
ทนุเรียนดี  แบ่งตามระดับชั ้นย่อย                        ประจ าปี 2564

ประเภททุน ทุนเรียนดี จ านวนผู้ขอทุน 620  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนทั้งหมด45.79%

ระดบัช้ัน ประถมศึกษา จ านวนผู้ขอทุน 288  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนเรียนดทีั้งหมด46.45%

ชั้นย่อย ประถม 1
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.004824 นายกิติ  ผาทอง ด.ญ.กิตติรัตน์  ผาทอง1 6400839

4.006533 นายวิรัตน์  แสงแกว้ ด.ญ.ณฎัฐ์ชญา  แสงแกว้2 6400568

4.007685 นายสุพจน์  เนียมคง ด.ญ.ฐานิกา  เนียมคง3 6400250

4.008709 นายธีรพล  กาญจนโกมล ด.ญ.ธีรนาฏ  กาญจนโกมล4 6400041

4.0011533 นายเสือ  ปรุงธญัญพฤกษ์ ด.ญ.พรนบัพนั  ปรุงธญัญพฤกษ์5 6400384

4.0014266 นายวิวฒัน์  อินแปง ด.ช.ศุภณฐั  อินแปง6 6400540

4.0014625 นายเอนก  สุวรรณ ด.ช.นพกร  สุวรรณ7 6400264

4.0014917 นายพีระ  สุวรรณบตัร ด.ช.สุวรรณบตัร  สุวรรณบตัร8 6401090

4.0015677 น.ส.จารุวรรณ  วิชากูล ด.ญ.ชุติณัฐนิษฐ์  สุกใส9 6400770

4.0015824 นายคณา  แม่นศรรา ด.ช.ปฐพี  แม่นศรรา10 6400844

4.0017114 นางกชพรรณ  วงศแ์กว้ ด.ช.นภสัดล  วงศแ์กว้11 6400414

4.0017395 นายณฐัวฒิุ  บตุรดี ด.ช.ณฐัพชัร์  บตุรดี12 6401275

4.0017472 นายภกัดี  แยม้มยาสุจริต ด.ช.ธนพชัญ ์ แยม้มยาสุจริต13 6400286

4.0017775 น.ส.ดนิตา  โฉมฉิน ด.ญ.รดา  ข่ายสุวรรณ์14 6400380

4.0018049 น.ส.ดวงจนัทร์  แสนค า ด.ญ.สุธาสินี  แสนประกอบ15 6400786

4.0018116 นางจิรภา  หงษท์อง ด.ญ.ณฐพร  หงษท์อง16 6400252

4.0018122 นางสุดา  กอนินยั ด.ญ.สุประวีณ์  กอนินยั17 6400133

4.0018226 นางธีรรัตน์  วิไลรัตน์ ด.ญ.พทัธ์ธีรา  วิไลรัตน์18 6400420

4.0018516 น.ส.เหมวรรณ  ไกรนุกูล ด.ช.ฐปนนท ์ มจัฉาแขวง19 6401330

4.0018541 น.ส.ศุภลกัษณ์  ประจนัทร์ ด.ญ.ขวญัขา้ว  พรกุลประสิทธ์ิ20 6400421

4.0018909 นางฐิติมา  จิยะวรนนัท์ ด.ญ.จิรัชญา  จิยะวรนนัท์21 6400943

4.0018937 นางหทยัรัตน์  ไอยรากาญจนกุล ด.ญ.ณฐัทิตา  ไอยรากาญจนกุล22 6400545

4.0019028 นายกณัฑพ์งษ ์ ดวงสินกุลศกัด์ิ ด.ช.กนัตก์วิน  ดวงสินกุลศกัด์ิ23 6400137

4.0019143 นางสายสุดา  โมท้อง ด.ญ.ใบบญุ  โมท้อง24 6401210

4.0019168 น.ส.กชพร  พนัธ์พืช ด.ช.กฤชพล  จนัทราช25 6400621

4.0019457 นายธนารักษ ์ ต่อสกุล ด.ญ.กชพร  ต่อสกุล26 6400398

4.0019481 น.ส.ทิพมาศ  ธาราชีวิน ด.ญ.ธญัญา  แซ่ปิง27 6400983

4.0019773 น.ส.ณิชาภา  สร้อยศรี ด.ญ.ณฐัมล  อ่ิมเอิบ28 6400160

4.0019814 นายพฒันะพงษ ์ จนัทร์ค  า ด.ช.พชรชล  จนัทร์ค  า29 6400757

4.0020134 นายปวศิลป์  มีบญุ ด.ญ.มนธิรา  มีบญุ30 6400177

4.0020274 น.ส.หฤทยั  หงษท์อง ด.ช.ศรัณยพงษ ์ ปันเบ้ียว31 6400249

4.0020955 นางพทัธนนัท ์ เพียหลา้ ด.ช.สุวพิชญ ์ เพียหลา้32 6400746

4.0019196 นางลดา  โพธ์ินิล ด.ช.สรนนัท ์ โพธ์ินิล33 6400445

3.9811215 นายด ารงคเ์กียรติ  นวลประทีป ด.ญ.ปญุญาภา  นวลประทีป34 6400737
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3.9817044 นางสุนิตษา  เลิศลกัษณ์ปรีชา ด.ช.ปรมตัถ ์ เลิศลกัษณ์ปรีชา35 6400311

3.9817370 นางจีรพร  อ  ่าอยู่ ด.ญ.อรรัมภา  อ  ่าอยู่36 6400842

3.9617150 นางปราณี  ชินบตุร ด.ญ.อรนิชชา  ชินบตุร37 6401165

3.9519584 น.ส.กลัยกร  กาไชยยา ด.ช.ศุภณฐั  ศิริอ่อน38 6400338

3.9418121 นางจีรนนัท ์ สุนทรสถิตย์ ด.ช.ธีร์ธวชั  สุนทรสถิต39 6400151

3.9420114 นางนฤมล  สีปานมัน่ ด.ช.ณฐัธีร์  สีปานมัน่40 6400146

3.9120247 วา่ท่ี ร.ต. (ญ)ทวินนัท ์ ชาติเช้ือ ด.ญ.วิชญานนัท ์ ศาสตรวาหา41 6401039

3.8920826 น.ส.สมรักส์  เหมเมือง ด.ญ.กิตติรัก   ค  าชาตา42 6400175

3.8820288 นางคณิศร  ฟองเขียว ด.ช.เมธสั  ฟองเขียว43 6400415

3.8720279 นางปิยฉตัร  จนัทอิน ด.ช.กฤตกร  จนัทอิน44 6400218

3.7017819 นายพฒันา  เกตุชยัโกศล ด.ญ.ปัณณพฒัน์  เกตุชยัโกศล45 6400036

ชั้นย่อย ประถม 2
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.003299 นายนริศร์  หยงสตาร์ ด.ช.ณฐัชนน  หยงสตาร์1 6400198

4.004293 นายพฒันา  วฒิุพงศ์ ด.ช.ภวตั  วฒิุพงศ์2 6401060

4.008283 นายบศุรินทร์  จินดาลทัธ ด.ช.ภูหลวง  จินดาลทัธ3 6401151

4.009767 นายเอกชยั  สีตะ๊สาร ด.ช.ปราชญพี์รกร  สีตะ๊สาร4 6401254

4.0010895 นายยิง่ยศ  ทิโน ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  ทิโน5 6400162

4.0013724 นายยทุธพงษ ์ วงคว์าด ด.ช.ภทัรพงศ ์ วงคว์าด6 6400399

4.0014696 นายดุริยะ  สถาพร ด.ญ.ชนิดาภา  สถาพร7 6400957

4.0014988 นายเทวญั  จนัทร์พรหม ด.ญ.เพียงฟ้า  จนัทร์พรหม8 6400961

4.0017106 น.ส.สุชาดา  ไสวารี ด.ญ.วรัญญา  ไสวารี9 6400458

4.0017119 น.ส.สุดารัตน์  เกาลวณิชย์ ด.ญ.สิราวรรณ  เกาลวณิชย์10 6400639

4.0017137 น.ส.ณภทัร  ศรีสุพรรณ ด.ช.สิรวิชญ ์พรหมศรีโรจน์11 6400124

4.0017626 นางสุจินต ์ พนัสถา ด.ญ.จินตร์ดา  พนัสถา12 6400280

4.0017710 นายเกียรติศกัด์ิ  วงัวล ด.ญ.พิชญภ์ณิตา  วงัวล13 6400987

4.0018063 นายร่มสกั  ป้ันอุดม ด.ญ.พรรณภคั  ป้ันอุดม14 6400178

4.0018129 นายทตัพงษ ์ ธาราสุข ด.ช.กาณฑ ์ ธาราสุข15 6400829

4.0018196 น.ส.นิตยา  ลากะรินทร์ ด.ญ.พรวรินทร์  ปัญโญ16 6400962

4.0018326 นายกิตติศกัด์ิ  สมศรี ด.ญ.ธรัญญา  สมศรี17 6400366

4.0018435 นางวนิดา  วิศิษฎว์รากร ด.ช.ปัณณวิชญ ์ วิศิษฎว์รากร18 6401251

4.0018667 น.ส.สลินญา  ม่วงเนย ด.ช.บณุยกร  ทองอินทร์19 6400588

4.0018714 นางศรีสุรางค ์ แนบสนิท ด.ช.กตญัญู  แนบสนิท20 6400273

4.0018759 นางมนสันนัท ์ แกว้โพธ์ิค  า ด.ช.สุวิจกัขณ์  แกว้โพธ์ิค  า21 6400502

4.0018798 น.ส.ณฐัพชัร์  วงศห์ล่มแกว้ ด.ช.อรรถพนัธ์  วงศห์ล่มแกว้22 6400306

4.0018975 นางกญัพชัร์  โก่งเกษร ด.ช.ณฐัพชัร์  โก่งเกสร23 6400618

4.0019259 นางปัทมา  ดอกมะขาม ด.ญ.สุทธดา  ดอกมะขาม24 6400955

4.0019436 นางมยรุา  โรจน์มโน ด.ญ.พิมพช์นก  โรจน์มโน25 6400859

4.0019682 นายสุภราช  แจง้เขวา้ ด.ญ.ศุภรดา  แจง้เขวา้26 6401142

4.0019964 น.ส.นิลอุบล  ไวปรีชี ด.ช.สิรเสฏฐ ์ คุม้แกว้27 6400882
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4.0020147 น.ส.ธิวาภรณ์  วรรณโวหาร ด.ช.จารุกิตต์ิ  ใจดี28 6400009

4.0020155 น.ส.ศุภานนั  เผือกนอก ด.ญ.พิมพว์ลญัช์  พลูผล29 6400046

4.0020402 น.ส.จนัทิมา  สกุลพานิชยั ด.ช.ณภทัร  รับสมบติั30 6400800

4.0020752 นางวารีรัตน์  กลบัใจได้ ด.ญ.ชนดัดา  กลบัใจได้31 6401218

4.0020786 นางจุฑารัตน์  วิชยัโย ด.ช.วรภพ  วิชยัโย32 6400024

3.9817537 น.ส.ภาราตรี  จนัทร์มาลา ด.ช.พลกฤต  วงศปั์น33 6400720

3.9818255 นายนรินทร์  เทศสร ด.ช.ภูวกฤษ  เทศสร34 6401244

3.9820145 นายเจษฎา  สินทรัพย์ ด.ญ.กญัญาพชัร  สินทรัพย์35 6400387

3.9716551 นายบญุเหลือ  โกยทรัพยม์า ด.ญ.จิดาภา  โกยทรัพยม์า36 6400358

3.9718241 น.ส.วรินธา  วศินะเมฆินทร์ ด.ช.ชิษณุพงษ ์ รัตนสุวรรณ37 6400170

3.9618353 นางเบญจวรรณ  ธราวธุ ด.ช.ธนดล  ธราวธุ38 6400546

3.9518444 น.ส.สุพิชชญา  โลนทมุมา ด.ช.กฤชกร  คงสุข39 6400158

3.9220915 น.ส.ดาราวรรณ  วิปัสสะ ด.ญ.นพรัตน์  โคน้เมือง40 6400055

3.9011803 นายวนัชยั  ข  าปลอด ด.ญ.วิชญาดา  ข  าปลอด41 6400590

3.8912392 นายอนุกูล  ขนุแกว้ ด.ญ.กณัฐมณี  ขนุแกว้42 6400322

3.8716460 นายประยทุธ  จิตรกลาง ด.ญ.ใจพร  หินเมืองเก่า43 6400617

3.8718132 น.ส.สาวิตรี  รอดสี ด.ช.ชนกชนม ์ รอดสี44 6400984

3.865238 น.ส.เบญจวรรณ  สุภารัตน์ ด.ช.ไชยกร  จามนอ้ยพรม45 6400232

3.8616684 นายสายชล  เคหะฐาน ด.ช.จิรภทัร  เคหะฐาน46 6400711

3.846562 นายจิตประพนัธ์  กฤตาคม ด.ช.ถิรธรรม  กฤตาคม47 6400144

3.8314341 นายณฐัพนัธ์  ค  ามูล ด.ญ.ลภสัรดา  ค  ามูล48 6400837

3.8117597 นายมนตช์ยั  จนัทร์ศิริ ด.ช.บรรณวิชญ ์ จนัทร์ศิริ49 6400718

3.8016387 นางประทิน  เมฆอากาศ ด.ช.ดนยัภทัร  เมฆอากาศ50 6400683

3.7816685 นางมาลยัพร  ตาเสน ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ตาเสน51 6400025

3.7818004 วา่ท่ี ร.อ.จนัดิษฐ์  ชินบตุร ด.ช.ธนกฤต  ชินบตุร52 6401164

3.7819055 นายโกสิน  ชาญสุข ด.ญ.กญัญาภรณ์  ชาญสุข53 6400174

3.7617374 นางพรทิพย ์ บาลี ด.ญ.วริศนนัท ์ สุวรรณศรี54 6400235

ชั้นย่อย ประถม 3
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.0010621 นายประเวช  ยอดด าเนิน ด.ญ.โสรญา  ยอดด าเนิน1 6400053

4.0012486 นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา ด.ช.นิพิฐพนธ์  ทิพยม์ณฑา2 6400092

4.0013274 นายธนเดช  วฒันจรัสพงศ์ ด.ญ.พร้ิมเพรา  วฒันจรัสพงศ์3 6401232

4.0013292 นายเกษมสุข  สุขสวสัด์ิ ด.ช.ศุภกร  สุขสวสัด์ิ4 6400714

4.0015173 นางสุวรรณี  วงษจู์ ด.ญ.สุวพิชญ ์ วงษจู์5 6400645

4.0015889 นายณฐัวฒัน์  นุย้ศรีราม ด.ญ.ธมนตว์รรณ  นุย้ศรีราม6 6400213

4.0016055 นางสุณิสา  พรมเดช ด.ช.ณฐวฒัน์  พรมเดช7 6400317

4.0016177 นายสมานมิตร  เมฆสงค์ ด.ญ.กุลธิดา  เมฆสงค์8 6401176

4.0017336 น.ส.พิมพิกา  ธรรมเจริญ ด.ช.ณกฤศ  ประชุมรักษ์9 6401215

4.0017497 น.ส.เก้ือ  ซนัมิน ด.ญ.กญัญณชั  ซนัมิน10 6400470

4.0017675 นางอรอนงค ์ อุทยัหงษ์ ด.ช.อธิษฐ์รบดี  อุทยัหงษ์11 6400251

19 กนัยายน 2564 หน้า 3 จาก 19



4.0017717 นายสญัญา  วอ่งไวอมรเวช ด.ช.ณฐัวฒัน์  วอ่งไวอมรเวช12 6401081

4.0017923 น.ส.ธนัยาภรณ์  หทยัพิทกัษ์ ด.ช.พีรณฎัฐ์  จินดาวงศ์13 6401115

4.0017967 พ.อ.ต.สุธรรม  สุวรรณพนัธ์ ด.ญ.สุภสัสรา   สุวรรณพนัธ์14 6400487

4.0018003 น.ส.พชัลินทร์  ยีห่วา ด.ญ.ป้ันหยา  ปล้ืมจิต15 6401120

4.0018040 นายนพดล  ทาบญุ ด.ช.พิชญตม ์ ทาบญุ16 6400088

4.0018287 นายอุกฤช  กมลาสิงห์ ด.ญ.ศิรดา  กมลาสิงห์17 6400015

4.0018849 น.ส.นนทภรณ์  กรเอ่ียม ด.ช.ปัณณฑธ์ร  กุลยอด18 6400128

4.0019086 น.ส.พทุธพร  แสงค า ด.ญ.สุวิชญา  มณีวงศ์19 6400582

4.0019190 นางบญุธิดา  ทองถาวรวงศ์ ด.ญ.กชพรรณ  ภู่ไหมพรหม20 6400034

4.0019833 น.ส.ปนดัดา  ผูมี้จรรยา ด.ญ.ณิชนนัทน์  ชูวงศ์21 6400888

4.0019848 นายฐากร  เสาธงรุ่งเรืองชยั ด.ญ.สาธนีย ์ เสาธงรุ่งเรืองชยั22 6400602

4.0020015 น.ส.วิชชุดา  ธานี ด.ช.วรวิทย ์ บวัใหญ่23 6400426

4.0020054 น.ส.อษัญพรรณ  สมงาม ด.ญ.ทกัษอร  ตั้งอุดมภพ24 6400727

4.0020486 นายสมคัร  เช้ือบญุมี ด.ญ.กุลจิรา  เช้ือบญุมี25 6400535

4.0020728 นายก่อเกียรติ  สงวนแกว้ ด.ญ.นิชาดา  สงวนแกว้26 6400139

4.0020824 นายโยทิน  ทองสุกใส ด.ญ.ศุภิสรา  ทองสุกใส27 6400361

3.987698 นายกฤษฎา  สาครวงศ์ ด.ญ.บณัฑิตา  สาครวงศ์28 6400724

3.9817746 น.ส.สมหญิง  พงษส์มุทร ด.ช.สุทธิพจน์  เกียรติคุณธนาโชค29 6401212

3.9819309 น.ส.ณฐัพร  ณ เวชรินทร์ ด.ญ.ญาดา  ณ เวชรินทร์30 6400066

3.9716051 นายสงกรานต ์ มีวาสนา ด.ช.วีรวิชญ ์ มีวาสนา31 6400094

3.9717685 น.ส.สุวิสาข ์ วีรงคเสนีย์ ด.ญ.ชญาน์นนัท ์ วีรงคเสนีย์32 6400154

3.9719242 นายโปร่ง  สูงศกัด์ิ ด.ญ.ปรายฉัตร  สูงศกัด์ิ33 6400180

3.9615125 นายอภิรัฐ  สุขพนู ด.ญ.พรภสัสร  สุขพนู34 6400689

3.9617326 นางอาภรณ์  สาวิโร ด.ญ.นภสัสร  สาวิโร35 6400141

3.9618185 นางล าพนู  ข  ายิง่เกิด ด.ญ.พิชชาภทัร์  ข  ายิง่เกิด36 6400631

3.9619350 นายบญัชา  ขนุสูงเนิน ด.ญ.ลกัษิกา  ขนุสูงเนิน37 6401236

3.9619553 น.ส.รัจน์ติการ  สุขสุข ด.ญ.ชญานิน  สีเผือก38 6400429

3.9518284 น.ส.ชินานาฏ  ลิกขะไชย ด.ช.อชิระวิชญ  แสงดามุก39 6400060

3.9419174 นายชยพล  โชติศิริพาณิชย์ ด.ช.ชชัพล  โชติศิริพาณิชย์40 6400975

3.9317618 นายไกรนิรันดร์  ประนอม ด.ญ.จิตรกญัญา  ประนอม41 6400827

3.9319718 นายปิยะพงษ ์ สืบเสน ด.ญ.ปภาพินท ์ สืบเสน42 6400216

3.9019075 นางนิตญา  สุทธาวาส ด.ญ.ภิรมณ  สุทธาวาส43 6401011

3.8918247 น.ส.นพวรรณ  หร่ังหมอยา ด.ญ.ขติัยา  หงัสาจะระ44 6401044

3.8619261 นายอนุสรณ์  ทองโคตร ด.ช.เอกภวิษย ์ ทองโคตร45 6400155

3.8418720 น.ส.สุโรชา  พลูสวสัด์ิ ด.ช.พงศพ์นิต  พลูสวสัด์ิ46 6400736

3.7915863 นายจ ารูญ  ศรีเชียงสา ด.ญ.กญัญาภคั  ศรีเชียงสา47 6401072

3.7717299 นายกมัปนาท  ดอกไม้ ด.ช.กนัตธีร์  ดอกไม้48 6401241

3.7413224 นายพรนรินทร์  คุม้ทอง ด.ญ.ชนกภูมิ  คุม้ทอง49 6401287

3.7419208 นายการุณ  นวลพลบั ด.ช.กรสุทธ์ิ  นวลพลบั50 6400031

3.7420363 น.ส.สุพฒัตา  ผจงบชิูต ด.ช.ธนวฒัน์  ผจงบชิูต51 6400121
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3.7218301 น.ส.นพมาศ  สุใจค า ด.ช.ณฏัฐกิตต์ิ  ธีระเชาวน์52 6401331

3.7218635 น.ส.สุธิดา  วิจารณบตุร ด.ช.พีระ  บญุรัน53 6400716

ชั้นย่อย ประถม 4
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.006592 นายณรงคศ์กัด์ิ  นามตาปี ด.ญ.ณฐัตะวนั  นามตาปี1 6400253

4.0010436 นายบรรจบ  เขียวนอ้ย ด.ญ.ณฐัธญัวลัย ์ เขียวนอ้ย2 6401027

4.0011970 น.ส.สุนทรี  พลอยรุ่งโรจน์ ด.ญ.อชิรญาณ์  ทิพยแสง3 6400279

4.0012853 นายวิทวสั  เจริญพิริยะ ด.ช.ณฏัฐพิเชษฐ์  เจริญพิริยะ4 6400823

4.0013784 นายมนูญ  แออ่วม ด.ญ.ภูษณิศา  แออ่วม5 6400562

4.0014333 นายจนัไท  จิตรจกัร ด.ช.พสักร  จิตรจกัร6 6400889

4.0015369 นายบญุชยั  จินตศิริกูล ด.ญ.กญัชลิกา  จินตศิริกูล7 6400110

4.0015663 นายจกัรกฤษณ์  พละกลาง ด.ช.พงศภคั  พละกลาง8 6400022

4.0016370 น.ส.ขวญัใจ  เข่ือนค า ด.ช.สิรภพ  ขวญัเผือก9 6400194

4.0016978 นางเบญจรัตน์  พรหมเพญ็ ด.ญ.รัมภกร  พรหมเพญ็10 6400712

4.0017176 นางดลฤดี  มุกกาสา ด.ช.ธีรภทัร์  มุกกาสา11 6400521

4.0017191 น.ส.นลินรัตน์  ไชยเมธานนัท์ ด.ญ.ณปภชั  เงินหนุ12 6400407

4.0017338 นายจกัรพงศ ์ กล่อมใจ ด.ญ.พชรมน  กล่อมใจ13 6401084

4.0017463 นายชาญวิทย ์ ประชุมรักษ์ ด.ญ.นิชาภา  ประชุมรักษ์14 6401214

4.0019587 น.ส.มานวิภา  กุศล ด.ญ.ปาณิสรา  อุษาบริสุทธ์ิ15 6400985

4.0019595 นางมารศรี  แกว้ปราณี ด.ญ.พรปวีณ์  แกว้ปราณี16 6400258

4.0019636 นางชนญัญา  ภิราญค า ด.ญ.ชนญัชิดา  ภิราญค า17 6400215

4.0019729 น.ส.มลฤดี  ค  าแน่น ด.ญ.ธนนันิษฐา  ค  าแน่น18 6401261

4.0019822 นายสนธยา  ปริุนทราภิบาล ด.ช.นพปฎล  ปริุนทราภิบาล19 6400287

4.0019834 นางพรรณนิภา  สืบสิงห์ ด.ญ.ภทัทิยา  สืบสิงห์20 6400555

4.0020163 น.ส.ปณิดา  เซ่ียงวอ่ง ด.ช.วชิรวิทย ์ ภูปาทา21 6400478

4.0020231 นายสนัติ  ลิดจนัทร์ ด.ช.วรภพ  ลิดจนัทร์22 6400959

4.0020526 น.ส.ก่ิงกาญจน์  ใจบญุธรรม ด.ช.ธนกร  แก่นเค่ียม23 6400805

3.9819449 นางสงกรานต ์ ประจนัตะเสน ด.ญ.พอเพียง  ประจนัตะเสน24 6400920

3.9717830 น.ส.เกศกาญจน์  พลนัการ ด.ช.พรรษชล  พกุกะเวส25 6400059

3.9719412 น.ส.ปรวรรณญา  พชรกาญจนกุล ด.ช.ป้องพล  พชรกาญจนกุล26 6401040

3.9613402 นางเกษิตา  ปชาคุณานนท์ ด.ช.วชากร  ปชาคุณานนท์27 6400814

3.9616858 นายอนุพงศ ์ กาบจนัทร์ ด.ช.วชิรวิทย ์ กาบจนัทร์28 6400707

3.9617365 นายโฉลม  วงศก์ลุ่ม ด.ช.ณฐภทัร  วงศก์ลุ่ม29 6400818

3.9512507 นายชนมวฒิุ  เมืองสง ด.ญ.ชนมญ์าดา  เมืองสง30 6401028

3.9516812 นางสุรีรัตน์  วรรณหงษ์ ด.ช.ชินกฤต  พรมมา31 6400968

3.9518540 นายล ายอง  ศรีเสวก ด.ช.ศตคุณ  ศรีเสวก32 6400684

3.9215249 นายสมมาต  แผนกระโทก ด.ญ.สมฤดี  แผนกระโทก33 6401337

3.9220314 น.ส.เสาวณีย ์ นวลวฒัน์ ด.ญ.กนัติชา  นวลวฒัน์34 6400029

3.903318 นายธีระศกัด์ิ  มุสิกเจียรนนัท์ ด.ญ.สิริณ  มุสิกเจียรนนัท์35 6400344

3.8918285 นางวราภรณ์  อ่วมพว่ง ด.ช.ปณิธิ  อ่วมพว่ง36 6400918
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3.8815666 นายธานี  วงศน์าค ด.ญ.นภสักร  วงศน์าค37 6400989

3.848911 นายธนา  ศรีจ  าเริญ ด.ญ.ธยานี  ศรีจ  าเริญ38 6400819

3.8318585 นายไกรวฒิุ  ศิริอ่อน ด.ญ.ณฐักมล  ศิริอ่อน39 6400641

3.8211852 นายประสิทธ์ิ  แกว้ค  า ด.ญ.ชนาภทัร  แกว้ค  า40 6400206

3.8118663 น.ส.จีรวรรณ  พนัธุรัตน์ ด.ช.ด.ช.จีระยทุธ  พริบไหว41 6400159

3.8014538 นายศุภกิจ  เอ่ียมละออ ด.ช.รัชกฤช  เอ่ียมลออ42 6400963

3.7818469 น.ส.วลยัภรณ์  เทพวงษ์ ด.ช.ศิวกร  กอสนาน43 6401038

3.7818912 นางดวงภรณ์  วิเศษวงษา ด.ช.อรรฆยพงศ ์ วิเศษวงษา44 6400064

3.7418780 น.ส.ชุติมา  ลาลุน ด.ญ.ณฎัฐ์ชุดา  โพธ์ิเบ้ียว45 6401195

3.7214059 นายไกวลั  ไทยปาล ด.ช.ธนกฤต  ไทยปาล46 6400927

3.7218902 นายเช่  สีหดุลวงศ์ ด.ช.เดชาธร  สีหดุลวงศ์47 6400132

ชั้นย่อย ประถม 5
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.004143 นายวีระชยั  ก าลงังาม ด.ญ.กฤชอร  ก าลงังาม1 6400302

4.0011056 นายจกัรพนัธ์  กุมภะ ด.ญ.ปภสัร์สิตา  กุมภะ2 6400787

4.0013952 นายสมเกียรติ  สุทธิชล ด.ญ.โมริสา  สุทธิชล3 6401096

4.0014262 นายชยัธชั  ก่ิงพยอม ด.ช.ศศิกิจจ ์ ก่ิงพะยอม4 6401080

4.0015167 นายจีระศกัด์ิ  แสนขติั ด.ช.กญัจน์  แสนขติั5 6400491

4.0015395 นายจิระเดช  ล่ิมพานิช ด.ญ.พิมพรั์ตน์  ล่ิมพานิช6 6401350

4.0015514 นางวรรณชรินทร์  จิตรสมคัร ด.ช.ศุภกฤต  จิตรสมคัร7 6400649

4.0015993 นายสมพร  เลาหะรัตน์ ด.ญ.รุ้งลดา  เลาหะรัตน์8 6400084

4.0017496 นางศศิกาญจน์  ปักกนัตธ์ร ด.ช.ติณณ์  ปักกนัตธ์ร9 6401043

4.0017610 น.ส.กมลทิพย ์ มุมิ ด.ญ.ธนวรรณ  คนคง10 6400726

4.0018103 น.ส.สพินนา  อ่อนเพง็ ด.ญ.ณิชา  อู่นอก11 6400003

4.0018187 นางรัตนา  โพธิวรรณ์ ด.ญ.พิชชาภา  โพธิวรรณ์12 6400480

4.0019114 นายสราวธุ  นาแรมงาม ด.ญ.วริศรา  นาแรมงาม13 6400197

4.0019958 นายพลเชษฐ์  พลซ่ือ ด.ญ.พชัรพร  พลซ่ือ14 6400433

3.9818880 น.ส.เสาวลกัษณ์  วิญญูนนัทกุล ด.ช.วิชญะ  วิญญูนนัทกุล15 6401203

3.9818898 น.ส.เพญ็นภา  สมานวงค์ ด.ญ.ณิชากร  ศรีสวสัด์ิ16 6400476

3.9819277 น.ส.ลดาวดี  นกแพทย์ ด.ช.ชยพล  นกแพทย์17 6401033

3.9820226 น.ส.สุภาพร  จรเสมอ ด.ญ.ฐิติชญา  จรเสมอ18 6401125

3.9617535 นางสายชล  ชัง่เช้ือ ด.ญ.กญัญว์รา  อ  าลอย19 6401226

3.9412421 นายทรงคุณ  ดาลดักวิน ด.ญ.เกสรา  ดาลดักวิน20 6401206

3.9418073 น.ส.ศุทรา  สุนนัทกรญ์ ด.ช.ชยากร  ไชยปัญญา21 6400816

3.9419192 นางปาริชาต  ปัญญาสาย ด.ญ.ณฐพร  ปัญญาสาย22 6401305

3.9310361 นายธนพล  ค  าห้าง ด.ญ.ธนชัญา  ค  าห้าง23 6400701

3.9317173 นางอรวรรณ์  จรูญรัตนพกัตร์ ด.ญ.ฐิดาธาร  จรูญรัตนพกัตร์24 6400885

3.9218556 น.ส.ธิภาวรรณ  จนัทร์ขนุ ด.ญ.ภทัรวรรณ  จนัทร์ขนุ25 6400661

3.9219702 น.ส.นฐพร  ดิลกเมธานนท์ ด.ญ.ไอยาวีร์  วฒันกูล26 6400583

3.9116960 นายสุเทพ  จนัทร์สกุล ด.ญ.สโรชา  จนัทร์สกุล27 6400745
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3.9119160 นางจีรณา  จนัทบลูย์ ด.ญ.ศินทัธ์ชนา  จนัทบลูย์28 6400136

3.9119616 นางนนัฑณิต  การุญบริรักษ์ ด.ญ.ชญานนัท ์ การุญบริรักษ์29 6400791

3.9016258 นายพรเทพ  ช่อมะลิ ด.ญ.ปทิตตา  ช่อมะลิ30 6401273

3.9016266 นายมงคล  ค  าสุข ด.ช.พนันา  ค  าสุข31 6400196

3.8620091 น.ส.ณฐัธยาน์  อคัรพงษเ์มธี ด.ญ.มินทธิ์ตา อคัรพงษเ์มธี32 6400107

3.8514424 นายศุภชยั  หนูใหม่ ด.ช.พชัรพล  หนูใหม่33 6401171

3.8318172 น.ส.ศุภญา  ทองเช้ือ ด.ญ.สิริกร  เพง็พนัธ์34 6401014

3.7919695 น.ส.พชัญสิ์ตา  ฐิตะเลิศวงศ์ ด.ช.พนัธุช์นะ  ฐิตะเลิศวงศ์35 6400486

3.7718821 น.ส.ภาวิณี  เรือนแกว้ ด.ญ.ฐิติยา  จายป่าตาล36 6400475

3.7720720 นายธิติพฒัน์  ชอบท ากิจ ด.ญ.ธนภรณ์  ชอบท ากิจ37 6400490

3.7516625 นายชยัยา  อินทรเสน ด.ญ.อภิญญา    อินทรเสน38 6400781

3.728819 นายบรรจบ  ชีพรับสุข ด.ญ.ศิรภสัสร  ชีพรับสุข39 6400528

ชั้นย่อย ประถม 6
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.004326 นายชอบ  เพชรคง ด.ญ.วรัมพร  เพชรคง1 6400910

4.007978 นายชินาธิป  จนัทร์นวล ด.ญ.ณฐัธยาน์  จนัทร์นวล2 6400924

4.009025 นายชาคริต  นาควิเชียร ด.ช.ปภงักร  นาควิเชียร3 6400089

4.009895 นายสมิทธ์ิ  โพธิสวสัด์ิ ด.ช.สุจิตพฒัน์  โพธิสวสัด์ิ4 6400774

4.0012123 นายชาญณรงค ์ อูด๊เจริญ ด.ช.ภฒัธาวธุฬ ์ อูด๊เจริญ5 6400597

4.0012745 นายบญุธรรม  สมสุข ด.ช.สืบสาน  สมสุข6 6400666

4.0013075 นายพิชชาชาญ  วนัยาเดช ด.ญ.ศศิประภาพร  วนัยาเดช7 6400101

4.0013671 นายกฤษดา  ชุ่มช่ืน ด.ญ.กนกขวญั  ชุ่มช่ืน8 6400843

4.0013693 นายชาคริต  เสือใจ ด.ญ.ญามิน  เสือใจ9 6400509

4.0013983 นายอ านาจ  ครุธสุพรรณ ด.ช.ณฐันนัท ์ ครุฑสุพรรณ10 6400202

4.0014508 นายวินยั  พลาอาด ด.ญ.ชญัญา  พลาอาด11 6400349

4.0014942 นายคมสนัต ์ ชาลีผล ด.ญ.พิทยารัตน์  ชาลีผล12 6400030

4.0015052 นายนพวงค ์ พฤกษชาติ ด.ช.พีรวสั  พฤกษชาติ13 6400294

4.0015087 นายนิพล  ไชยสาลี ด.ช.ปรัตถกร  ไชยสาลี14 6400173

4.0016038 นายพิชิต  ศึกษากิจ ด.ญ.ภทัรภร  ศึกษากิจ15 6401012

4.0016969 น.ส.รุ่งทิวา  กิจเจริญนนัทเชาว์ ด.ญ.นทัธมน  ธีระวฒัน์16 6400182

4.0018305 นายทนงศกัด์ิ  เปรมปราโมทย์ ด.ญ.ทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์17 6400143

4.0018419 นายวิทยา  จนัทร์มิตร ด.ช.อติชาติ  จนัทร์มิตร18 6400695

4.0018885 นางกนัตินนัท ์ หมอมนต์ ด.ญ.พทัธนนัท ์ หมอมนต์19 6400082

4.0019736 นายยทุธนา  ตนัวงศว์าล ด.ญ.วรัทยา  ตนัวงศว์าล20 6401008

4.0019823 นายนฐัวฒัน์  เสียงหวาน ด.ญ.นภสัสร  เสียงหวาน21 6400696

3.976274 นายพนเทพ  ฉ่ินไพศาล ด.ญ.กชมน  ฉ่ินไพศาล22 6400848

3.962967 นายวีระ  ญาณรังษี ด.ญ.ปณุยวีร์  ญาณรังษี23 6400895

3.9617040 นายนพดล  โอภาสเสถียร ด.ช.พทุธิกร  โอภาสเสถียร24 6400461

3.958060 นายสมพงษ ์ พงษพ์นานุรักษ์ ด.ช.พนาพงษ ์ พงษพ์นานุรักษ์25 6400771

3.959617 นายสุทิน  ช านาญแป้น ด.ช.ปณิธาน  ช านาญแป้น26 6400320
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3.9511087 นายนริศ  อาจธญักรณ์ ด.ญ.ระรินธาร  อาจธญักรณ์27 6400220

3.9517912 นายจรินทร์  กนัตี ด.ญ.ภคัจิรา  กนัตี28 6400199

3.947539 นายทศันยั ์ จิตตผ์่อง ด.ช.ทศันพร  จิตตผ์อ่ง29 6400375

3.9219899 น.ส.วิภาวดี  ทา่จีน ด.ญ.พิมวิภา  ทา่จีน30 6400789

3.915359 นายสาคร  นาชยั ด.ญ.วิสสุตา  นาชยั31 6400419

3.917883 นายอากรชยั  อวยพรชยัรัตน์ ด.ช.ณฐัพล  อวยพรชยัรัตน์32 6400260

3.9117802 น.ส.สุคนทิพย ์ แกว้ทอง ด.ญ.มีสุข  ธูปบชูา33 6400501

3.908525 นายพิสิทธ์ิ  พาลีวล ด.ช.สุวิจกัขณ์  พาลีวล34 6400012

3.9011700 นายสมหวงั  หวงัเศรษฐกุล ด.ญ.ปพิชญา  หวงัเศรษฐกุล35 6400459

3.9019728 นางสุภาพร  จิตตง์าม ด.ญ.สุกฤตา  จิตตง์าม36 6400835

3.896716 นายสุภาพ  ซอหนองบวั ด.ช.ศุภกร  ซอหนองบวั37 6401152

3.897023 นายดรณ์  พลชยั ด.ญ.เพชรสุดา  พลชยั38 6400325

3.8919325 นายชยัสิทธิ  ตั้งวฒันากร ด.ญ.ชนิกานต ์ ตั้งวฒันากร39 6400259

3.8819405 น.ส.น ้าฝน  เกษสวา่ง ด.ญ.จุฑามาศ  เกษสวา่ง40 6400799

3.8820963 น.ส.จีราธร  ทองจนัทร์ ด.ช.เผา่ภาคิน  ทองจนัทร์41 6400864

3.8718295 นางบปุผาทิพย ์ โชติพินิจ ด.ญ.กตญัญุตา  โชติพินิจ42 6400958

3.8610273 นายสมศกัด์ิ  พยนต์ ด.ช.จิรภทัร  พยนต์43 6400594

3.8619803 นางมณฑิรา  วงศาโรจน์ ด.ญ.ทอแสง  วงศาโรจน์44 6400517

3.8515115 นายมานพ  ศรีศรวล ด.ญ.ภคภรณ์  ศรีศรวล45 6400075

3.8518728 น.ส.มธุรส  ภูเดช ด.ญ.เขมจิรา นาสมบรูณ์46 6400176

3.8416471 นายพีรพฒัน์  ธรรมประเสริฐ ด.ญ.พลอยลายรุ้ง  ธรรมประเสริฐ47 6400914

3.7717795 นางสุทิณฏัฐา  เสมาทอง ด.ญ.เบญญาภา  อยูมี่คง48 6400497

3.7516432 นายสนัติ  วินิจฉยั ด.ช.ธนกร  วินิจฉยั49 6400956

3.7114211 นายวีรศกัด์ิ  เสียงหวาน ด.ญ.วรัทยา  เสียงหวาน50 6401357
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ระดบัช้ัน มธัยมศึกษา จ านวนผู้ขอทุน 225  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนเรียนดทีั้งหมด36.29%

ชั้นย่อย มธัยม 1
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.0011051 นายสุวิทย ์ ค  าใส ด.ญ.พิชญสิร์ยา  ปิติพทัธนนท์1 6400185

4.0015868 น.ส.วรพรรณ์  ปรีดีวงษ์ ด.ช.กฤตภาส  ปรีดีวงษ์2 6400715

4.0016624 นายชรินทร์  เสนอินทร์ ด.ญ.ชฏิลนภสั  เสนอินทร์3 6400633

4.0017232 นายพสวตัน์  โชติวตัพงษช์ยั ด.ญ.ศศิศวสั  โชติวตัพงษช์ยั4 6400675

4.0020087 นายสญัญา  สืบสิงห์ ด.ช.ธรณ์ธนัย ์ สืบสิงห์5 6400995

3.9816016 นายภควฏั  บญุประกอบ ด.ญ.ชนิศนาถ  บญุประกอบ6 6400596

3.9817048 นางสุพตัรา  กลัน่จินดาดี ด.ญ.แทนคุณ  กลัน่จินดาดี7 6400061

3.9611954 นายวิชิต  ชมโฉม ด.ญ.ภทัรวดี  ชมโฉม8 6400347

3.9617166 นางพสัราพร  รัตน์ศิริเลิศ ด.ช.พชรวฒัน์  รัตน์ศิริเลิศ9 6401321

3.948046 นายสุนทร  อินส าโรง ด.ช.คชฤทธ์ิ  อินส าโรง10 6400233

3.9319876 นางมณีรัตน์  กาลจกัร์ ด.ญ.อนุธิดา  กาลจกัร์11 6400069

3.9016261 นายพรเทพ  ล้ิวประเสริฐ ด.ช.พลวรรธน์  ล้ิวประเสริฐ12 6400448

3.8916142 นายนพดล  พลลิพงั ด.ช.นคัวตั  พลลิพงั13 6400234

3.8817110 ดร.แกว้ภวิกา  รัตนจนัทร์ ด.ญ.ณฐันรี  รัตนจนัทร์14 6400109

3.8415960 นายสมชาย  วฒัโน ด.ญ.นวรรณ  วฒัโน15 6400516

3.838686 นายบรพฒัน์  โชติศรีพนัธุพ์ร ด.ช.ธนพฒัน์  โชติศรีพนัธุพ์ร16 6400093

3.828489 นายค าเผียน  คงชาลี ด.ญ.ชนมนิ์ภา  คงชาลี17 6400506

3.817189 นายศกัร  แสนสุริยวงศ์ ด.ญ.ญาณิศา  แสนสุริยวงศ์18 6400999

3.8016438 นางอญัชลี  นครไชย ด.ญ.ภทัราพร  นครไชย19 6401078

3.7811639 นายสาคร  สืบสาย ด.ช.สณัหวชั  สืบสาย20 6401197

3.774770 นายสุรชาติ  เกียรติพนัธุ์ ด.ญ.สุประวีณ์  เกียรติพนัธุ์21 6400353

3.7718637 นายเกียรติศกัด์ิ  จิตรอกัษร ด.ช.ธีรสิทธ์ิ  จิตรอกัษร22 6401289

3.753836 นายวีรเชษฐ์  สงสมพนัธุ์ ด.ช.พงศร์พี  สงสมพนัธุ์23 6400103

3.7418001 น.ส.อจัฉริยาภรณ์  ไชยโย ด.ญ.กิตตริยาพา นุ่นค า24 6400105

3.7311047 นายเล็ก  มีมาเมิน ด.ญ.ธญัชนก  มีมาเมิน25 6400822

3.729426 นายประสงค ์ สุวรรณโณ ด.ญ.กรธิดา  สุวรรณโณ26 6400163

3.7210417 นายมานะ  กล่ินน่ิม ด.ช.ศุภกิจ  กล่ินน่ิม27 6401328

3.6813901 น.ส.วาทินี  ทองเชตุ ด.ญ.วรัทยา  คุม้เจริญ28 6401144

3.639799 นายเฉลิม  กล่ินเกลา้ ด.ญ.นิชาภา  กล่ินเกลา้29 6400607

ชั้นย่อย มธัยม 2
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.006626 น.ส.มารศรี  หอมบปุผา ด.ช.กมยัธร  หอมบปุผา1 6400472

4.009141 นายณรงค ์ ชนะพนัธ์ ด.ญ.จิรประภา  ชนะพนัธ์2 6400304

4.0010939 นายศกัดา  ประทมุมา ด.ญ.ปัทมพร  ประทมุมา3 6400187

4.0011847 นายไสว  ตุย้ดา ด.ช.จิราธิป  ตุย้ดา4 6400793

4.0013991 นางนิฐริน  ชลกุลจนา ด.ช.ภูดิศ  ชลกุลจนา5 6400057

4.0016318 นายเสกสรร  มูลอินตะ๊ ด.ญ.กญัญ ์ มูลอินตะ๊6 6400186
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4.0018013 น.ส.จุฑามาศ  นิลยงค์ ด.ญ.กญัญาพกัตร์  เพชรหนู7 6400529

3.9914990 นายวลัลภ  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์ ด.ญ.วรรณกร  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์8 6400772

3.9915719 นางปริชาติ  เจริญกรุง ด.ญ.ศิศิรา  เจริญกรุง9 6400849

3.9816354 นางวราภรณ์  บญุสุข ด.ญ.ลดาวลัย ์ บญุสุข10 6400013

3.9818897 นางกนกธาดา  ทิโน ด.ญ.พลอยปภสั  ทิโน11 6400161

3.9713521 นายไชยภูมิ  สิทธิวงั ด.ญ.ภูริชญา  สิทธิวงั12 6401168

3.9520335 นางรสริน  อมรพิทกัษพ์นัธ์ ด.ญ.อรกญัญา  อมรพิทกัษพ์นัธ์13 6401334

3.9313685 นายสุธาสิน  ลอยลม ด.ญ.จุฑามาศ  ลอยลม14 6400971

3.9314054 นางเครือวลัย ์ พิพฒัน์สวสัดิกุล ด.ญ.พชรพร  พิพฒัน์สวสัดิกุล15 6401339

3.9315744 นายวฒันชยั  ฉิมแยม้ ด.ญ.จิรัชยา  ฉิมแยม้16 6401301

3.9114833 นายเมธี  ยนืชีวิต ด.ญ.ศิรินภากรณ์  ยนืชีวิต17 6401009

3.9119198 นางจิณณพตั  แกว้เข่ือนขนัธ์ ด.ช.สุวิจกัขณ์  แกว้เข่ือนขนัธ์18 6400917

3.8910832 นายเสน่ห์  สายนาค ด.ญ.กฤติยา  สายนาค19 6400783

3.8816213 นายประวิทย ์ ชะรอยรัมย์ ด.ช.ปญุณพฒัน์  ชะรอยรัมย์20 6401097

3.8816706 นายณฐัวฒิุ  เงินดี ด.ช.ถิรวฒัน์  เงินดี21 6400119

3.879089 นายจ าเริญ  สุพงษ์ ด.ญ.อริสรา  สุพงษ์22 6401147

3.8616571 นายมงคลกรณ์  เสรีกุลวิเวทย์ ด.ญ.ลกัษณียา  เสรีกุลวิเวทย์23 6401131

3.8516415 นางเสาวลกัษณ์  บญุทาพฤกษ์ ด.ญ.ชลนัธร  บญุทาพฤกษ์24 6400460

3.8320045 นายอาทิตย ์ เพาะแพร่พนัธ์ น.ส.สุเมธินี ทรัพยข์นุดอน25 6401049

3.825362 นายโชคชยั  ปิติคุณชุติพร ด.ญ.โชติกา  ปิติคุณชุติพร26 6400821

3.8210588 นายวีระศกัด์ิ  รุจิระพงศ์ ด.ช.ดรัล  รุจิระพงศ์27 6400301

3.8017869 นายอนุสรณ์  โมห้างหวา้ ด.ญ.อธิชา  โมห้างหวา้28 6401185

3.7913299 นายศิริพงษ ์ พนัธุดี์ ด.ญ.กมลพชัร  พนัธุดี์29 6401029

3.7614895 นายวีระกุล  ภิญโญ ด.ญ.กรวรรณ  ภิญโญ30 6401332

3.7617791 นางณฏัฐา  มีเพียร ด.ช.พงศณัฏ  มีเพียร31 6400587

ชั้นย่อย มธัยม 3
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.003189 นายดุสิต  กมลพาณิชย์ น.ส.ปิยาภรณ์  กมลพาณิชย์1 6401098

4.009442 นายภทัรชยั  มีชูทรัพย์ นายภทัรการุณย ์ มีชูทรัพย์2 6400519

4.0011913 นายทนง  ดวงสุภา นายธวิชญพงศ ์ ดวงสุภา3 6400100

4.0011964 นายปฏิพทัธ์  ศิริวรกุล น.ส.พทัธนนัท ์ ศิริวรกุล4 6400214

4.0013556 นายวฒันา  ผนันอ้ย น.ส.ปพิชญา  ผนันอ้ย5 6400357

4.0014400 นางกญัญาวลัย ์ ผลอนนัต์ นายกฤดนท  ผลอนนัต์6 6400098

4.0014925 นายศุภชยั  นุชิต น.ส.ณรัญญา  นุชิต7 6400042

4.0015156 นายสุรชิต  บวัทอง น.ส.ปญุญิศา  บวัทอง8 6400970

4.0018160 น.ส.พริศรา  ศรีมงคล น.ส.สิรภทัร  เสียงสวสัด์ิ9 6400305

3.9912811 นายอุทยัวฒิุ  กนัหมุด น.ส.นพรัตน์  กนัหมุด10 6400113

3.9915699 นางวลัยา  นุย้ศรีราม น.ส.ปรมาภรณ์   นุย้ศรีราม11 6400212

3.988694 นายวนัชยั  ศรีแยม้วงศ์ ด.ช.นราธิป  ศรีแยม้วงศ์12 6400071

3.9713242 นางพรรณวิภา  เจริญธนโชติ ด.ช.กิตติพิชญ ์ เจริญธนโชติ13 6400183
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3.9716898 นายฉนัทวิทย ์ แจง้ภูเขียว น.ส.ชนานนัท ์ แจง้ภูเขียว14 6400932

3.956982 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีทบัทิม นายปณต  ศรีทบัทิม15 6400936

3.9516704 นายก าธร  สุวรรณเวช ด.ช.กรวิชญ ์ สุวรรณเวช16 6400153

3.9411338 นางสุทธาทิพย ์ ช่อมะลิ น.ส.พทัธนนัท ์ ช่อมะลิ17 6401272

3.9417012 นายสมนึก  ถ่ินเกาะยาว น.ส.มลัลิกา  ถ่ินเกาะยาว18 6400077

3.9420544 นายก่อเกียรติ  กุลหกูล นายปัณณ์  กุลหกูล19 6401088

3.935754 นางกนัยารัตน์  เนตรบตุร น.ส.ชญานนัท ์ เนตรบตุร20 6401025

3.9218025 นางมาริษา  เอ่ียมพว่ง น.ส.รุ้งลาวลัย ์ เอ่ียมพว่ง21 6400479

3.9018396 นางทาริกา  ธุดงค์ น.ส.กฤติมา  ธุดงค์22 6400934

3.9018597 น.ส.นภาพร  ปรีด์ิเปรม นายภูรินท ์ พินโย23 6400019

3.895707 นายบรรจง  ศรีใจวงศ์ ด.ญ.พทุธิชา  ศรีใจวงศ์24 6400195

3.882844 นายปริญญา  กล าพบตุร น.ส.หฐัยาพร  กล าพบตุร25 6400020

3.887452 นางโสภา  ศิริไพพรรณ นายรัฐนนัท ์ ศิริไพพรรณ26 6400559

3.869067 น.ส.พิมพนิ์ภา  ระเริง ด.ช.ปัณณวิชญ ์   อศัวรุ่งเรืองชยั27 6401325

3.869690 นายวิวฒัน์  นาคช่วย น.ส.ภิรญา  นาคช่วย28 6400921

3.8613507 นายเสกสรร  จนัทรเนตร น.ส.จีรภิญญา  จนัทรเนตร29 6400778

3.8512747 นายชิณณะ  ทองพิมพ์ น.ส.ปัณฑารีย ์ ทองพิมพ์30 6400572

3.8515632 นายวฒิุชยั  โสมวิภาต นายปราชญ ์ โสมวิภาต31 6400394

3.849730 นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน น.ส.ไมเ้กลา้  พรหมศิริแสน32 6401083

3.8412263 นายฉตัรชยั  สมสวย นายฐิรวฒัน์  สมสวย33 6400367

3.8416049 นางวิสุตรา  อินทองแกว้ ด.ญ.วิสาข ์  อินทองแกว้34 6400422

3.8312624 นายรัศมี  กาศเจริญ นายปัณณวฒัน์  กาศเจริญ35 6400343

3.8220509 นายสถาพร  สปัปพนัธ์ น.ส.ขวญัขา้ว  สปัปพนัธ์36 6401205

3.7816754 นางกนัยา  ลาภวงศป์ระเสริฐ นายกิตติพงศ ์ ลาภวงศป์ระเสริฐ37 6400005

3.7720716 นางพรทิพา  ไชยณรงค์ น.ส.ปัญญพร  ไชยณรงค์38 6400145

3.7617480 น.ส.สิริกร  เปล่ียนสี น.ส.ธนสร  วิศาลวณิชธญั39 6400179

3.7620002 นางปริชาติ  ทัว่ไตรภพ นายปรมะ  ทัว่ไตรภพ40 6401001

3.756397 นายเมธี  ทองจิตติ น.ส.จิดาภา  ทองจิตติ41 6401163

3.757779 นายอดุลย ์ พรมตา น.ส.อโรชา  พรมตา42 6400291

3.7217409 นายพลาวธุ  นอ้ยเคียง นายกฤต  นอ้ยเคียง43 6400875

3.649782 นายปราโมทย ์ ขวญัเพชร นายนนทพทัธ์  ขวญัเพชร44 6401140

3.6417554 นายอดิศร  ค  าหม่ืน น.ส.ญาณิศา  ค  าหม่ืน45 6400400

ชั้นย่อย มธัยม 4
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.007465 นางพิราวรรณ์  ค  าฟู นายณภทัร  ค  าฟู1 6401019

4.008282 นายพิสิษฐ์  ปิยสมบญุ น.ส.บญุราศี  ปิยสมบญุ2 6400296

4.008703 นายพิพฒัน์  พลอินทร์ นายปฏิภาณ  พลอินทร์3 6400388

4.0011145 นายกอบชนม ์ พชัรพิมล น.ส.พฒัน์นรี  พชัรพิมล4 6400224

4.0013696 นายวิทยา  นาคศิริ น.ส.วดี  นาคศิริ5 6400493

3.998623 นายประเสริฐ  มาลาค า นายหนุนศิรา  มาลาค า6 6401092
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3.9715623 นายสมเกิด  ค  าปาน น.ส.ปพิชญา  ค  าปาน7 6400552

3.9613366 นายจีระศกัด์ิ  พรหมรักษ์ น.ส.ปาริฉตัร  พรหมรักษ์8 6400908

3.9615241 นางเดือนรุ่ง  ข  าทวี น.ส.สุชีรา  ข  าทวี9 6400106

3.9616356 นายวฒันา  ศกัด์ิชูวงษ์ น.ส.ธนาภรณ์  ศกัด์ิชูวงษ์10 6400276

3.9617045 นายสกักะ  ศิริวฒันกาญจน์ น.ส.ทตัชนก  ศิริวฒันกาญจน์11 6401149

3.9618693 นางธนินนิจ  ธนญัชยานนท์ นายธนวฒัน์  ไกรสโมสร12 6401137

3.9511106 นายโกวิทย ์ สนัตจิตร นายประกฤษฏ์ิ  สนัตจิตร13 6400665

3.9517387 นายเทียนชยั  สิริเรืองบญุ นายณฐั  สิริเรืองบญุ14 6400341

3.9518529 นายพิทกัษ ์ แยม้มยาสุจริต นายทกัษลกัษณ์  แยม้มยาสุจริต15 6400348

3.9518857 น.ส.วานิช  สาวาโย น.ส.พรรณภสัสา  สมสกุล16 6400630

3.929261 นายกิตติพงษ ์ ถมปัต น.ส.นงนภสั  ถมปัต17 6401338

3.9217728 นายมนตรี  วิริยจารี น.ส.ศีตลา  วิริยจารี18 6400418

3.9110979 นายอนุกูล  ล  าใย นายนภทัร  ล าไย19 6400564

3.907355 นายสมศกัด์ิ  แสงอน้ น.ส.นิศารัตน์  แสงอน้20 6400878

3.87651 นายวรชยั  ไหมธนโชติ น.ส.ปรียาดา  ไหมธนโชติ21 6400998

3.8620067 นายเกรียงศกัด์ิ  นนัติ นายณฐนนท ์ นนัติ22 6400913

3.8314516 นายวิระ  สงัขค์  า น.ส.เสาวภา  สงัขค์  า23 6401070

3.799650 นายสุรเชษฐ์  มัน่คง น.ส.ธนชัชา  มัน่คง24 6400265

3.7714167 นายบญุศกัด์ิ  สารยศ น.ส.ปภสัวรรณ  สารยศ25 6400759

3.7512633 นายอารีย ์ โสมสิทธ์ิ น.ส.ญาณิศา  โสมสิทธ์ิ26 6400809

3.747462 นายประสิทธ์ิ  พทุธบชูา น.ส.จิรภิญญา  พทุธบชูา27 6400404

3.7413176 นางอจัฉรา  โพธ์ิสร(วิเศษกุล) น.ส.สุรัสสา  โพธ์ิสร28 6401134

3.7419418 น.ส.นิภาไล  สวาสด์ิฉตัรภูมิ น.ส.อาคิรา  สวาสด์ิฉตัรภูมิ29 6400498

3.739743 นายเชาว ์ ช่ืนชอบ นายชนกชล  ช่ืนชอบ30 6400893

3.724685 นายศุภมิตร  จารุธญัลกัษณ์ น.ส.ญาณินท ์ จารุธญัลกัษณ์31 6400026

3.6817181 นางสุวะรี  พรมทอง น.ส.ษมาวจี  ศรีสุระ32 6400016

3.672446 นายศิลปชยั  จนัทรนนท์ นายศุภวิชญ ์ โพธ์ิศรี33 6400391

3.668620 นายเทอดศกัด์ิ  หมอมนต์ นายพงศพ์ล  หมอมนต์34 6400083

3.609364 นายวชิรนนท ์ ศรีประใหมมัน่ น.ส.มินทธิ์ตา  ศรีประใหมมัน่35 6400614

3.5914571 นายจีระศกัด์ิ  ชูศรี น.ส.ปพิชญา  ชูศรี36 6401135

3.5919506 นายมนูศกัด์ิ  เยน็ฉ ่า นายณฐัพฒัน์  เยน็ฉ ่า37 6400710

3.5210532 นายชาตรี  สทัธรรมนุวงศ์ น.ส.ภคพร  สทัธรรมนุวงศ์38 6401323

3.5112077 นางประนอม  ชุมเรียง น.ส.เก้ือกูล  ชุมเรียง39 6400653

3.5010420 นายกมลชยั  เรืองศรี น.ส.กมลชนก  เรืองศรี40 6400489

ชั้นย่อย มธัยม 5
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.0010515 นายสุชาติ  ทิมแกว้ น.ส.ณฐันพิน  ทิมแกว้1 6401075

4.0013226 นายวรดลต ์ แจ่มจ ารูญ นายปวรุฒม ์ แจ่มจ ารูญ2 6400623

4.0016184 นายสมพร  ฤทธีอิทธิพทัธ์ นายสฤษด์ิ  ฤทธีอิทธิพทัธ์3 6400945

3.9918297 นายอมัรินทร์  นุ่มดี น.ส.ทกัษอร  นุ่มดี4 6400557
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3.9810584 นายนิกาญจน์  บญุมน น.ส.อมราพร  บญุมน5 6400794

3.9817078 นางสุนิตา  หงนิพนธ์ นายเจษฎาภทัร์  หงนิพนธ์6 6400018

3.9710944 นายสิทธพร  เอียดทอง นายจิรัฎฐ์  เอียดทอง7 6400096

3.9712227 นายเขมชาติ  ช่วยเมือง นายเสฎฐวฒิุ  ช่วยเมือง8 6400447

3.9715287 นางวาสนา  ก่อผล น.ส.ชลณัฐ  ก่อผล9 6400977

3.967495 นายเอกชยั  บญัญติัโลก น.ส.ชญานิศ  บญัญติัโลก10 6400465

3.943783 นายจ าลอง  พงศพิ์ละ นายวชิรวิทย ์ พงศพิ์ละ11 6401062

3.948578 นายวิภูษิตต ์ พิมายอรุณใหม่ น.ส.วรณนั  อรุณใหม่12 6400157

3.9411692 นายอภิชาติ  การเกษ นายอภิชน  การเกษ13 6400625

3.9413564 นายสมฤกษ ์ ศุภมิตรกฤษณา น.ส.อชิรญาณ์  ศุภมิตรกฤษณา14 6401281

3.9311818 นายขวญัชยั  บญุเมือง นายนวกร  บญุเมือง15 6401179

3.9312075 นายประธาน  นุตภูติพงศ์ น.ส.อภิสรา  นุตภูติพงศ์16 6401073

3.928795 นายกุลชาติ  ทองอ่อน นายสิริวิชญ ์ ทองอ่อน17 6400037

3.897473 นายทนงศกัด์ิ  จงอนุรักษ์ นายโพธ์ิสุพงศ ์ จงอนุรักษ์18 6400184

3.8717318 น.ส.ไพรินทร์  วรรณก้ี นายธรเทพ  มณีอินทร์19 6400297

3.862520 นางอุ่นเรือน  ชูขาว น.ส.กญัญาภคั  ชูขาว20 6400531

3.8616896 นายทองมว้น  บริุพา น.ส.มานิตา  บริุพา21 6401112

3.8620681 นางณฏัฐณิชชา  จารุกิตต์ิพงษ์ นายพีรศกัด์ิ  จารุกิตต์ิพงษ์22 6401091

3.849269 นายนิวติั  ศรีจามร น.ส.กชกร  ศรีจามร23 6400201

3.8315120 นายสาหยดุ  จีบโจง นายกฤตินนัท ์ จีบโจง24 6400413

3.8210572 นายจกัรพงศ ์ นุ่นสง น.ส.กนกวดี  นุ่นสง25 6400017

3.8217641 นายมนูญ  ธรรมโรจน์ นายกฤติพงศ ์ ธรรมโรจน์26 6400542

3.819541 นายสมศกัด์ิ  ชยัวิสิทธ์ิ นายลภสั  ชยัวิสิทธ์ิ27 6400620

3.8112385 นายเสกสรรค ์ ศิริวฒันสกุล น.ส.กชพรรณ  ศิริวฒันสกุล28 6400986

3.8115731 นายพนัธ์ศกัด์ิ  ธรรมรัตน์ น.ส.พทัธนนัท ์ ธรรมรัตน์29 6401342

3.8011648 นายอิทธิพล  อนุชน น.ส.คีรีวีร์  อนุชน30 6400337

3.794361 น.ส.ปฐมพิมพ ์ สุพรรณกลาง นายบรูณาการ  เมืองรี31 6400611

3.7714027 น.ส.อุศา  ชุน้ฟ้ง นายธนาดล   ชุ้นฟ้ง32 6400685

3.737565 นายวสนัต ์ ยิง่งามแกว้ น.ส.พิมพศ์ราภรณ์  ยิง่งามแกว้33 6401222

3.723922 นายชาติระวี  สญัจร น.ส.สุธีกานต ์ สญัจร34 6400205

3.717674 นายนฤทธ์ิ  ตน้สกุล นายฤทธิพร  ตน้สกุล35 6400925

3.682620 นายพิสิษฐ์  ฉวีวงศ์ น.ส.บงกช  ฉวีวงศ์36 6401343

3.6611755 นายนพพร  ขนัค  า น.ส.ฐิตาพร  ขนัค  า37 6400289

3.6218483 นางวรรณา  ภู่ระหงษ์ น.ส.หทยัชนก  ภู่ระหงษ์38 6401159

ชั้นย่อย มธัยม 6
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.002171 นายชลอ  โพธ์ิศิริ น.ส.ณฐักานต ์  โพธ์ิศิริ1 6400443

4.003915 นายจารุชาติ  ปราชญน์คร นายณฐัดนยั  ปราชญน์คร2 6400120

4.005358 นายอมร  ศรีคนัธรักษ์ นายกมัปนาท  ศรีคนัธรักษ์3 6400857

4.0015561 น.ส.ฐิติมา  เรศสุข น.ส.กญัญาวีร์  เกตุเล็ก4 6400230
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4.0015776 นางกฤษณา  รัตนวิระกุล น.ส.ญาณิศา  รัตนวิระกุล5 6400548

4.0017879 นางฉนัทนา  ทบัทอง น.ส.นนัทน์ภสั  ทบัทอง6 6400038

4.0018085 นางนิชาภา  ดอกอินทร์ น.ส.นชัชา   ดอกอินทร์7 6400464

4.0018655 น.ส.วิชญาพร  เศวตการี น.ส.อมลมณี  เศวตการี8 6400316

3.999742 นายเก็จบรูณ์  เล่ียวตระกูล น.ส.อุษณีย ์ เล่ียวตระกูล9 6401230

3.961716 นายชยัยนัต ์ ค  าป้อ น.ส.ปานชนก  ค  าป้อ10 6401279

3.9614931 นายอรรณพ  ไชยลงักา นายณฐนนท  ไชยลงักา11 6401326

3.9615921 นายปิยะ  อบอาย น.ส.ศศิญดา  อบอาย12 6400598

3.9618649 นางมาริสา  อิงธรรมจิตร์ น.ส.มารีน  อิงธรรมจิตร์13 6401066

3.9514983 นายวฒิุชยั  แกว้นพรัตน์ น.ส.รัตนาวลี  แกว้นพรัตน์14 6400455

3.9518528 นางนภทัรธร  บางทิพย์ นายภทัรพล  ดอนนาปี15 6401143

3.9311722 นายพรหมวิหาร  ต่างสี น.ส.พิชญช์าภรณ์  ต่างสี16 6400657

3.929769 นายกมลชยั  ไชยโรจน์ นายณฐัสกรรจ ์ ไชยโรจน์17 6400130

3.891526 นายศกัด์ิศิริ  เจริญเนตร น.ส.อรปรียา  เจริญเนตร์18 6400310

3.899803 นายบญุเล่ือน  สมกนั น.ส.บรูณ์สิริ  สมกนั19 6400171

3.8716807 นางวิชญาดา  ตรีสตัย์ น.ส.ณฏัฐ์กานต ์ ตรีสตัย์20 6400360

3.8513809 นายมานะ  จิตฤทธ์ิ นายภทัรวตั  จิตฤทธ์ิ21 6401042

3.847251 นายนิวติั  มีวรรณสุขกุล น.ส.ศุภนิช  มีวรรณสุขกุล22 6401314

3.8413598 นายฉลาด  ทองด า น.ส.วิภาวดี  ทองด า23 6401253

3.8312272 นายวิจกัร  พิกุลศรี น.ส.จิรดา  พิกุลศรี24 6401228

3.8211543 นายเสกสนัต ์ ตนัติโกวิทย์ น.ส.ธิติณีย ์ ตนัติโกวิทย์25 6400803

3.773547 นายธนกฤต  ทองหวัเตย น.ส.พรนชัชา  ทองหวัเตย26 6400824

3.774951 นายปริญ  ดีอินทร์ น.ส.ปพิชญา  ดีอินทร์27 6400515

3.7610022 นายประสาร  เจนสวสัด์ิพงศ์ นายศุภกร  เจนสวสัด์ิพงศ์28 6400207

3.7511827 นางกิตติมา  ดว้งแค นายปัณณทตั  ดว้งแค29 6400223

3.747090 นายประสงค ์ สุวรรณโชติ นายสิรวิชญ ์ สุวรรณโชติ30 6400002

3.748665 นายพลัลภ  หนูเสน น.ส.พนสัวรรณ  หนูเสน31 6401150

3.738729 นายสราวธุ  อุเทนรัตน์ น.ส.พธิุตา  อุเทนรัตน์32 6400646

3.724184 นางภาราดา  หินอ่อน นายฐิติภทัร์  หินอ่อน33 6400040

3.7213049 นายสุกรี  พงษเ์สือ นายสิทธิพงษ ์ พงษเ์สือ34 6400538

3.7219082 นางสุภามาศ  ใจซ่ือ น.ส.โศจิรัตน ์ ใจซ่ือ35 6400547

3.712146 นายอุดมพนัธ์  อินทรโยธา น.ส.สิริกร  อินทรโยธา36 6400644

3.714464 นายวินิตย ์ แต่งผิว นายนฤปนาถ  แต่งผิว37 6400755

3.6213209 นายวิเชียรศกัด์ิ  เพชรดี น.ส.นภสักร  เพชรดี38 6400554

3.5815410 นายขจร  นุ่นสง น.ส.มณีรัตน์  นุ่นสง39 6401192

3.578083 น.ส.ผ่องศรี  ฟใูจ น.ส.ชาลิสา  สง่าศรี40 6400606

3.5211281 นายอาทิตย ์ บญุรอด น.ส.ภรณ์ตวรรณ  บญุรอด41 6400743

3.501408 นายธนกาญจน์  ศรีสมบรูณ์ นายธนธรณ์  ศรีสมบรูณ์42 6400028
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ระดบัช้ัน อาชีวศึกษา (ปวช) จ านวนผู้ขอทุน 3  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนเรียนดทีั้งหมด0.48%

ชั้นย่อย ปวช. 1
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.8019730 นายสากล  สุรวงค์ น.ส.ขวญัขา้ว  สุรวงค์1 6401317

ชั้นย่อย ปวช. 2
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.8920893 นางอรัญญา  อินทร์พลบั นายนายชิษณุพงศ ์ อินทร์พลบั1 6400008

ชั้นย่อย ปวช. 3
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.7417141 นางชุติมณฑน ์ อินทอง นายนนัทวฒัน์  อินทอง1 6401141
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ระดบัช้ัน อาชีวศึกษา (ปวส)จ านวนผู้ขอทุน 7  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนเรียนดทีั้งหมด1.13%

ชั้นย่อย ปวส. 1
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.8416552 นายวรวิทย ์ อ่ิมทรัพย์ น.ส.เขมจิรา  อ่ิมทรัพย์1 6401319

3.7414429 นางพชัรี  เสือเปรม นายพชัร  เสือเปรม2 6400586

3.5114005 นายทนงศกัด์ิ  ทารัตน์ น.ส.ณฐัณิชา  ทารัตน์3 6400756

ชั้นย่อย ปวส. 2
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.8417474 น.ส.นทัธ์หทยั  อุปัชฌาย์ น.ส.นนัทิชา  อุปัชฌาย์1 6401320

3.8219228 นางเพญ็จนัทร์  ดีบกุกรรม นายนนท ์ ยิง่คง2 6401003

3.6217101 นายคมสนัต ์ วิสิทธิสาตร์ นายกมัปนาท  วิสิทธิสาตร์3 6400600

3.5813915 นายสุชาติ  ทองพุม่ น.ส.เบญญาภา  ทองพุม่4 6400574
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ระดบัช้ัน อุดมศึกษา จ านวนผู้ขอทุน 97  ราย  คิดเป็น  ของผู้ขอทุนเรียนดทีั้งหมด15.65%

ชั้นย่อย อุดมศึกษา 1
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

3.958493 นายปราบษณ  สมใจ นายศาสตรพล  สมใจ1 6400169

3.9510319 นายมงคล  ล่ิววิริยกุล น.ส.มภสวรรณ  ล่ิววิริยกุล2 6400663

3.9410380 นายณฐัพนัธ์  ผาสิงห์ นายณฏัฐนนัต ์ ผาสิงห์3 6400074

3.9211112 นางภทัรานิษฐ ์ วงัมี น.ส.กชพรรณ  วงัมี4 6400584

3.85323 นางสมศรี  ชาญชญานนท์ นายสณัหธร  ชาญชญานนท์5 6400876

3.8510630 นางปัญจรัตน์  จินตนา น.ส.กมลพกัตร์    จินตนา6 6400309

3.8512596 นายอนุรักษ ์ สุรังษี น.ส.ฉตัรทอง  สุรังษี7 6400463

3.8310747 นายมานะ  ภาระการ น.ส.กนกวรรณ  ภาระการ8 6400496

3.8018813 น.ส.บญุภา  ชุมทอง นายพีรวสั  กาทอง9 6400761

3.7812971 นายสมชาย  สาริกานนท์ นายพนัธุธ์ชั  สาลิกานนท์10 6400820

3.7816570 นางจีรกานต ์ วงคปั์ญญา น.ส.ณฐักานต ์ วงคปั์ญญา11 6400906

3.753788 นางอุษณีย ์ กนัทพงษ์ น.ส.นนัทน์ภสั  กนัทพงษ์12 6400378

3.7510135 นายยงยทุธ  สมฤทธ์ิ นายเทวฤทธ์ิ  สมฤทธ์ิ13 6400131

3.7410061 นายประภาส  ขนุไชยรักษ์ น.ส.จิรัชยา  ขนุไชยรักษ์14 6400578

3.7318493 นายธนาพนัธ์  สุกสอาด น.ส.ธญัธร  สุกสอาด15 6401209

3.6616333 นายครรชิต  โล่ห์ค  า น.ส.กานพลู  โล่ห์ค  า16 6401046

3.6515066 นางวนิดา  ขนัสมัฤทธ์ิ น.ส.ศศิกานต ์รวยส าราญ17 6400068

3.6515137 นายสุพจน์  เศวตอาคเนย์ น.ส.ธนาภรณ์  เศวตอาคเนย์18 6401034

3.6416282 นายธีระศกัด์ิ  นครไชย น.ส.ศศิธร  นครไชย19 6401077

3.6315054 นางคนึงนิจ  ตนันุกิจ น.ส.รดา  ตนันุกิจ20 6400370

3.6315174 นางประนอม  พรพานิช น.ส.ภคันนัท ์ พรพานิช21 6400744

3.5819220 นายจิรภทัร  กนัธิยาใจ น.ส.นภสัวรรณ   กนัธิยาใจ22 6400369

ชั้นย่อย อุดมศึกษา 2
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.005129 นายวนัชยั  จริยาเศรษฐโชค น.ส.ตีรณา  จริยาเศรษฐโชค1 6400116

4.008207 นายเกษม  แสงเมือง น.ส.ศศิธร  แสงเมือง2 6400650

4.0014069 นายพิเชษฐ์  สงจนัทร์ น.ส.ณิสาชล  สงจนัทร์3 6400939

3.9210809 นายประมวล  สงัขท์อง น.ส.ปณิดา  สงัขท์อง4 6400853

3.8817057 นายเสกสนัต ์ มานะอุดมสิน นายโภคิน  มานะอุดมสิน5 6400747

3.8313531 นายสุชาติ  พลาอาด น.ส.ธีรนาฎ  พลาอาด6 6400838

3.8111348 นายอนุชิต  บญุบ ารุง นายนครินทร์  บญุบ ารุง7 6400654

3.7918514 นางเดือนฉาย  วงศป์ระชา น.ส.เกวลิน   ประทมุรัตน์8 6400319

3.776269 นายสราวธุ  แกว้ช่วย นายเกลา้ฉตัร  แกว้ช่วย9 6400851

3.755097 นายศุภโชค  เตม็สอาด น.ส.พิมพิศุทธ์ิ  เตม็สะอาด10 6400377

3.7512056 นางจิณห์นิภา  ยอ้ยคุณา น.ส.มานิตา  ยอ้ยคุณา11 6400324

3.7411308 นายเรืองศกัด์ิ  งดงาม น.ส.ศุภกานต ์ งดงาม12 6400897

3.7217293 นางนิภา  ศุภชยัวฒันา น.ส.ปภาวรินท ์ ศุภชยัวฒันา13 6400166
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3.706577 นายอนนัต ์ สิงห์ชาติ น.ส.เมทิกา  สิงห์ชาติ14 6400254

3.7015057 นางเพลินจิตร์  ภวงัสวสัด์ิ นายปกป้อง  ภวงัคส์วสัด์ิ15 6401213

3.6818283 น.ส.ณภทัร  ตั้งกิจวานิชย์ น.ส.สุพิชญา  ตั้งกิจวานิชย์16 6400383

3.678704 นายเตชินท ์ เช้ือลี น.ส.ศวิตา  เช้ือลี17 6400266

3.6613277 นายสุกรี  อรรถพร นายพนักร  อรรถพร18 6401052

3.649425 นายจรัญ  ชูสม น.ส.สิริขวญั  ชูสม19 6401093

3.634674 นายธนทั  บตุรดี น.ส.บญุสิตา  บตุรดี20 6400703

3.6016478 นายณฐัภูมิ  อมรโชติ นายวนพล  อมรโชติ21 6400298

3.5913661 นายหตัถพล  คลา้ยแท้ น.ส.วิลาสินี  คลา้ยแท้22 6400274

3.5817147 นายเสน่ห์  แสนมูล น.ส.ชิฏาภรณ์  แสนมูล23 6400048

3.5716449 นายเมธา  นุ่นลอย น.ส.ณฐัาภรณ์  นุ่นลอย24 6401057

3.568375 นายสุรศกัด์ิ  อนุเมธางกูร น.ส.สุชญัญา  อนุเมธางกูร25 6400246

3.5410448 นายนิรันดร์  ขวญัแกว้ น.ส.สุทธิสา  ขวญัแกว้26 6400541

3.527252 นายชาญณรงค ์ เพชรดี น.ส.ธญัลกัษณ์  เพชรดี27 6401021

3.5119365 นายพฒิุพงศ ์ สุรพฤกษ์ น.ส.นทัธรมยั  สุรพฤกษ์28 6400434

ชั้นย่อย อุดมศึกษา 3
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.0018138 นายอาคม  ยทุธนา น.ส.กอบทอง  ยทุธนา1 6401346

3.949685 นายสมร  มูลสูตร น.ส.สิตาพร  มูลสูตร2 6401216

3.878708 นายไพรินทร์  โชคพิศาลทรัพย์ นายจกัรพงศ ์ โชคพิศาลทรัพย์3 6400436

3.8612291 นายวิรัตน์  พรหมแกว้ นายวศิน  พรหมแกว้4 6400330

3.8216528 นายเรวตั  สุขทอง น.ส.ชวลัลกัษณ์  สุขทอง5 6400067

3.806435 นายสมศกัด์ิ  ศรีคงทน น.ส.สุภาวรรณ  ศรีคงทน6 6400863

3.7914415 นายสมพงษ ์ ประยรูมหิศร น.ส.ปัทมา  ประยรูมหิศร7 6400686

3.7814840 นายวนั  สุวรรณชาต น.ส.พทัธมน  สุวรรณชาต8 6400865

3.7617500 นายไพโรจน์  ภทัรนรากุล น.ส.ปริมศรา  ภทัรนรากุล9 6400768

3.6816167 นายประสิทธิพร  เสนาสุทธิพร น.ส.ภทัราพร  เสนาสุทธิพร10 6401095

3.6610453 นางชยาภร  อามระดิษฐ์ นายชญช์  อามระดิษฐ์11 6400740

3.652851 นายอมร  แกว้เนิน น.ส.พิมพล์ภสั  แกว้เนิน12 6400795

3.654737 นายสมพล  ศลัยประดิษฐ น.ส.พิชญา  ศลัยประดิษฐ13 6401347

3.641507 นางกาญจนา  ปรีมนวงศ์ น.ส.กญัญาณฐั  ปรีมนวงศ์14 6400484

3.648828 นายสมชาย  นาคซ่ือตรง น.ส.ปณิสรา  นาคซ่ือตรง15 6401277

3.6114471 นายประกิต  มณีวฒันเศรษฐ์ น.ส.ณิชกมล  มณีวฒันเศรษฐ์16 6400364

3.606114 นายเพ่ิมศกัด์ิ  วงษดี์ศรีโยธิน นายพศิน  วงษดี์ศรีโยธิน17 6400222

ชั้นย่อย อุดมศึกษา 4
เกรดเฉล่ียเลขสมาชิก ช่ือสมาชิก ช่ือบตุรล าดบั เอกสารเลขท่ี

4.004297 นายประยทุธ  เส้ียวยิม้ น.ส.ภาชริน  เส้ียวยิม้1 6401155

4.0013143 นายชาญวิทย ์ แสงสร้อย น.ส.สร้อยสิริ  แสงสร้อย2 6400172

4.0015694 นายณฐัพงษ ์ ณฐัพลูวฒัน์ น.ส.ณฐักานต ์ ณฐัพลูวฒัน์3 6401048

3.944690 นายสมพร  ศิริ น.ส.ครองขวญั  ศิริ4 6400032
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3.948223 นายประสพ  ช่วยจนัทร์ นายชชันนท ์ ช่วยจนัทร์5 6400010

3.912344 นางม่านฟ้า  แสงสมยั นายราเมศวร์  แสงสมยั6 6400527

3.8814738 นายณรงค ์ ใจมัน่ น.ส.รวิกานต ์ ใจมัน่7 6400001

3.847664 นายพฒันพงศ ์ โพธ์ิภกัดี น.ส.พิชญอ์ญัญ ์ โพธ์ิภกัดี8 6401245

3.849015 นายเสกสรร  ชยับงั น.ส.ปญุยาพร  ชยับงั9 6401055

3.826568 นางคนึงจิตร  คงแกว้ น.ส.ญาณิศา  คงแกว้10 6401129

3.813317 นายฐะนะวฒัน์  เส้งส่ง น.ส.ฝากขวญั  เส้งส่ง11 6400326

3.8113249 นายนพดล  บญุเกาะ นายตน้ตระกูล  บญุเกาะ12 6400350

3.803405 นายรัชสิต  จงจรัสพร น.ส.สิริกร  จงจรัสพร13 6400802

3.772716 นายอรุณ  พงศไ์พฑูรย์ นายบรูพา  พงศไ์พฑูรย์14 6401017

3.775354 นายสนาม  ดาเดช น.ส.ธวลัรัตน์  ดาเดช15 6400112

3.7519652 นายพรชยั  วิสุทธาจารย์ นายชลธิศ  วิสุทธาจารย์16 6401294

3.7314476 นายสมบติั  เดชะวงศ์ น.ส.แพรวา  เดชะวงศ์17 6400911

3.6710826 นายกฎ  ชยัพินิจ น.ส.ศศิชา  ชยัพินิจ18 6400831

3.6717156 นางเปรมจิตต ์ สุวรรณบงกช น.ส.ศุภิสรา  สุวรรณบงกช19 6400288

3.667230 นายปริญญา  นิลหยก น.ส.ณฐัณิชา  นิลหยก20 6400682

3.6613743 นายสุชาติ  คงชุม น.ส.สวรรยา  คงชุม21 6400901

3.657352 นายสมจินต ์ ไชยพฒัน์ น.ส.จิตติมน  ไชยพฒัน์22 6401344

3.6313219 นายเกียรติศกัด์ิ  แจง้ชูศกัด์ิ น.ส.ญาตาวี  แจง้ชูศกัด์ิ23 6400217

3.6314158 นางดรุณี  บญุถึง น.ส.กุลกลัยา  บญุถึง24 6400539

3.6217551 นายสุทธิชยั  สุทธิวงษ์ นายประสพโชค  สุทธิวงษ์25 6401316

3.578333 นายวิมล  อ้ึงพรหมบณัฑิต นายวิชยั  อ้ึงพรหมบณัฑิต26 6400190

3.564810 นายสาโรจน์  วฒันสุขสกุล น.ส.มณฑกาญจน์  วฒันสุขสกุล27 6400762

3.559051 นายยงยทุธ  สุยานะ น.ส.ณฐัธิดา  สุยานะ28 6400340

3.505171 นายวาทิตย ์ เจริญศิริ น.ส.ชาลิสา  เจริญศิริ29 6400209

3.508783 นายจ าเนียร  ตน้แกว้ นายชชัชน  ตน้แกว้30 6400592
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