
List of Application for Scholarship Program 2 (ตัวแทนจากโรงเรยีนตา่งๆ)

ล าดับ    ชือ่-สกลุ /ไทย-อังกฤษ โรงเรยีน

1 นายสรสทิธิ ์ สปุโภชน์ Scottish Qualifications Authority

2 Sarita Swatesuthisan(Amie) The Regent’s International school

3 Panachai Kusaranukun(Male) The Regent’s International school

4 ศภุพล พรประภา The Regent’s international school

5 พงศภ์เูบศ สารนิวงศ์ The Regent’s international school

6  ดมสิา พรหมายน The Regent's International school

7  ชฎลิธร จรรยาจริวงศ์ The Regent's International school

8 อกณษิฐ ์  นมิมานมงคล กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย

9 ภัทรพล  ชยันวิฒันา กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย

10 นางสาวณชิากมล  เอมสมทุร คณะราษฎรบ์ ารงุปทมุธานี

11 นางสาวกลุพร   กฤตจันทสกลุ คณะราษฎรบ์ ารงุปทมุธานี

12 นางสาวแกว้ขวญั เงนิอรา่ม คณะราษฎรบ์ ารงุปทมุธานี

13 นางสาวธนวรรณ   แสงน ้า คณะราษฎรบ์ ารงุปทมุธานี

14 นาย ชนาธปิ ไชยโก เซนตค์าเบรยีล

15 นาย พัชร เมธาจติตพัินธ์ เซนตค์าเบรยีล

16 นาย พชิญ ์รังสจี ารัส เซนตค์าเบรยีล

17 นายรังส ีเบญจอนันตพ์งศ์ เซนตด์อรม์นิกิส์

18 นายพสิษิฐ ์ทองประเสรฐิ เซนตด์อรม์นิกิส์

19 นายจงเจตน์ คัมภรีชิยา เซนตด์อรม์นิกิส์

20 ด.ช.กรีต ิ เบญจมาภา ตาคลี

21 นายธนกร  ศภุอักษรกลุ ตาคลี

22 นายประสพโชค  ตะครอ้ ตาคลี

23 ด.ช.ณฐภัทร  หุน่สนิ ตาคลี

24 เด็กหญงินฤมล  พรมงาม เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ

25 นางสาวกานดาภร เจยีรลลติ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ

26 นางสาวธันยธร เทพมณฑา เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ

27 นายทนิภัทร ฉัตรเสน เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ

28 น.ส. พัชรนิทร ์วนิจิสทิธิ์ ทวิไผง่าม

29 น.ส. สริมิา ศรยีาภัย ทวิไผง่าม

30 ทวรัีชต ์พศิาลนพวงศ์ ทวิไผง่าม

31 นายวนิท ์เอีย่มแกว้ ทวิไผง่าม

32 ชนิาธปิ  ลาวลัยส์ขุ เทพศรินิทร์

33 เมธชิยั  ค าสกลุ เทพศรินิทร์

34 ภรูณัิฐ  อดุมโสภกจิ เทพศรินิทร์

35 นายฐณพงศ ์ ชว่งยรรยง เทพศรินิทร์

36 นายนภเกตน์  สถติธรรมนนท์ ไทยครสิเตยีน

37 นายหฤษฎ ์ สยามวาลา ไทยครสิเตยีน

38 นายภานุวฒัน์  วยิะภาราดร ไทยครสิเตยีน

39 นายสรวศิ  องคศ์ริพิร ไทยครสิเตยีน



40 นางสาวฐานติา  ชาตสิทุธผิล พรตพทิยพยัต

41 นายอสิรภาพ   นวดโอโล พรตพทิยพยัต

42 นายปภาวทิย ์    พันธสริวิโิชติ พรตพทิยพยัต

43 นายธรีภัทร   ศรบีัวพันธุ์ พรตพทิยพยัต

44 นายจอมจเร  แกว้อนิตา พริยิาลัย  จ.แพร่

45 นายกฤษรกันท ์โมหา พริยิาลัย  จ.แพร่

46 นายสรุยิพงศ ์ ยีด่วง พริยิาลัย  จ.แพร่

47 นายรัฐพล  ตน้โสด พริยิาลัย  จ.แพร่

48 นายนภณัฏฐ ์    ทองตัน ภเูก็ตวทิยาลัย

49 นายศาสตรพล   ตันฑัยย์ ภเูก็ตวทิยาลัย

50 นายภมูริพรัีช พดุดี มหดิลวทิยานุสรณ์

51 นายภรู ิยิง่ยอด มหดิลวทิยานุสรณ์

52 นายธรีเมธ กันตพ์ทิยา มหดิลวทิยานุสรณ์

53 นายสขิเรศ มหาศวนิ มหดิลวทิยานุสรณ์

54 นายขจร  บญุเจรญิ มัธยมฐานบนิก าแพงแสน

55  นาย ชาญณรงค ์ผวิทองออ่น  มัธยมฐานบนิก าแพงแสน

56 นายธนภัทร ภมูอีะโข มัธยมฐานบนิก าแพงแสน

57 นายวงศกร ขาวประเสรฐิ มัธยมฐานบนิก าแพงแสน

58 โชตพิชิญ ์   ไตรรัตน์โกศล โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีซาเวยีรค์อนแวนต์

59 จดิาภา          อาภรณ์รัตน์ โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีซาเวยีรค์อนแวนต์

60 ชนัญธดิา     พลชยั โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีซาเวยีรค์อนแวนต์

61 ผการัตน์        คงไพสนัต์ โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีซาเวยีรค์อนแวนต์

62 นันทน์ภัส  ฟกูระเดือ่ง โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลัย

63 รม่ฉัตร  พว่งฉ ่า โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลัย

64 น.ส. เรอืงลดา  สนัธวิาส ฤทธยิะวรรณาลัย

65 นาย โอม บญุชว่ย ฤทธยิะวรรณาลัย

66 นาย เจนทัศน์ วสิทุธสิมาน ฤทธยิะวรรณาลัย

67 น.ส. ธัญลักษณ์  ขันธกิลุ ฤทธยิะวรรณาลัย

68 นายเมธาสทิธิ ์ โหราเรอืง วชริาวธุวทิยาลัย

69 นายธนสิร  เรอืงศริิ วชริาวธุวทิยาลัย

70 นายนาวนิ  งามภพัูนธ์ วชริาวธุวทิยาลัย

71 นายศริภิพ  ไชยศริิ วชริาวธุวทิยาลัย

72 ด.ญ.  ภัทรภา  จตุสิมทุร วฒันาวทิยาลัย

73 น.ส. นันทภัส  ชนุเฮงพันธ์ วฒันาวทิยาลัย

74 น.ส. ฐติรัิตน์  อัสวะวสิทิธชิยั วฒันาวทิยาลัย

75 น.ส. ชญานษิฐ ์ โอภาสเสรผีดงุ วฒันาวทิยาลัย

76 นายวศิรตุ  หลกีภัย วเิชยีรมาต ุจ.ตรัง

77 น.ส.นันทชิา  ชเูงนิ วเิชยีรมาต ุจ.ตรัง

78 ด.ช.โชตวิฒัน์  โชตพิานชิ วเิชยีรมาต ุจ.ตรัง

79 นายวชัรากร  ไชยแกว้ วเิชยีรมาต ุจ.ตรัง

80 ด.ญ.อรชพร  ศริวิฒันาศลิป์ สตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ



81 นางสาวกวสิรา  เกตมุั่งมี สตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ

82 นางสาวณัฐธดิา  สบืสา สตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ

83 เด็กหญงิณภัทร  ปัททมุ สตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ

84 เด็กชายกษิดศิ จันทโรจวงศ์ สวนกหุลาบวทิยาลัย

85 นายพทิยตุม ์อยูศ่ริ ิ สวนกหุลาบวทิยาลัย

86 เด็กชายรวชิญ ์บตุรดี สวนกหุลาบวทิยาลัย

87 นายธติสิรรค ์สหีะเนนิ สวนกหุลาบวทิยาลัย

88 เด็กชายปองชยตุ วชัรบษุย์ สวนกหุลาบวทิยาลัย

89 นายเอือ้กันต ์ คงสนิวทิย์ สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี

90 นายศริพัชร  วงศว์ฒันันท์ สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี

91 นายจรัิฏฐ ์สขุเนียม สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี

92 อภสิทิธิ ์  ไชยรัตน์ตเิวช อัสสมัชญั

93 ณัชพล   สยูะโพธ อัสสมัชญั

94 นายชาตฌิาณมญชุ ์ สงิหม์ะโน อัสสมัชญั

95 คณธัช  เอีย่มฤทธไิกร อัสสมัชญั

96 นายพชิยะ  พฒุกิลุางกรู อัสสมัชญั

97 ณัฐชนน   วรีะพงษ์วฒันกลุ อัสสมัชญั

98 ถริพล   พงศก์รกัมพล อัสสมัชญั

99 ทวสีทิธิ ์  ตตยิเพิม่พนู อัสสมัชญั

100 นายจรีตุถ ์  งามประดษิฐ์ อัสสมัชญั ศรรีาชา

101 นายพรอ้ม   วงศพ์าณชิย์ อัสสมัชญั ศรรีาชา

102 นายศรัณยว์ทิย ์ สนัตสิขุคง อัสสมัชญั ศรรีาชา

103 นายอตวิชิญ ์ ตพูานชิ อัสสมัชญั ศรรีาชา

104 นายศรวฒุ ิ  สรุะดม อทัุยวทิยาคม

105 น.ส. นงนภัส สขุแชม่ อทัุยวทิยาคม

106 น.ส.สริกิร ดเีพิม่ อทัุยวทิยาคม

107 น.ส.ฐานมาส  กลุที อทัุยวทิยาคม


