญ. เพียงพัชร กจิหรัิญวงศ์ 3.79
49 ด.ช. นิพพัชน์ สุขศิลป์ 3.79
50 ด.ช. พิจักษณ์ เกยีรติกติติคุณ 3.79
51 ด.ช. วสุธา สุขกระสานติ 3.75
52 ด.ช. สรวิศ พัฒนะอรุณ 3.75
53 ด.ช. อภวิิชญ์ นิติวรารักษ์ 3.75
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 51 ทุนๆ ละ 2,500.- บำท

1 ด.ญ. จักรยา ฉัตรศิริเวช 4.00

2 ด.ญ. ณัฐชา ยิ่งศักด์ิมงคล 4.00

3 ด.ช. ธีร์ไผท บณุยะรัตเวช 4.00

4 ด.ญ. นันทท์ญิาส์ุ ธนาศุภวัฒน์ 4.00

5 ด.ญ. ปวริศา ปราบนอก 4.00

6 ด.ช. ปณัณวัฒน์ ศรีอฬุารพงศ์ 4.00

7 ด.ญ. ปณุณาสา เลาหบญุญานุกลู 4.00

8 ด.ญ. ภทัทยิา ศรีอษัฎาพร 4.00

9 ด.ญ. วรันธร พิกลุกานตเลิศ 4.00

10 ด.ช. สรวิชญ์ ขานดา 4.00

11 ด.ญ. สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ 4.00

12 ด.ญ. อรจิรา ตีรณธนากลุ 4.00

13 ด.ญ. ธริชา สุธีวงศ์ 3.99

14 ด.ช. ภมูิธรรม อ าพลพงษ์ 3.99

15 ด.ญ. ภณัฑิลา เพชรประเสริฐ 3.96

16 ด.ญ. รินรดี อสัสะบ ารุงรัตน์ 3.94

17 ด.ช. กลุบตุร ปญัญา 3.93

18 ด.ช. ชนน นิติวัฒนานนท์ 3.93

19 ด.ญ. พนิดา อิ่มเอม 3.92

20 ด.ญ. ณัฐกมล พันธุวดีธร 3.91

21 ด.ญ. นุชดา โชติพานิช 3.91

22 ด.ช. ปรินทร์ ศรีเจริญชัย 3.90

23 ด.ญ. วรรณงาม ยิ้มประเสริฐ 3.90

24 ด.ช. ธนเดช อว่มอิ่มพืช 3.89

25 ด.ญ. ศิริกร พรสรรค์ศิริกลุ 3.89

26 ด.ญ. ณัฐณภทัร รู้กจิการพานิช 3.87
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 1 (ต่อ)

27 ด.ญ. สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา 3.86

28 ด.ญ. สุชญา บญุเสริม 3.83

29 ด.ญ. ภทัรนันท์ พ่วงพูล 3.82

30 ด.ญ. ภรูดา พฤกษะวัน 3.77

31 ด.ญ. จิดาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.74

32 ด.ญ. วิชญาดา นุชนวล 3.73

33 ด.ญ. อรุชา วัฒนวิจิตรกลุ 3.71

34 ด.ช. ภวัต สันติวงศ์ 3.70

35 ด.ญ. ภทัรพร จันทร์เพ็ญ 3.70

36 ด.ช. ศุภกฤต ศรีสุข 3.69

37 ด.ญ. พิมพ์อกัษร ภคูรองนาค 3.66

38 ด.ญ. ภทัรนันท์ มะโรหบตุร 3.65

39 ด.ญ. พิสุทธิก์มล สุขพันธุ์ 3.63

40 ด.ญ. วริษฐา ศรีเหนี่ยง 3.63

41 ด.ญ. ผาณิตา เจิมขุนทด 3.61

42 ด.ญ. วาทติยา ที่ส าราญ 3.61

43 ด.ญ. ธนพร กรุาราช 3.60

44 ด.ญ. บณัฑิตา สามงามนิ่ม 3.59

45 ด.ช. พิชญ์ภทัร พิสิษฐ์กลุ 3.57

46 ด.ช. ธัญญ์ พานิชอตัรา 3.56

47 ด.ช. สเมธัส อศัวพิภพ 3.54

48 ด.ช. ภมูิภทัร อทุธิยา 3.53

49 ด.ช. ธรรศ สินธวานุรักษ์ 3.52

50 ด.ญ. ธัญญาเรศ จันทนสุรคน 3.50

51 ด.ญ. บณัฑิตา พุธขุนทด 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 43 ทุนๆ ละ 2,500.- บำท

1 ด.ญ. ภทัรมน เทพมงคล 4.00

2 ด.ญ. ณัชชา ชัยชนะวงศาโรจน์ 3.99

3 ด.ญ. ณิชา หรัิญกาญจน์ 3.99

4 ด.ญ. ปิ่นประภา ราชพิบลูย์ 3.98

5 ด.ญ. ณฐชา จินตนาภกัดี 3.97

6 ด.ญ. นลินรัตน์ วิไลรัตน์ 3.96

7 ด.ญ. โภคาธิดา วชิรโภคเจริญ 3.94

8 ด.ญ. พลอยพรรณ สุทธิรัตน์ 3.94

9 น.ส. ชลณิชา ธนวิริยะกลุ 3.93

10 ด.ญ. บณุณ์ณิสาฒ์ เตชบญุ 3.93

11 ด.ญ. ภษูณิศา บรูณวนิช 3.93

12 ด.ญ. ศิวปรียา ชุ่มเมืองเย็น 3.93

13 ด.ญ. นิรมัย ดอดกระโทก 3.92

14 ด.ญ. จุฑาทพิย์ สังข์สม 3.90

15 ด.ช. ธนภมูิ วัฒนวิจิตรกลุ 3.90

16 ด.ญ. พรนภสั ทนิกรวงศ์ 3.90

17 ด.ช. วงศธร กมลสัลย์ 3.89

18 ด.ญ. หทยัธนิต ธงทอง 3.87

19 ด.ญ. รินลดา วิมลเกจ็ 3.86

20 ด.ช. พงศ์ภสัร์ โตวิวัฒน์ 3.85

21 ด.ญ. ปญัญฎา อมีเลีย เสรีภาพ 3.84

22 ด.ช. รวิน อสัสะบ ารุงรัตน์ 3.84
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล
ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ)

23 ด.ญ. ปญุญฉัตร์ งามโรจนวณิชย์ 3.81

24 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แสงกล้า 3.80

25 ด.ญ. สุทธาทพิย์ ไชยเทพ 3.80

26 ด.ญ. ฐณิญา ศรีประยูรณกลู 3.78

27 ด.ช. จักกาย จันทาภากลุ 3.75

28 ด.ญ. ญาณิกานต์ ธนกจิเจริญพัฒน์ 3.75

29 ด.ญ. นภสั พัฒโนทยั 3.75

30 ด.ญ. สริญาภรณ์ ศิริสวัสด์ิ 3.75

31 ด.ญ. ณัฐธิดา โปร่งสละ 3.74

32 ด.ญ. วานิสา พนาพิศาล 3.74

33 ด.ญ. สุมิตรา ใจอยู่ 3.71

34 ด.ญ. วรินทลั์คน์ เผ่าสวัสด์ิยรรยง 3.69

35 ด.ญ. พรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์ 3.66

36 ด.ญ. นนทชิา บกึขุนทด 3.64

37 ด.ช. ณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 3.62

38 ด.ช. ธนัช ทนัตศุภารักษ์ 3.59

39 ด.ญ. ศิริธร ศรีโนนม่วง 3.58

40 ด.ญ. แพมเมล่า พนิดา วิชิรมาลา 3.57

41 ด.ช. เอกณัฏฐ์ นิธินันทน์ฤมิต 3.56

42 ด.ญ. สุนิสา สุดารักษ์ 3.55

43 ด.ญ. พรรษชล ชาวหา 3.54
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 43 ทุนๆ ละ 2,500.- บำท
1 ด.ญ. ขวัญศุภณัฐ บรรลุนารา 4.00

2 ด.ญ. ธนัชญา วัชรปรีชานนท์ 4.00

3 ด.ญ. นภสัสร วงษ์วิริยะ 4.00

4 น.ส. ภาวินี อิ่มบญุตา 4.00

5 นาย ธงทอง ธงทอง 3.99

6 ด.ญ. นพรรณ พิมพ์ขาวข า 3.98

7 น.ส. รุญา กลุเลพ 3.98

8 ด.ญ. ณชล องัคนาพร 3.96

9 น.ส. ณัฐติยา จ าปาดิบ 3.96

10 นาย ปฐัน์ สุตันไชยนนท์ 3.96

11 น.ส. นราภทัร มงคลสินธุ์ 3.94

12 ด.ญ. ต้นตะวัน ตันติเวชกลุ 3.93

13 นาย ณัฎฐสิทธิ์ เพ็ญศรี 3.91

14 ด.ญ. ทพิยฉัตร ไชยยงยศ 3.91

15 ด.ช. วริศ จันทรานุวัฒน์ 3.91

16 น.ส. วิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา 3.91

17 ด.ช. ภริูนทร์ เพ็ชรดาชัย 3.88

18 ด.ญ. นัฏชพร คงมณี 3.87

19 นาย ณัฐชนน พันธุวดีธร 3.86

20 ด.ช. องัคาร ธัญญเจริญ 3.85

21 ด.ญ. มณฑิรา จันทะวงค์ 3.84

22 ด.ญ. ต้นน้ า เติมรุ่งเรืองเลิศ 3.83
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ)

23 น.ส. ใจพิจิตร อภชิาตกลุ 3.82

24 ด.ญ. ณัฐวรา เหล็กกล้า 3.82

25 ด.ช. ธรรม ชัยพิพัฒน์ 3.82

26 ด.ญ. นวพร ปล้ืมคิด 3.80

27 ด.ญ. เฉลิมรมัย เปาอนิทร์ 3.79

28 น.ส. สุชาวดี อดุลยานุภาพ 3.76

29 ด.ช. ธัญ เกษตรานันท์ 3.71

30 ด.ญ. ลลิดา ศรีเจริญชัย 3.70

31 ด.ช. กญัญ์โกมุท แดงสว่าง 3.68

32 ด.ช. พลวัต สันติธรรมนนท์ 3.68

33 น.ส. วาศิณี กวยเกดิผล 3.68

34 ด.ช. นรภทัร อดุมสันติสุข 3.67

35 ด.ช. ญาณพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 3.66

36 ด.ญ. พิมมาดา มนตรีวิวัฒนชัย 3.64

37 ด.ญ. ชนิกานต์ สีปานมัน่ 3.58

38 ด.ญ. วริสรา มาวิเลิศ 3.58

39 นาย ชญานนท์ ลือชาพุฒิพร 3.54

40 นาย ณัฎฐศักด์ิ เพ็ญศรี 3.54

41 น.ส. จิรัชญา ทรวดทรง 3.53

42 ด.ช. อธิศ เจริญรมย์ 3.53

43 ด.ญ. จิดาภา มะโนรมย์ 3.52
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 45 ทุนๆ ละ 2,800.- บำท
1 นาย กานต์ธีร์ ศรียุทธศักด์ิ 4.00

2 น.ส. พัชราภา กฎุศีรี 4.00

3 นาย ภรัณยู ล้ีมิง่สวัสด์ิ 4.00

4 น.ส. ณิชา พัฒโนทยั 3.98

5 น.ส. มัชฌิมา สมิทธากร 3.97

6 น.ส. ณิชกานต์ คงมณี 3.96

7 น.ส. นภสร ตรียะประเสริฐ 3.96

8 ด.ช. นรภทัร ใจซ่ือ 3.96

9 นาย วรท โชติเลอศักด์ิ 3.96

10 ด.ช. สุรพิชญ์ พรหมขุนทอง 3.96

11 น.ส. พิจาริน โกษาคาร 3.94

12 น.ส. วิชยา แกว้ศรีจันทร์ 3.94

13 น.ส. วิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกลุ 3.94

14 ด.ญ. พริมา รอดโพธิท์อง 3.92

15 ด.ช. พศวีร์ พึ่งรัศมี 3.89

16 ด.ญ. สุฑาวรรณ สะโมสร 3.89

17 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เพลิดพราว 3.86

18 ด.ช. เตชินท์ ต้ังปณิธานสุข 3.85

19 ด.ญ. จิรัสยา จันทร์อน้ 3.84

20 น.ส. นภสัวรรณ ปู่จันทร์ 3.84

21 ด.ญ. ฟ้าใหม่ ขัติยะ 3.83

22 นาย วสุ นิติวัฒนานนท์ 3.81

23 น.ส. ศุภสิรา พวงสุวรรณ 3.81
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ)
24 ด.ญ. นิชดา สมดี 3.80

25 นาย เจษณ จันทาภากลุ 3.79

26 ด.ญ. ปณัณิสรา กติติศุภกร 3.78

27 นาย ศุภวิญช์ พงษ์ธนานิกร 3.78

28 ด.ญ พิมพ์ขวัญ ชิตนุกลู 3.77

29 ด.ช. ภาณุวัชร สัพพะเลข 3.77

30 ด.ญ. ธวัลรัตน์ จงมีสุข 3.75

31 น.ส. จิรัชชา ตามสอน 3.74

32 ด.ญ. รวิพร เข็มศรี 3.73

33 ด.ญ. ภญิญาพัชญ์ ชาญวาณิช 3.72

34 ด.ญ. อนุตตรีย์ กองค า 3.72

35 น.ส. พิชญาภา โลนุช 3.70

36 ด.ญ. รวิภา เข็มศรี 3.70

37 นาย สุมนัส ชะนะมา 3.70

38 น.ส. วรรษมน ธนวิริยะกลุ 3.69

39 น.ส. ชลิดา เขมจิรากลุศิริ 3.65

40 น.ส. ภคพร ศรีอฬุารพงศ์ 3.65

41 นาย ศราวิณ ศาสตร์ส่องแสง 3.65

42 นาย มนุเชษฐ์ บญุสมบรูณ์สกลุ 3.63

43 นาย ณัฐนนท์ ทองแสง 3.57

44 น.ส. ปยิธิดา เจริญวัฒนา 3.57

45 ด.ช. ธนภณ ทองร่มโพธิ์ 3.53
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 33 ทุนๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. จีรภทัร กาญจนาคาร 4.00

2 น.ส. มัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ 4.00

3 น.ส. วลิตา ภู่ประเสริฐ 4.00

4 น.ส. ศันสนีย์ พรรคประพันธ์ 3.98

5 นาย ธนิน ภริิยะกากลู 3.97

6 น.ส. พลอยจันท์ มนตรีวิวัฒนชัย 3.95

7 น.ส. มีเลณี สุตัณฑวิบลูย์ 3.92

8 น.ส. อยัรดา เจสละ 3.92

9 นาย ชัยมงคล ปานเพิ้ง 3.91

10 นาย ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 3.91

11 นาย ทศ น าชัยศิริ 3.89

12 นาย สุรวิช สัพพะเลข 3.86

13 นาย อานันท์ เมธเศรษฐ 3.85

14 นาย ชวิน บญุปราโมทย์ 3.82

15 น.ส. ศุพิชญา นิยมธรรม 3.77

16 นาย อนวัช อรรถจินดา 3.76
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 5 (ต่อ)

17 น.ส. นภสัสร จิตระทาน 3.75

18 น.ส ปณิธิภา อะมุตะคุ 3.73

19 น.ส. ปญุญิศา จิระศุภโชค 3.72

20 นาย ภรีู ญาณวัฒน์ 3.72

21 นาย พีรวัส พันธ์มีเกยีรติ 3.71

22 น.ส. พิมพ์ชนก จ าปาทพิย์งาม 3.70

23 นาย ฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร 3.66

24 น.ส. ณัฐณิชา อสิระวาณิชย์ 3.66

25 นาย อนิรุต กล่ าอบุล 3.65

26 น.ส. กานดา สายโน 3.63

27 นาย วิศิษฎ์ คีตาชีวะ 3.62

28 น.ส. โศภษิฐ์ กา้วกสิกรรม 3.59

29 นาย พศุตม์ เจริญพรวัฒนา 3.55

30 น.ส. อติภา ฮวดศรี 3.55

31 น.ส. ศุภกานต์ กลุสถิตพร 3.53

32 น.ส. กญัจนพร กาญจนารักษ์ 3.50

33 น.ส. ธนัชชา พูลสมบติั 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 32 ทุนๆ ละ 2,800.- บำท

1 น.ส. ณัฐธยาน์ สิทธิศรัณย์กลุ 4.00

2 น.ส. พินทอุร เจิ่งประภากร 4.00

3 น.ส. ญาณิศา กลุกรีติยุต 3.99

4 น.ส. ณัฐชา จันทร์ประภาพ 3.99

5 น.ส. ธนัชพร สามงามนิ่ม 3.99

6 น.ส. ปนัสยา ศิริวัฒน์ 3.99

7 น.ส. ปาณิศา ยิ่งศักด์ิมงคล 3.99

8 นาย รัฐ ชัยพิพัฒน์ 3.99

9 น.ส. ชนัญญา สว่างคง 3.97

10 นาย วรัญญ์ โชติเลอศักด์ิ 3.96

11 นาย ปารณัท อดุมสันติสุข 3.95

12 น.ส. กนัต์กนิษฐ์ วิษณุวงศ์ 3.94

13 น.ส. มนต์ชาดา สุขหร่อง 3.93

14 น.ส. เบญจรัตน์ ศิริสินสุข 3.89

15 น.ส. วริยา ต้ังปณิธานสุข 3.89

16 น.ส. วานิสสา มานะทตั 3.89
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: มัธยมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ)

17 น.ส. นลินี ชัยยะ 3.87

18 นาย ภริูเดช ภมูินาถ 3.86

19 น.ส. พชรมน ด ารงค์วัฒนโภคิน 3.85

20 น.ส. นรมณ ดลมหทัธนะกติต์ิ 3.84

21 น.ส. อบุลรัตน์ ค าโสภา 3.84

22 นาย ทวิัตถ์ วงศ์เกษมจิตต์ 3.83

23 น.ส. ทยนันท์ ณ สงขลา 3.80

24 น.ส. ศลิษา พงษ์ธนานิกร 3.79

25 น.ส. สาธินี ศุภปติีพร 3.79

26 น.ส. พิชญาณิน เผือกผ่อง 3.78

27 น.ส. โสภาคย์ คงถวิล 3.72

28 น.ส. อสิรีย์ สุรัชวรางกรณ์ 3.66

29 น.ส. ปณิตา เรืองปราชญ์ 3.65

30 น.ส. ธนัชชา โอภานุรักษ์ 3.64

31 น.ส. ณัฐนิชา พจนกติติสิทธิ์ 3.61

32 น.ส. สิริภทัร นพนิตย์ 3.50
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดบั: ประกำศนียบตัรวิชำชีพปทีี่ 1 จ ำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,800.- บำท

1 นาย ปฏพิล พันทวี 3.81

2 นาย สุคุณิน วัฒนานิมิตกลุ 3.76

3 นาย สุนทร แขกเต้า 3.08

4 นาย มีโชค เจริญวงษ์ 3.01

ระดบั: ประกำศนียบตัรวิชำชีพปทีี่ 3 จ ำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,800.- บำท

1 นาย วริศ วัชรากร 3.68

2 นาย ธรรฌ์ภสิิษฐ์ หสัดิพันธ์ 3.67

3 นาย เจตตริน เนียมส าราญ 3.33

ระดับ: ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงปทีี่ 1 จ ำนวน 3 ทุนๆ ละ 3,000.- บำท

1 น.ส. กชพร พันทวี 3.09

2 น.ส. สุภาภรณ์ อนุสนธิ 3.46

3 นาย ปฐัวิกรณ์ น่วมนิวงษ์ 3.66

ระดับ: ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงปทีี่ 2 จ ำนวน 2 ทุนๆ ละ 3,000.- บำท

1 นาย พศวัต ใจกว้าง 3.76

2 นาย ณัฐวุฒิ อว่มจินดา 3.37
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ปริญญำตรี จ ำนวน 103 ทุนๆ ละ 3,500.- บำท
1 นาย กติติภณ พละการ 4.00

2 นาย กติติภพ พละการ 4.00

3 นาย พงศ์พสิษฐ์ พินัยนิติศาสตร์ 4.00

4 นาย นิพิฐ เจริญงาม 3.98

5 น.ส. จิรัชญา บญุดีกลุ 3.97

6 น.ส. กณิศ ธเนศวร 3.96

7 น.ส. วรวลัญช์ นิธิโรจน์ธนัท 3.93

8 น.ส. นภสร อิ่มบญุตา 3.92

9 น.ส. วรญาณี ธรรมธร 3.90

10 น.ส. ศิรดา ต้ังปณิธานสุข 3.90

11 นาย ปณายุ คีลาวัฒน์ 3.88

12 น.ส. วริศรา จิตต์วราวงษ์ 3.88

13 น.ส. ชานิศา เตชวรสินสกลุ 3.86

14 นาย ศิวกรณ์ กลุกรีติยุต 3.86

15 นาย จิระภทัร ว่องวัฒนวิกรม 3.85

16 นาย เดชชาติ จันทสังข์ 3.81

17 น.ส. ฉัตรชนก เดชะวงศ์สุวรรณ 3.79

18 นาย ธีรุตม์ โฆษิตานนท์ 3.78

19 นาย พีรวัฒน์ นาวีเจริญ 3.78

20 น.ส. ภทัรภร วัฒนกลุชาติ 3.78

21 นาย รชพล อคัควัฒน์ 3.76

22 น.ส. บศุรินทร์ รุ่งวิทยา 3.74

23 น.ส. ณิชา ต้ังวรชัย 3.73

24 น.ส. ภทัรนฤน พินิจภวูดล 3.73

25 น.ส. สิทธินันท์ ชวาลภาฤทธิ์ 3.73

26 น.ส. นนทกร ลิขิตวิทยาวุฒิ 3.72
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)
27 น.ส. ปาณิศา นันตาวัง 3.71

28 น.ส. ตีรณา กจิสนาโยธิน 3.70

29 นาย ชยพล จังศิริพรปกรณ์ 3.68

30 นาย ณัฐนนท์ พรชัยสกลุดี 3.68

31 น.ส. กรชนก นภามรกต 3.67

32 น.ส. พรทพิา พึ่งผล 3.67

33 น.ส. ภทัรินทร์ ธรรมาภรณ์ 3.67

34 นาย สิรวิชญ์ จันทร์จร 3.67

35 น.ส. อริสรา วิโรจน์ 3.67

36 นาย นฤรงค์ วนานุกลู 3.66

37 น.ส. ภามาศ วณิกกลุ 3.66

38 นาย กวิน โชลิตกลุ 3.64

39 น.ส. พริมา โกษาคาร 3.64

40 น.ส. มณฑิตา กรอกกลาง 3.64

41 นาย ธีรกานต์ ฉัตรแกว้ 3.62

42 นาย ภมูิ สิทธิสมวงศ์ 3.62

43 น.ส. นฤมล พุกบญุมี 3.60

44 น.ส. พรชิตา สุวรรณโณ 3.60

45 น.ส. ชลลดา ช านัญมนูญธรรม 3.59

46 น.ส. ปณุยาภรณ์ พูลวิชา 3.59

47 นาย ปยิพัทธ์ เรืองตระกลู 3.58

48 น.ส. กฤติยากร ค าสุระ 3.57

49 น.ส. ญานิศา ล าภาษี 3.57

50 น.ส. สุภาวดี โชคเหมาะ 3.57

51 น.ส. กรีติกา วงษ์ทมิ 3.56

52 น.ส. ณฉัตร สกลุบ ารุงศิลป์ 3.56
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)
53 น.ส. รัฐพร จุฬาลักษณานุกลู 3.56

54 นาย เกษมสันต์ ทฆีพุฒิ 3.53

55 น.ส. มทนิา บญุปราโมทย์ 3.53

56 น.ส. บษุกร ศรีไทย 3.51

57 น.ส. หนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช 3.51

58 น.ส. จุฑารัตน์ สว่างกจิ 3.50

59 น.ส. ชนนิสา พลพืชน์ 3.50

60 นาย นราวิชญ์ ใจซ่ือ 3.50

61 น.ส. ปณัฑารีย์ วิรยศิริ 3.50

62 น.ส. ปยิพร โพธิป์ระสิทธิ์ 3.50

63 น.ส. สรณีย์ ชูยิ่งสกลุทพิย์ 3.50

64 นาย จิตรภณ รักธรรมหรรษา 3.49

65 น.ส. นันทกาญจน์ สุทธิบณุยพันธ์ 3.49

66 นาย ฉัตรถากลุ ปญัญา 3.47

67 น.ส. ศศธร ติงศภทัยิ์ 3.46

68 น.ส. กลุรัตน์ เหลืองประเสริฐ 3.44

69 น.ส. เบญญา กรีอกัษร 3.42

70 น.ส. ณัชชา จันทรศุข 3.42

71 น.ส. สุริษา วงศ์อร่าม 3.42

72 น.ส. ปณุยภา ไศละสูต 3.41

73 น.ส. ชัชชญา ช านาญมนต์ 3.40

74 น.ส. กนิษฐา ทฆีพุฒิ 3.39

75 น.ส. ธนัญญา พิมพิสัย 3.39

76 น.ส. มนัสดา ปานพรม 3.39

77 นาย สิทธิโชติ เชษฐสิงห์ 3.39

78 นาย ชนาธิป ทองยงค์ 3.38
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ที่ ค ำน ำหน้ำ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

ระดับ: ปริญญำตรี (ต่อ)
79 น.ส. พฤกษา ศรีสรรพศิริกลุ 3.38

80 น.ส. วริศรา พวงสุวรรณ 3.38

81 นาย ศม มัน่ใจตน 3.37

82 นาย สุริยกนัต์ วิวัฒน์เวคิน 3.37

83 น.ส. ณิชา ณ นคร 3.36

84 น.ส. ธนภรณ์ ล้ิมเทยีมเจริญ 3.36

85 น.ส. ศุภสัชา บงัเกดิ 3.36

86 นาย คณิศร กอหะสุวรรณ 3.34

87 นาย พชร ฉินทกานันท์ 3.34

88 นาย ธีร์ เชาว์ปรีชา 3.33

89 นาย ภาคย์ น าชัยศิริ 3.33

90 นาย ภทัรภณ วัฒนานุกลูกจิ 3.32

91 นาย สิทธิชัย กนัยะ 3.32

92 น.ส. อชิรญา เอกษมานนท์ 3.31

93 น.ส. อสิรีย์ ปู่จันทร์ 3.31

94 น.ส. เภตรา หลักทอง 3.30

95 นาย ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์ 3.28

96 น.ส. พรจิรา ภทัรนาวิก 3.27

97 น.ส. พิมพ์ลักษมี ชมพูวีรกลุ 3.27

98 นาย สุขวิช โต๊ะทองแดง 3.27

99 น.ส. ปภาดา ส่งไพศาล 3.26

100 น.ส. กมลนันท์ วงศ์ฟัก 3.25

101 น.ส. จรัสวิภา โพธิวัตถุธรรม 3.25

102 นาย พรภวิษย์ สันติธรรมนนท์ 3.25

103 น.ส. ภทัรนันท์ ธนศิลป์ 3.25
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