
ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล โรงเรียนที่จบ รหัสสาขาวิชา ช่ือสาขาวิชา

1 นางสาว ณิญาพรรนแภักรแ ประทุมรัตนแ เซนตแปอลคอนแวนตแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
2 นางสาว ณิชากร ไวยกูล ตราษตระก G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
3 นางสาว พิชญาภรณแ พงศแเศรษฐแกุล สตรีพัทลุง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
4 นาย กันตศักดิ์ ชมชื่นใจ พระปฐมวิทยาลัย G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
5 นางสาว ศิริลักษณแ จันทรแหัวโทน โพธิสารพิทยากร G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
6 นางสาว ภัคทิญาภรณแ รจนา วัดราชโอรส G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
7 นางสาว บุญศินา ศิลาโคตร บางบอวิทยาคม G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
8 นางสาว เกวลิน นุชแหยม นวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศกึษานอมเกลา G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
9 นางสาว นิธินาฎ กานิวาสนแ เซนตแโยเซฟทิพวัล G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
10 นางสาว ธมลวรรณ เจริญผลพาณิช โพธิสารพิทยากร G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
11 นางสาว อันดา เหล็นเรือง นวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศกึษานอมเกลา G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
12 นาย พีรกร มวงแกว สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
13 นาย ทวีรัฐ วิชาธร ยอแซฟอุปถัมภแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
14 นางสาว เขมิสรา วงษแเงนิ พรตพิทยพยัต G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
15 นางสาว อริสรา รัตนพันธแ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
16 นาย นริศ เอ่ียมสรีุยแวรรณ มัธยมวัดหนองแขม G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
17 นาย ณัฐพงศแ แตงเย็น ฤทธิยะวรรณาลัย G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
18 นางสาว หทัยรัตนแ บุพพัณหสมัย ชลกันยานุกูล G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
19 นางสาว อรปรียา สริุโย พัทลุง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
20 นางสาว นันทัชพร มาบุตร ภูเก็ตวิทยาลัย G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
21 นางสาว สธุิดา ใจลม อัสสมัชัญสมุทรปราการ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
22 นางสาว เจนจิรา จันทรแอินทรแ สตรีพัทลุง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
23 นางสาว วนิดา สดุใจ จอมสรุางคแอุปถัมภแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
24 นาย ชินกฤช วัฒนาตระการ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
25 นางสาว อรจิรา จันทรแพลับ วมินทราชนิูทิศเตรียมอุดมศกึษานอมเกลา G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
26 นางสาว อาทิตยา ต้ังวัฒนมนตรี วัดปุาประดู G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
27 นางสาว อาทิมา เสริมศรีสวุรรณ เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
28 นางสาว รินรวี สขุสงวน มัธยมตากสนิระยอง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
29 นาย กฤตภาส โสภาพรรณกุล อัสสมัชัญสมุทรปราการ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
30 นางสาว สาวิตรี เยาดุสติ มัธยมวัดสงิหแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
31 นางสาว วิรงรอง แสงทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
32 นางสาว พรนภา แซก฿วย ปราจิณราษฎรอํารุง G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
33 นางสาว ณัฐสดุา พรมชัยศรี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
34 นาย ชัยวัฒนแ ซอรีฮีม บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) 2 G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
35 นาย นวพล ศรีเวียงธวัช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
36 นาย เขมชาติ เรืองสวาง โยธินบูรณะ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
37 นางสาว ณฐวรรณ ฉ่ําจิตรแ โพธิสารพิทยากร G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
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38 นางสาว สพิุชญา เกตุมิตร อุตรดิตถแ G01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ
39 นางสาว กานตแธิดา คงนิวัฒนแศิริ ชลกันยานุกูล G01 เศรษฐศาสตรแ
40 นาย พีรพัฒนแ รอดแกว ชลราษฎรอํารุง G01 เศรษฐศาสตรแ
41 นางสาว ประภัสนันทนแ รัตนพงษแ ปราจิณราษฎรอํารุง G01 เศรษฐศาสตรแ
42 นางสาว อภิญญา จําปามูล ปราจิณราษฎรอํารุง G01 เศรษฐศาสตรแ
43 นางสาว ภาสนิี ขันธรพ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" G01 เศรษฐศาสตรแ
44 นาย ชยุตมแ เหมือนปใ้น มารีวิทยแ G01 เศรษฐศาสตรแ
45 นางสาว ชญาณิศวรแ โพธิ์ทอง ศรียานุสรณแ G01 เศรษฐศาสตรแ
46 นางสาว ศิริวรรณ กิ่งเกษ ศรีราชา G01 เศรษฐศาสตรแ
47 นางสาว อมรรัตนแ แกนจันทรแ สตรีประเสริฐศิลป G01 เศรษฐศาสตรแ
48 นางสาว กชกร อุนออน เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา G01 เศรษฐศาสตรแ
49 นางสาว กัญญแชลิกา ผองจิตรแ อัมพรไพศาล G01 เศรษฐศาสตรแ
50 นางสาว จิรัญญา น้ําใส ปทุมเทพวิทยาคาร G01 เศรษฐศาสตรแ
51 นางสาว จุฑามาศ แดงสกุล สงิหแบุรี G01 เศรษฐศาสตรแ
52 นางสาว ณภัทรภรณแ คงสง สตรีสมุทรปราการ G01 เศรษฐศาสตรแ
53 นางสาว ธันยแชนก รอดดํา เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา G01 เศรษฐศาสตรแ
54 นางสาว วาสนา ออนนอม มัธยมวัดสงิหแ G01 เศรษฐศาสตรแ
55 นาย สริิดนยแ จํานงคแ สภาราชินี G01 เศรษฐศาสตรแ
56 นางสาว สปุรียา เดชสภุา บางปะกอกวิทยาคม G01 เศรษฐศาสตรแ
57 นางสาว หนึง่ฤทัย ศรีภูวงศแ เสาไห"วิมลวิทยานุกูล" G01 เศรษฐศาสตรแ
58 นางสาว ชัญญา ธนธรรมโชคชัย ชลกันยานุกูล G01 เศรษฐศาสตรแ
59 นางสาว สาธิณี เฟ่ืองพูนทรัพยแ ชลกันยานุกูล G01 เศรษฐศาสตรแ
60 นางสาว จินตนา เสนาคํา ศรีราชา G01 เศรษฐศาสตรแ
61 นางสาว กมลวรรณ จันทรแใจเด็ด ระยองวิทยาคม G01 เศรษฐศาสตรแ
62 นางสาว กชกร กาวีระจันทรแ พนัสพิทยาคาร G02 เศรษฐศาสตรแ
63 นาย กฤชณรงคแ มวงคํา ปราจิณราษฎรอํารุง G02 เศรษฐศาสตรแ
64 นางสาว กัญญารัตนแ นอยสงัขแ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
65 นางสาว จิดาภา เรืองฤกษแ สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
66 นางสาว จิรภรณแ วรรณพงศแ สมุทรปราการ G02 เศรษฐศาสตรแ
67 นางสาว จิรวดี คงสวัสดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสติ G02 เศรษฐศาสตรแ
68 นาย ฉตัริน สวุรรณพันธแ สตรีทุงสง G02 เศรษฐศาสตรแ
69 นางสาว ชัญญา ศรีวิเศษ มารีวิทยากบินทรแบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
70 นาย ฐานกร วรรธนผลากูร อยุธยาวิทยาลัย G02 เศรษฐศาสตรแ
71 นางสาว ฐิติพร บุญชู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
72 นางสาว ณัชชาภา ทองอําไพ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
73 นางสาว ณัฏฐานิษ ตุวินันทนแ พัทลุง G02 เศรษฐศาสตรแ
74 นาย ณัฐชนน เดนวัฒนา บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี) G02 เศรษฐศาสตรแ
75 นางสาว ณิชานันทรแ ขันชัย เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) G02 เศรษฐศาสตรแ
76 นางสาว ตรีสคุนธแ พงศแจันทรเสถียร พัทลุง G02 เศรษฐศาสตรแ



77 นางสาว ทิพยแเกษร หนูชู ปใญญาวิทยแ G02 เศรษฐศาสตรแ
78 นาย ธนาธิป จินดาอินทรแ มารีวิทยากบินทรแบุรี G02 เศรษฐศาสตรแ
79 นาย นราวิชญแ สพุรรณอางทอง เทพศิรินทรแ G02 เศรษฐศาสตรแ
80 นาย พัทธนันทแ แปูนสขุเย็น อํานาจเจริญ G02 เศรษฐศาสตรแ
81 นาย พีรณัฐ กันธะวงศแ อยุธยาวิทยาลัย G02 เศรษฐศาสตรแ
82 นาย พีรดนยแ ชวงภักดี สรุศักดิ์มนตรี G02 เศรษฐศาสตรแ
83 นางสาว เพชรไพลิน จิระวรรณ สตรีปากพนัง G02 เศรษฐศาสตรแ
84 นาย วรัตถแ แตะกระโทก  สาธิต"พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา G02 เศรษฐศาสตรแ
85 นางสาว ศนันยา เรืองฤทธิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช G02 เศรษฐศาสตรแ
86 นางสาว สชุาดา สตีน นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2 G02 เศรษฐศาสตรแ
87 นางสาว อัญชสา ชะอุมใบ แสนสขุ G02 เศรษฐศาสตรแ
88 นาย วันบูคอรี แวดอเลาะ อัตตัรกียะหแอิสลามียะหแ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

89 นาย นาวี ธรรมเนียม เบตง "วีระราษฎรแประสาน" M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

90 นาย สเรนทรแ อดิศักดิ์เสถียร สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

91 นางสาว โสภิดา ชัยลิ้นฟูา เทศบาลมิตรสมัพันธแวิทยา M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

92 นาย กิตติธัช บุญเย็น ประจวบวิทยาลัย M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

93 นางสาว ศุภาพิชญแ ขวัญอยู สระบุรีวิทยาคม M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

94 นาย ธีรศักดิ์ นรอยู วังน้ําเย็นวิทยาคม M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

95 นางสาว ณัฐชยา มวงคํา เฉลิมขวัญสตรี M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

96 นาย วรวุฒิ โตมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

97 นางสาว ปรียาวัธนแ ทานประสทิธิ์ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา (นครราชสีมาวิทยาลัย) M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

98 นางสาว อัยรินทรแ ประกิ่ง เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

99 นาย ปารเมศ พันธแโยธา ไตรมิตรวิทยาลัย M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

100 นางสาว ศรานันทแ กูแกว ผดุงปใญญา M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

101 นาย วงศธร กุลศิริรังสรรคแ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี M01 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

102 นาย สมภพ ต้ังอําพรทิพยแ บุรีรัมยแพิทยาคม M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

103 นาย ณัฐศักดิ์ รัตนเพชร สรุาษฎรแธานี 2 M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

104 นางสาว นรีนาถ ขวัญนิมิตร วิเชียรมาตุ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

105 นาย นรินทรแ บุญรองเรือง สมุทรสาครวุฒิชัย M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

106 นาย นราวิชญแ ขวัญดี นราธิวาส M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

107 นาย อนุชิต บุบผามาลา นาเชือกพิทยาสรรคแ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

108 นาย ฐิติพันธแ ศรีโพนทอง บุรีรัมยแพิทยาคม M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

109 นาย อภิชาติ เกษามูล โยธินบูรณะ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

110 นาย จิณณวัตร เอียดศร อุตรดิตถแ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

111 นาย ประสทิธิ์ หะยีมะแซ ชุมแพศึกษา M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

112 นาย ศรุต ราตรีพฤกษแ มารีวิทยแ M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

113 นาย กิตติพงษแ อินทรเกษม สาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

114 นาย ธรรมปราชญแ ธนเศรษฐกร อัสสมัชัญศรีราชา M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

115 นาย รัชภูมิ วิชิตแยม มอ.วิทยานุสรณแ สรุาษฎรแธานี M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ



116 นาย จิราวัฒนแ ขอเจริญถิรพงศแ บานคาย M01 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

117 นาย ภพณัท ปใญญาจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

118 นาย สรวิชญแ คลี่บํารุง ศรียาภัย M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

119 นาย สริวิชญแ จันทรมหา สกลราชวิทยานุกูล M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

120 นาย นัฐทัตพล เพลินจิตตแ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

121 นาย กัณฑแพงษแ พีรธนธรณแ เบญจมราชูทิศ M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

122 นาย ชินาธิป ทองรักษแ ชัยภูมิภักดีชุมพล M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

123 นาย คมศักดิ์ นพมิตร ศรียาภัย M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

124 นาย ศุภชีพ ปในถา ตาคลีประชาสรรคแ M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

125 นาย อธิพงษแ พุมพวง ศรียาภัย M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

126 นาย คริษฐแ สทิธิการ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

127 นาย อมรเทพ คํามณียแ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

128 นาย ธนภัทร เทียนชอ นครสวรรคแ M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

129 นาย พิเชฐพงศแ เจตสกิทัตภักดี อัสสมัชัญธนบุรี M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

130 นาย เสฏฐวุฒิ อินทรอนันทแ เทศบาล2(วัดกะพังสริุนทรแ) M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

131 นาย ปวิชญแ ผานภูวงษแ อุดรพิทยานุกูล M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

132 นาย สหรัฐ รําคําจันทรแ ฤทธิยะวรรณาลัย M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

133 นาย ณัฐนันทแ ลาวัณยแวิสทุธิ์ สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

134 นาย อนุพันธแ รอตอุสาหแ พระหฤทัยดอนเมือง M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

135 นาย กษิดิศ จินดากุล ปใญญาวิทยแ M02 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการเดินเรือ

136 นาย อติชาติ ฟูุงเฟ่ือง เมืองกระบี่ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
137 นาย ณัท เลิศวิบูลยแลักษณแ หาดใหญวิทยาลัย M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
138 นาย กิตติธร สวุรรณศรี ดาราสมุทร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
139 นาย ปรเมษฐแ เพ็งศรีโคตร บัวขาว M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
140 นาย ณัชพล ศิริเมืองมูล เทพศิรินทรแ นนทบุรี M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
141 นาย ฉตัรชัย ดานศรีสขุ ศิริสาธิต M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
142 นาย นนบวร ลิมปกิตติเจริญ ศิริสาธิต M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
143 นาย ธนวัฒนแ เฑียรฆโรจนแ พัทลุง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
144 นาย ธนภณ ศรีชุติกุล เมืองพัทยา 11 M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
145 นาย นฤดล ดวงแกว พัทลุง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
146 นาย ธิปก บรรพต ชลราษฎรอํารง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
147 นาย อิสรา ศรีรอด มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
148 นาย เจนณรงคแ คลอดศรีเพ็ง ปากพนัง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
149 นาย อัมรินทรแ ทองสองยอด กีฬาจังหวัดสพุรรณบุรี M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
150 นาย อดิเทพ สญัจรดง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
151 นาย รังรัก มะโนเที่ยง ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
152 นาย ไท มาตรวังแสง ราชสมีาวิทยาลัย M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
153 นาย จิรายุ โจทยแกิ่ง ปราจินราษฎรอํารุง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
154 นาย วสภัุทร จิตรักษแ แสงอรุณ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ



155 นาย หลักนคร เสงีย่มทรัพยแ ปทุมรัตตแพิทยาคม M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
156 นาย พิสฐิ สริุยจันทรแ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
157 นาย ธนวัฒนแ ทองขาว ปราจิณราษฎรอํารุง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
158 นาย กันตวิชญแ สรโยธิน สงิหแสมุทร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
159 นาย ภัคธร มีผิวหอม นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
160 นาย สชัฌุกร เงนิเชื้อ วัดปุาประดู M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
161 นาย นันทพล ขอสนิกลาง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภแ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
162 นาย ประเสริฐ ประภาโส นิยมศิลปอนุสรณแ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
163 นาย ชุติเดช อรุณวัฒนแ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
164 นาย รณพร พงศแพิทักษแดํารง สตรีพัทลุง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
165 นาย ณัฐติกร วันทาวงคแ สวางแดนดิน M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
166 นาย อดุลยวิทยแ คงภักดี บานแกงชัชวลิตวิทยา M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
167 นาย ภาสกร บางผ้ึง พิบูลวิทยาลัย M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
168 นาย คริษฐแ คุมแวง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมยแ M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
169 นาย นราวิชญแ อังคะนาวิน ชลราษฎรอํารง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
170 นาย เจษฎา วีริยาสรร ราชสมีาวิทยาลัย M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
171 นาย สริุนทรแ เทอดสวุรรณ สรุวิทยาคาร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
172 นาย ณัฐพงศแ กําเนิดดี ดาราสมุทร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
173 นาย นภพรวัฒนแ ทวีชัยถิรชาศิริ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
174 นาย วัชรพงษแ อุตสาหะ พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
175 นาย ศุภวิชญแ อัครสวุรรณกุล บูรณะรําลึก ตรัง M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
176 นาย กิดากร หาญวงศแ ศรัทธาสมุทร M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
177 นาย ภวินทแ ภวังครัตนแ ดรุณาราชบุรี M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
178 นาย วรโชติ อุนกอง นิคมวิทยา M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
179 นาย สกุฤษฏิ์ สดุโสม นิคมวิทยา M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
180 นาย เกริกเกียรติ อยูคง วัดปุาประดู M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
181 นาย สทิธินนทแ ย่ังยืน วัดปุาประดู M02 วิทยาศาสตรแการเดินเรือ
182 นาย อธิบดี ปใดไธสง เมืองกระบี่ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

183 นาย ณัฐนันทแ จิตตานุรักษแ บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

184 นาย สริวิชญแ วิเรปะนะ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภแ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

185 นาย ณัฐนันทแ วิชาศิลป บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) 4 M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

186 นาย ณัฐพงศแ ลิกขะไชย มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สรุาษฎรแธานี M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

187 นาย ศุภณัฐ ปิ่นทอง หนองแค "สรกิจพิทยา" M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

188 นาย ฌานวัฒนแ นวลสําลี พัทลุง M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

189 นาย ณัฐิวุฒิ ตรีรัญเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

190 นาย กิตติศักดิ์ หระแกว คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

191 นาย วัชรากร เพชรตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

192 นาย อภิเดช เกษามูล โยธินบูรณะ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

193 นาย ประมวล แกวหนูเกื้อ พัทลุง M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)



194 นาย ธนวัฒนแ สงเคราะหแ บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) 4 M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

195 นาย กรวิชญแ ไววัตถา หนองแค "สรกิจพิทยา" M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

196 นาย ศุภวิชญแ มุงจงรักษแ บางบอวิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

197 นาย ภคพล ฟูุงรัตนตรัย วัดราชบพิธ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

198 นาย ฐปนนทแ ฐานุสชุาธนัน ชลราษฎรอํารุง M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

199 นาย วรรณวิธ พลอยประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎแ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

200 นาย ธนากร จันสี มารีวิทยแสตัหีบ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

201 นาย นราธิป เกอขัน มารีวิทยากบินทรแบุรี M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

202 นาย จีระศักดิ์ การะเกต ราชวินิต มัธยม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

203 นาย ชลสทิธิ์ นาคเสง็ ทามะกาวิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

204 นาย นัสรุณ หีมมะหะหมัด สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

205 นาย ตรัย พรมอยู พิจิตรพิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

206 นาย ภูศิลป เพชรดํา ศรียาภัย M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

207 นาย กรกฤต พงศแหริกานตแ ชลราษฎรอํารง M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

208 นาย เดนพงษแ วรรณสทุธิ์ ตากพิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

209 นาย วราเทพ สงิหแทอง สารสทิธิ์พิทยาลัย M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

210 นาย ศราวุฒิ นาสงิหแขันธแ ดรุณาราชบุรี M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

211 นาย วชิรพงศแ ตันปาสริิพัฒนแ ดรุณาราชบุรี M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

212 นาย สรัุกษา วังบุญคง เตรียมอุดมศึกษาภาตใต M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

213 นาย อธิจิต หงสแกิตติกุล วิสทุธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

214 นาย ชูศักดิ์ กลิ่นดี เตรียมอุดมศึกษาภาตใต M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

215 นาย ณัทกฤช ศรีสขุ ปใญญาวิทยแ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

216 นาย ธราธิป อินทชิต นครนายกวิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

217 นาย วุฒิพงศแ จุลนวล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

218 นาย คณิตกร วันดี อรัญประเทศ M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

219 นาย ธนกฤต อินทชิต มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

220 นาย จารุกิตต์ิ วิชิต อัสสมัชัญนครราชสมีา M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

221 นาย คณิศร อินถนอมกิจ บางบอวิทยาคม M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

222 นาย วีรภัทร จันทร ชลราษฎรอํารุง M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

223 นาย กฤษฎา วงศแชมภู วัดปุาประดู M03 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏบิัติงานบนเรือ)

224 นางสาว จุฑาารัตนแ หอมหวาน บุญวาทยแวิทยาลัย M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
225 นางสาว รัตติยา ทองแจง ปใญญาวิทยแ M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
226 นางสาว วราภรณแ เอ่ียมครอง พิริยาลัยจังหวัดแพร M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
227 นางสาว อภิญญา หนูเรือง สภาราชินี จังหวัดตรัง M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
228 นางสาว ณัฐฐา คงมีสขุ สรุาษฎรแธานี 2 M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
229 นาย ภูษณ ชูชวย สตรีพัทลุง M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
230 นางสาว จิรัฐติกาล แกนเดช สตรีพัทลุง M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
231 นางสาว นัฐวรรณ กันธิยะ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
232 นางสาว ณีรนุช ปิยาทร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล



233 นางสาว ทาริกา สโมสร โพฒิสารศึกษา M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
234 นางสาว อภิสรา ประเสริฐสขุ ศรัทธาสมุทร M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
235 นางสาว ณัฐกาญจนแ ปิ่นประดับ ราชินีบูรณะ M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
236 นางสาว ดวงนภา ชื่นชม เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา (นครราชสีมาวิทยาลัย) M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
237 นาย สริวิชญแ พราหมณพันธุแ สารวิทยา M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
238 นางสาว สจุิตรา บงสมิมา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
239 นางสาว จรรยารักษแ นิตยภักดี วัดทรงธรรม M04 สาขาวิชาการขนสงทางทะเล
240 นางสาว ศศิวิมล ละมุล สริินธร M04 การขนสงทางทะเล
241 นางสาว ปณิศา เสอืเจริญ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม M04 การขนสงทางทะเล
242 นางสาว สกุัญญา คันทะศร เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" M04 การขนสงทางทะเล
243 นางสาว ณัฐนรี วรหิน เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" M04 การขนสงทางทะเล
244 นาย ชานนทแ ตันบุตร เมืองกระบี่ M04 การขนสงทางทะเล
245 นาย คุณานนทแ สขุกุล เมืองกระบี่ M04 การขนสงทางทะเล
246 นางสาว กัลยกร ทองแกว วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภแ M04 การขนสงทางทะเล
247 นางสาว ปวีณแนุช เกตุทิพยแ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภแ M04 การขนสงทางทะเล
248 นางสาว เพ็ญตะวัน แพเพชร เทพมงคลรังษี M04 การขนสงทางทะเล
249 นางสาว วาเรนทแ มหานาม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
250 นางสาว ธัญนาฎ แกวบุดตา ปิยะมหาราชาลัย M04 การขนสงทางทะเล
251 นางสาว สริินาถ ตรีปใญญา สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี M04 การขนสงทางทะเล
252 นางสาว สจุิตรา ทุยแป บางมูลนากภูมิวิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
253 นางสาว ณิชากาณตแ บุญเนียม สรรพวิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
254 นางสาว กนกวรรณ วองไว ปราจีนกัลยาณี M04 การขนสงทางทะเล
255 นางสาว นภัสสร เครือแกว นารีวิทยา M04 การขนสงทางทะเล
256 นาย ณัฐวุฒิ ไชยชาญ ปรางคแกู M04 การขนสงทางทะเล
257 นางสาว ณัฎฐณิชา มารมยแ ประโคนชัยพิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
258 นางสาว ศุภลักษแ เตยหอม กันตังพิทยากร M04 การขนสงทางทะเล
259 นางสาว จิตรลดา แสงงาม พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) M04 การขนสงทางทะเล
260 นางสาว ชลลดา เอ่ียมละออง เซนตแโยเซฟระยอง M04 การขนสงทางทะเล
261 นาย อธิคม แปูนทองรอง บางละมุง M04 การขนสงทางทะเล
262 นางสาว กธรัตนแ เพ็ญสภุา บานบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" M04 การขนสงทางทะเล
263 นางสาว อัจฉรา โคตสวุรรณแ ปากพลีวิทยาคาร M04 การขนสงทางทะเล
264 นาย ธนากร สายแกว ศรีราชา M04 การขนสงทางทะเล
265 นาย อิฟฟาน ทวมคนชม ลาดบัวหลวงไพโรจนแวิทยา M04 การขนสงทางทะเล
266 นาย ชยากร สนิธพานนทแ วัดนวลนรดิศ M04 การขนสงทางทะเล
267 นางสาว ศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง สตรีพัทลุง M04 การขนสงทางทะเล
268 นางสาว จุฑามาศ จันทรแอราม นวมินทราชินูทิศ มัชฌิม M04 การขนสงทางทะเล
269 นางสาว ฌัชชาภรณแ แพทยแไชโย นวมินทราชินูทิศ มัชฌิม M04 การขนสงทางทะเล
270 นางสาว ณิชากร บัวรุงสวัสดิ์ สตัหีบวิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
271 นางสาว เมธาวี อินทรสอน ดัดดรุณี M04 การขนสงทางทะเล



272 นางสาว ลักขณา ฦาชา สอาดเผดิมวิทยา M04 การขนสงทางทะเล
273 นางสาว ศิวนาถ ดําทองทา สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก M04 การขนสงทางทะเล
274 นางสาว สภุาภรณแ ศรีสําราญ มัธยมวาริชภูมิ M04 การขนสงทางทะเล
275 นาย ศักดิชาญ ประสงคแสิ่งดี วัดราชโอรส M04 การขนสงทางทะเล
276 นางสาว รุงอุษา ศรีเฉลิม ราชวินิต มัธยม M04 การขนสงทางทะเล
277 นางสาว วิภาวรรณ พจนแชัยจงดี ราชโบริกานุเคราะหแ M04 การขนสงทางทะเล
278 นางสาว พัชรภรณแ อินทฤทธิ์ สตรีพัทลุง M04 การขนสงทางทะเล
279 นาย กิตติกานตแ ศิริโภค สระบุรีวิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
280 นางสาว กัญญารัตนแ อุตคํา มกุฏเมืองราชวิทยาลัย M04 การขนสงทางทะเล
281 นาย อริญชยแ ศรีแยม สารวิทยา M04 การขนสงทางทะเล
282 นางสาว หยาดพิรุณ สวาง ราชโบริกานุเคราะหแ M04 การขนสงทางทะเล
283 นาย กันตพงศแ วองไวเจริญศิริ สามเสนวิทยาลัย M04 การขนสงทางทะเล
284 นางสาว กัญณาภรณแ จันทรแประสทิธิ์ ศรัทธาสมุทร M04 การขนสงทางทะเล
285 นางสาว กนกวรรณ เพ่ือพัฒนพงศแ ปราจินราษฎรอํารุง M04 การขนสงทางทะเล
286 นางสาว จอมขวัญ แนนหนา ปราจินราษฎรอํารุง M04 การขนสงทางทะเล
287 นาย พศวัต กาวชู รัตนโกสนิทรแสมโภชบางเขน M04 การขนสงทางทะเล
288 นางสาว ดวงกมล ฤทธิรงคแ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา M04 การขนสงทางทะเล
289 นางสาว ชุติมณฑแ ผิวผอง ระยองวิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
290 นางสาว จุฑามณี ศรีวัฒนะ สรุศักดิ์วิทยาคม M04 การขนสงทางทะเล
291 นางสาว ชาลิตา ทองเทือก มัธยมวัดสงิหแ R02 สาขาวิชาการจัดการ (วิทยแ-คณิต)
292 นางสาว กัลยวรรธนแ เตชนันทแ ปใว R02 สาขาวิชาการจัดการ (วิทยแ-คณิต)
293 นางสาว อรวรรณ ธาราภิบาล เศรษฐบุตรบําเพ็ญ R02 สาขาวิชาการจัดการ (วิทยแ-คณิต)
294 นางสาว รุงอรุณ โพธิ์ใบกุล สตรีสมุทรปราการ R02 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป-คํานวณ)

295 นางสาว ธัญชนก โคตรมั่นคง สมุทรปราการ R02 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป-คํานวณ)

296 นางสาว ปวีณนุช เพ็ญจันทรแ หอวัง R02 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป-คํานวณ)

297 นางสาว ศวิตา เชยแจง โพธิสารพิทยากร R02 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป-คํานวณ)

298 นางสาว ปาณิสรา สขุสงวน ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
299 นางสาว มณชนก ทรงสวัสดิ์ชัย ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
300 นางสาว ลักษิกา สวุรรณฤทธิ์ ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
301 นางสาว กวินทรา ปกครอง ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
302 นางสาว ขนิษฐา จอมทอง ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
303 นางสาว ธัญลักษณแ ยินดีสขุ ชลกันยานุกูล R02 การจัดการ
304 นาย กิตติภฎ ฉมิกลาง ชลกันยานุกูล แสนสขุ R02 การจัดการ
305 นางสาว ณกัญญนัทธแ สขุเกษม ชลราษฎรอํารุง R02 การจัดการ
306 นาย ชาญ วัธนเวคิน ชลราษฎรอํารุง R02 การจัดการ
307 นางสาว สวิุชญา นอยทวี ดัดดรุณี R02 การจัดการ
308 นางสาว จิตอาภา แยมสอ้ิง ดัดดรุณี R02 การจัดการ
309 นางสาว ศันสนียแ เชื้อวงศแ ดัดดรุณี R02 การจัดการ
310 นางสาว นันทิชา หมื่นจํานงคแ ดัดดรุณี R02 การจัดการ



311 นางสาว อมรรัตนแ วงศแโชติดิลก ดาราสมุทร ศรีราชา R02 การจัดการ
312 นาย ธนกร บุญนวม ดาราสมุทร ศรีราชา R02 การจัดการ
313 นางสาว พรนภา ทองอ่ิม ดาราสมุทร ศรีราชา R02 การจัดการ
314 นางสาว จันจิรา ประทา บานฉางกาญจนกุลวิทยา R02 การจัดการ
315 นางสาว พีระญา แผเผ่ือ เบญจมราชรังสฤษฎแ R02 การจัดการ
316 นาย วสพุล สวางวงคแ เบญจมราชรังสฤษฎแ R02 การจัดการ
317 นางสาว รัตนากร พรมที ปราจิณราษฎรอํารุง R02 การจัดการ
318 นาย เกรียงไกร ยินดี มารีวิทยแ R02 การจัดการ
319 นางสาว โชติมณี เอ่ียมจันทรแพวง ศรีราชา R02 การจัดการ
320 นางสาว บุรัญญา ชัยสาลี ศรีราชา R02 การจัดการ
321 นางสาว ศิริพร ลออเอ่ียม สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี R02 การจัดการ
322 นาย พัชรพล รักมิตร อรัญประเทศ R02 การจัดการ
323 นาย ธาราวุฒิ ทองเหลือ อัสสมัชัญศรีราชา R02 การจัดการ
324 นางสาว สโรชิน สะอาดศรีสวุรรณ ศรีราชา R02 การจัดการ
325 นางสาว กานตแสรีิ ปิยะเจียระไน ยอแซฟอุปถัมภแ R03 สาขาวิชาการตลาด (วิทยแ-คณิต)
326 นางสาว รุจยา เอ่ียมฉ่ํา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา R03 สาขาวิชาการตลาด (วิทยแ-คณิต)
327 นางสาว อรพิชญแ พรมเกตุ มัธยมวัดสงิหแ R03 สาขาวิชาการตลาด (วิทยแ-คณิต)
328 นางสาว ณัฐนิชา เขียวหอม ตะพานหิน R03 สาขาวิชาการตลาด (วิทยแ-คณิต)
329 นางสาว เกวลิน จันทะพงษแ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี R03 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป-คํานวณ)

330 นางสาว จารุววรรณ แชมชื่น นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี R03 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป-คํานวณ)

331 นางสาว พรรษา พลายกวม สตรีภูเก็ต R03 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป-คํานวณ)

332 นางสาว ปลายฟูา บัวทองธนะการ ซางตาครูสคอนแวนทแ R03 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป-คํานวณ)

333 นางสาว พรรณกร มงคล ดัดดรุณี R03 การตลาด
334 นาย สหภพ ประทีปสขุปกรณแ ดาราสมุทร ศรีราชา R03 การตลาด
335 นางสาว โศภิตา จันทบุรี ดาราสมุทร ศรีราชา R03 การตลาด
336 นางสาว รัชฎาพร ดีเสมอ ตราษตระการคุณ R03 การตลาด
337 นางสาว จุฬารัตนแ หวังดีกลาง บานฉางกาญจนกุลวิทยา R03 การตลาด
338 นางสาว กัลยรักษแ โลหะวิจารณแ บานฉางกาญจนกุลวิทยา R03 การตลาด
339 นางสาว อมรวรรณ ชางเงนิ มารดานฤมล R03 การตลาด
340 นาย สรรเอก ยอดกระเปาทอง ระยองวิทยาคม R03 การตลาด
341 นาย ศรัณญแ อนุจิตรอนันตแ ระยองวิทยาคม R03 การตลาด
342 นางสาว กนกวรรณ ผดุงนาม ศรียานุสรณแ R03 การตลาด
343 นางสาว กัญญารัตนแ พรหมสภุา ศรียานุสรณแ R03 การตลาด
344 นางสาว วริศรา ดวงจินดา สระแกว R03 การตลาด
345 นางสาว ฮาลี จาง สตัหีบวิทยาคม R03 การตลาด
346 นางสาว ธาริกา พงคแแกว อัสสมัชัญระยอง R03 การตลาด
347 นางสาว เบญจวรรณ พรมเรือง ศรีราชา R03 การตลาด
348 นางสาว เข็มอัปสร สขุประสาร สตรีสมุทรปราการ R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (วิทยแ-คณิต)

349 นางสาว น้ําฝน ปูองกันภัย บุญวาทยแวิทยาลัย R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (วิทยแ-คณิต)



350 นางสาว วีณา ชาวบางพลี สมุทรปราการ R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (วิทยแ-คณิต)

351 นางสาว เขมิกา ทองนาค ปราจิณราษฎรอํารุง R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (วิทยแ-คณิต)

352 นางสาว ปริมพัชญแ พัทธแธีราเวคิน สตรีสมุทรปราการ R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (ศิลป-คํานวณ)

353 นางสาว ฐิติกานตแ คงผ้ึง คณะราษฎรแบํารุงปทุมธานี R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (ศิลป-คํานวณ)

354 นางสาว อรณิชา ชวยรักษา เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R04 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (ศิลป-คํานวณ)

355 นาย ธนกฤต สริุยกมลทิพยแ แกลง"วิทยสถาวร" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
356 นางสาว ปรารถนา คํามี เขาสมิงวิทยาคม"จงจินตแรุจิรวงศแอุปถมัภแ" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
357 นางสาว สริิวิมล ชะอุม ชลกันยานุกูล R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
358 นางสาว พัทธนันทแ จันทรแธนไพบูลยแ ชลกันยานุกูล R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
359 นางสาว เปรมฤทัย ผาติสขุสนัตแ ชลกันยานุกูล R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
360 นางสาว ดวงพร นงเยาวแ ชลกันยานุกูล R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
361 นางสาว วิรัลพัชร คชชา ชลบุรี "สขุบท" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
362 นางสาว รังสยิา พนเคราะหแ ชลบุรี "สขุบท" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
363 นาย กรวุฒิ ดีมาก ชลบุรี "สขุบท" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
364 นาย สรวิชญแ โชติกร ชลราษฎรอํารุง R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
365 นาย ธนชัย เชี่ยวประสทิธิ์ ชลราษฎรอํารุง R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
366 นางสาว ศุจีภรณแ รัตนบํารุง เซนตแปอลคอนแวนตแ R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
367 นางสาว มนัสนันทแ ศิริสทุธิรักษแ ดัดดรุณี R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
368 นางสาว จณิสตา นอยสวุรรณ ดัดดรุณี R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
369 นางสาว ชาลินี ยังอยูสขุ ดาราสมุทร ศรีราชา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
370 นางสาว กัลยาณัฏฐแ สขุพัฒนแ ดาราสมุทร ศรีราชา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
371 นางสาว พิชญแสนิี สอนเจริญทรัพยแ ทุงศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะหแ" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
372 นางสาว ณัฐนิชา หัวใจ บานบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
373 นางสาว กนกวรรณ ทองสขุ เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
374 นาย เวสารัช ศรีเกษม พนัสพิทยาคาร R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
375 นางสาว ธนันพัชรแ ภูรหงษแวัฒนะ โพธิสมัพันธแพิทยาคาร R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
376 นางสาว วันอาษา นวลสม มัธยมตากสนิระยอง R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
377 นางสาว สริิมา เตียเจริญ มารีวิทยแ R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
378 นาย สทิธิพงษแ ปใสสา ศรีราชา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
379 นางสาว ธัญพิชชา บุญทรง ศรีราชา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
380 นางสาว วริษฐา เลิศฤทธิ์มหาชัย สาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
381 นางสาว พิมพแลักษณแ ปรัชญาสนัติ สาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
382 นางสาว สาวิตรี ทรภีสงิหแ ทุงศุขลา"กรุงไทยอนุเคราะหแ" R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
383 นางสาว นวพร วาณิชวิวัฒนแ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ R04 ธุรกิจระหวางประเทศ
384 นางสาว พัชรินทรแ พรหมบุตร มัธยมวัดใหมกรงทอง R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

385 นางสาว พัชรมัย วงศแหอม สริิรัตนาธร R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

386 นางสาว กมลวรรณ ฉากงาม บางมูลนากภูมิวิทยาคม R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

387 นางสาว สธุัญญาพร เหลากิจพาณิชยแ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

388 นางสาว ภิมลรัตนแ อุไรรักษแ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)



389 นางสาว ศจีกานตแ รุงเรือง ยอแซฟอุปถัมภแ R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

390 นาย ธีรภัทร อุทัยวงศแ สนัติราษฎรแวิทยาลัย R05 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (วิทยแ-คณิต)

391 นางสาว สภัุทรา กุลจิตติพนัส ชลกันยานุกูล R05 สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทองเทีย่ว (ศลิป-คํานวณ)

392 นางสาว อาทิมา หลอแหลม สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ R05 สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทองเทีย่ว (ศลิป-คํานวณ)

393 นางสาว ณัฐญาดา อังคะวานิช สตรีสมุทรปราการ R05 สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทองเทีย่ว (ศลิป-คํานวณ)

394 นาย ธนกฤต ธนสาร เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R05 สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทองเทีย่ว (ศลิป-คํานวณ)

395 นางสาว สชุานรี ศักดิ์วณิชยแกุล ชลกันยานุกูล R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
396 นางสาว อรวี เจริญสขุ ชลกันยานุกูล R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
397 นางสาว ศิรประภา ตันศิริ ชลบุรี "สขุบท" R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
398 นางสาว ปณิตา เหลืองประเสริฐ เซนตแโยเซฟระยอง R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
399 นางสาว รวิวรรณ ระมาตรแ เซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
400 นางสาว ญาดา วิสทุธิศักดิ์ ดัดดรุณี R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
401 นางสาว รินทรแธนัน ชัยภัทรอัครกุล ดัดดรุณี R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
402 นางสาว กนกวรรณ คําอยู ตราษตระการคุณ R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
403 นาย นพรุจ แกวเหมือน บางละมุง R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
404 นางสาว อารยา เลิกจิ๋ว บานบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
405 นางสาว ศกลวรรณ ทวีธรากุล พนัสพิทยาคาร R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
406 นางสาว อังสนา ศรีเลิศ พนัสพิทยาคาร R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
407 นางสาว ริญญแรภัส โรจนวิชญแวราธร พนัสพิทยาคาร R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
408 นางสาว อัจฉราภรณแ ธีระธาน มารีวิทยแ R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
409 นางสาว สริิยากร เย็นสบาย มารีวิทยแสตัหีบ R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
410 นาย จักรพันธแ หิริธรรมกุล เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
411 นางสาว รวีวรรณ ศักดิ์นรงคแ ระยองวิทยาคม R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
412 นางสาว ณัฐสดุา เสยีงกลม วัดโสธรวรารามวรวิหาร R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
413 นางสาว ภาวิณี หุนสงูเนิน ศรีราชา R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
414 นางสาว เรณุกา ตาแล ศรีราชา R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
415 นางสาว สรินทรแญา อํานวณคณะ ศรีราชา R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
416 นางสาว ณัฐสดุา นพมาก บานฉางกาญจนกุลวิทยา R05 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
417 นางสาว ธารริน ลี้กําจร สตรีวิทยา ๒ R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

418 นาย ธีรวัฒนแ วิเศษแสง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

419 นางสาว นารดา นาจอมทอง สตรีวัดระฆัง R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

420 นางสาว ณิชาภัทร ศุภเศรษฐแศิริ พัทลุง R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

421 นางสาว จีรัตติกานตแ บุญฤทธิ์ ศรียาภัย R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

422 นางสาว ภคอร ตินทอง บุรีรัมยแพิทยาคม R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

423 นางสาว ชัญญานุช จันทรแทัพ ศรียาภัย R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

424 นางสาว ชุติกาญจนแ เปรมสมาน วัดเขมาภิรตาราม R07 สาขาวิชาธรุกจิระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

425 นางสาว ธนภรณแ บรรเลงจิต ดาราสมุทร ศรีราชา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
426 นางสาว ปรายฟูา ทิมเที่ยง วัดปุาประดู R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
427 นางสาว จิรนันทแ แสงรัตนแ สตรีวัดมหาพฤฒาราม R07 ธุรกิจระหวางประเทศ



428 นาย จิรวัฒนแ เอกสขุ เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
429 นาย เจษฎาพงฌแ เอ่ียมบุญเสริฐ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
430 นางสาว ชญานิษฐแ ศรอินทรแ สรุาษฎรแพิทยา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
431 นางสาว ชนิษฎา อุยโพนทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
432 นาย ชยุตมแ พงษแสําราญ บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี1) R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
433 นางสาว ชลธิชา ไชยนา สตรีวัดระฆัง R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
434 นางสาว ณฏฐมนตแ ปาลวัฒนแ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
435 นางสาว ณัฐณิชา เอ่ียมศรีเจริญ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
436 นาย ตะวัน พลอยนิลเพชร หาดใหญวิทยาลัย R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
437 นางสาว ธัญลักษณแ มาลีวงศแ รัตนโกสนิทรแสมโภชบางเขน R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
438 นางสาว ธารารัตนแ ศรีพารา เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
439 นางสาว นภสร จันทร สารสาสนแวิเทศสวุรรณภูมิ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
440 นางสาว นันทิยา หัตถินาท พระหฤทัยตอนแวนตแ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
441 นางสาว ปทิตตา แกวพะเนาวแ โพธิสารพิทยากร R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
442 นางสาว ปภาวรินทแ หวะสวุรรณ ชลบุรี"สขุบท" R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
443 นางสาว ปรีณาพรรณ คํามาเปียง บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) ๒ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
444 นาย ปวริศ เสริมภูทอง โพธิสารพิทยากร R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
445 นางสาว พรไพลิน คําแหง สตรีทุงสง R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
446 นางสาว พุทธิตา อาจหาญ ชลกันยานุกูล R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
447 นางสาว ภาวินี เจนไวยาวัจมัย สริินธรราชวิทยาลัย R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
448 นางสาว มนัสนันทแ มุสกิะพงษแ ศรีราชา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
449 นางสาว มาริษา ยะสงูเนิน ราชนันทาจารยแ สามเสนวิทยาลัย2 R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
450 นางสาว ระพีพรรณ แกวกมล เสาไห"วิมลวิทยานุกูล" R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
451 นาย วรพรต ไทยอารี ชลราษฎรอํารุง R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
452 นางสาว วรรณรัตนแ เยาวสงัขแ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
453 นางสาว วรรัตนแ บุตตะจีน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
454 นางสาว ศรฤทัย ศิลาแกว สระบุรีวิทยาคม R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
455 นางสาว ศลิษา จีนสกุแสง กุนนทีธุทธารามวิทยาคม R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
456 นาย ศิรวิษฐแ มหิงษา เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
457 นางสาว สโรชา ชางเผือก วรรัตนแศึกษา นนทบุรี R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
458 นาย หิรัญ สกุลศรีขจร วัดราชโอรส R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
459 นางสาว อธิชา ลีมะทวีกูล สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
460 นางสาว อรอนงคแ จันทรแครุฑ ราชวินิต มัธยม R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
461 นางสาว อารียา เดชาสทิธิ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
462 นางสาว อารีรัตนแ ยอดย่ิง เบญจมราชูทิศ R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
463 นางสาว เอสรา เพชรรัตนแ พิชัยรัตนาคาร R07 ธุรกิจระหวางประเทศ
464 นาย กฤตเมธ จิตผอง สระบุรีวิทยาคม R08 การจัดการ
465 นางสาว กัญญาณัฐ โตสงวน สตรีสมุทรปราการ R08 การจัดการ
466 นาย กิตติพิชญแ เพ็ชรสงัหาร ราชวินิตบางแกว R08 การจัดการ



467 นาย กุลพัทธแ บัญชรหัตถกิจ บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี)4 R08 การจัดการ
468 นาย จิรพัส จิตติภักดีสกุล ชลราษฎรอํารุง R08 การจัดการ
469 นางสาว ชนากานตแ โชคยางกูร เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ R08 การจัดการ
470 นาย ชิตะปใญญา ไพศาลสทุธิเดช สาธิตฯเกษตร โครงการการศึกษาพหภุาษา R08 การจัดการ
471 นางสาว ฐิติกานตแ ควรบุบผา รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน R08 การจัดการ
472 นางสาว ดวงใจ เพ็ชรวิเศษฯ สายปใญญาในพระบรมราชินูปถัมภแ R08 การจัดการ
473 นาย ธง เหลืองทอง สงิหแสมุทร R08 การจัดการ
474 นางสาว ธัญวรัตนแ นพพรมงคล เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ R08 การจัดการ
475 นางสาว นันทแญาภัส ขันทอง จอมสรุางคแอุปถัมภแ R08 การจัดการ
476 นางสาว นุชวรา ฉมิแกว โพธิสมัพันธแพิทยาคาร R08 การจัดการ
477 นางสาว ปริญญาภรณแ นรารักษแ สายปใญญารังสติ R08 การจัดการ
478 นางสาว ปรียานุช แจงทวม ชัยนาทพิทยาคม R08 การจัดการ
479 นาย ปิยะวัฒนแ ชาบรรทม สนามชัยเขต R08 การจัดการ
480 นางสาว ปุณรดา ธรรมอินทรแ พระหฤทัยคอนแวนตแ R08 การจัดการ
481 นาย พชธกร ศรีสมบูรณแ อัสสมัชัญสมุทรปราการ R08 การจัดการ
482 นาย พิชยุทธ ชาญนุกูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ R08 การจัดการ
483 นาย พีรพล แกวประดับ ระยองวิทยาคม R08 การจัดการ
484 นาย ภัทรพล ชลชนะภัยพาล ชลราษฎรอํารุง R08 การจัดการ
485 นาย ภัทรพล บุญสริิพัฒนาเจริญ รร.ศึกษานารีวิทยา R08 การจัดการ
486 นางสาว ภัทรวดี บุตรแกว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ R08 การจัดการ
487 นาย ภูริพัชรแ เบาพาละ หอวัง R08 การจัดการ
488 นางสาว วทันยา โพธิคัมตรา สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี R08 การจัดการ
489 นางสาว วราภรณแ แซต่ัน เบญจมราชูทิศ R08 การจัดการ
490 นางสาว ศรุตา บริเพ็ชร หาดใหญวิทยาลัย R08 การจัดการ
491 นาย ศุภณัฐ ชูพินิจ ราชวินิตบางแกว R08 การจัดการ
492 นาย สริวิชญแ วองเกื้อกูล เทพศิรินทรแ R08 การจัดการ
493 นางสาว สริิวิมล บุญนอย ฤทธิยะวรรณาลัย R08 การจัดการ
494 นางสาว สจุิตราภา อิดออน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา R08 การจัดการ
495 นางสาว สทุธิดา ปุงบางกะดี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจติรบริหารธุรกิจ R08 การจัดการ
496 นาย ธนาวุฒิ สงิหแเสริมวงษแ วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูม)ิ R10 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ)

497 นางสาว ปณิดา วิวัฒนแ สตัหีบวิทยาคม R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
498 นางสาว อภิชญา ผ่ึงผดุง สาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
499 นางสาว กัลยรักษแ แชมชอย ซางตาครูสคอนแวนทแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
500 นางสาว กิตติยาพร จินเต ธัญรัตนแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
501 นางสาว จารุภัทร ภูระหงษแ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
502 นางสาว เจษฐแสดุา ทาพรมมี สตรีสมุทรปราการ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
503 นางสาว ชญานินทรแ สงัขพงษแ นวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
504 นางสาว ฐานิตา อนุพันธแ พระหฤทัยคอนแวนตแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
505 นางสาว ณัฐณิชา หนาผอง สตรีสมุทรปราการ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว



506 นางสาว ณิชกุล ริมสมุทรแ ระยองวิทยาคม R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
507 นางสาว ธนัชชา ตรีศิลา สตรีภูเก็ต R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
508 นาย ธารา โสภณ หอวัง R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
509 นางสาว นริศรา นนทแศรีเมือง โพธิสารพิทยากร R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
510 นางสาว นาฏนรี ขุนแกวตา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภแฯ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
511 นางสาว นิรมล หัตถกรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
512 นางสาว ปใณฑิตา เหลือลมัย สตรีศรีสริุโยทัย R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
513 นางสาว ปาจรียแ เขียวทอง สตรีวิทยา๒ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
514 นางสาว ปิติยาภรณแ เข็มชู นครนายกวิทยาคม R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
515 นาย ปุณณรัตนแ ตนวงศแ สระบุรีวิทยาคม R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
516 นางสาว พัชรียา มาลา ธัญบุรี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
517 นางสาว พันกวี แสงฉาย เซนตแโยเซฟทิพวัล R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
518 นางสาว พิชชาพร เพ่ิมพิบูลยแ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
519 นางสาว พิชชาอร ลัดพลี บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี)๒ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
520 นางสาว พิมพแชนก วชิระกุลเศรษฐแ กุนนทีรุทธารามวิทยาคม R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
521 นางสาว ภวิกา ไทยสม ยอแซฟอุปถัมภแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
522 นางสาว ภาณุมาศ ทองคํา ศรีราชา R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
523 นางสาว มณินทร ชื่นสงวน ดาราสมุทร R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
524 นางสาว ยูถิกา เอกพรพิศาล เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
525 นางสาว รัตนาวรรณ เอ่ียมเจริญ ชลประทานวิทยา R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
526 นางสาว รินรดา เดนนภาลัย สรุศักดิ์มนตรี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
527 นางสาว วันวิสา สนิวิเชียรรัตนแ บานบึง R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
528 นางสาว วิมลพรรณ แกวมี เมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
529 นางสาว วิรัญญา แสงทวีชัย  ลําปางกัลยาณี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
530 นางสาว ศรสวรรคแ ร่ืนสละ ธัญบุรี R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
531 นางสาว ศศิพิณทแ ทิวโพธิ์พุม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
532 นางสาว ศศิวิมล แสงฤทธื์ ธัญรัตนแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
533 นางสาว ศิวพร ชุมนวล บดินทรเดชา(สิงหแ สิงหเสน)ีสมุทรปราการ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
534 นางสาว สรัลชนา ชัยนิคม เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
535 นางสาว สฑุาทิพยแ สทุธิสงัขแ โรงรียนโพธิสารพิทยากร R10 การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
536 นางสาว กนกรัตนแ พันธุแศุภผล อัมพรไพศาล R11 การตลาด
537 นางสาว กาญจนา บุตรจินดา อัมพรไพศาล R11 การตลาด
538 นางสาว เก็จมณี สเุมธพิพัฒนแ สมุทรสาครบูรณะ R11 การตลาด
539 นาย คุณัชญแ สอาดศรี ปูอมนาคราชสวาทยานนทแ R11 การตลาด
540 นางสาว จิราภรณแ ศิริมงคล ศรีราชา R11 การตลาด
541 นางสาว ชญาภัส เจริญสงิหแ มัธยมวัดนายโรง R11 การตลาด
542 นางสาว ญาณิศา เจริญชัยชนะสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ R11 การตลาด
543 นาย ฐาปกรณแ สทุธิโสม เซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา R11 การตลาด
544 นางสาว ถิรพร บัญดิษฐแ ชัยนาทพิทยาคม R11 การตลาด



545 นางสาว ทิพากร แสวงหาทรัพยแ บางละมุง R11 การตลาด
546 นาย ธนพน เสรีเสถียรทรัพยแ ภูเก็ตวิทยาลัย R11 การตลาด
547 นาย ธนัสถแ ศรีหรัญ เบญจมราชูทิศ R11 การตลาด
548 นางสาว ธนาภรณแ เหลืองสรรพสขุ มัธยมวัดสงิหแ R11 การตลาด
549 นางสาว เบ็ญจรัตนแ เทงสา วินิตศึกษาในพระราชูประถัมภแฯ R11 การตลาด
550 นาย ปพนสรรคแ พุทธโกสยั ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง R11 การตลาด
551 นางสาว ปรางคแวดี งามคณะ ภูเก็ตวิทยาลัย R11 การตลาด
552 นางสาว ปารณียแ แกวนาคแนว ฤทธิยะวรรณาลัย R11 การตลาด
553 นางสาว ผกาวดี ตรีระศรี สตรีวิทยา R11 การตลาด
554 นางสาว พิมพแวิภา ลุงบาน สภาราชินี จังหวัดตรัง R11 การตลาด
555 นางสาว ภัทรีณา นพมงคล เซนตแโยเซฟคอนเวนตแ R11 การตลาด
556 นาย ภูริทัศนแ เบาพาละ หอวัง R11 การตลาด
557 นางสาว รินรดา สริิปใญจโชติ เซนตแโยเซฟ คอนเวนตแ R11 การตลาด
558 นางสาว วรัญญา พงษแวิจิตร   โพธิสมัพันธแพิทยาคาร R11 การตลาด
559 นางสาว วริษา บุญเกตุ ศึกาษนารี R11 การตลาด
560 นางสาว วิลาสนิี งามสมจิตรแ สตรีสมุทรปราการ R11 การตลาด
561 นางสาว ศุภนิดา เปรมเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ R11 การตลาด
562 นางสาว สมฤดี กลางประพันธแ สมุทรสาครบูรณะ R11 การตลาด
563 นาย สทิธิศักดิ์ จันทรแมาศ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ R11 การตลาด
564 นางสาว สธุาสนิี แกนจันทรแ บูรณะรําลึก R11 การตลาด
565 นางสาว สภุาพร นุนแกว ดาราสมุทร R11 การตลาด
566 นางสาว สวิุดา การแดเนอรแ พระหฤทัยคอนแวนตแ R11 การตลาด
567 นาย อริยแธัช คําแสน เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R11 การตลาด
568 นางสาว อโรชา รักษาทัพ นวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศกึษานอมเกลา R11 การตลาด
569 นางสาว อัจฉริยา เสริมสกุล สระบุรีวิทยาคม R11 การตลาด
570 นางสาว นาตาชา เจียมบุศยแ สริินธรราชวิทยาลัย R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

571 นางสาว รพีพรรณ มงคลทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

572 นางสาว ตวงพร เสนไสย สามเสนวิทยาลัย R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

573 นางสาว ภัทรภรณแ สจัจวิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

574 นางสาว กุลชาลักษณแ มุฑฒิ สตรีนนทบุรี R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

575 นางสาว อภิชญา กาญจนภูมินทรแ สตรีสมุทรปราการ R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

576 นางสาว ศุทธินี อุตะปะละ พัทลุง R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

577 นางสาว กุลวดี ภัทรชัยยาคุปตแ พระมารดานิจจานุเคราะหแ R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

578 นางสาว กณพา ธนบัตรวิโรจนแ สระบุรีวิทยาคม R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

579 นางสาว ตุลยา ทองแกว ปากเกร็ด R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

580 นางสาว พัทธวรรณ สธุนพาณิชยแ อัสสมัชัญคอนแวนตแ R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

581 นางสาว ศิริพร วิวัฒนแบวรวงษแ บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) 2 R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

582 นาย รัฐนันทแ แสงวณิช พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

583 นางสาว ณัฐกฤตา ตัณฑิกุล ปราจิณราษฎรอํารุง R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)



584 นางสาว ฟูาใส ศรีเมฆ พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

585 นางสาว บัณฑิตา จินา เบญจมราชูทิศ R12 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

586 นางสาว ณัชชนิภา แซเบ฿ ชลราษฎรอํารุง R12 การบัญชีบริหาร
587 นาย ณสณัหณัฐ ยะฆะเสม ชลราษฎรอํารุง R12 การบัญชีบริหาร
588 นางสาว ศรวณียแ สงิหราชัย ดัดดรุณี R12 การบัญชีบริหาร
589 นาย ธีรวัจนแ วีระพันธุแ ดาราสมุทร ศรีราชา R12 การบัญชีบริหาร
590 นางสาว วศินี ถนอมกุล ตราษตระการคุณ R12 การบัญชีบริหาร
591 นางสาว ธันยพร อนแขก พนัสพิทยาคาร R12 การบัญชีบริหาร
592 นางสาว กรวินทแ ดอกบัว สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี R12 การบัญชีบริหาร
593 นางสาว กัญญแวรา เกิดผล สตรีภูเก็ต R12 การบัญชีบริหาร
594 นาย จิรายุส กฤษณา สารวิทยา R12 การบัญชีบริหาร
595 นางสาว จีรนาฎ ประมงวัฒนา อัสสมัชัญธนบุรี R12 การบัญชีบริหาร
596 นาย ชยากร ทนโกจารยแ ศรียาภัย R12 การบัญชีบริหาร
597 นางสาว ณัฐฌา จุลวรรคนานนทแ ราชโบริกานุเคราะหแ R12 การบัญชีบริหาร
598 นางสาว ณิชารียแ ลายพยัคฆแ พัทลุง R12 การบัญชีบริหาร
599 นาย ธนพัฒนแ จิวสบืพงษแ นครสวรรคแ R12 การบัญชีบริหาร
600 นางสาว ธนภรณแ นุมกลิ่น เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภแ R12 การบัญชีบริหาร
601 นางสาว ธัญสดุา เรืองฤทธิ์ บางสะพานวิทยา R12 การบัญชีบริหาร
602 นางสาว ธีรดา สนธิกรณแ ราชวินิต มัธยม R12 การบัญชีบริหาร
603 นางสาว นฤกานตแ ต้ังกมลสขุะติ เบญจมราชาลัย R12 การบัญชีบริหาร
604 นางสาว นันทวรรณ เทศรักษแ เบตงวีระราษฎรแประสาน R12 การบัญชีบริหาร
605 นางสาว นิราภร ศรีแจ เบญจมเทพอุทิศ R12 การบัญชีบริหาร
606 นางสาว บรายเฟริน โพทุมทา นาคประสทิธิ์ R12 การบัญชีบริหาร
607 นางสาว เปมิกา คงทาเรือ ศรียาภัย R12 การบัญชีบริหาร
608 นางสาว พิมพแลภัส เจริญทัพ ราชวินิตบางแกว R12 การบัญชีบริหาร
609 นางสาว พิมานพัชรแ เลิศธํารงยศ สาธิตศิลปากร R12 การบัญชีบริหาร
610 นางสาว ภัทรานิษฐแ มาตทะวงษแ มารียแวิทยา R12 การบัญชีบริหาร
611 นางสาว ยศวดี เนียมขํา สตรีสมุทรปราการ R12 การบัญชีบริหาร
612 นางสาว วรรณศิริ คูหาอภิรมยแ พระหฤทัยคอนเเวนตแ R12 การบัญชีบริหาร
613 นางสาว วราพร ภูลายเรียบ ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม R12 การบัญชีบริหาร
614 นางสาว วริศรา คิดสนัติธรรม สตรีวัดอัปสรสวรรคแ R12 การบัญชีบริหาร
615 นางสาว สณัหพร ยอดเอ่ียม ราชวินิตบางเขน R12 การบัญชีบริหาร
616 นางสาว สธิากร บุตรฉ่ํา สมุทรสาครบูรณะ R12 การบัญชีบริหาร
617 นางสาว สชุาวดี วิเศษแกว มารีวิทยแสตัหีบ R12 การบัญชีบริหาร
618 นาย สวุพิชญแ โกวฤทธิ์ นวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศกึษานอมเกลา R12 การบัญชีบริหาร
619 นางสาว หงลดา นิยมศิลป นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ R12 การบัญชีบริหาร
620 นาย อรรถกร ชมชลจันทแ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี R12 การบัญชีบริหาร
621 นางสาว อุมารินทรแ ละประโคน มารียแวิทยา R12 การบัญชีบริหาร
622 นางสาว ศุภิสรา สทิธิพรมมา สตรีสมุทรปราการ R13 สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (วิทยแ-คณิต)



623 นางสาว รมิตา วัดสวุรรณแ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี R13 สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (วิทยแ-คณิต)

624 นางสาว ศตพร ศิลปเวชกุล นครสวรรคแ R13 สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (วิทยแ-คณิต)

625 นางสาว นิธิศา แซขอ พิชัยรัตนาคาร R13 สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (วิทยแ-คณิต)

626 นางสาว จันทกานตแ เพ่ือวงษแ ลาซาลโชติรวีนครสวรรคแ R13 สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (วิทยแ-คณิต)

627 นางสาว ชินาภา สงิหแเงนิ ชลกันยานุกูล R13 การบัญชีบริหาร
628 นางสาว ฐิติรัตนแ ฐิตะเจริญ ชลกันยานุกูล R13 การบัญชีบริหาร
629 นางสาว วรรณภา ฤทธิ์ประเสริฐ ชลกันยานุกูล R13 การบัญชีบริหาร
630 นางสาว ปานชีวี ศิริรัตนแ ชลราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
631 นาย วิภาส เหมาะประมาณ ชลราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
632 นางสาว ณัชชา สทุธิพงษแ ชลราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
633 นางสาว ภาวิณี แพเจริญ ดัดดรุณี R13 การบัญชีบริหาร
634 นางสาว อรอนงคแ ย่ิงเจริญ ดัดดรุณี R13 การบัญชีบริหาร
635 นางสาว ปรียวัชรแ คําสงิหแ ดัดดรุณี R13 การบัญชีบริหาร
636 นางสาว ชนากานตแ จันทรโสภณ ดัดดรุณี R13 การบัญชีบริหาร
637 นางสาว จารวี โคพระ ดัดดรุณี R13 การบัญชีบริหาร
638 นางสาว ประภาภัค จันทะวงคแ บานคาย R13 การบัญชีบริหาร
639 นางสาว กานตแธิดา สายบัว เบญจมราชรังสฤษฎแ R13 การบัญชีบริหาร
640 นาย พลัฏฐแ อัศวชัยโสภณ เบญจมราชรังสฤษฎแ R13 การบัญชีบริหาร
641 นางสาว ปิยาภรณแ จินตนารัตนกุล เบญจมราชรังสฤษฎแ R13 การบัญชีบริหาร
642 นางสาว อริยา วงศแปราชญแ เบญจมราชรังสฤษฎแ R13 การบัญชีบริหาร
643 นางสาว ลลิตา บุญเรงทรัพยแ ปราจิณราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
644 นางสาว แสงระวี สวุรรณภูมิ ปราจิณราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
645 นางสาว ภัทรวดี พวงสวุรรณ ปราจิณราษฎรอํารุง R13 การบัญชีบริหาร
646 นางสาว กมลชนก ประทุมมา มัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแ R13 การบัญชีบริหาร
647 นาย ธงไชย เชยสวาสดิ์ มารีวิทยแ R13 การบัญชีบริหาร
648 นางสาว ชลกร รักเสรีจินดา ระยองวิทยาคม R13 การบัญชีบริหาร
649 นางสาว สโรชา เภตรา ระยองวิทยาคม R13 การบัญชีบริหาร
650 นางสาว กุลจิรา บุญมา ศรีราชา R13 การบัญชีบริหาร
651 นางสาว ชลลดา สโุรพันธแ ศรีราชา R13 การบัญชีบริหาร
652 นางสาว นุสรา จันทรแตรา ศรีราชา R13 การบัญชีบริหาร
653 นางสาว ณัฐชยา เชน สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ โครงการการศึกษาพหภุาษา ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา R13 การบัญชีบริหาร
654 นางสาว สโิรชา จินดากูล ชลกันยานุกูล R13 การบัญชีบริหาร
655 นางสาว ทิพรัตนแ โฉมยงคแ จิตใจชื่น R13 การบัญชีบริหาร
656 นาย อภิษฐา โพธิสขุ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภแ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
657 นางสาว อาทิติยา พิธกิจ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก R14 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ (วิทยแ-คณิต)

658 นางสาว ชลิตา มีแสง พัทลุง R14 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ (วิทยแ-คณิต)

659 นางสาว กวิสรา น้ําผุด บูรณะรําลึก R14 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ (วิทยแ-คณิต)

660 นางสาว กาญจนลักษณแ ภักดี ธิดานุเคราะหแ R14 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ (วิทยแ-คณิต)

661 นางสาว ชุติพันธุแ ฐิติเรืองรักษแ สามเสนวิทยาลัย R14 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ (ศลิป-คํานวณ)



662 นางสาว ฐิติยา อางสวุรรณ ชลกันยานุกูล R14 การจัดการโลจิสติกสแ
663 นางสาว นภัสนันทแ ศิริประกอบ ชลกันยานุกูล R14 การจัดการโลจิสติกสแ
664 นางสาว ญาณิน อรุณฤทธิ์ ชลกันยานุกูล R14 การจัดการโลจิสติกสแ
665 นาย ชวัลวิทยแ แตงศรี ชลราษฎรอํารุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
666 นางสาว ศศิวิมล เบญจธนรัตนแ ชลราษฎรอํารุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
667 นาย ฉตัรกานตแ กาเมือง ชลราษฎรอํารุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
668 นาย ณัฐปกร เขตนิมิต ชลราษฎรอํารุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
669 นางสาว พัชนิดา บุญสม ชลราษฎรอํารุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
670 นางสาว ปรียาภรณแ หนูเทศ ดัดดรุณี R14 การจัดการโลจิสติกสแ
671 นางสาว สริตา สงิหราช ดัดดรุณี R14 การจัดการโลจิสติกสแ
672 นางสาว รัตนา กุลคอ บางละมุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
673 นางสาว สนุิสา เกตุทอง บางละมุง R14 การจัดการโลจิสติกสแ
674 นาย ธนวิชญแ เเซอ้ึง บานสวน(จั่นอนุสรณแ) R14 การจัดการโลจิสติกสแ
675 นางสาว เมธแวดี โงวเจริญสขุ เบญจมราชรังสฤษฎแ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
676 นาย ศิวกร คุระจอก เบญจมราชรังสฤษฎิ์ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
677 นาย ภากร พัฒนพานิช เบญจมราชูทิศ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
678 นางสาว ประภาพร สขุหงษแ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" R14 การจัดการโลจิสติกสแ
679 นางสาว วริศรา เพ็งบุบผา พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" R14 การจัดการโลจิสติกสแ
680 นางสาว พิมศุภา เนียนทะศาสตรแ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" R14 การจัดการโลจิสติกสแ
681 นางสาว สราลัญ ปรีชาพรกุล พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" R14 การจัดการโลจิสติกสแ
682 นางสาว ปนัดดา ทิวแพร พนัสพิทยาคาร R14 การจัดการโลจิสติกสแ
683 นางสาว ปภาวี วิตตานุช เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
684 นางสาว ปิยะพร รัตนวาร เมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) R14 การจัดการโลจิสติกสแ
685 นาย กิตติธัช เขตสมุทร ระยองวิทยาคม R14 การจัดการโลจิสติกสแ
686 นางสาว อารียา สาลีสขุ ระยองวิทยาคม R14 การจัดการโลจิสติกสแ
687 นางสาว ณัฐมล คงทน ระยองวิทยาคม R14 การจัดการโลจิสติกสแ
688 นางสาว เพียวรินทรแ โสนมาศ ศรียานุสรณแ R14 การจัดการโลจิสติกสแ
689 นางสาว ชาลิสา ทรัพยแสํารวย สตัหีบวิทยาคม R14 การจัดการโลจิสติกสแ
690 นาย ภัทรพล ชายฮวด สงิหแสมุทร R14 การจัดการโลจิสติกสแ
691 นางสาว อภิชญา แสงโชติ สงิหแสมุทร R14 การจัดการโลจิสติกสแ
692 นาย ณัฐวัตร สาครจันทรแ ระยองวิทยาคม R14 การจัดการโลจิสติกสแ
693 นางสาว ธนภรณแ ตังเชียง สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

694 นางสาว อาทิกานตแ มะลิวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

695 นางสาว อนัญญา ศรีนวล ลาซาลโชติรวีนครสวรรคแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

696 นางสาว ณัฐริกา เขาพิมาย รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

697 นาย ธีรเดช หอมจิตตแ เทพศิรินทรแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

698 นางสาว กาญจนา เกตุบุญลือ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

699 นางสาว ณัฐนิช วิชชุประภาพร สตรีสมุทรปราการ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

700 นาย สริุยศักดิ์ พัฒนศิริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)



701 นางสาว นฤภร เมืองสาคร ซางตาครูสคอนแวนทแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

702 นาย กิตติพนธแ เชยชม ยอแซฟอุปถัมภแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

703 นางสาว ปิยะฉตัร มหาวงศแ นครสวรรคแ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

704 นางสาว วรัญญา นาคสทุธิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

705 นางสาว เอมฤดี เทียรพิสทุธิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

706 นาย ศิษฏแ ประสมสขุ สรุาษฎรแพิทยา R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

707 นางสาว ขวัญสดุา เสริมการดี พัทลุง R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

708 นาย เรืองวิทยแ ศรีเนตร สตรีสมุทรปราการ R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

709 นางสาว ปุริมปรัชญแ จิตรัตนแ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 R15 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ (ภาคพิเศษ)

710 นางสาว ปิยะปาณ ศรีประเสริฐ ชลกันยานุกูล R15 การจัดการโลจิสติกสแ
711 นาย กิตตินันทนแ บรรลุ ชลบุรี "สขุบท" R15 การจัดการโลจิสติกสแ
712 นางสาว ปวารณา ทับพุม ดาราสมุทร ศรีราชา R15 การจัดการโลจิสติกสแ
713 นางสาว ภัสธวัล นานสนิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
714 นาย ปวีณ ขาวงาม ศรีราชา R15 การจัดการโลจิสติกสแ
715 นาย กรวิทยแ ประเสริฐสงัขแ ศรีราชา R15 การจัดการโลจิสติกสแ
716 นางสาว กัญญารัตนแ ทองดี เฉลิมขวัญสตรี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
717 นางสาว กัญญารัตนแ กันยานะ สมุทรสาครบูรณะ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
718 นางสาว ขวัญจิรา เพชรฤทธิ์ สภาราชินี ตรัง R15 การจัดการโลจิสติกสแ
719 นางสาว จิตรณดา เงนิทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา R15 การจัดการโลจิสติกสแ
720 นาย ชนาธิป นามวงษแ ยอแซฟอุปถัมภแ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
721 นางสาว ชนิษฐา หลักกรด ราชวินิตบางแกว R15 การจัดการโลจิสติกสแ
722 นางสาว ชลดา แกวสถิตยแ สระบุรีวิทยาคม R15 การจัดการโลจิสติกสแ
723 นาย ชิษณุพงศแ นาคคง เบญจมราชูทิศ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
724 นาย ณภัทร สายแกว เบญจมราชูทิศ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
725 นาย ณัฐพล อีงประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล R15 การจัดการโลจิสติกสแ
726 นางสาว ณัฐวดี นองทรัพยแ สตรีทุงสง R15 การจัดการโลจิสติกสแ
727 นาย ธนวัต สวัสดี เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา R15 การจัดการโลจิสติกสแ
728 นางสาว นภัสสร วรรณพงษแ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
729 นางสาว ปใณศศิรแ ธนภัทรแกุลวัฒนแ อัมพรไพศาล R15 การจัดการโลจิสติกสแ
730 นาย พชร เล็กสงิหแโต ราชวินิตบางแกว R15 การจัดการโลจิสติกสแ
731 นางสาว พรจุฑา ภูพานิช สตรีวิทยา2 R15 การจัดการโลจิสติกสแ
732 นาย พรชัย ศรีลี พิบูลวิทยาลัย R15 การจัดการโลจิสติกสแ
733 นางสาว พรพิชชา ธรรมศิลา เบ็ญจะมะมหาราช R15 การจัดการโลจิสติกสแ
734 นางสาว พิชญา ผะดารัฐ ทาบอ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
735 นางสาว ภัทรภร นุชพิทักษแ สระบุรีวิทยาคม R15 การจัดการโลจิสติกสแ
736 นางสาว ภัทรภร ศุภสม ปราจิณราษฎรอํารุง R15 การจัดการโลจิสติกสแ
737 นางสาว ภาวินี พุมพานทอง โพธิสารพิทยากร R15 การจัดการโลจิสติกสแ
738 นางสาว มิริณยา แดงกลับ ธิดาแมพระ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
739 นางสาว เยาวนิช แซจู พระมารดานิจจานุเคราะหแ R15 การจัดการโลจิสติกสแ



740 นางสาว รัฐภรณแ วงศแเนตรแ เฉลิมขวัญสตรี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
741 นางสาว ลลิตา ศรีอาษา มัธยมวัดบึงทองหลาง R15 การจัดการโลจิสติกสแ
742 นาย วรัตถแเอก อรรถนนทแกิตต์ิ โพธิสารพิทยากร R15 การจัดการโลจิสติกสแ
743 นาย วราธร สงิหปุรางกูร สตรีสมุทรปราการ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
744 นางสาว วริศรา เหรียญมุง อํานาจเจริญ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
745 นางสาว ศิรินันทแ คํากลั่น สมุทรสาครบูรณะ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
746 นาย ศิริพงษแ อารักษแพุทธนันทแ ตะพานหิน R15 การจัดการโลจิสติกสแ
747 นาย ศุภวิชญแ ลิมปิพงษแ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
748 นาย สยุมพล เจียมศักดิ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
749 นางสาว สริิมา คีรีแลง ระยองวิทยาคม R15 การจัดการโลจิสติกสแ
750 นางสาว สชุานาถ พูลนวล สรุาษฎรแธานี R15 การจัดการโลจิสติกสแ
751 นางสาว สรีุยแรัตนแ หะยีสะแลแม สไุหงโก-ลก R15 การจัดการโลจิสติกสแ
752 นางสาว อภิชญา จันทรแสขุ อํามาตยแพานิชนุกูล R15 การจัดการโลจิสติกสแ
753 นางสาว อังคณา ชางเจริญวงศแ สมุทรปราการ R15 การจัดการโลจิสติกสแ
754 นางสาว อัญชณาพร อาสาณรงคแ ดาราสมุทร R15 การจัดการโลจิสติกสแ
755 นางสาว อาทิตยา มาตรหมาย บดินทรเดฃา 2 R15 การจัดการโลจิสติกสแ
756 นาย จักรพงษแ คนโต ภูเก็ตวิทยาลัย R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

757 นางสาว บุณยานุช เทียนศิริโชติ ราชโบริกานุเคราะหแ R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

758 นางสาว ชนากานตแ เพงผล โพธิสารพิทยากร R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

759 นางสาว จิดาภา สคุํา สตรีสมุทรปราการ R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

760 นางสาว บุษกร ไชยหงษแ เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

761 นางสาว ชุติกาญจนแ ผิวจิตร พระหฤทัยดอนเมือง R16 สาขาการเงินและการลงทุน (วิทยแ-คณิต)

762 นางสาว สณิุสา ลาภปกรณแกุล สตรีศรีสริุโยทัย R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

763 นางสาว พัชรนันทแ แซเอ๊ียว สตรีสมุทรปราการ R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

764 นางสาว อมิตารัตนแ ยอดตระกูลคา อัมพรไพศาล R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

765 นางสาว ปุณยนุช เฮงธรรมเจริญ สตรีศรีสริุโยทัย R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

766 นางสาว กันตรัตนแ วงษแสม สตรีวัดระฆัง R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

767 นางสาว ปานพันธแ ชิวคา นาคประสทิธิ์ R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

768 นาย วศิน อนันตแวัฒนชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

769 นางสาว ภัณอร ไทยบุญรอด นาคประสทิธิ์ R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

770 นางสาว เกนเกฎ เจริญสขุ มัธยมวัดหนองจอก R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

771 นาย ธนดล คงขวัญ สรุาษฏรแธานี R16 สาขาการเงินและการลงทนุ (ศิลป-คํานวณ)

772 นางสาว พรนัชชา แจมแจง เขาสมิงวิทยาคม"จงจินตแรุจิรวงศแอุปถมัภแ" R16 การเงนิและการลงทุน
773 นางสาว เพ็ญพิชชา เต็มศิริ ชลกันยานุกูล R16 การเงนิและการลงทุน
774 นางสาว อภิสรา ตันติวรวุฒิ ชลกันยานุกูล R16 การเงนิและการลงทุน
775 นางสาว ปฐมาภรณแ เรืองทิพยแ ชลบุรี "สขุบท" R16 การเงนิและการลงทุน
776 นางสาว บุษยมาศ เชิญขวัญ เซนตแปอลคอนแวนตแ R16 การเงนิและการลงทุน
777 นางสาว วิภาวี แรงเขตวิทยแ เซนตแปอลคอนแวนตแ R16 การเงนิและการลงทุน
778 นางสาว ชณัญยา มานอย ดัดดรุณี R16 การเงนิและการลงทุน



779 นาย อนนตแ วิเศษเธียรกุล ดาราสมุทร ศรีราชา R16 การเงนิและการลงทุน
780 นาย อภิชาติ มาลีพันธแ ดาราสมุทร ศรีราชา R16 การเงนิและการลงทุน
781 นางสาว วริศรา ลิมปเติมทรัพยแ บางละมุง R16 การเงนิและการลงทุน
782 นางสาว ชลลดา นอยมุง บางละมุง R16 การเงนิและการลงทุน
783 นางสาว กนกวรรณ ดวงตาย บานฉางกาญจนกุลวิทยา R16 การเงนิและการลงทุน
784 นางสาว วรรณฤดี ถนอมรอด เบญจมราชรังสฤษฎแ R16 การเงนิและการลงทุน
785 นางสาว ชลิดา บําเพ็ญพินิจ เบญจมราชรังสฤษฎแ R16 การเงนิและการลงทุน
786 นางสาว เจนจิรา เหมือนคิด ปราจิณราษฎรอํารุง R16 การเงนิและการลงทุน
787 นาย ศิวัช ระวังเหตุ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" R16 การเงนิและการลงทุน
788 นาย สริิเชษฐแ จันทรแสบืแถว โพธิสมัพันธแพิทยาคาร R16 การเงนิและการลงทุน
789 นางสาว พรพรรณ อุดมจิตติรัตนแ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย R16 การเงนิและการลงทุน
790 นางสาว ชัญญาภัค กฤดิพรรธนแ มัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแ R16 การเงนิและการลงทุน
791 นางสาว นันทิยา ไตรกิศยากุล มารีวิทยแ R16 การเงนิและการลงทุน
792 นางสาว พรรณิษา ชาญชัยยุทธศักดิ์ มารีวิทยแ R16 การเงนิและการลงทุน
793 นางสาว ปภาวดี สดุสงัขแ วัดปุาประดู R16 การเงนิและการลงทุน
794 นางสาว ชลธิชา ราชสมบัติ ศรีราชา R16 การเงนิและการลงทุน
795 นางสาว สายธาร จันทรแปาน ศรีราชา R16 การเงนิและการลงทุน
796 นางสาว สพุรรษา ขาวโต สาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา R16 การเงนิและการลงทุน
797 นาย เสฎฐวุฒิ สายลมรักษา อัสสมัชัญศรีราชา R16 การเงนิและการลงทุน
798 นางสาว ณัฏฐณิชา ทิพยแอรัญ เซนตแปอลคอนแวนตแ R16 การเงนิและการลงทุน
799 นางสาว กนกวรรณ นุมวงษแ บางกะปิ R17 สาขาการเงนิและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

800 นางสาว ภูริดา พันธแฤทธิ์ดํา พัทลุง R17 สาขาการเงนิและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

801 นางสาว ณัฐชราภรณแ ลบแทน เบญจมราชรังสฤษฎแ R17 การเงนิและการลงทุน
802 นางสาว กนกพร แกวมี จอมสรุางคแอุปถัมภแ R17 การเงนิและการลงทุน
803 นางสาว กรรณิการแ หมื่นแกว สตัหีบวิทยาคม R17 การเงนิและการลงทุน
804 นางสาว ชณัฐตา ทิกําพล ระยองวิทยาคม R17 การเงนิและการลงทุน
805 นางสาว ชนิกานตแ พราหมณนันทแ สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี R17 การเงนิและการลงทุน
806 นางสาว ณัฐกุล ใยปางแกว รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน R17 การเงนิและการลงทุน
807 นางสาว ณัฐฌมา จิรวรรณธร สตรีวัดระฆัง R17 การเงนิและการลงทุน
808 นางสาว ณัฐพร พลวัฒนแ พิชญศึกษา R17 การเงนิและการลงทุน
809 นางสาว ณัฐวรรณ สายกระสนิธุแ สารสาสนแวิเทศนิมิตใหม R17 การเงนิและการลงทุน
810 นาย ณัฐวัชร เอ่ียมดี นาคประสทิธิ์ R17 การเงนิและการลงทุน
811 นางสาว ทัศนียแ โคมทอง บางละมุง R17 การเงนิและการลงทุน
812 นาย ธนกร เสลาวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย R17 การเงนิและการลงทุน
813 นางสาว ธนวรรณ แตงไทย ดาราสมุทร R17 การเงนิและการลงทุน
814 นางสาว ธฤตมน อารยะทรงศักดิ์ สตรีวิทยา R17 การเงนิและการลงทุน
815 นางสาว ธัญญานุช แกนเชื้อ สริิรัตนาธร R17 การเงนิและการลงทุน
816 นาย ธีรโชติ สงัขแไพโรจนแ โยธินบูรณะ R17 การเงนิและการลงทุน
817 นางสาว นนทวรรณ วรรณวิสทุธิ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี R17 การเงนิและการลงทุน



818 นางสาว นันทิยา หอมประเสริฐ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี R17 การเงนิและการลงทุน
819 นางสาว บุณยาพร หวังบรรจงกิจ มัธยมวัดสงิหแ R17 การเงนิและการลงทุน
820 นางสาว เบญจรัตนแ นุนเศษ สตรีทุงสง R17 การเงนิและการลงทุน
821 นาย ประมวล สทิธิเจริญพรชัย นาคประสทิธิ์ R17 การเงนิและการลงทุน
822 นางสาว ปรียาภรณแ ปิ่นจุ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต R17 การเงนิและการลงทุน
823 นางสาว เปมิกา ปิยะโอสถสรรคแ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ R17 การเงนิและการลงทุน
824 นางสาว พนิดา หมา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ R17 การเงนิและการลงทุน
825 นางสาว พรไพลิน บุญนาค เวียงสระ R17 การเงนิและการลงทุน
826 นางสาว พรสรีุยแ ชัยบุตร สารสาสนแวิเทศนิมิตใหม R17 การเงนิและการลงทุน
827 นาย พีรภาส ศรีวงศิตานนทแ สมุทรสาครบูรณะ R17 การเงนิและการลงทุน
828 นางสาว ภทรพร กิจสลีี สขุุมนวพันธแอุปถัมภแ R17 การเงนิและการลงทุน
829 นางสาว มุทิตา นุชารัมยแ ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม R17 การเงนิและการลงทุน
830 นาย รภัทรธรณแ พยุงพรพิสฐิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี R17 การเงนิและการลงทุน
831 นางสาว วจรี จงเกิดผล มัธยมวัดสงิหแ R17 การเงนิและการลงทุน
832 นางสาว วนัสตา พงษแไพบูลยแ แมพระฟาติมา R17 การเงนิและการลงทุน
833 นางสาว วิลาวัลยแ แสงทวีชัย ลําปางกัลยาณี R17 การเงนิและการลงทุน
834 นาย วีรกูล แสงบุญชวงวิทยแ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย R17 การเงนิและการลงทุน
835 นางสาว ศรีสดุา ศรีประจันทรแ สตรีทุงสง R17 การเงนิและการลงทุน
836 นางสาว ศศิตา วรรณบริบูรณแ มหาวชิราวุธ R17 การเงนิและการลงทุน
837 นางสาว ศิรดา อ่ิมเกษม อัมพรไพศาล R17 การเงนิและการลงทุน
838 นางสาว ศุภาพิชญแ ปานขลิบ นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ R17 การเงนิและการลงทุน
839 นางสาว สพุรรษา นิม่นอย รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน R17 การเงนิและการลงทุน
840 นางสาว อภิญญา นอยแจม สารสาสนแวิเทศสายไหม R17 การเงนิและการลงทุน
841 นางสาว อังคุณาพร คําแดง ศรีราชา R17 การเงนิและการลงทุน
842 นางสาว อาทิตรา ไชยดวง พัทลุง R17 การเงนิและการลงทุน
843 นางสาว อารียา พิมพานิจ สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ R17 การเงนิและการลงทุน
844 นางสาว อุษานารถ ดุษดี มัธยมวัดสงิหแ R17 การเงนิและการลงทุน
845 นางสาว ขนิษฐา บริพันธแ สรุาษฎรแธานี S01 สาขาวิชาคณิตศาสตรแประยุกตแ
846 นางสาว รจนาฏ บุญการ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณแกุลกันยา S01 สาขาวิชาคณิตศาสตรแประยุกตแ
847 นาย ศิวกร ไชยยงคแ ดาราสมุทร ศรีราชา S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
848 นางสาว อรัญญา ศรีพระจันทรแ บางละมุง S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
849 นางสาว ขจิตลักษณแ วงศแคงดี มกุฎเมืองราชวิทยาลัย S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
850 นางสาว ธมลวรรณ ตันติราพันธแ เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
851 นาย นวัตกรณแ ปใญญาประดิษฐแ ศรีราชา S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
852 นาย กันตภณ วิรุฬผล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
853 นางสาว เกศกนก ชาวเมือง สตรีทุงสง S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
854 นางสาว ณดา สายวารี อาวลึกประชาสรรคแ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
855 นาย นครินทรแ สวยสม ปใญญาวรคุณ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
856 นางสาว นันทแญาดา ขันทอง จอมสรุางคแอุปถัมภแ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ



857 นางสาว นิรมล เทพประวัติ ชลกันยานุกูล S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
858 นาย ปริญญากร กระจางพลากร โพธิสมัพันธแพิทยาคาร S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
859 นางสาว ปิยะธิดา อังคะนาวิน ดัดดรุณี S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
860 นาย พงศแพิพัฒนแ เล็กนอย พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
861 นางสาว พรพิมล นาคสงัขแ ราชโบริกานุเคราะหแ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
862 นางสาว พรวรินทรแ ชํานาญพืช เบญจมราชูทิศ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
863 นางสาว พัชรกร จันดาดี มัธยมวัดหนองแขม S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
864 นางสาว พิชชานันทแ นูรักษแ สงิหแบุรี S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
865 นางสาว ฟูาลิดา สขุขี พนมศึกษา S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
866 นางสาว มณฑกานตแ เดชแพ มัธยมประชานิเวศนแ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
867 นางสาว เมษยา ครุฑนาค มัธยมตากสนิระยอง S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
868 นางสาว วิชชุลดา เครือเทศ ลาซาลกรุงเทพ S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
869 นาย ศุภชัย งามขํา กรรณสตูศึกษาลัย S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
870 นาย สทิธิชัย เขียวขจี มารีวิทยากบินทรแบุรี S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
871 นางสาว สริินญา สภุานนทแ อุเทนพัฒนา S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
872 นางสาว ศศิมา ระรวยทรง เพรักษมาตาวิทยา S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
873 นางสาว อาทิตยา ปิ่นแกว วัดปุาประดู S01 คณิตศาสตรแประยุกตแ
874 นางสาว อนงคแนาฎ ชูรัตนแ สขุสําราญราษฎรแรังสรรคแ S03 สาขาวิชาเคมี
875 นางสาว มณฑกานตแ แฟมไธสง บุรีรัมยแพิทยาคม S03 สาขาวิชาเคมี
876 นางสาว อรทิวา เจริญสขุ กระบุรีวิทยา S03 สาขาวิชาเคมี
877 นางสาว ศุภมาส จันทรแเกษม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ S03 สาขาวิชาเคมี
878 นางสาว ภัทรวดี สงแสง สรุศักดิ์มนตรี S03 สาขาวิชาเคมี
879 นางสาว พิมพิศา โสภณมณี ศรียาภัย S03 สาขาวิชาเคมี
880 นางสาว พรทิพยแ วันเพ็ญ สมุทรสาครวิทยาลัย S03 สาขาวิชาเคมี
881 นาย สรุพจนแ ชวยนา นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ S03 สาขาวิชาเคมี
882 นางสาว ชลธิชา วงศแชัยชน เมืองปราณบุรี S03 สาขาวิชาเคมี
883 นาย พงศแพล ชูกําแพง เบ็ญจะมะมหาราช S03 สาขาวิชาเคมี
884 นางสาว อภิชญา ชาญฤทธิ์ สรุนารีวิทยา S03 สาขาวิชาเคมี
885 นางสาว นฤมล เฉี้ยฉุน ดีบุกพังงาวิทยายน S03 สาขาวิชาเคมี
886 นาย ณัฐพงษแ สอดสี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี S03 สาขาวิชาเคมี
887 นางสาว นภัสสร จันทะแสง พิบูลวิทยาลัย S03 สาขาวิชาเคมี
888 นางสาว ฐิติกา เย็นทาเรือ ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม S03 สาขาวิชาเคมี
889 นางสาว ดวงตา นิตุธร เทพลีลา S03 สาขาวิชาเคมี
890 นางสาว ปริยาภัทร รอดเจริญ สรุาษฎรแธานี S03 สาขาวิชาเคมี
891 นาย ตนตระการ นิกรมิตร สารคามพิทยาคม S03 สาขาวิชาเคมี
892 นางสาว ชุติกาญจนแ ทิมทอง มัธยมวัดดาวคนอง S03 สาขาวิชาเคมี
893 นางสาว อุบลวรรณ นิลวงคแ สชิลประชาสรรคแ S03 สาขาวิชาเคมี
894 นางสาว กมลชนก กิจไพบูลยแวัฒนา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ S03 สาขาวิชาเคมี
895 นางสาว ปพิชญา พูลสวัสดิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ S03 สาขาวิชาเคมี



896 นางสาว กุลปรียา สพุระจันทรแ ศรีราชา S03 สาขาวิชาเคมี
897 นางสาว จิตราพร วงษแแกว จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมยแ S03 สาขาวิชาเคมี
898 นางสาว ทิภาพร บุญถนอม บางปะกอกวิทยาคม S03 สาขาวิชาเคมี
899 นางสาว ณัฐชยา เพชรสขุ จอมสรุางคแอุปถัมภแ S03 สาขาวิชาเคมี
900 นางสาว อัคภา พงษแศิริพันธแ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ S03 สาขาวิชาเคมี
901 นางสาว อรวรรยา ภาคภูมิ เบตง (วีระราษฎรแประสาน) S03 สาขาวิชาเคมี
902 นางสาว เพชรชนก พุมหิรัญ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา S03 สาขาวิชาเคมี
903 นางสาว กมลชนก จินพละ เบ็ญจะมะมหาราช S03 สาขาวิชาเคมี
904 นางสาว ศยพร ลวนวิริยะกุล ชลกันยานุกูล S03 เคมี
905 นาย รัชชานนทแ มนาคม มัธยมตากสนิระยอง S03 เคมี
906 นางสาว เมทินี ดาษพินิจ มาลาสวรรคแพิทยา S03 เคมี
907 นางสาว รัชนีพร เเดงฤทธิ์ ศรีราชา S03 เคมี
908 นางสาว พนัชกร อมะรักษแ สงิหแสมุทร S03 เคมี
909 นางสาว กนกพร แจมสธุี ชลกันยานุกูล S03 เคมี
910 นางสาว กนกวรรณ ธาราศักดิ์ เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ S03 เคมี
911 นางสาว กนกวรรณ แกวจันทรแเพชร ตากพิทยาคม S03 เคมี
912 นาย จิรกฤต บุญสงิหแ เซนตแดอมินิก S03 เคมี
913 นางสาว ณัฏญากรณแ โสจรัญรัตนกุล สริิรัตนาธร S03 เคมี
914 นางสาว ณัฐนันทแ ศรีรอด ชัยนาทพิทยาคม S03 เคมี
915 นางสาว ประภาพร ปฺุดสอง นครสวรรคแ S03 เคมี
916 นางสาว ปูรณิศ ฟใกแฟง ราชวินิตบางแกว S03 เคมี
917 นางสาว พันธแทิพยแ นรมาตยแ โพธิสมัพันธแพิทยาคาร S03 เคมี
918 นางสาว ภัทราพร ทรัพยแทวี สริินธรราชวิทยาลัย S03 เคมี
919 นางสาว ภัทริยา ทองไชยะ  มกุฎเมืองราชวิทยาลัย S03 เคมี
920 นางสาว มินตรา สนิอาษา ฤทธิยะวรรณาลัย S03 เคมี
921 นางสาว รินทรแลภัส พันธุแเสนาะ สงิหแสมุทร S03 เคมี
922 นางสาว ศุภิสรา ทองไชย นราธิวาส S03 เคมี
923 นางสาว สทุธิดา สดุสงัขแ วัดปุาประดู S03 เคมี
924 นางสาว อนงคแนาฏ ใจเย็น วินิตศึกษา S03 เคมี
925 นางสาว อภิสมัย นพคุณ พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี S03 เคมี
926 นางสาว เยาวลักษณแ ศรีเมือง พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" S03 เคมี
927 นางสาว สริิสภุา บรรณสทิธิ์ โพธิสมัพันธแพิทยาคาร S03 เคมี
928 นาย ชัยวัฒนแ เกตุวัตรแ เขาชะเมาวิทยา S03 เคมี
929 นางสาว สทุธิดา แสงอุไร เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง S03 เคมี
930 นาย ณัฐวุฒิ หวังเมธากุล ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
931 นาย ธาราภิวัฒนแ บินอารี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
932 นางสาว พรสนิี หินรามัญ สตรีชัยภูมิ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
933 นาย กลวัชร ศรีศุภสนัตแ พิบูลวิทยาลัย S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
934 นาย ธนเทพ งามสําเร็จ สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ



935 นาย กันตพงศแ ฉมิทับ พิชัยรัตนาคาร S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
936 นางสาว อารียา ศรีธรรม โพธิสารพิทยากร S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
937 นางสาว กัลยรัตนแ ชาติพยัคฆกุลกิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
938 นางสาว วยุรฉตัร ลาภเกิน จอมสรุางคแอุปถัมภแ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
939 นางสาว จิตติมา พิมพแนอย ตะพานหิน S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
940 นาย สชุานนทแ ใจหวัง สมุทรปราการ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
941 นาย ปวินทแ วิทยาศิริกุล เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภูเก็ต S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
942 นางสาว จิราวรรณ อําพินธุแ ทุงเหียงพิทยาคม S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
943 นาย ณัฐพงษแ เมธวัน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
944 นาย จีระวัฒนแ รัตนะวงษแขันธแ ขุขันธแ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
945 นางสาว ณัฏฐพัชรแ ศิริธนาชินาธิป เซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
946 นางสาว ปราณฉตัร แขวงทนงคแ ราชโบริกานุเคราะหแ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
947 นาย กานดิศ ศรีบุญเจริญ สมุทรปราการ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
948 นาย ธนพล ใจซื่อ บางละมุง S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
949 นาย ปาณฐ สเีเสง ลาซาล S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
950 นางสาว กัญญา จันทรแศิริ ศรีมหาโพธิ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
951 นางสาว ณภัทรวลัญชแ ผลสมบุญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
952 นางสาว ณัฐธยานแ กลิ่นพิกุล มัธยมบานบางกะปิ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
953 นาย ฐิติวัสสแ คุมวงษแ วัดทรงธรรม S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
954 นางสาว นลินี สหีะวงษแ สตรีสริิเกศ S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
955 นางสาว เกวลิน เปร่ียมสขุ สรุนารีวิทยา S05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ
956 นางสาว อนัญญา สมบัติธนาโชค ชลกันยานุกูล S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
957 นาย สทิธิพร การุณ ชลราษฎรอํารุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
958 นาย ภาคิน แซเซยีว ชลราษฎรอํารุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
959 นาย ณัฐดนัย วิริยะภิรมยแกุล ดาราสมุทร ศรีราชา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
960 นาย คมสนัตแ เทศนา ดาราสมุทร ศรีราชา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
961 นางสาว สวิุภา สปุริยหรรษา ตันตรารักษแ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
962 นางสาว ชลนิภา โสพรม เตรียมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
963 นาย พิเศษสทิธิชัย แสงจันทรแศรี มารีวิทยแ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
964 นาย ศุภกร ระบําโพธิ์ อัสสมัชัญศรีราชา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
965 นาย กองกิตติ สออนรัมยแ ดาราสมุทร ศรีราชา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
966 นางสาว จุฑามณี วิราวุฒิ ลาซาล กรุงเทพ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
967 นาย ชนาธิป รัตนสวัสดิ์ ชลราษฎรอํารุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
968 นาย ชัยยุทธ ทองสงคแ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
969 นาย ชัยเสรี วิทยประภารัตนแ สนามชัยเขต S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
970 นาย ณัฐธวัช ตันศิริ ชลราษฎรอํารุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
971 นางสาว ณัฐริดา หอมชื่น พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
972 นาย ณัฐสทิธิ์ จิตหนัก ชลราษฎรอํารุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
973 นาย ธนชิต ดิษฐบรรจง วัดเขมาภิรตาราม S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ



974 นาย ธีรพงศแ หลาดี ราชวินิตบางแกว S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
975 นาย พีรณัฐ พูลเอ่ียม ดาราสมุทร S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
976 นางสาว ภัทราพร ขวัญนาง บางละมุง S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
977 นางสาว ยลรดา คงเชื้อสาย พระนารายณแ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
978 นางสาว วราภรณแ อินทรแรอด รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
979 นาย วัศพล วงษแนรา บางปะอิน"ราชานุเคราะหแ๑" S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
980 นางสาว วิรัลญา อ้ึงตระกูล เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
981 นาย วิศวะ นิง่นอย อัสสมัชัญศรีราชา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
982 นางสาว สรัุมภา เผือกโสภา ขลงรัชดาภิเษก S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
983 นาย อภิชาติ บุญนอม ประสาทรัฐประชากิจ S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
984 นางสาว ธันยพร ธนพรภิบาลชน ชลกันยานุกูล S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
985 นางสาว ธนพร บูชา เขาชะเมาวิทยา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
986 นาย ณัฐนันทแ ฮกโปฺ นิคมวิทยา S05 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
987 นาย ธนกร รัตนา ดาราสมุทร ศรีราชา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
988 นาย ดุลยพล จันทรแเจริญ วัดปุาประดู S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
989 นางสาว ญาณิศา สดีาคํา สตรีวัดระฆัง S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
990 นางสาว ณวรัญญแ โกศรี ดาราสมุทรศรีราชา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
991 นาย ณัฏฐพล ประยูรสนุทร วัดสทุธิวราราม S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
992 นาย ณัฐภัทร จํานงคแ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
993 นาย ธเนศพล แกวแกมเกษ สามมุกคริสเตียนวิทยา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
994 นาย นพพล บุญประสทิธิ์ ดาราสมุทร S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
995 นาย ประสทิธิ์โชค ชูคันหอม ดาราสมุทร ศรีราชา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
996 นาย เปรมินทรแ ลีละศาสตรแ บอทองวงษแจันทรแวิทยา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
997 นาย พุฒิพงศแ สขุชวง ดาราสมุทร S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
998 นางสาว ภัทรวดี สขุดี พระหฤทัยคอนแวนตแ S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
999 นาย ภูธเนศ เพียมะลัง ราชวินิตบางเเกว S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1000 นาย ยุทธนา โพธิ์สด เทศบาลวัดราษฎรแนิยมธรรม S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1001 นาย รัชชานนทแ ขึงโพธิ์ ระยองวิทยาคม S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1002 นาย ลภัสพล เพ็ญสขุ หนองฉางวิทยา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1003 นาย สหรัฐ สริุะผล ศรีธรรมราชศึกษา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1004 นาย สทิธิชัย สบืชนะกิจกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1005 นางสาว อรทัย ศรีหาราช สายน้ําผ้ึงในพระอุปถัมภแ S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1006 นางสาว อรนภา อัศวาวราพิพัฒนแ กุหลาบวิทยา S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1007 นาย อินทัช ทองดวง รร.วัดราชบพิธ S06 วิทยาการคอมพิวเตอรแ
1008 นางสาว กานตแชนก กาญจนพยัคฆแ ศรียาภัย S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1009 นางสาว พัฒนแนรี ภักดีภิญโญ ชลประทานวิทยา S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1010 นาย สรุยุทธ บุญจวง สนัติราษฎรแวิทยาลัย S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1011 นาย จักรกรินทรแ ปงเเกว บางกะปิ S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1012 นางสาว อาภาศิริ อินมนตรี นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



1013 นางสาว จิตสริิ รุงอินทรแ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1014 นางสาว ถิระฐาพัชรแ เชาวนแไวย ภูเก็ตวิทยาลัย S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1015 นาย วชิรกรณแ ปรีดาศักดิ์ ลาซาล S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1016 นางสาว ชนกนันทแ นวลหอม สาธิตเทศบาลบานเชตวัน S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1017 นาย ดนัยกร สถาปนิกานนทแ เซนตแคาเบรียล S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1018 นางสาว นฤมล ธีรวงศแสวัสดิ์ เบญจมราชานุสรณแ S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1019 นาย ประสบโชค หยกสริุยันตแ สามรอยยอดวิทยาคม S09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1020 นาย สถาพร นอยเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1021 นางสาว วรัญญา สขุสวัสดิ์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1022 นางสาว อรอนงคแ กําพลขจรเกียรติ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1023 นางสาว กัญญาวีรแ อโรคา เซนตแโยเซฟทิพวัล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1024 นางสาว เกสรา โงวจุงดี อุดมศึกษา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1025 นาย คุณานนตแ สมประสทิธิกุล มารีวิทยแบอวิน S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1026 นาย จิระวัฒนแ นุขุนทด กรพิทักษแศึกษา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1027 นาย จิรัชกฤษณแ ทามาศรี ลําปางกัลยาณี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1028 นาย จิรัฏฐแ หาญกลา พรหมานุสรณแจีงหวัดเพชรบุรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1029 นาย จุฑาวัสสแ ทองอยูเลิศ ทวีธาภิเศก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1030 นาย ชิษณุพงศแ หนองยาง สระบุรีวิทยาคม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1031 นางสาว ชุติกาญจนแ ชินวงษแ เศรษฐบุตรบําเพ็ญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1032 นางสาว ญาตาวี อังกูรศิริ สไุหงโก-ลก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1033 นางสาว ญาสดุา กิตติมหาเจริญ สารวิทยา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1034 นาย ณรงคแฤทธิ์ ต๊ันประเสริฐ บานบึงอุตสาหกรรมนุเคราะหแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1035 นางสาว ณัชชา ธนาอารยะกุล มัธยมวัดสงิหแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1036 นาย ณัฐสทิธิ์ หวลกระจาย มัธยมตากสนิระยอง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1037 นางสาว ณิศรา ชางเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรแ(ชลบุรี) S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1038 นางสาว ดลพวรรณ สนิเกตุ นารีวิทยา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1039 นาย ธนกร อัศวเมธาพันธแ ชลราษฎรอํารุง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1040 นาย ธนโชค พากเพียร ยโสธรพิทยาคม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1041 นาย ธนภัทร สงิเวียง ทาเรือ "นิตยานุกูล" S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1042 นางสาว ธัญรดา ชูจิตารมยแ เศรษฐบุตรบําเพ็ญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1043 นาย ธีระวัฒนแ แกวคํากอง  มัธยมวัดสงิหแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1044 นางสาว ธีราภรณแ โสภี ปลวกแดงพิทยาคม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1045 นาย นนททรัพยแ เซี่ยงฉนิ วัดนวลนรดิศ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1046 นางสาว นานิล ชอสกุล ทาบอ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1047 นาย ปฏภิาณ รวมเขต มารีวิทยากบินทรแบุรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1048 นาย ปฏภิาณ คุณทวี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1049 นางสาว ปฏมิากร ดวงมณี ชลประทานวิทยา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1050 นาย ปพนธนัย เเสงเเกว โพธิสมัพันธแพิทยาคาร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1051 นางสาว พนารัตนแ ทรัพยแประเสริฐ พนัสพิทยาคาร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ



1052 นาย พลภัทร แสงอุทัย นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1053 นางสาว พิชญา คลองขยัน ศรีราชา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1054 นาย พีรพัฒนแ บัวสริุยะกฤต ชลราษฎรอํารุง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1055 นาย พีระ นวนลิน สามโคก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1056 นางสาว ภัชรา ประทุมมาลยแ ราชนันทาจารยแ สามสนวิทยาลัย 2 S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1057 นาย ภาคิน วิไลฤทธิ์ พิบูลวิทยาลัย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1058 นางสาว ภูริชญา สาเรือง รัตนโกสนิทรแสมโภชบางขุนเทียน S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1059 นาย รหัท โคตะมา เบญจมราชูทิศ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1060 นาย รัชพล บุญสมาน บอทองวงษแจันทรแวิทยา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1061 นาย เรืองฤทธิ์ โสรัสสะ ชลราษฎรอํารุง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1062 นาย วรนภ ทีสะเกตุ ราชโบริกานุเคราะหแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1063 นาย วราพงษแ พิมพันธุแ นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1064 นาย ศุภชัย แจงอรุณ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1065 นางสาว ศุภิสรา แจมศรี ศรียานุสรณแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1066 นางสาว สริิมา อเจัทรแ สตรีสมทรปราการ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1067 นางสาว สรีิธร สทิธิศุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1068 นาย สบืศักดิ์ แสงสวาง ตะกั่วปุา"เสนานุกูล" S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1069 นางสาว สชุัญญา ศรีจิวงษแษา เซนตแโยเซฟทิพวัล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1070 นางสาว สภุาพร ศรีดวง ราชโบริกานุเคราะหแ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1071 นาย อภิวัฒนแ เกตุอุ฿ด ราชประชาสมาสยั ฝุายมัธยมฯ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1072 นางสาว อุไรวรรณ จันทรแคง ศรัทธาสมุทร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1073 นางสาว จิราภรณแ จิตรอําไพ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1074 นาย ธนายุทธ อุนเรือน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1075 นางสาว ธัญวรัตนแ พูลทรัพยแ สระบุรีวิทยาคม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1076 นาย นภัส คงสาหราย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1077 นางสาว นภัสสร นิติธรรมธาดา ชลราษฎรอํารุง S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1078 นางสาว พรชนิตรแ ชูอน พระหฤทัยคอนแวนตแ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1079 นางสาว พิมพแอัปสร ศิลาทอง สตรีวัดระฆัง S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1080 นางสาว มาริสา มีสขุ ดัดดรุณี S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1081 นาย ศุภวิชญแ หร่ังฟใก ระยองวิทยาคม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1082 นางสาว กชกร นาคบุรี หนองฉางวิทยา S11 สาขาวิชาฟิสกิสแ
1083 นางสาว สรีุรัตนแ กาหลง สารคามพิทยาคม S11 สาขาวิชาฟิสกิสแ
1084 นางสาว พรพิมล พฤติขุนทด พรตพิทยพยัต S11 สาขาวิชาฟิสกิสแ
1085 นางสาว ปาณิสรา เหลืองออน สระบุรีวิทยาคม S11 สาขาวิชาฟิสกิสแ
1086 นางสาว เจนจิรา ทองเลิศ หลวงพอปานคลองดานอนุสรณแ S11 ฟิสกิสแ
1087 นางสาว ฉตัรสดุา นัยวิริยะ สงิหแบุรี S11 ฟิสกิสแ
1088 นางสาว ชณัฐกาญจนแ จันทรแตา สมุทรสาครบูรณะ S11 ฟิสกิสแ
1089 นางสาว ประภารัตนแ หินวิเศษ ปทุมรัตตแพิทยาคม S11 ฟิสกิสแ
1090 นาย พีรพงษแ เรืองสวุรียแ โพธิสมัพันธแพิทยาคาร S11 ฟิสกิสแ



1091 นาย มารุตพงศแ แซเอ๊ียบ เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 S11 ฟิสกิสแ
1092 นางสาว โยษิตา คุมสวุรรณ พรตพิทยพยัต S11 ฟิสกิสแ
1093 นางสาว วาสนา วงษแมาเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช S11 ฟิสกิสแ
1094 นาย บรรณวัชร คํามะฤทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง S11 ฟิสกิสแ
1095 นางสาว พัทธแธีรา ปราบรัตนแ บานฉางกาญจนกุลวิทยา S11 ฟิสกิสแ
1096 นาย พุทธิพันธแ ชุนพงษแทอง ชลราษฎรอํารุง S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1097 นางสาว ศรัณยแพร แสงนอย สงิหแสมุทร S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1098 นางสาว ธนัชพร อ้ึงสทิธิพูนพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1099 นางสาว เพียงกมล มั่งมีสนิ สายปใญญารังสติ S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1100 นางสาว พัสตราภรณแ แคลวคลาด พนัสพิทยาคาร S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1101 นาย รัชชานนทแ สขุแกว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1102 นางสาว ธัญญลักษณแ ปในเสารแ บานฉางกาญจนกุลวิทยา S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1103 นางสาว จิรพัชรแ บุตรดี สายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1104 นางสาว สนุิสา อินทะวงคแ มัธยมวัดมกุฏกษัตริยแ S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1105 นางสาว ศรสวรรคแ ดวงตา สรุวิทยาคาร S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1106 นางสาว ธิตยา อินต฿ะแสน เบญจมราชานุสรณแ S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1107 นางสาว กมลชนก นาคชื่น นางรอง S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1108 นางสาว นันธิญา การจุลศรี แกงคอย S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1109 นางสาว ลักษแขณา หาชะนนทแ ศรีราชา S18 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม

1110 นางสาว กวิสรา ประทุมทอง ชลกันยานุกูล S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1111 นาย วรากร พูลทรัพยแ ปากพลีวิทยาคาร S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1112 นาย วงศกร เสริมศรี แสนสขุ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1113 นางสาว กมลพร วิไลพันธุแ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1114 นางสาว กรรณิการแ เกตุสวุรรณแ ทีปราษฎรแพิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1115 นาย จิรวุฒิ โดยคําดี ประเทืองทิพยแวิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1116 นางสาว เจนจิรา วงษา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1117 นางสาว ชนกานตแ ไชยชะอุม สตรีมารดาพิทักษแ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1118 นางสาว ชนัญญา อินทโชติ ธัญรัตนแ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1119 นางสาว ดวงหทัย เอ่ียมละออง บานสวน(จั่นอนุสรณแ) S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1120 นางสาว น้ําผ้ึง อาลัย เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1121 นางสาว เบญจวรรณ มากสขุ เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1122 นางสาว ไพธญา เชวงเขียดทอง สตรีมารดาพิทักษแ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1123 นาย ภูวดล กลาหาญ พระแมมารีสาธุประดิษฐแ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1124 นางสาว วรกมล พลดร สตรีอางทอง S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1125 นางสาว สดุากาญจนแ สนิสถิตพร สารสาสนแวิเทศสวุรรณภูมิ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1126 นางสาว สวิุชชญา สพุรรณ ฤทธิยะวรรณาลัย S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1127 นางสาว หทัยทิพยแ กิ่งกําปใง มัธยมวัดสงิหแ S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1128 นางสาว อาภัสรา อภัยสนัติพงษแ สารวิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1129 นางสาว อินทิรา ขันสํารอง นวมินทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทุมธานี S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม



1130 นาย ชินกฤต อนุลีจันทรแ เขาชะเมาวิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1131 นางสาว ชลิตา ศักดิ์เขียว นิคมวิทยา S18 วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1132 นางสาว กุลธิดา นานพสนุทรศิลป สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา T05 วิศวกรรมโยธา
1133 นาย อรรถกร โกมลวัฒนพงศแ สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา T05 วิศวกรรมโยธา
1134 นางสาว สฎุาพร จะมัวดี สริินธร T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1135 นาย ฉตัรชัย คงเกาะ พระแมมารีสาธุประดิษฐแ T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1136 นาย สรัุตนแ เกิดสกุล อรัญประเทศ T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1137 นางสาว ณัฐมน อยูนุช สตรีสมุทรปราการ T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1138 นาย ชัยภัทร มาสาซาย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1139 นางสาว ถิรนันทแ แซตัง สงวนหญิง T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1140 นาย สรสชิ โลจายะ นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1141 นางสาว ณัฏฐริณียแ สทุําแปง ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม T05 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1142 นางสาว ณัฐทมล เสอืนอย ชลกันยานุกูล T05 วิศวกรรมโยธา
1143 นางสาว พรนภัส ศรีโสดา ชลกันยานุกูล T05 วิศวกรรมโยธา
1144 นาย สกุฤษฎแ กรีวัชรินทรแ ดาราสมุทร ศรีราชา T05 วิศวกรรมโยธา
1145 นางสาว ไพลิน พันธุแพานิช ตราษตระการคุณ T05 วิศวกรรมโยธา
1146 นาย อติชาต โพธิ์เจริญ เบญจมราชรังสฤษฎแ T05 วิศวกรรมโยธา
1147 นาย มนตแสทิธิ์ งามทรัพยแ ปราจิณราษฎรอํารุง T05 วิศวกรรมโยธา
1148 นาย ศุภณัฐ เดือนศิริรัตนแ ปราจิณราษฎรอํารุง T05 วิศวกรรมโยธา
1149 นาย ธนวัฒนแ อวยกลาง ปราจิณราษฎรอํารุง T05 วิศวกรรมโยธา
1150 นาย เจษฎากร ทรัพยแสอน ปราจีนกัลยาณี T05 วิศวกรรมโยธา
1151 นางสาว สดุารัตนแ กาญจนกํายาน ปากพลีวิทยาคาร T05 วิศวกรรมโยธา
1152 นาย ศุภกิจ มีทอง มารีวิทยแบอวิน T05 วิศวกรรมโยธา
1153 นาย เสฏฐวุฒิ วงษแชมภู ศรีราชา T05 วิศวกรรมโยธา
1154 นาย วันวิเศษ อ้ึงเลิศตระกูล สระแกว T05 วิศวกรรมโยธา
1155 นางสาว ริสานันทแ ปในสวน อรัญประเทศ T05 วิศวกรรมโยธา
1156 นาย ปวีวัฒนแ แสงยุนนทแ อัสสมัชัญศรีราชา T05 วิศวกรรมโยธา
1157 นาย ปรัชญแ มาประโพธิ์ ระยองวิทยาคม T05 วิศวกรรมโยธา
1158 นาย กฤตเมธ มีปใญโญ มัธยมประชานิเวศนแ T05 วิศวกรรมโยธา
1159 นาย กฤติน เปี่ยมปรีชารัตนแ นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา T05 วิศวกรรมโยธา
1160 นาย กษม ดําริหแ เบ็ญจะมะมหาราช T05 วิศวกรรมโยธา
1161 นางสาว กัญญารัตนแ บุญชู อันนาลัย T05 วิศวกรรมโยธา
1162 นางสาว กําไลทอง วรรณกาล เบญจมเทพอุทิศ T05 วิศวกรรมโยธา
1163 นางสาว ชัชนียแ ทองทัศนียแ ธัญรัตนแ T05 วิศวกรรมโยธา
1164 นาย ณัฐชา แกวเกิด ดอนเมืองทหารอาศบํารุง T05 วิศวกรรมโยธา
1165 นางสาว ณัฐริกา เพ่ิมทอง สาธิตสวนสนุันทา T05 วิศวกรรมโยธา
1166 นาย ธนกฤต บุญภักดี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี T05 วิศวกรรมโยธา
1167 นาย ธนวัฒนแ สวุรรณศํกดิ์ เบญจมราชูทิศ T05 วิศวกรรมโยธา
1168 นาย ธีรพัศ ออนประทุม รอยอ็ดวิทยาลัย T05 วิศวกรรมโยธา



1169 นาย นัทธพงศแ นิลภูมิ สารวิทยา T05 วิศวกรรมโยธา
1170 นางสาว บุญยนิตยแ สทิธิพันธแ นราธิวาส T05 วิศวกรรมโยธา
1171 นาย ปณชัย บุญทอง บดินทรเดชา สงิหแ สงิหเสนี 2 T05 วิศวกรรมโยธา
1172 นาย ปณัฐชัย ไคนุนนอย บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี)4 T05 วิศวกรรมโยธา
1173 นางสาว พรปวีณแ ภูแพร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี T05 วิศวกรรมโยธา
1174 นาย พิชโตุมแ บุตรตาสี สริินธรราชวิทยาลัย T05 วิศวกรรมโยธา
1175 นาย พุทธพงศแ ศิริกุล กุหลาบวิทยา T05 วิศวกรรมโยธา
1176 นาย ภาณุพงศแ สขุเกษม บางกะปิ T05 วิศวกรรมโยธา
1177 นางสาว ฤชุดา ประสารทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย T05 วิศวกรรมโยธา
1178 นาย ศุภชัย พิริยะกิจไพบูลยแ เบ็ญจะมะมหาราช T05 วิศวกรรมโยธา
1179 นาย อนุทัย สมัยรัฐ วิเชียรมาตุ T05 วิศวกรรมโยธา
1180 นางสาว อัจฉรา ปานราม ธิดาแมพระ T05 วิศวกรรมโยธา
1181 นาย เอกวิน คุมพงษแ ชลราษฎรอํารุง T05 วิศวกรรมโยธา
1182 นางสาว วิภาพร ชอบช้ํา มาบตาพุดพันพิทยาคาร T05 วิศวกรรมโยธา
1183 นางสาว ณัชชา แสงโรจนแ ชํานาญสามัคคีวิทยา T05 วิศวกรรมโยธา
1184 นาย พงศแภัค ผลเจริญพงศแ ฤทธิยะวรรณาลัย T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1185 นางสาว ภาสนิี ตาทิพยแ พัทลุง T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1186 นาย พงศแพล จีรบุณยแ มารียแวิทยากบินทรแบุรี T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1187 นาย กิตภิโชค มนตแแกว ฤทธิยะวรรณาลัย T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1188 นางสาว ปวรรัตนแ เครือทองศรี ทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะหแ" T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1189 นาย นราวิชญแ แกวลี อัสสมัชัญศรีราชา T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1190 นางสาว ณัฎฐณิชา สอนธนู นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 T12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1191 นางสาว ทักษอร อักษรศิลป ชลกันยานุกูล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1192 นาย ประพัฒนแ วิริยะรุงเรืองชัย ชลราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1193 นาย ณัฐพล ภูมุตตะ ชลราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1194 นาย นันทวัฒนแ กิตติเจริญเดชา ชลราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1195 นาย ณัฐธัญ ฐติวรสริิ ชลราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1196 นาย ปุญญพัฒนแ มนตแมี ดาราสมุทร ศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1197 นาย ศุภชัย จินาพันธแ บานสวน(จั่นอนุสรณแ) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1198 นางสาว ปิยารัตนแ สงัฆคุณ ปราจิณราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1199 นาย วุฒิภัทร สายชนะ มัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1200 นาย ศุภชัย ภูสมมา ระยองวิทยาคม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1201 นาย อภิวิชญแ มีสงา อัสสมัชัญศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1202 นาย พิรุฬหแ อรุณรุงรัศมี อัสสมัชัญศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1203 นางสาว กนกพร พุทธสวุรรณ นครนายกวิทยาคม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1204 นางสาว กรวิพัชร ไชยสวัสดิ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1205 นางสาว กฤติยา อธิจร บานสวน(จั่นอนุสรณแ) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1206 นาย กฤษณพงศแ จะดี ฤทธิยะวรรณาลัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1207 นางสาว กันติชา แกวเขียว เบ็ญจะมะมหาราช T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ



1208 นางสาว กัลยารัตนแ ศรีชัย กบินทรแวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1209 นางสาว กุลนันทแ ประสานเชื้อ บางพลีราษฎรแบํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1210 นางสาว จันทวรรณ ทาสดีํา ชลกันยานุกูล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1211 นาย ชนสทิธิ์ สงิหเสนี ธรรมศาสตรแคลองหลวงวิทยาคม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1212 นาย ชนาธิป ฉายศรี นิรมลชุมพร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1213 นาย ชนายุตมแ ปใญญาไวยแ หอวัง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1214 นาย ชวนากร แกวธัญญานุกูล ชลราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1215 นาย เชษฐา วิทยประสทิธิ์กุล มารีวิทยแ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1216 นางสาว ญาณิศา หุนเฮง เบญจมราชูทิศ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1217 นางสาว ฐปนรรฆแ ดานเสรี  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1218 นาย ณัฐกัญจนแ จันทิมา บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี)4 T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1219 นางสาว ณัฐการ อุนวุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแฯ ภูเก็ต T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1220 นาย ณัฐพงคแ ต่ืมสงูเนิน ศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1221 นาย ณัฐพงษแ จําปา ปราจิณราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1222 นาย ณัฐวุฒิ พันธแนาม วัดทรงธรรม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1223 นาย ทินภัทร รัตนาธรรม บดินทรเดชา(สิงหแ สิงหเสน)ีสมุทรปราการ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1224 นาย ธนกฤต เรืองสวัสดิ์ ปราจิณราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1225 นาย ธนทรัพยแ เพิงใหญ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1226 นาย ธนภัทรแ กันวิชา ผะดุงศิษยแพิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1227 นาย ธนภัทร เรืองฤกษแ ชัยนาทพิทยาคม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1228 นาย ธนวัฒนแ พงษแมานุรักษแ สระบุรีวิทยาคม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1229 นาย ธนวัฒนแ จิรวรรธวานิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1230 นาย ธนสทิธิ์ เสนานคร พนมไพรวิทยาคาร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1231 นาย ธีรภัทร ชูแกว บางกะปิ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1232 นาย ธีรศักดิ์ มรรคไพบูลยแ บานสวน(จั่นอนุสรณแ) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1233 นาย นภสนิธุแ อินโต นครสวรรคแ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1234 นาย นันทวัฒนแ วัฒนาธร มัธยมวัดบึงทองหลาง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1235 นางสาว นียแรดา จันทรแศิริ คณะราษฎรแบํารุงปทุมธานี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1236 นาย บัญญพนตแ ติลกโชติพงศแ สรุาษฎรแธานี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1237 นางสาว เบญจพร สวุรรณประภาศรี ชลกันยานุกูล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1238 นาย ปรวิชญแ ปุริสาร มารีวิทยแบอวิน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1239 นางสาว ปใฐมภัทร โอสถ ศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1240 นาย ปาณัสมแ มูหะหมัด บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี)๒ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1241 นาย พงษแปิยะ สายดี โรวเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1242 นาย พชรชัย แตงโสภา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1243 นางสาว พนิดา พระลับรักษา สตรีชัยภูมิ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1244 นาย พัชร อัครประสทิธิ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1245 นางสาว พิชชากร เผาวิจารณแ มัธยมวัดสงิหแ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1246 นาย พีรณัฐ จันทรแบรรจง เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ



1247 นาย พีรวิชญแ หุนวงษแเกษม เทพศิรินทรแรมเกลา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1248 นาย ภคพงษแ อินทรประเสริฐ ตราาตระการคุณ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1249 นางสาว ภัทราภรณแ สามเรือน อยุธยาวิทยาลัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1250 นาย ภาณุวัฒนแ กฤษณามระ ชลบุรี "สขุบท" T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1251 นาย ภูมิพัฒนแ นาคงาม เตรียมอุดมศึกภาคใต T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1252 นาย ยศธนัช สทุธิรัตนแ ดาราสมุทร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1253 นางสาว รวีพรรณ เรืองเกียรติวงศแ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1254 นาย รัชชานนทแ พวงชัยบดินทรแ บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1255 นางสาว วรารัตนแ สทิธิรส อรัญประเทศ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1256 นาย วัชรวิทยแ อยูทอง บางสะพานวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1257 นาย วิชัยวิศรแ ภัทรมงคลไชย วชิรธรรมสาธิต T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1258 นาย วิศรุต นรจิตรแ  ดาราสมุทร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1259 นาย ศุภธัช ทองกล่ํา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1260 นาย ศุภวิชญแ ศรีเมือง สริิรัตนาธร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1261 นาย สหวัสสแ พวงเรืองศรี วชิรธรรมสาธิต T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1262 นาย สริิพงศแ ผลพฤกษา ปราจิณราษฎรอํารุง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1263 นางสาว สชุานาถ อังสพัุนธุแโกศล สรุนารีวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1264 นาย สพิุชชัย องคะชื่น เทพศิรินทรแ สมุทรปราการ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1265 นาย สรุยุทธแ ฤทธิ์ร่ืน ราชวินิตบางแกว T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1266 นาย สศุิระ ตุลาพงศา นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1267 นาย อนันตแวิชญแ ลอวัฒนากุล บางสะพานวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1268 นาย อภิสทิธิ์ ถามานิ ร.ร.พลูตาหลวงวิทยา(อ.บ.จ.ชบ.6) T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1269 นาย อิฟฟาน หะยีอิสมาแอ นราธิวาส T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1270 นาย นนทคุณ จิระประพันธแ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1271 นางสาว จารุวรรณ สทุธนะ ศรีราชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1272 นาย อิทธิกร วิเศษพงษแ นิคมวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1273 นางสาว สภิุญญา แกววรรณา มาบตาพุดพันพิทยาคาร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1274 นางสาว ศศินิภา นันทะสนิ วังจันทรแวิทยา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแและสารสนเทศศาสตรแ

1275 นาย ศุภณัฐ เพียรวิริยะกุลกิจ พิษณุโลกพิทยาคม T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1276 นาย ธนพนธแ ธนวรนันทแ สารสาสนแวิเทศสายไหม T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1277 นาย จอมพล พงษแประดิษฐ นครสวรรคแ T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1278 นาย ภีมเดช นันทมงคล ราชวินิตบางแกว ในพระบรมราชูปถัมภแ T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1279 นาย ภาณุพงศแ บุตรชาติ สตรีสมุทรปราการ T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1280 นางสาว อารียา สะตะ สายปใญญารังสติ T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1281 นาย เจริญพงษแ ทองชาติ สคุนธีรวิทยแ [เสริมสทิธิ์วิทยา] T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1282 นาย เจษฎา ศรีสงคแ มงฟอรแตวิทยาลัย แผนกมัธยม T13 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1283 นาย ศรุต ไกรนรา ดาราสมุทร ศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1284 นาย วรภัทร ศรีสรุะ เบญจมราชูทิศ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1285 นาย วายุ ศรียางนอก มัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ



1286 นาย ทัศพร เจริญสขุ มารีวิทยากบินทรแบุรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1287 นาย ศุภณัฐ สงัขแทอง ระยองวิทยาคม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1288 นาย สทิธา โสภารัตนแ วัดโสธรวรารามวรวิหาร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1289 นาย นันทกร เดิมศรีภูมิ ศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1290 นาย วรรษธนพล นวนหยวก ศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1291 นาย ปใญญา ทักษิณากร สระแกว T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1292 นาย ชวกร งามชัยภูมิ อัสสมัชัญศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1293 นาย กองภพ หลวงใจ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1294 นาย เกื้อกิจ มลิฟูา สระบุรีวิทยาคม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1295 นาย จามิกร เหลืองออน พนัสพิทยาคาร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1296 นาย จารุกิตต์ิ สดุเคราะหแ มารีวิทยากบินทรแบุรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1297 นาย ชวลิต พูลพิพัฒนแ บางพลีราษฏรแบํารุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1298 นางสาว ชวัลลักษณแ สจุริต เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1299 นาย ชัยวีรุตมแ สตุพร สามเสนวิทยาลัย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1300 นาย ณัชพล สบืสมบัติ สระบุรีวิทยาคม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1301 นาย ณัฐกิตต์ิ มงคลศิริ สตรีมารดาพิทักษแ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1302 นาย ณัฐชนน เรืองเดช สามมุกคริสเตียนวิทยา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1303 นาย ณัฐพงษแ ปใญญาวิเศษ นวมินทรแทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1304 นาย ณัฐพล คงสง สตรีสมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1305 นาย เตชิต จันทรแสงแสง นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1306 นาย ทีปกร เจริญบุญมี ปราจิณราษฎรอํารุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1307 นาย ธนพล โกละกะ สรุาษฎรแพิทยา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1308 นาย ธนวิชญแ ทองแกว ชลราษฎรอํารุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1309 นาย ธนัทเทพ นุชผดุง มัธยมสาธิตบานสมเด็จเจาพระยา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1310 นางสาว ธันยพร วลีวงศแโสธร นารีรัตรแจังหวัดแพร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1311 นางสาว นฤมล รุดโถ สมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1312 นาย นัฐพงษแ อับดุลรอฮีม เทพศิรินทรแ สมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1313 นาย ปฏภิาณ ชิณเกตุ ชลกันยานุกูล T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1314 นางสาว ปทัตตา ทองหวาน สตรีพัทลุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1315 นางสาว ปภาวี คุยครอง สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1316 นางสาว ปรียานุช อยูเล็ก เซนตแโยเซฟทิพวัล T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1317 นาย พงษแดนัย โคตะ พุทธมงคลวิทยา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1318 นาย พชรพล ชาวไรปราณ พรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1319 นาย พัฒนแศก ศรีสกุล เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1320 นาย พีรชา สยัเกตุ สตรีสมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1321 นาย พีรพล อบอุน ศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1322 นาย พีระพัฒนแ พงษแพิพัฒนแวัฒนา โพธิสมัพันธแพิทยาคาร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1323 นางสาว ภควดี เงนิแกว สมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1324 นางสาว ภัทรวริน ศรีแกว เฉลิมขวัญสตรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ



1325 นาย ภูรินทแรัก ชูแชม เซนตแดอมินิก T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1326 นาย วันชนะ วงศาธรรมกุล ราชประชาสมาสยั ฝุายมัธยมฯ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1327 นาย วิชยุตมแ จันใด ลาซาลโชติรวีนครสวรรคแ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1328 นาย ศักดิธัช ลิ้มธนสาร อัสสมัชัญ ธนบุรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1329 นาย ศิวกร ตระหนักวิเศษกุล สตรีสมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1330 นาย ศิวกร เนือ่งศาสนแศรี นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1331 นาย ศุภกฤษฎิ์ ชะรารัมยแ สารสาสนแพิทยา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1332 นางสาว ศุภิสรา เรือนแพร เฉลิมขวัญสตรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1333 นาย สรวิศ คนสขุ ฤทธิยะวรรณาลัย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1334 นาย อภิสทิธิ์ สวัสดิ์อักษรชื่น ชลราษฎรอํารุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1335 นาย อัศมแเดช ศรีวิชัย เทพศิรินทรแ สมุทรปราการ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1336 นางสาว กวินทิพยแ ภักดีบุตร ศรีราชา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1337 นางสาว นภัสสร อาภาศรีทองสกุล สรุศักดิ์วิทยาคม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1338 นางสาว กุลธารินทแ ธรรมสบืศักดิ์ มัธยมวัดสงิหแ T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1339 นางสาว อมรรัตนแ วงษาลี นารีนุกูล T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1340 นางสาว สรอยสดุา อุทุมพร สรุาษฎรแธานี T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1341 นาย พัฒนพงษแ ปใกใคหัง สตรีสมุทรปราการ T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1342 นางสาว รวิชา ปิยธนกรกุล เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1343 นาย สทิธิชัย ชางสมัฤทธิ์ บานหมอ "พัฒนานุกูล" T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1344 นางสาว นภสร ศรีรินทรแ โยธินบูรณะ T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1345 นาย ศุภวิชญแ แสงเพ็ชรแ อัสสมัชัญระยอง T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1346 นางสาว ภานุมาศ หมั่นดี สมุทรปราการ T14 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ

1347 นาย สริิวัช ทวิวัฒนแ ชลราษฎรอํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1348 นาย กีรติกร คําเหลา ดาราสมุทร ศรีราชา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1349 นางสาว วิภาพร ศิริรัมยแ เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสทุธาธิบดี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1350 นาย คงเดช ศรีสวัสดิ์ เบญจมราชรังสฤษฎแ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1351 นาย ธีธัช สกุลวีระ ปราจิณราษฎรอํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1352 นาย ศุขภัทร บุญเขียว พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1353 นาย บุญฤทธิ์ แกวยงกฎ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1354 นาย ชาติณัทฤต อธิศเจริญ เมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1355 นาย วิชยุตมแ ประกอบสขุ ระยองวิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1356 นาย กรวิชญแ มวงปรางคแ สตรีสมุทรปราการ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1357 นาย กอกูล เกงกลการ ชัยนาทพิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1358 นาย กิตติพล ศิริพานิช ระยองวิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1359 นาย กิติคุณ พลการ ฤทธิยะวรรณาลัย T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1360 นางสาว กุลณัฐ คงสะอาด อุดมศึกษา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1361 นางสาว คณณัฏฐแ จตุรชัยวงศแ สตรีวัดอัปสรสวรรคแ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1362 นาย คณิศร กฤตธนาพนธแ อัสสมัชัญศรีราชา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1363 นาย โฆเสต์ิ แตงออน คงคาราม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ



1364 นางสาว จันทรกานตแ พิมพแรัตนแ นนทบุรีพิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1365 นาย จิระศักดิ์ ศิริไทย สริิรัตนาธร T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1366 นาย เจตพัฒนแ พูลพิเศษ ราชวินิตบางแกว T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1367 นาย ฑวัต นวลใย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1368 นาย ณัฐชนน เหลืองงาม อัสสมัชัญศรีราชา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1369 นาย ณัฐวุฒิ จารุเสนียแ บางพลีราฏรแบํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1370 นางสาว ณิชากร ชอนพุดซา คณะราษฎรแบํารุงปทุมธานี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1371 นาย ดนุสรณแ โลหะปิยะพรรณ ศรีราชา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1372 นาย ไตรภพ อนุรักษแ ปราจิณราษฎรอํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1373 นาย ธณัฐติรแ ขันธหัต ราชดําริ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1374 นาย ธนบัตร เซงฉมิ พัทลุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1375 นาย ธนภัทร ขันทะชา สระบุรีวิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1376 นาย ธนวัฒนแ อยูเกตุ สระบุรีวิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1377 นางสาว ธนัชชา คุยเสงีย่ม สมุทรสาครบูรณะ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1378 นาย ธฤษณุ อ้ึงภาภรณแ นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1379 นางสาว ธัญวลัย กาญจนแพทยแนุกูล เขมะสริิอนุสสรณแ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1380 นางสาว ธันยแชนก ฮะประสาร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1381 นาย ธีรวุฒิ นนทแลําธาร ศรียาภัย T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1382 นาย นิรุตตแ อรุณทวีทรัพยแ วฃิรธรรมสาธิต T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1383 นาย เนติธร คํารอยแสน ปราจิณราษฎรอํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1384 นาย ปรเมศวรแ สองทุง เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1385 นาย ปวีรแ ฮวดสนุทร บางปะกอกวิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1386 นาย เผดิมชัย สขุขวัญ สรุศักดิ์มนตรี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1387 นาย พงศธร กุลเกลี้ยง โรเงรียนเบ็ญจะมะมหาราช T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1388 นางสาว พลอยพิม เกลี้ยงลํายอง บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี)๔ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1389 นางสาว พิมพแชนก ปริญญากร สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1390 นางสาว ภัทรวดี แดงทาขาม พรตพิทยพยัต T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1391 นางสาว ภารุจา ชวยแกว สตรีนนทบุรี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1392 นางสาว เมธินี หนูขวัญ ทาชนะ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1393 นางสาว รมิตา นวลชม หนองไผ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1394 นางสาว รุงอรุณ จันทรแมาลา ศรียานุสรณแ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1395 นางสาว ลักษิณา แสนวงษแ นารีนุกูล T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1396 นางสาว วรัชยา แซเตียว อัสสมัชัญระยอง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1397 นาย วรากร ปานสงัขแ บูรณะรําลึก T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1398 นาย วรากร กวินสนธิมาศ สมุทรปราการ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1399 นาย วราธร หวังรุงเจริญ บดินทรเดชา (สงิหแ สงิหเสนี) 4 T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1400 นาย วัชระ ภูแสนใบ สมุทรปราการ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1401 นางสาว วาริศา พินทอง สตรีอางทอง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1402 นาย วิชชากร เอ้ือยกระโทก เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ



1403 นางสาว วิลาสนิี ลือศักดิ์ ปทุมเทพวิทยาคาร T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1404 นาย เวคิน กงสยีา สรุศักดิ์มนตรี T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1405 นาย ศราวุฒิ เดชนาค เลยพิทยาคม T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1406 นางสาว ศศมน กรดหนู ศรียาภัย T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1407 นาย ศักดิ์ศิริ วงษแศิริ ฤทธิยะวรรณาลัย T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1408 นาย ศุภโชค เจนกุลประสตูร บางกะปิ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1409 นาย ศุภวิชญแ อภินิลบงกช อัสสมัชัญสมุทรปราการ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1410 นาย ศุภศิริ นิลนพคุณ บดินทรดชา(สงิหแ สงิหเสนี)๔ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1411 นางสาว สาลิณี เนือ่งจํานงคแ ชลกันยานุกูล T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1412 นางสาว สธุาสนิี จันธิมา พระปฐมวิทยาลัย T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1413 นาย หฤษฎแ ปใญญา สารวิทยา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1414 นางสาว อภิสรา กาญจนอุทัยศิริ ชลราษฎรอํารุง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1415 นางสาว อริญชยา คุณารักษแ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1416 นางสาว เอมอร วิเชียรวรรณ เซนตแหลุยสแ T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1417 นาย ศตวรรษ สงวนทรัพยแ ศรีราชา T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1418 นาย อภิชาต เจริญพงษแ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1419 นางสาว กัลยาวดี ทัดสบง มาบตาพุดพันพิทยาคาร T14 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเลก็ทรอนิกสแ

1420 นาย พิชโตุมแ เพ็ชรภิรมยแ เบญจมราชูทิศ T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1421 นางสาว เปมิกา กาญจนชมพู เซนตแโยเซฟทิพวัล T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1422 นางสาว วศินี สงวนเกียรติชัย เซนตแปอลคอนแวนตแ T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1423 นางสาว เจนจิรา ศรีพานิช ปิยะมหาราชาลัย T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1424 นางสาว ปาลิตา พรศิริ พนัสพิทยาคาร T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1425 นางสาว วิมลสริิ ตันสนุทรจิตร สารวิทยา T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1426 นางสาว สริิกัญญา เกตุสวุรรณ สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1427 นางสาว จุฬาลักษณแ อโหสี มารียแวิทยา T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1428 นาย ปใญจพล ปใญจสรุการ ชลราษฎรอํารุง T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1429 นางสาว ธิติมา จันทรแสวัสดิ์ ศรียาภัย T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1430 นาย อินทัช โรจนมุกดา เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา T17 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1431 นางสาว สทุธิกานตแ มนตแวิเศษ ชลกันยานุกูล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1432 นางสาว ประดิษฐแพร ตองทรัพยแอนันตแ ชลราษฎรอํารุง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1433 นาย ปิยวัฒนแ กอกระโทก ชลราษฎรอํารุง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1434 นาย ศุภชาติ ทัศวิล ตราษตระการคุณ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1435 นางสาว กรภัทร อยูเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎแ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1436 นาย จิรายุส ประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎแ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1437 นางสาว ธนภรณแ ศรีมวง พนัสพิทยาคาร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1438 นาย อัครวินทแ ศรีษะนอย เมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1439 นาย กีรติ จันทรแสนธิ ศรีราชา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1440 นางสาว กรรณิการแ แทนกลาง สระแกว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1441 นาย จอมพล หิรัญยศิริ อัสสมัชัญ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ



1442 นางสาว จิดาภา ฤกษแหร่ิง ดัดดรุณี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1443 นาย จิรัฐกุล คําภานนทแ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1444 นาย เจริญวุฒิ หงษแทอง นครนายกวิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1445 นางสาว ชนมแนิภา เหมัน สระบุรีวิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1446 นาย ชนาธิป กันภูมิ ชัยนาทพิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1447 นาย ชยันตแธร สรรชัยเสริมพร เบ็ญจะมะมหาราช T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1448 นางสาว ชีวรัตนแ ดวงกระโทก ศรีราชา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1449 นางสาว ชุติมา ทองกลั่น สารสาสนแประชาอุทิศพิทยาคาร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1450 นาย ไชยวัฒนแ ฝึกหัด บุญวาทยแวิทยาลัย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1451 นาย ฐานทัพ ตรงบาตัง อํามาตยแพานิชนุกูล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1452 นาย ณัฐพงศแ วงษแปุุน ชลราษฎรอํารุง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1453 นาย ณัฐภัทร สทิธิคุณ สรุาษฎรแธานี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1454 นาย ณัฐวัตร จักขุ พานพิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1455 นาย ทยากร มีกลิ่น ดรุณาราชบุรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1456 นางสาว ทอฝใน เทียมไทยสงคแ เทพศิรินทรแ สมุทรปราการ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1457 นาย ธนกฤต ศรีกอง กบินทรแวิทยา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1458 นาย ธนนนทแ สายแสงทอง อัสสมัชัญ ศรีราชา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1459 นาย นพดล เหมือนโพธิ์ทอง อัสสมัชัญศรีราชา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1460 นาย นัทธวัช มะลิวัลยแ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1461 นางสาว เบญญาภา อินนัง่แทน ลําปางกัลยาณี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1462 นางสาว ปภัสสร เกสะวัฒนะ สตรีนนทบุรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1463 นางสาว ประภัสสร วงศแสวัุฒนแ ศรียาภัย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1464 นาย ปรินทรแ มโนสจุริตสกุล นวมนิทราชนิูทศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปราการ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1465 นางสาว ปุณฑริก จันทรแไพจิตร เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1466 นาย พีรวิชญแ กุลจิตติพิบูลยแ ราชวินิตบางแกว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1467 นาย ภูมิพัฒนแ ไชยชาติ อุดรพิทยานุกูล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1468 นางสาว มารศรี จันทราช โพธิสมัพันธแพิทยาคาร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1469 นาย วรวิช แสนสงิหแ วลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1470 นางสาว วริศณัช ศรีจันทรแ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1471 นาย วศิน ชาญชัยสวัสดิ์ บานบึง"บานบึงอุตสาหกรรมนุเคราะหแ" T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1472 นางสาว วิภา รูการนา ชัยบาดาลวิทยา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1473 นางสาว วิภาวี ทองระอา ชลราษฎรอํารุง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1474 นาย ศรเทพ สงวนนบุญเลี้ยง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1475 นาย ศรัณยแพัชร ศริพันธุแ สระบุรีวิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1476 นางสาว สริภัทร แปูนถึง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1477 นาย สชุน เเสวงมงคล สงิหแสมุทธ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1478 นางสาว สพิุชญา วจีสจัจแ สตรีวรนาถบางเขน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1479 นาย อภิสทิธิ์ อาญาเมือง  หนองกี่พิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1480 นางสาว อมราภรณแ ปใญญาผล พิบูลวิทยาลัย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ



1481 นางสาว อรปรีญา สอนสทิธิ์ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1482 นางสาว อรวรรณ อังศิริ ดาราสมุทร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1483 นางสาว อาทิตยา ธาตุวิสยั เพ็ญพิทยาคม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1484 นาย อภิรวัฒนแ เคนที นิคมวิทยา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1485 นาย กานตแกวินทแ นิลพันธุแ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1486 นางสาว กรรณิการแ สวุรรณมาลา มาบตาพุดพันพิทยาคาร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1487 นางสาว สทุธิตา คําเทียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1488 นางสาว ขวัญเพ็ชร มาลีวงษแ วัดปุาประดู T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1489 นาย กษมาพันธุแ ปูอขวง สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต ภาคพิเศษ

1490 นาย ณัฐนนทแ สบืนุช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี T18 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลติ (ภาคพิเศษ)

1491 นาย กวีวัธนแ หนูแดง หาดใหญวิทยาลัย 2 T18 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลติ (ภาคพิเศษ)

1492 นาย กันตณัฐ ทรัพยแทวีพงศแ ชลราษฎรอํารุง T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1493 นาย ชัยพร ราชพิทักษแ มารดานฤมล T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1494 นาย เกียรติกอง เครือแปูน มารีวิทยากบินทรแบุรี T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1495 นาย เกียรติแกว บัวเนียม อัสสมัชัญศรีราชา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1496 นาย กษมา อังสวุรรณ บดินทรเดชา(สิงหแ สิงหเสน)ีสมุทรปราการ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1497 นาย คณิศร ลักษมีวิภาส สารวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1498 นางสาว จุฑารัตนแ เมืองโคตร ศึกษานารีวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1499 นาย ชนะศักดิ์ กุลสวัสดิ์ คณะราษฎรแบํารุงปทุมธานี T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1500 นางสาว ณัฏฐา ขุนภักดี ศรีราชา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1501 นาย ณัฐนนทแ ขันประมาณ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1502 นาย ณัฐพงษแ ลิภา ศรีราชา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1503 นาย ณัฐพัชรแ พหลพลญาณ ราชวินิตบางแกว T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1504 นาย ณัฐสมุทร จิตตแสาครสริิ บานฉางกาญจนกุลวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1505 นาย ธนกฤต เกสโรกูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1506 นาย ธนศักดิ์ สบืสนิ ภูเก็ตวิทยาลัย T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1507 นาย ธนา ขันติพงษแ ราชวินิตบางแกว T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1508 นาย ธราดล ภูดี รัตนาธิเบศรแ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1509 นาย นครินทรแ จุลละพราหมณแ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1510 นาย ปกรณแ ชอบชื่น อัสสมัชัญศรีราชา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1511 นาย ปฏภิาณ รอดแกว สวนศรีวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1512 นาย ปใณณสทิธิ์ กิติประสาท สารวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1513 นาย พงศกร เมยขันหมาก พิบูลวิทยาลัย T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1514 นาย พิสษิฐแ รัศมิทัต บางกะปิ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1515 นาย พีรวิทยแ วิริยะกุล ฤทธิยะวรรณาลัย T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1516 นาย มหาสมบัติ วงแสนสขุ กาฬสนิธุแพิทยาสรรพแ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1517 นาย มูฮัมหมัดฮุสซยันี หะยีซอ เดชะปใตตนยานุกูล T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1518 นาย วัชรพงษแ แพรกทอง เบญจมราชูทิศ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1519 นาย ศุภกิจ สงัขแสะอาด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต



1520 นาย สหัสนัยนแ ฉตัรธนะพานิช รร. นิคมวิทยา T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1521 นางสาว สรัุตนา โกศล อัมพรไพศาล T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1522 นางสาว อติพร ธนารักษแ ดาราสมุทร T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1523 นาย อนนทแ เพชรเกลี้ยง บดินทรเดชา(สงิหแ สงิหเสนี)๔ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

1524 นางสาว อารียา สนิทะเล ลาซาล T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

หมายเหตุ  :  ผู้ทีไ่ม่เข้ายนืยนัสิทธ์ิในระบบ Clearing-house ประจ าปีการศึกษา 2560
           ถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อใน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา


