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 ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4 (ปกติ 10 อันดับแรก) 
1. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิเคยีงชนก ยะโกบ ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิภัทรวรรณ ปาละสัน ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญงิอวัสดา บัวเนียม ม.1/3 4.00 
5. เด็กชายพงศกร แกวมณ ี ม.1/2 3.96 
5. เด็กชายพงศกร เยาวพันธุกุล ม.1/2  3.96 
5. เด็กชายฟารุต ตอแลมา ม.1/3 3.96 
5. เด็กหญงิณชิยา แกนสุวรรณ ม.1/1 3.96 
5. เด็กหญงินารีดา นุงอาหลี ม.1/3 3.96 
5. เด็กหญิงภรณเพชรรัตน เพชรภาน ม.1/3 3.96 
5. เด็กหญงิเพ็ญพิชชา จันทรมณ ี ม.1/2 3.96 
5. เด็กหญงิเพ็ญนภา สงขิน ี ม.1/4 3.96 
5. เด็กหญงิภัทราภรณ เผาจินดา  ม.1/3 3.96 
5. เด็กหญงิอมุาพร อุนอก ม.1/1 3.96 
5. เด็กหญงิสริิอาภา มุสิกพงศ ม.1/2 3.96 
 

 ม.1/5 (วิทยาศาสตรภูมิภาค 5 อันดับแรก) 
1. เด็กชายฟกกรี ตาเดอิน ม.1/5 4.00 
1. เด็กชายอภิสิทธ์ิ วงศชวลิต ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญงิตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญงินูไรดา บิสนุม ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญงิภัทรสุดา ทองจบั ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญงิมญัชรี เส็นบัตร ม.1/5 4.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ม.1/6 (Education Hub 5 อันดับแรก) 
1. เด็กหญงิบวับูชา เต็มแกว ม.1/6 4.00 
2. เด็กหญงิสทุธิดา ชูเล่ือน ม.1/6 3.91 
3. เด็กหญงิรุจรวี จันทรละออง ม.1/6 3.82 
4. เด็กหญงิรุจิรดา จันทรละออง ม.1/6 3.79 
5. เด็กหญงิธนัชญา ต้ังกอสกุล ม.1/6 3.63 
5. เด็กหญงินทัธมน ชวยเพ็ชร ม.1/6 3.63 

 
 

 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 (ปกติ 10 อันดับแรก) 
1. เด็กหญิงปณิตา ตาวาโต ม.2/3 3.97 
2. เด็กหญิงฉัตรวีร ภัทราภินันท ม.2/2 3.96 
2. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา  ม.2/3 3.96 
4. เด็กหญิงธนพร เรืองหิรัญ ม.2/3 3.95 
4. เด็กหญิงปณัฏฐา ดําทองเสน ม.2/3 3.95 
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ คงเกลี้ยง  ม.2/3  3.93 
6. เด็กหญิงยาสุมิน จิตตปราณี ม.2/5 3.93 
6. เด็กหญิงอัสรีนา ตาเดอิน ม.2/3 3.93 
9. เด็กหญิงนัจญยวา โตะหลัง ม.2/3 3.92 
10. เด็กชายชัยปวีณ ออนเรือง ม.2/1 3.90 
10. เด็กหญิงธนภรณ ชยโสภัฏฐ ม.2/3 3.90 
 

 ม.2/6 (Education Hub 5 อันดับแรก) 
1. เด็กหญิงภาณินนุช รัตนะ ม.2/6 4.00 
2. เด็กหญิงณัฐชาญ สุภาพ ม.2/6 3.94 
3. เด็กหญิงอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ ม.2/6 3.92 
4. เด็กหญิงพรชนก จอมพงค ม.2/6 3.90 
5. เด็กหญิงณัฐธิดา ทองในเมือง ม.2/6 3.88 
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 ม.4/1, 4/2 (ปกติ 10 อันดับแรก) 

1. นางสาวพีรยา เกิดไชยศรี ม.4/2 3.88 
2. นางสาวณัฐวดี ณ นคร ม.4/1  3.86 
3. เด็กหญิงพัชรประภา แกวเขียว ม.4/2 3.83 
4. นางสาวศิริกมล ออนประเสริฐ ม.4/2 3.81 
5. นายอิรฟาน ปะดุกา  ม.4/1 3.79 
6. นายฐิติ เทพษร  ม.4/2 3.77 
7. นางสาวนภัสพร บูรพาวัลย ม.4/2 3.76 
8. นางสาวอิงมาดา วงษสวัสดิ์ ม.4/2 3.72 
9. นายอะลาวีย หมาดทิ้ง ม.4/1 3.70 
9. นางสาวอรุณลักษณ อรชร ม.4/2 3.70 
 

 ม.4/3, 4/4 (วิทยาศาสตรมหิดลฯ และ
วิทยาศาสตรภูมิภาค 10 อันดับแรก) 
1. นางสาวปญชนิตต เอ่ียวสกุล ม.4/3 3.85 
2. นางสาวนภัสสร ตันสกุล ม.4/3 3.82 
3. นายธนิสร กังวานสกล  ม.4/4 3.80 
4. นางสาวรตพร ละมัยสะอาด ม.4/4 3.79 
4. นางสาวชมพูนุท ชูเล่ือน ม.4/3 3.79 
6. นางสาวสะนีม แกวสลํา ม.4/4 3.75 
7. นางสาวกนกพร แกวหลา ม.4/3 3.72 
7. นางสาวโจเฟย ลิม  ม.4/3 3.72 
9. นางสาวเจณิสตา เจะเลาะ ม.4/3 3.67 
10. นายอิลเลียส คลานุรักษ ม.4/4 3.64 
10. นางสาวกัญญวรา เจริญทรัพย ม.4/3 3.64 
10. นางสาวณัฐนรี เนื่องนํา ม.4/3 3.64 
 
 

 
 ม.5/1, 5/2 (ปกติ 10 อันดับแรก) 

1. นางสาวสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.5/2 3.97 
2. นางสาวพรปวีณ จิตรัตน ม.5/2 3.92 
3. นางสาวเสาวลักษณ ทองเอียด ม.5/2 3.90 
3. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.5/2 3.90 
5. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ ม.5/2 3.87 
 

6. นางสาวโมทนา เกล้ียงทอง ม.5/2 3.83 
7. นางสาวนิภาภัทร นิเฮาะ ม.5/2 3.78 
8. นางสาวไพลิน ทองศิริ  ม.5/2 3.77 
9. นายซัยนุดดีน นุยผอม  ม.5/2 3.76 
10. นางสาวเกตศิณี วัลวิล ม.5/1 3.73 
 

 ม.5/3 (วิทยาศาสตรมหิดลฯ 5 อันดับแรก) 
1. นางสาวสุวรา กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 3.92 
2. นางสาวดียานา สันหมุด ม.5/3 3.90 
3. นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต ม.5/3 3.86 
4. นางสาวมาริษา หวันจิ  ม.5/3 3.81 
5. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.5/3 3.71 
 

 

 
 ม.6/1, 6/2 (ปกติ 10 อันดับแรก) 

1. นางสาวอมลรดา สานิง ม.6/1 3.83 
2. นางสาววริญญา หมัดชา ม.6/2 3.79 
3. นางสาวเพ็ญสุพพัต ทองคโชค ม.6/2  3.78 
4. นางสาวรสิตา รื่นหาญ  ม.6/2 3.77 
5. นางสาวสุวิสา ไสลรัตน ม.6/2 3.76 
6. นางสาวทศพร รัตนกูล ม.6/1 3.69 
6. นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ ม.6/1 3.69 
8. นางสาวธัญญาพิชญ อุบาลี ม.6/2 3.68 
8. นางสาวสุชาดา แกวยวน ม.6/2 3.68 
10. นายวัชรินทร เนติวุฒิสาร ม.6/1 3.67 
 

 ม.6/3 (วิทยาศาสตรมหิดลฯ 5 อันดับแรก) 
1. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ ม.6/3 3.85 
2. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา ม.6/3 3.83 
3. นายศุกรี สาและ  ม.6/3 3.76 
4. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.6/3 3.73 
4. นางสาวชริตา วิชิตพงศ ม.6/3 3.73 
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