
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา  ชื่อโรงเรียน  จังหวัดโรงเรียน
1 63110139 นางสาวมนฤดี เพ็งคุณ ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
2 63110705 นางสาวธนวรรณ แสนศึก ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์
3 63110720 นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ําชล ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
4 63110807 นางสาวสมิตา จิตแจ้ง ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
5 63110809 นายธนกฤต ลิ้นทอง ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
6 63110834 นางสาวปวีณา เสกแสร้ง ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม
7 63111005 นางสาวกันต์กมล จําปาโพธิ์ ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
8 63111050 นางสาวมริสา รุ่งอสุรินทร์ ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
9 63111118 นายภคิน ภูน้ําเย็น ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
10 63111176 นางสาวจุฑามาศ ยอดสาย ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
11 63111283 นางสาวการะเกด เงินมูล ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม กาฬสินธุ์
12 63111322 นางสาวผกามาศ มะโนปราง ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
13 63111868 นางสาวพิมพ์ชนก กมลภพ ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
14 63111187 นางสาวสุชาดา จีนสมุทร ครุศาสตร์ ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา วิทยาลัยอาชวีศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
15 63110059 นางสาวชนิสรา ราเย็น ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนกําแพงวิทยา สตูล
16 63110114 นายอานนท์ ศิริคํา ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
17 63110144 นางสาวเนตรนภา ทองมาก ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
18 63110154 นางสาวพรชิตา ปาแก้ว ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ สมุทรปราการ
19 63110201 นางสาวสิริยากร จันทกล ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
20 63110361 นางสาวดารารัตน จันทร์เจริญ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
21 63110365 นางสาวปวันรัตน์ บุญโก่ง ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนกระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
22 63110572 นางสาวนุชนาถ หาญบุรุษ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
23 63110590 นางสาวณัฐธิดา มูลมั่ง ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
24 63110673 นางสาวอภิสรา บุญวิรัตน์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
25 63110833 นายนพนันท์ ปินะกาพัง ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร
26 63110902 นางสาวพิรุณภา สุชนรัตนา ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสีตบุตรบํารุง กรุงเทพมหานคร
27 63110939 นางสาวชลิตา แก้วกูล ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2563

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 1 จาก 25 รายงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.50 น.
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28 63110989 นายพีรพัฒน์ ศรีแดง ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
29 63111470 นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊ะนนท์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
30 63111684 นางสาวชลธิชา จันราศรี ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
31 63111833 นางสาวภัทราวดี นาคพันธ์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ นครศรีธรรมราช
32 63111949 นางสาวบัณฑิตา อารี ครศุาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
33 63111995 นางสาวนวรัตน์ คงคา ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
34 63112035 นางสาวธิดาพร แตงอ่อน ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
35 63110035 นางสาวปริธถา เพียรมาก ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
36 63110252 นางสาวอารียา วันยาว ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
37 63110336 นายศรัณย์ภัทร นันทโกมล ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี
38 63110615 นางสาวณัฐธิดา รัญจวน ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
39 63110663 นางสาวจิรัชญา ศรีจุฬางกูล ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร
40 63110744 นางสาวจิราภรณ์ กาดกล้า ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
41 63110811 นางสาวสัลมา เทพวารินทร์ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
42 63110823 นางสาวปาณิสรา บุญภาค ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
43 63111165 นางสาวเมธาวี รักเชื้อชาติ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ระยอง
44 63111290 นางสาวพรหมพร มั่นยืน ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนกระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
45 63111292 นางสาวพศวีร์ ถาวรอนุมาศ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
46 63111305 นางสาวพรรณรษา สุขเอี่ยม ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยุธยา
47 63111365 นางสาวกวิสรา มาสอน ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม
48 63111404 นางสาวนันท์นภัส เล็กน้อย ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
49 63111627 นางสาวมาธิลดา พิกุลสารทิศ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
50 63111650 นายณัฐพล สุขสานติ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
51 63111948 นางสาววนิศา เยสืบเชื้อ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
52 63111966 นางสาววันทนีย์ วิชาทานสกุล ครุศาสตร์ ค.บ. จติวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
53 63111986 นางสาวอรนิภา เปลี่ยนสนิท ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
54 63112126 นางสาวนันทกาญจน์ เดชจินดา ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
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55 63110796 นายจิรกฤต บัวจันทร์ ครุศาสตร์ ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
56 63110005 นางสาวพรรณวษา สมสอน ครุศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
57 63111884 นางสาวปาริชาติ อรัญทอง ครุศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์
58 63110047 นายสามล แก้วเขียว ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
59 63110531 นายธนากร ปุณตุง ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
60 63110742 นางสาวสุธิมา ผุดผ่อง ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนผู้ใหญ่มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
61 63110769 นางสาวกุลธิดา คํานวนสินธุ์ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
62 63110824 นางสาวฐิติรัตน์ เฮงประเสริฐ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนพระบางวิทยา นครสวรรค์
63 63110943 นายปริวัตร นามวรรณ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
64 63111075 นางสาวไลลา แจ้งรู้สุข ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
65 63111134 นายรัชภูมิ ชัยสา ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนนาน้อย น่าน
66 63111205 นายธัญเทพ ผิวแดง ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
67 63111422 นางสาววริตตา บุญสรรค์ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
68 63111536 นางสาวธีรนุช แผ่นพงษ์ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลําภู
69 63111580 นางสาวสัจจพร พึ่งตําบล ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
70 63111816 นางสาวกมลนิตย์ เงางาม ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
71 63111834 นางสาวทรรศนีย์ยา หอมกลิ่น ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
72 63111871 นางสาวอธิฐาน อนุรักษ์ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
73 63110369 นางสาวเจนจิรา ผุยดา ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง
74 63110844 นางสาวสุกัญญา บุญส่ง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
75 63110901 นายสิทธิพงศ์ กลางแผง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนผู้ใหญ่มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
76 63110903 นายอดิศักดิ์ จังแดหวา ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
77 63110906 นายอักมาล หมาดปันจอร์ ครศุาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
78 63110921 นายชนชน เกิดศรีชัง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
79 63110937 นายธีระพล อยู่อ่อน ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
80 63111265 นางสาวธีราพร ชาญประเสริฐ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่
81 63111394 นายวัศพล สุดใจ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง สมุทรปราการ
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82 63111585 นายอาดัม หะยีมะตาเฮ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี
83 63111633 นายสุชาติ มีผักใหม ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
84 63111655 นายมณเฑียร รัดสีสม ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
85 63111756 นายสิรภพ เทวิน ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
86 63111843 นางสาวเจนจิรา ทองละมุล ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
87 63111930 นายปิยะศักดิ์ สร้างดี ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนผาณิตวิทยา ฉะเชิงเทรา
88 63111942 นายสุรศักดิ์ สว่างพิศาลกิจ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
89 63112064 นางสาววรัชญา คู่แก้ว ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
90 63112071 นายสวกร เนตรคม ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
91 63110009 นายเมธาวี เพียรจํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
92 63110043 นายธีรภัทร โจมคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
93 63110093 นางสาวตรีรัตน์ จุติประภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
94 63110218 นายรามินทร์ ศิลปชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา
95 63110315 นางสาวอลิษา เพ็งโฉม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
96 63110376 นางสาวจันทิมา ดวงจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
97 63110427 นางสาวกนกวรรณ มณีฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
98 63110541 นางสาวศิรินภา โพธิ์สัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร
99 63110649 นางสาวณัฐพร หลอดเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
100 63110788 นางสาวดุรียา รักพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
101 63110827 นางสาวพันธ์นิภา จันทร์ฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
102 63110874 นางสาวธนิษฐา คงเพชรศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนพนมรอกวิทยา นครสวรรค์
103 63110926 นายปรีชา คล่องวิถี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
104 63110931 นางสาวจิราวรรณ ดวงพิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
105 63110945 นางสาวภัทรลดา บุญทองขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
106 63110960 นางสาวสุธิดา สุนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
107 63111009 นางสาวเครือวัลย์ ตะลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
108 63111164 นางสาววราภรณ์ พิลาคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
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109 63111186 นางสาวณัฐริกา ดุษฎี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
110 63111309 นางสาวนภเกตน์ แจ้งเศรษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
111 63111334 นางสาวพิยดา ถินมานัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
112 63111465 นางสาวกันตพร อู่พลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
113 63111512 นายธีระศักดิ์ สมบัติวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
114 63111595 นางสาวพรชิตา ศรีหาปัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม หนองคาย
115 63111686 นางสาวสุณัตญา เต้าทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
116 63111692 นางสาวรัตนาภรณ์ ว่องนิมิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
117 63111701 นายศักดิ์ดา ชนะสิมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
118 63111766 นางสาวอุทุมพร ชื่นบาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
119 63111771 นางสาวศุภรดา ไชยชาญรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
120 63111870 นางสาวณัฐริณีย์ สมใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม ขอนแก่น
121 63111929 นางสาวมนัสพร อนุโสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
122 63112007 นางสาวรุ่งนภา ประไพชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย โรงเรียนบกวิทยาคม ศรีสะเกษ
123 63110101 นางสาวบัณฑิตา รัตนภรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
124 63110166 นางสาวพรศิริ หงส์เหมวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง
125 63110437 นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางอําพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ
126 63110451 นางสาวทิพวรรณ อินทรบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
127 63110583 นางสาวสุดารัตน์ สายสินธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนคําม่วง กาฬสินธุ์
128 63110654 นางสาวสุพิชญา ลีสุรพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
129 63110780 นางสาวอภิวันท์ อําพันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
130 63110799 นางสาวรสริน วิมประภาพรกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
131 63110867 นางสาวอจัฉริกา บุตดีวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
132 63110930 นางสาวเมภาวดี ทองแลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
133 63110941 นายธนวัตน์ อ่องละออง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
134 63110950 นางสาวบุษราคัม ปรีชาเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
135 63111148 นางสาวรามาวดี ทองเกียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 5 จาก 25 รายงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.50 น.



ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา  ชื่อโรงเรียน  จังหวัดโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2563

136 63111221 นายศรันย์ เรืองจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
137 63111230 นางสาวสุภาภรณ์ แสงสุพรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
138 63111354 นางสาวพัชราภรณ์ เอมกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร
139 63111361 นางสาววิสสุตา สุวรรณพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
140 63111413 นางสาวนภัสศร ศรีคุณฮาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ
141 63111460 นางสาวณัฐธิดา กองยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
142 63111616 นางสาวพัทธนันท์ แก้วหิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
143 63111679 นายฐิติพงศ์ เกียนวิวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
144 63111801 นางสาววรกานต์ ราชบัณฑิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สระบุรี
145 63111864 นางสาววริศรา พิมพ์สระเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม สระแก้ว
146 63111908 นางสาวกาญจนา ขวัญรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
147 63112046 นางสาวปรียาภรณ์ สว่างศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
148 63112054 นางสาวพิมพกานต์ บุญกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
149 63110077 นางสาวพรพิชชา ลิ้มอิ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
150 63110120 นางสาวอภิญญา เปี่ยมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
151 63110247 นางสาวทิพากร เมฆปั้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม
152 63110298 นางสาวกรรณิการ์ ติครบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
153 63110335 นางสาวมนัสนันท์ ศรีสาครสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล
154 63110368 นายกิตติพงศ์ ละออเอี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
155 63110406 นางสาวกุลณัฐ ขําพินวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม
156 63110454 นายกฤษดา รุ่งสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
157 63110477 นางสาวนพวรรณ ผลพิกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรยีนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
158 63110505 นายตรัทเศศ แย้มพลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร
159 63110522 นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์วัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปราจีนบุรี
160 63110527 นางสาวกนกณัฐ พูลสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
161 63110680 นางสาวธนพร สายคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
162 63110752 นางสาวพลอยวรินทร์ วงศา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
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163 63110774 นางสาวอรอริญ กิจถาวรวุฒิกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
164 63110792 นางสาววรัญญา แซ่ใช้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา
165 63110805 นางสาวบุญฑริกา กลิ่นอบเชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
166 63110830 นายพงศธร โพธิ์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
167 63110831 นายพันธสรณ์ บางยี่ขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
168 63110842 นางสาวอนุศยา จันทบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา
169 63110865 นางสาวพิมรดา ไกลจัตุรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
170 63110923 นางสาวอารียา โกฎหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
171 63110928 นางสาวพิมพ์พลอย สุขลิ้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
172 63111130 นางสาวจิราภรณ์ ปุราชะทํามัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนปรกแก้ววิทยา นครปฐม
173 63111143 นางสาวอิศราภรณ์ วงชารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปะคํา บุรีรัมย์
174 63111210 นายจรัส ปรือปรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนขุขนัธ์ ศรีสะเกษ
175 63111253 นายโยธิน อินทรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ พิจิตร
176 63111498 นายธรรมรัตน์ กลมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
177 63111507 นางสาวอังค์วรา สันโด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนกําแพงวิทยา สตูล
178 63111624 นางสาวลฎาภา หงษ์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ
179 63111740 นางสาววราภรณ์ ไกยสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
180 63111777 นางสาวปุณยวีร์ สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
181 63111799 นางสาวปิยฉัตร เป็นสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
182 63111877 นายวีรพงษ์ อําพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
183 63112010 นางสาวแก้วกาญจน์ ผุดผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
184 63110022 นางสาววรัญญา โคตรเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนภูเขียว ชัยภูมิ
185 63110075 นางสาวอําภา โกนจา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
186 63110078 นางสาวทิพากร สุขอากาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
187 63110716 นางสาวกาญจนาภรณ์ นามมั่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
188 63110794 นางสาวอัศรญา คงขํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
189 63110815 นางสาวชุติมา งามขํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
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190 63111589 นายโชตนาการ สาทิพจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
191 63112093 นายวัชรพล สาตศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
192 63110168 นางสาวแพรวา เจริญกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา ระนอง
193 63110345 นางสาวอาธิรัช อยู่ฉิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
194 63110573 นางสาวปรียารัตน์ ศรีแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
195 63110748 นางสาวณัฐพร เพ็ชรนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร
196 63110871 นายเสฎฐวุฒิ โนราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
197 63110936 นายอริน เกศกะงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
198 63110992 นายณัฐนันท์ กลิ่นอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
199 63111600 นางสาวชลลดา เพียรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
200 63111658 นางสาวเราะห์มานี นิมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา นราธิวาส
201 63110025 นางสาวกรรณิการ์ พะวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนราษีไศล ศรีสะเกษ
202 63110843 นายปิยนนท์ เต็งเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
203 63111372 นายไกรวิชญ์ ทองแท่ง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
204 63111499 นางสาวปัทมา ธนะฉันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
205 63111527 นางสาวอาริษา พ่อสียา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
206 63111586 นางสาวสุมิตตรา ฮาดกัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนร่องคํา กาฬสินธุ์
207 63111846 นายเฉลิมวุธ คล้ายคลึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ระยอง
208 63110306 นายเจษฎาภรณ์ ประเสริฐศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์
209 63110416 นางสาวศิริขวัญ เกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
210 63110929 นายโอ๋ กุลพรไพศาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
211 63110994 นายนวภูมิ นิติทูลเทพกลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
212 63111046 นายเกษมสันติ์ ชนะชาญชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
213 63111245 นายฐิติวุฒิ วงศา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์
214 63111678 นางสาวธิชา คุณนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี
215 63111835 นางสาวปวีณรัตน์ ดิลกดํารงรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
216 63111910 นางสาวสุวดี ชิดรัตน์ฐา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง
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217 63112086 นางสาวอิสรียา วัฒนาคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ null null
218 63110955 นางสาวพาตะวัน ชาญสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
219 63111049 นางสาวอุษณา สานุตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
220 63110046 นางสาวสุพรรัตน์ แกล้วกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
221 63110134 นางสาววราภรณ์ สว่างภพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
222 63110135 นางสาววีนัสรา ดวงสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
223 63110223 นางสาวจรินทร์ เชื้อปิติวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
224 63110326 นายพรพรหม สุนาอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
225 63110327 นางสาวอัสมา บุหงา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม
226 63110444 นางสาวสุทธิพร ยิ้มแย้มงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
227 63110582 นายปิยวัฒน์ บุญรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
228 63110609 นางสาวเมธิญา ผิวขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจนี โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
229 63110638 นางสาวรุ่งนภา ไชยโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
230 63110782 นางสาวณัฐธิดา แดงชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
231 63110810 นางสาวธัญชนก บึงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
232 63110851 นางสาวไตรรัตน์ โสรสาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
233 63110982 นางสาวธมนันท์ คงเพ็ชร มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
234 63111012 นางสาวอัครภา ประทีปฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด
235 63111013 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์ชัยงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง
236 63111101 นางสาววันชลี กะระมหันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
237 63111379 นางสาวญาณิสา แจ้งเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
238 63111530 นายฆนาการ แสวงผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
239 63111534 นายชลทิศ เชียงคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
240 63111602 นายภาณุวัฒน์ แสงเมฆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
241 63111654 นายสุเทพ แซ่จาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
242 63111744 นางสาวอนงค์นาถ ณ สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง
243 63112006 นางสาวธมลวรรณ บุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 9 จาก 25 รายงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.50 น.
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244 63112066 นางสาวสิตานัน อารีเอื้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
245 63112077 นางสาวอุษา ธรรมเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
246 63110608 นายระพีพันธ์ เกาะสมัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง
247 63110735 นางสาวฟาตีมะห์ พันธ์สะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
248 63110818 นางสาวอภัทธ์ชา เดชะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ปราจีนบุรี
249 63110837 นายธีระเดช เชิงไกรยัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
250 63111591 นางสาวกรพินธ์ ผ่องราษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
251 63112048 นางสาวพชนา ยิ้มประยูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
252 63110026 นางสาวนงลักษณ์ คําต่าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
253 63110095 นางสาวมัทนา กันยาพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
254 63110172 นายพัชรพล พันโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
255 63110219 นางสาวจุฑามณี ประมวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี
256 63110529 นายสหทัศน์ ศิริพงศ์วุฒิกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
257 63111259 นางสาวมณีรัตน์ วงค์ษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว
258 63111306 นายจิรกิตติ์ วงศ์มิตรไมตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
259 63111330 นางสาวจริยา เจริญศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
260 63111345 นางสาวฐาปนี บุญใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
261 63111363 นางสาวกุลจิรา อาษานอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
262 63111539 นางสาวสุพรรษา ระงับภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
263 63111778 นางสาวปวันรัตน์ โพธิ์เอี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
264 63112012 นายณัฐสิทธิ์ จันทะวงษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
265 63110123 นายนิคม เเซ่โค้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. อาเซียนศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
266 63111362 นางสาวพิชชาภา โกยแก้วพริ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. อาเซียนศึกษา โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
267 63110145 นางสาวหทัยรัตน์ อุดเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
268 63110349 นางสาวกาญจนานัส คุณแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม
269 63110771 นางสาวจุฑามาศ คําหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
270 63110803 นางสาวริญลดา อินทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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271 63110847 นางสาวมัสยา โกมลสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
272 63110879 นางสาวชนกสุดา ชลสาคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
273 63110880 นางสาวนรีภพ โต๊ะเนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
274 63110952 นางสาวธนัชชา เกิดช่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
275 63110987 นางสาวกชกร ศุภกิจโยธิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
276 63111033 นางสาวพรชิตา สิงห์ขร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา ระยอง
277 63111052 นางสาวศิริรัตน์ โคตะมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
278 63111088 นางสาวพนิตพร เลิศศิลปถาวรยิ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร
279 63111102 นางสาวณัฐวดี สุริวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
280 63111129 นางสาวกฤติมา วณิชทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
281 63111196 นางสาวปาลิดา อิติปิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
282 63111320 นางสาวภัชราภรณ์ ยันตะบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์
283 63111339 นางสาวนาตาชา เขื่อนมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
284 63111355 นางสาวลัดดาวัลย์ บริสุทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
285 63111914 นางสาวโสรยา บาลเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์
286 63112040 นางสาวนัฐทิวา อินทร์นอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
287 63112108 นายจตุภัทร อมรวัชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
288 63110173 นายประสิทธิ์ อาจสาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
289 63110174 นายประเสริฐ อาจสาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
290 63110829 นางสาวฮาวาตี ตะยูมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
291 63110840 นางสาววรรณพร ขําม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
292 63110971 นางสาวนันทนัช ชูโชนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
293 63111106 นางสาวสุจารีย์ สีเหลือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
294 63111302 นายพงศภัทร เจริญพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
295 63111374 นายธนวัฒน์ ใจภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
296 63111519 นายอินทศักดิ์ ทิพย์อุมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
297 63111553 นายสิทธิพงษ์ คงสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
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298 63111760 นายพุทธคุณปิติ อัคภาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
299 63111798 นางสาวธิดารัตน์ เสือขํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
300 63111983 นางสาวจารุวัลย์ ชัยฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
301 63112000 นางสาวปฐมพร ยงทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
302 63110019 นางสาวพัชรินทร์ ตรีนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
303 63110266 นางสาวพาทินนุช หาดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
304 63110283 นางสาวกาญจนา เครือสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนสังขะ สุรินทร์
305 63110753 นายณัฐวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
306 63110917 นายเบญจพจน์ รักษ์กระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
307 63111842 นายพงศธร อินทร์บํารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
308 63111959 นายศิวกร จันทร์เเต่งผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร
309 63110536 นายปวีร์รัฐ กฤศศิรเศรษฐ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
310 63110798 นางสาวจุฑาทิพย์ แพบรรยง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
311 63110813 นายศุภกิตติ์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
312 63111138 นายนิติธร ระลึกมูล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนนักบุญเปโตร นครปฐม
313 63111189 นางสาวพิชชาอร ธีระบุตร วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สระแก้ว
314 63111572 นางสาวอภิสรา สําเภา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
315 63111802 นางสาวพลอยไพลิน จันทร์เนียม วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
316 63110153 นางสาวกมลชนก บุญเข็ม วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
317 63110674 นางสาวธัญรดา บุญเมือง วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
318 63110863 นางสาวสุใบดา หวานประเสริฐ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร
319 63111104 นางสาวกิตติรัตร์ คําบ้านฝาย วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
320 63111342 นางสาวจิราภรณ์ กําหรัด วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
321 63111601 นางสาวอริศรา กลมเกลียว วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
322 63112008 นางสาวพนิดา ทองปัญญา วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
323 63120007 นายสถาพร ฉายาลักษณ์ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
324 63110770 นางสาวปณาลี วัฒนเกตุกูล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
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325 63110777 นางสาวรุ่งนภา แซ่ปั๊ง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
326 63110786 นางสาวเบญจรัตน์ จินโจ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
327 63110787 นางสาวอาณัฎฐ์ตา งามประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
328 63110862 นางสาวสุกัญญา ยวงสูงเนิน วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
329 63111003 นางสาวฐิติญา จันทร์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรยีนอรัญประเทศ สระแก้ว
330 63111495 นายนันทภพ จิโนเป็ง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่
331 63111531 นายเกียรติศักดิ์ โกวิทยะวงศ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
332 63111861 นางสาวพรรณรษา สมทรง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
333 63111918 นางสาวพัชราภรณ์ พรมวรรณ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
334 63111972 นายจิรศักดิ์ บุตรเพชร วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
335 63112017 นายธนากรณ์ กองศรี วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
336 63112069 นายวิภูษิต จันทโสภณโน วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
337 63110102 นางสาวชนิสรา คําทรัพย์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร
338 63110528 นางสาวสุวนันท์ จันบุตตา วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
339 63110828 นางสาวสุธีรา โตสุข วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
340 63111064 นางสาวจุฬาทิพย์ โพธิโรจน์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
341 63111251 นางสาวปราณปรียา แตงอุไร วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
342 63111648 นายณพล เจริญวัฒนชัยกุล วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
343 63111687 นางสาวกานดา ทรัพย์กลิ่น วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
344 63111782 นายกฤตภาส นุชเจริญ วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
345 63111900 นางสาวอรสา สุภาพ วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
346 63110563 นางสาวณภัทร พันโพธิ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
347 63110888 นางสาวศิริวรรณ บ่อเพทาย วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร
348 63111065 นางสาวพัชราภรณ์ บุญทา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
349 63111195 นายธนวรรธน์ ภรูิชัยอธินันท์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
350 63111220 นายกฤตเมธ หรูสุวรรณกุล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
351 63111386 นายบุญญฤทธิ์ บรรณทอง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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352 63111415 นายสุทธิเกียรติ บุญนาค วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
353 63111823 นางสาวอรวรรณ ใจตรง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร
354 63111838 นายจิรายุ สุขสอาด วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
355 63111850 นายจิรภัทร อมรมรกต วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
356 63111893 นางสาวภานุมาศ จิตมั่น วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรงุเทพมหานคร
357 63110029 นางสาวธัญยธรณ์ ทนันไชย วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนแม่จริม น่าน
358 63110296 นางสาวธัญมน เปาจีน วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
359 63110676 นางสาวปิยรินทร์ ปวงเตชะ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางกรวย นนทบุรี
360 63110707 นางสาวพรรณพสา เชี่ยวชาญ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร
361 63110713 นางสาววิภาวนี แก้วกูล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
362 63110766 นายอัครเดช วิทยาพานิชนันท์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
363 63110775 นางสาวกมลทิพย์ พิมทอง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนสังขะ สุรินทร์
364 63110841 นายธนัท อันนานนท์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
365 63110864 นางสาวเกวลิน สุภาพ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
366 63111007 นางสาวนันทพร ชูทรัพย์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
367 63111080 นางสาวปรัชญา โคตะวงษ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
368 63111185 นางสาวกุลสิริ โชติชัย วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
369 63111193 นางสาวจิรดา หอกคํา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
370 63111199 นางสาวรุ่งทิวา เทียบแก้ว วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
371 63111272 นางสาวบัณฑิตา หาญจริง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
372 63111312 นางสาวปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
373 63111366 นางสาวอัจฉราพร ทองมะหา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
374 63111529 นางสาวพลอยมณี ถ่อแก้ว วิทยาการจดัการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
375 63111608 นางสาวลลิตา เอี่ยมสําอางค์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
376 63111653 นายณัฐนนท์ ยินเยื้อน วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
377 63111707 นางสาวสุพัชฌา พิษณุแสง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
378 63111825 นางสาวณัฐชา เพ็งบุญมา วิทยาการจดัการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
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379 63111858 นายภานุพงษ์ ชมภู วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
380 63111937 นางสาวธรรมพร ยังปฐม วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
381 63111971 นางสาวสุรางคณา สุทธิพันธ์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
382 63111973 นายวิศวะ ตรีวิเศษ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
383 63110287 นางสาวรินรดา นวลสอาด วิทยาการจัดการ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
384 63110722 นางสาวศิริกานต์ บัวใหญ่ วิทยาการจัดการ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง สมุทรปราการ
385 63110136 นายมงคล สังข์ทอง วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
386 63110584 นางสาวสายทิพย์ วัชโรทัย วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
387 63110947 นางสาวนวภรณ์ ศรีพยัคฆ์ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
388 63111203 นางสาวอารยา แม้นญาติ วิทยาการจดัการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
389 63111350 นางสาวศศิประภา น้ําหวาน วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
390 63111424 นายวิชยา บุญค้ํา วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
391 63111575 นางสาวอัญตรียาพัทธ์ สามเรือน วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
392 63111735 นายทันนการ พยารัตน์ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
393 63111888 นางสาวณิชาภัทร ยังคงวิรัชพร วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
394 63111907 นายธนากร ทิมจําลอง วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม
395 63111919 นางสาวฑิตฐิตา ดาขันธ์ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
396 63111938 นายธนวัฒน์ อมรินทร์ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
397 63112088 นางสาวสุพัตรา สอนเกตุ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
398 63110783 นางสาววริษา น้อยแสง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
399 63111116 นางสาวธัญสิริ ชุติมากรณ์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
400 63111285 นายอภิสิทธิ์ เอื้อธรรวิทยา วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
401 63111758 นางสาวชลธิชา เอมังกุระ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
402 63112045 นางสาวปนัดดา อินทรชิตร วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี
403 63110162 นายธนโชติ กองทุ่งมน วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
404 63110741 นางสาวธนัชพิชชา ยิ่งยืน วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
405 63110750 นายชวน มีศรี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
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406 63110878 นางสาวศศินา ดาศรี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
407 63110968 นายไชยเชษฐ์ เขาแก้ว วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร
408 63111182 นางสาวอริสษา พงษ์เพชร วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
409 63111248 นางสาวพรรณราย เผ่ากิติ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
410 63111273 นางสาวพีรวีย์ ทองผุด วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
411 63111387 นายธนากร ทองอยู่ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
412 63111425 นายธนโชติ ฉิ่งจัตุรัส วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
413 63111435 นางสาวปิยธิดา ศรีสว่าง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
414 63111440 นางสาวปริญญา มาลัยทอง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
415 63111486 นางสาวพักตร์วิภา กิ่งเกษ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
416 63111537 นายธนพล วีรวรรณ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
417 63111546 นางสาวลลิตา โสภา วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร
418 63111590 นางสาวกุลภัคณา ฉิมมณี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี
419 63111665 นายพงศกร หงษ์กลัด วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
420 63111682 นางสาวอรพรรณ จันบํารุง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
421 63111759 นางสาวสิริวิมล ปราบมนตรี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
422 63111793 นายณัฐพงศ์ ท่าทองมา วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
423 63111891 นางสาวธนธรณ์ ฐานประทีป วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
424 63111915 นางสาวชุติกาญจน์ นิธินาถภัคพงศ์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
425 63111932 นางสาวเบญจภรณ์ นาคะ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
426 63111953 นางสาวแพรวา ปานวรนุช วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
427 63112124 นางสาวฉัตรกมล แก้วใสย์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
428 63110747 นางสาววิจิตรา ปินตายอด วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
429 63111271 นางสาวกรวรรณ หล้าบ้านโพน วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
430 63111449 นายอมรวิชช์ สุกใส วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
431 63111469 นายพิศาล วรรณสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
432 63111481 นายทักษะพล เดชทวีวัฒน์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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433 63110291 นางสาวพรไพลิน ด้วงสูงเนิน วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
434 63110508 นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
435 63111318 นางสาวณิชา รัตนปัญญา วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบุรี
436 63111794 นายธนพัต ธนศักดิ์รุ่งโรจน์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
437 63111859 นางสาวศศิการณ์ สีตาลแก้ว วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
438 63111936 นายจักรพงษ์ หอมสะอาด วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
439 63112079 นายวีระพล ผายแสง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนระหานวิทยา กําแพงเพชร
440 63112122 นางสาวจิราภรณ์ วันลักษณ์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
441 63110896 นางสาวชนกนภัส ทิพย์กรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
442 63111074 นางสาวศรีสุดา อุดร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก
443 63111172 นางสาวยุภาพร แซ่ฉั่ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
444 63111175 นายปุณยวีร์ ศรีวิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สกลนคร
445 63111233 นางสาวพรศิริ รังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
446 63111254 นางสาวประภัสสร แถมวัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
447 63111294 นางสาวรัชนาท ฉิมรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
448 63111426 นายศราวุฒิ พรายพรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
449 63111456 นายธุวชิต โสดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
450 63111926 นางสาวอารยา บุญโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
451 63112060 นางสาวภาวิณี พิมพารัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
452 63112114 นายศุภชัย เพ็งจางค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
453 63110569 นางสาวจิตติมา ภูคาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
454 63111211 นางสาวภัชราภรณ์ แสงจันทร์นวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
455 63110603 นายนวพล มานะชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี
456 63111047 นางสาววาสนา จงเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร
457 63111266 นางสาวศิริญยา สุริยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี
458 63111284 นายธีรพงษ์ สวนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
459 63111582 นางสาวสหฤทัย ศรีบูรณพิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
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460 63111597 นางสาวสุดารัตน์ สระสิทธิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สระบุรี
461 63111626 นางสาวสุกัญญา สิทธิเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี
462 63111718 นางสาวอานีซะห์ กีละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะลา
463 63111776 นายสถาพร เกตุมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
464 63110048 นางสาวภัทรพร พึ่งกลั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
465 63110280 นางสาวกุสุมาภรณ์ วิเศษสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
466 63110507 นางสาวศศิธร ปุริโสชโย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
467 63110855 นางสาวกรกมล พุ่มประดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
468 63111308 นางสาววิลัยภรณ์ ขําปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรยีนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
469 63112096 นางสาวสาวิตรี หาญนาแซง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เคมี โรงเรียนบ้านหันวิทยา ชัยภูมิ
470 63111255 นางสาวสุดารัตน์ แผ้วตัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. จุลชีววิทยา โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตราด
471 63110852 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ธิวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. ชีววิทยา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
472 63111296 นางสาวชนิศร มณีโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. ชีววิทยา โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
473 63111680 นางสาวธัญสุดา นิราราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. ชีววิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
474 63110332 นางสาวทักษอร ศรีเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
475 63111528 นางสาวจิราพัชร พุ่มสติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สกลนคร
476 63110081 นายอัฐกร เพลิงเทียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร
477 63110165 นายจักรกฤษณ์ พิมพ์พา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
478 63110594 นางสาวอริสรา ตรีวิทยาธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
479 63110760 นายธีรพงศ์ แก้วเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี
480 63110870 นายภมูิภัทร์ ศรีเจริญชัยสิทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
481 63110890 นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยวิโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตราด
482 63111048 นางสาวชาลิสา ไพศาลศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
483 63111127 นางสาวภควดี จูเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
484 63111479 นายวัชรินทร์ ขําประสาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
485 63111515 นายภาณุวัตร จุฑานันทิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
486 63111523 นายณัฐวุฒิ เบิกบาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี
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487 63111606 นายนวพล ศักดิ์เกษมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
488 63112021 นายชาคริต ไชยต้นเทือก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
489 63111126 นางสาวทักษพร พิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตาก
490 63111496 นางสาวศิรินภา ไชยเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม หนองคาย
491 63111975 นางสาวอติมา เจริญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา
492 63110912 นายวาทิต แตงนวลจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย
493 63110398 นายศุภชัย ลายหยก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
494 63111072 นางสาวกฤติกา ภิรมยาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
495 63111518 นายวัชรพงษ์ สีหปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
496 63110264 นางสาวปรินทร พึ่งกุศล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
497 63110868 นายสมทรัพย์ ชอบทําพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชยีงใหม่
498 63111618 นายอภิวิชญ์ สมไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
499 63111620 นายนาธาน ซิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
500 63111933 นายภัคพงษ์ จุลทะศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
501 63110010 นายณัฐนันท์ ชาวลําปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม สระแก้ว
502 63110651 นางสาวธัญญารัตน์ มนต์คาถา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
503 63111133 นางสาวศุภวรรณ เวชกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี
504 63111909 นางสาวกัลย์สุดา เกาะเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนยางชุมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
505 63110064 นายชนาธิป พุทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
506 63110069 นางสาวพิชญา บุญสร้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
507 63110096 นางสาวศรัณย์พร ธีระพัชรรังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ สมุทรปราการ
508 63110158 นายธนายุต วงศ์มาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ระยอง
509 63110272 นายธนวัฒน์ มูลศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
510 63110286 นางสาววิไลลักษณ์ กุลศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
511 63110710 นายศรัณย์ เอมจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
512 63111117 นางสาวธัญญาภรณ์ โสชรา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนตาพระยา สระแก้ว
513 63111249 นางสาวเกษร แสนสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
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514 63111300 นางสาววริศรา ชาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
515 63111310 นายปณิธาน สุทนัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
516 63111790 นางสาวกรรณิกา สิงห์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
517 63110140 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" พระนครศรีอยุธยา
518 63110445 นางสาวสุพิชญา บุญประคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง
519 63111180 นายธนพล ประสิทธิ์รัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
520 63111262 นายสุทัศน์ ทองใบใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
521 63120004 นายกรัณย์กรณ์ ประพฤทธิ์ภิญโญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
522 63110229 นางสาวอรพิม ทองเจิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. เคมี โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
523 63111651 นางสาวสุพิชญา ข้อยี่แซ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. เคมี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
524 63110623 นางสาวอารีพร เนียมประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ชีววิทยา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
525 63111229 นางสาวจารุวรรณ กุมกาญจนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ชีววิทยา โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
526 63110146 นางสาวสิริภรณ์ โต๊ะสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ฟิสิกส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร
527 63111625 นางสาวณัฐณิชา คอนเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ฟิสิกส์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
528 63110200 นางสาวอโนชา พลับทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
529 63110538 นางสาวลดาภรณ์ บุญเรือง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
530 63110712 นายจิรวัฒน์ จรเอ้กา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
531 63110812 นางสาวพัฒน์นรี แซ่ตัน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี
532 63111244 นายปุณยวัจน์ นุกูลวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
533 63111396 นายวีรภัทร เกียรติระบือไกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
534 63111630 นางสาวพนิดา ทิทา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
535 63111840 นางสาวภิญญาพัชญ์ เธียรธราสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
536 63110909 นางสาวธนานันท์ รุ่งสี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
537 63111146 นายจุรินทร์ ทราจารวัตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
538 63110322 นางสาวชุติกาญจน์ เรือจันทึก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
539 63110357 นายจิรายุส บุตรสันต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
540 63110438 นายนครินทร์ ลือปัญญา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ
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541 63110758 นางสาวศรมณีย์ เกิดมีวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
542 63110957 นางสาวศศิประภา สัญญาวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง
543 63110993 นางสาวอัญชลี รุ่งเรือง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
544 63111280 นายสุรศักดิ์ เเซ่ภู่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจดัการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา ชุมพร
545 63111452 นางสาววิภาพร ไกรประสิทธิ์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
546 63111578 นางสาวจิระ โสภณานุกูล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
547 63111611 นางสาวพันวิไล สีธูป วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
548 63111753 นายบงกชเพชร นวลเพ็ชร วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร
549 63111763 นางสาวสุพัชชา ทรงพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
550 63111921 นางสาวอภิชญา เผ่าพันธ์แปลก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
551 63111940 นางสาววันวิสา หล่าบุตรศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
552 63111981 นางสาวสุจิตตรา แก้วอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา
553 63110132 นายพีระพัฒน์ คําภู วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
554 63111260 นายอนาวิล โรจน์ฤทัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
555 63111261 นายณัฐกิตติ์ พวงบุปผา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
556 63111588 นายวรินทร สียัน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
557 63111675 นายปริพัฒน์ กําเนิดแจ้ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนธนาคารออมสิน(ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์
558 63110683 นายศรัณยู ทุมเกิด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
559 63110914 นางสาวธนัญญา เพียรหัด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
560 63111113 นางสาวพิมวิรัตน์ จันทร์นิเวศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนองครักษ์ นครนายก
561 63111473 นางสาวอภิญญา มีชัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
562 63111784 นายศักดิธัช ทองเมือง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
563 63110385 นายทวีรัตน์ ธนจรูญรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
564 63110578 นางสาวสุจิตตรา ชาติวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
565 63110759 นางสาวศุภรัตน์ ประพัทธาคิณี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
566 63110948 นายธวัชชัย แซ่โง้ว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
567 63111070 นางสาวณัชชา จารุยาวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
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568 63111079 นางสาวปวีณา มูลราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
569 63111268 นางสาวณัฐยา เหล่าบุญมี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
570 63111584 นายพศวีย์ ก้านเหลือง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
571 63111830 นางสาวพิมพ์มณี ศรีบุญเรือง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
572 63111898 นางสาวถนิมพร ย่ํารุ่ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อ่างทอง
573 63111925 นางสาวสุทธิญา ฮุยจง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
574 63110017 นางสาวปัทมาสน์ ศรีสุข วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
575 63110076 นางสาวสุภัสสรา สกุลบัณฑิตย์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
576 63110094 นายนันทวุฒิ สุขขํา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
577 63110099 นายศิวณัฐ ฝอยสุวรรณ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
578 63110109 นายพลอธิป พฤกษวานิช วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
579 63110122 นางสาวภัสสร พึ่งผล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
580 63110127 นายจิณณวัตร คันศร วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กําแพงเพชร
581 63110167 นายณัฐวุฒิ ทองใบ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
582 63110213 นายอภิภู ลิ้มทอง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
583 63110217 นายวชิราปกรณ์ คงสีดา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนราชดําริ กรุงเทพมหานคร
584 63110231 นายภาณุวัฒน์ สุขดี วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนราชดําริ กรุงเทพมหานคร
585 63110285 นางสาวชนินาถ หมื่นสนิท วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง
586 63110455 นางสาวพัชราภา หลีกพาล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
587 63110457 นายสิรวิชญ์ เกตุแก้ว วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
588 63110535 นางสาวอัญมณี จันทรินทร์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
589 63110655 นายรัฐโชติ ขําพิทักษ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
590 63110689 นางสาวธิดารัตน์ มีฤกษ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
591 63110754 นางสาวรอยพิมพ์ ศรีชะตา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
592 63110768 นายณธัชศักดิ์ ตันกุระ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
593 63110785 นายประกายพฤกษ์ ใหญ่วงค์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
594 63110920 นายพงศ์พลิน คงพันธระ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สงขลา
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595 63110932 นายกฤชบงกช ธุระวงค์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
596 63110956 นายยะยา ลาเตะ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
597 63110964 นายภัทรพงศ์ ฟุ้งสายชล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
598 63110990 นายรัฐภูมิ มูลสิน วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
599 63111028 นายศักดิ์นรินทร์ น้อยเจริญ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
600 63111089 นางสาวปณิตา นาคน้อย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
601 63111228 นายโสตถิพันธ์ ราชกิจจา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
602 63111237 นางสาวปัทมาวดี นิลผาย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
603 63111333 นางสาวเนตรทราย สู่บุญ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
604 63111420 นายนิวัติ ชื่นชมน้อย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนปรกแก้ววิทยา นครปฐม
605 63111430 นายสุมิตร สาทสุทธิ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
606 63111464 นายนนทวัฒน์ วิสัย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
607 63111504 นายจิรวัฒน์ แย้มกลิ่น วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
608 63111517 นายเกริกเกียรติ อินทร์เสนา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนวัดสิงห์ ชัยนาท
609 63111541 นายภัทรพล พวงโสภา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
610 63111550 นายสราวุฒิ คชเชนทร์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
611 63111558 นายอัศวิน สมัครเขตรกิจ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
612 63111593 นายนวดล อัตสาร วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
613 63111632 นายกัมปนาท พรผล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา
614 63111643 นางสาวจุฑาทิพย์ ช่วยพัทลุง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่
615 63111644 นายคีตนันท์ คุ้มมงคล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ่างทอง
616 63111703 นายณัฐนันท์ อินโต วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
617 63111721 นายไนยชน สอนเคน วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น
618 63111797 นางสาวพรรณวษา โนนตาเถร วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น
619 63111817 นายคเณศวร วงษ์เหมือน วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
620 63111824 นางสาวนิภาภรณ์ วงศ์อะคะ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม
621 63111862 นางสาวอารีรัตน์ ดิษฐ์ประสพ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
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622 63111922 นายพีรศักดิ์ พิมพสุทธิ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
623 63111934 นายฑิฆัมพร บุญพิคํา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
624 63111946 นางสาวสุธัญญา ศรีโสภณ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
625 63110388 นายภูมี เปล่งผึ่ง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
626 63110711 นายมณฑล เจนนภาภัณฑ์กิจ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
627 63110757 นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญพะงุ้น วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
628 63110995 นายวรายุทธ จงกลกลาง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
629 63111027 นายชญานนท์ ศรีอนันต์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนพัทลุง พัทลุง
630 63111094 นางสาวธนัชญา บุญมาก วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี
631 63111100 นางสาวณัฏฐณิชา ทรัพย์สังข์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
632 63111135 นางสาวศศิวิมล สังข์กล่ํา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร
633 63111136 นางสาวฐิติมา กฤษฎาสกุลการ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร
634 63111137 นางสาวมณฑาทิพย์ จรรภูยา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร
635 63111156 นายกิตติยา บัวผลิ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
636 63111171 นายอิศรา อุดมสุข วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กําแพงเพชร
637 63111303 นายบัญญตัิ พึ่งพเดช วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
638 63111457 นางสาวรัญชิดา ทองอ่อน วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
639 63111641 นายกรัญพงศ์ ไทยสงเคราะห์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
640 63111657 นางสาวอารียา ศรีชู วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่
641 63111819 นางสาววิภาสิริ รัศมียงั วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
642 63111924 นายจิรายุส ทรัพย์อยู่ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
643 63112013 นางสาวประภัสสร สายพิมพ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
644 63110211 นายศิริพงษ์ ทองอินทร วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
645 63110340 นายคุณาวุธ มะเเพน วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
646 63110692 นายพีรพงศ์ วิริยะ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
647 63110693 นายดุริยะ เที่ยงมา วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
648 63110696 นายก้องษฎากร ฝอยทอง วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
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รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2563

649 63110795 นายชาญชัย เหลี่ยววงค์ภูธร วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
650 63110873 นายธนวัฒน์ วงษ์กลัด วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี
651 63110908 นายอานันท์ อินทรสุนทร วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร
652 63110951 นายดนุสรณ์ อึ้งกล้า วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
653 63111031 นางสาวนงนภัส ทองธุกิจ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช
654 63111034 นายสุรเกียรติ จันทร์คล้าย วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
655 63111037 นางสาวพิพัฒน์ ทิพย์อาสน์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
656 63111038 นายนภัทรพนธ์ คงมี วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
657 63111058 นายณภัทร ชัยปกรณ์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
658 63111108 นายวีระวัฒน์ จํารูญสาย วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
659 63111360 นายยศธร กันจินะ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
660 63111587 นายพีรพัฒน์ ชั้นกลาง วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
661 63111659 นายยุทธนา หลักคําศรี วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
662 63111765 นายชาคริต เวียงวงษ์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี
663 63111789 นายสุทธิพงศ์ พรมกลาง วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร
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