
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
รอบท่ี 2 โควตา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

          
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)  ได้ดำเนินการส่งข้อมูลผู้ยืนยันสิทธ์ิ รอบท่ี 2 โควตา  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรายช่ือ           
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา น้ัน 

 บัดน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ ยืนยันสิท ธ์ิ                
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี             
ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี   

 ทั้งน้ีให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังน้ี (ข้อที่  1 – 4 ไม่ต้อง
เดินทางมามหาวิทยาลัย) 

๑)  บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่ เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู เข้าสู่
ระบบ/สมัครเรียน หลังจากน้ันให้เลือกแก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว เลือกเมนูรายงานตัว
ออนไลน์  และพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน               
(สามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลผู้รายงานตัวออนไลน์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

๒)  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน - 17 พฤษภาคม 
2563 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า จะได้รับ เป็นเครดิต            
ลดค่าลงทะเบียนเรียน 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าพัฒนา
สาขาวิชา) ในภาคเรียนถัดไป  (ภาคเรียนที่ 2/2563)  

๓)  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลงัจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)          
ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp    

๔)  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th             
เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ 3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล  

๕)  ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน        
2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ และสำเนา
วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน และลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่ง
หลักฐานในภายหลัง 

    

   ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 



ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา  ชื่อโรงเรียน  จังหวัดโรงเรียน
1 63210523 นางสาวเบญจพร พละทรัพย์ ครุศาสตร์ ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
2 63210001 นางสาวจิณณา นกเนื่อง ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
3 63210073 นางสาวเนตรนภา การะครัว ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
4 63210102 นางสาวธัญรินทร์ ตันสุขเติม ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
5 63210112 นางสาวพิยดา กุดหินนอก ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
6 63210198 นายธีระพล โชติราษี ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
7 63210237 นางสาวนิชา ปิดตาระโพธิ์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
8 63210260 นางสาวสุวณี รัตนะทองมา ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา ชุมพร
9 63210280 นางสาวอทิพติญา สีแสด ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
10 63210302 นางสาวโสรยา มาบุญธรรม ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
11 63210459 นางสาวภัทราภรณ์ เศียรอุ่น ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
12 63210464 นางสาวสวรินทร์ นราคม ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
13 63210471 นางสาววรรณษา เงี่ยงไข่น้ํา ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
14 63210492 นางสาวจิราพร คชสิงห์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
15 63210495 นางสาวสิตรา ผลวัฒน์ ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
16 63210026 นางสาวสุนันทา ชํานาญฤทธิ์ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
17 63210099 นางสาวปพิชญา แจ่มใส ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
18 63210111 นางสาวปองกานต์ ใจยะหมู ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
19 63210115 นางสาวภาวิณี บงสันเทียะ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
20 63210186 นางสาวปัญญาพร น้ําทิพย์ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
21 63210234 นางสาวจริณทร ยามจีน ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี
22 63210429 นางสาวปริญญา บุตรสีน้อย ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
23 63210465 นางสาวเบญจพร ศรีโพธิ์งาม ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
24 63210469 นายวิกรณ์ ว่องวรรณพงษ์ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
25 63210557 นางสาวอารียา หอมพระยา ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
26 63210658 นางสาวอภัสรา สุทธิชาติ ครุศาสตร์ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช
27 63210227 นางสาวนัฐฌา ศิริเจริญ ครุศาสตร์ ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจําปีการศึกษา 2563

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 1 จาก 15 รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.50 น.



ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา  ชื่อโรงเรียน  จังหวัดโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจําปีการศึกษา 2563

28 63210321 นางสาวนพร ศรีลาดเลา ครุศาสตร์ ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 63210114 นางสาวจิตติมา ธรรมประเสริฐ ครุศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
30 63210060 นางสาวกชพรรณ อดิสัย ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง สมุทรปราการ
31 63210067 นางสาวชนาภา แซ่เหลี่ยม ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
32 63210222 นางสาวธนภรณ์ บัวสุวรรณ ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
33 63210281 นางสาวธัญมน เทิงสูงเนิน ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
34 63210388 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ ศรีทอง ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
35 63210398 นางสาวชนนิกานต์ ฉุดกลาง ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี
36 63220038 นายอะห์หมัด ทิศา ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ตราด
37 63220042 นางสาวสันนิภา อนุกูล ครุศาสตร์ ค.บ. ศิลปศึกษา โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
38 63220036 นายวัฒนพล อินทรสิริ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนองครักษ์ นครนายก
39 63220039 นายคมชาญ คําแหง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
40 63220043 นายอิศรากร บัวบรรจง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
41 63220045 นายนพดล ขันอาษา ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
42 63220049 นายทองคํา สินสาศิษย์ ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
43 63220059 นายวัชรพงศ์ โพธิ์กาญจนกุล ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
44 63220061 นายปิยะชาติ อนันต์สถิตย์สิน ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
45 63220062 นางสาวเนตรนภา วิชาธรรม ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร
46 63220065 นางสาวพิมพิรา ชาดา ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
47 63220082 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขขี ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
48 63220085 นายศิวกร กุลโพนเมือง ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร
49 63220091 นายณัฐพนต์ ช้อนพิมาย ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
50 63210134 นายสุวพิชชา แสนสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
51 63210574 นางสาวเกล็ดตะวัน ไพรพนม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
52 63210589 นางสาวกมลทิพย์ ไชยวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลําภู
53 63210655 นางสาวปนัดดา แก้วพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
54 63220055 นางสาวปิยะพร บํารุงตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา โรงเรยีนมวกเหล็กวิทยา สระบุรี
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55 63220092 นางสาวกาญจนา แก้วมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
56 63210012 นางสาวเพ็ญประภา สมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
57 63210024 นางสาวพรจิรา ฉายยางโทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
58 63210032 นางสาวพรนภา คํานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
59 63210034 นางสาววัลลภา กลิ่นสุบรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
60 63210079 นางสาวชญานี จิตงามพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
61 63210146 นางสาวนันทิชา แก้วเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
62 63210162 นางสาวชัญญานุช โป๊ฟ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
63 63210218 นายรินทร์ ภุมรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
64 63210272 นายอมร สีเคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
65 63210297 นางสาวตุ๊กตา ไวยะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
66 63210342 นายนิติพล คําภาละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
67 63210346 นางสาวปิยะธิดา อุบลอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
68 63210350 นางสาวทิพธัญญา กันเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
69 63210379 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฉิมเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
70 63210387 นายไรวินทร์ ชูติสินธุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
71 63210399 นางสาวเมทิณี วงค์ประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
72 63210407 นางสาวฝนทิพย์ ข้างแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง
73 63210409 นายพงศกร เพ็ชรกาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง
74 63210416 นางสาวสุพรรณี โสตธิสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
75 63210423 นางสาวชนาธินาถ สุทธิชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
76 63210439 นางสาวปวันรัตน์ บุญล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
77 63210466 นางสาวอุทุมพร มณีแฮด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
78 63210517 นางสาวปภิญญา แก้วรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
79 63210520 นางสาวพรชิตา พรมกสิกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
80 63210549 นายรัชชานนท์ ตรงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
81 63210562 นางสาวปรีดาพร ชาญพลกรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา นครราชสีมา
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82 63210651 นางสาวภัณฑิรา ภูมิเรศสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
83 63210660 นางสาวปวันรัตน์ แก้วจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร
84 63210009 นางสาวลดา คงกระเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
85 63210019 นางสาวลษา คงกระเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
86 63210527 นายศศิน สุมาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
87 63210559 นายกิตติพจน์ เรืองรองสุรังค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
88 63210588 นางสาวสุวรรณี ลิเครือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม
89 63230023 นางสาวปุณยาพร บุญยังทองอินทรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
90 63230026 นางสาวนุชศรา เพื่อประดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี
91 63210193 นางสาววริศรา อินทร์อุ่นโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
92 63220006 นายจงสห แขกเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหาดใหญ่ สงขลา
93 63220046 นายสุธิราช สีชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร
94 63220067 นางสาวชลธิชา วิชาราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
95 63220072 นายพรชัย สิงห์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ. นาฏยศิลป์ Guangxi City College -
96 63210002 นายณัฐวุฒิ อัครอภิมหาโชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
97 63210117 นายพีระพันธ์ พันภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
98 63210121 นางสาววรนุช ทองมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ
99 63210124 นางสาวพิชาพร ในเวียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
100 63210151 นายกษิด์เดช แตงจุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรงุเทพมหานคร
101 63210190 นายบุญอนันท์ แจ่มคล้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
102 63210201 นายสุชานนท์ คนบํารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
103 63210230 นายเสกสรร ทวีบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
104 63210349 นายอติเทพ พงษ์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม
105 63210385 นางสาวโชติรส สว่างภพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ กรุงเทพมหานคร
106 63210404 นางสาววริศรา ศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร
107 63210433 นายอภิสิทธิ์ ประจงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
108 63210533 นายธนัช เกิดจังหวัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
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109 63210536 นายธเนศ บุญโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
110 63210571 นางสาวสุชานันท์ แก้วอบเชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
111 63210587 นางสาวอนุทัย สมพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปราการ
112 63210590 นางสาวขนิษฐา ขุนเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช
113 63210640 นายพงศธร บุญสร้าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
114 63210043 นางสาวปาริชาติ จันทรศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
115 63210084 นางสาวสุภัสสร พิณเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
116 63210096 นางสาวพันธ์ทิวา เพ็ญจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
117 63210133 นางสาวปาลิตา สุวรรณพุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
118 63210247 นายอนุรักษ์ พรมราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
119 63210274 นางสาวศิริเนตร บวชชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
120 63210454 นางสาวชนิสรา สีกะชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
121 63210490 นางสาวบัวชมพู วงษ์คําจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
122 63210657 นางสาวกนกกร สุภาพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
123 63210059 นางสาวธิดารัตน์ พลเยี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สระแก้ว
124 63210351 นายพลพล นามวงศ์ลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
125 63210418 นางสาวศศิธร ปริวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลําภู
126 63210620 นางสาววิมลสิริ มณีเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
127 63210040 นางสาวณัฐวดี แก้ววิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
128 63210092 นางสาวณัฐฐินันท์ ไชยบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
129 63210216 นางสาวชุติกาญจน์ แสนมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สมุทรสาคร
130 63210273 นางสาวอรชร ชาติพหล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
131 63210282 นางสาวอารีย์ อินนาราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
132 63210363 นางสาวอินธิรา ชํานาญวาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ สุพรรณบุรี
133 63210364 นางสาวเสาวลักษณ์ หมื่นมะโรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ สุพรรณบุรี
134 63210372 นายนที หงษ์โม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
135 63210376 นางสาวปณิสา สุขนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
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136 63210389 นายตุลาการ แก้วเอี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนผู้ใหญ่วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
137 63210413 นายณัฐพล เจียมอนุกูลกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา ระยอง
138 63210496 นายปิยพัทธ์ จันทร์เพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
139 63210532 นายวงศ์สว่าง เรืองเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม นนทบุรี
140 63210624 นายเมธิส นิรุตติธาดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
141 63210642 นางสาวมณีรัตน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
142 63210008 นางสาวนุชวรา หอยสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
143 63210049 นางสาวอริสา ผาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี
144 63210077 นางสาวนวรจน์ วงษ์ศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
145 63210087 นางสาวพรนภา เกตเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" ราชบุรี
146 63210091 นางสาวเรือนขวัญ ทองสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
147 63210215 นางสาวพิชชา พูลเพิ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
148 63210291 นางสาวพัชรีพร ดวงใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
149 63210314 นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
150 63210315 นางสาวอัยรดา สุขใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
151 63210380 นางสาววิไลวรรณ เจริญฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
152 63210402 นางสาวลักขณา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์
153 63210424 นางสาวศศินา กลมกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
154 63210450 นางสาวณัฐมน ตรีวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
155 63210461 นางสาวกังสดาล ไชยโชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
156 63210491 นางสาวรัชติญาพร โพธิสํานัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
157 63210649 นางสาวต้นข้าว มีบุญมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
158 63210083 นางสาวนลินนิภา เสือขํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
159 63210156 นายดุลยวัต ช่องกิ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
160 63210187 นายชัชพล เถื่อนอาราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
161 63210360 นายธนสิษฐ์ มาลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนอินทร์บุรี สิงห์บุรี
162 63210443 นายณัฐวัฒน์ วงค์กลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 6 จาก 15 รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.50 น.
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163 63210446 นางสาวดวงกมล แดงสกล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร
164 63210463 นางสาวธัญย์ชนก พุ่มเกษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
165 63210513 นางสาวภรภัทร ชงโค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
166 63210519 นายธนากร หัตถวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
167 63210579 นายภูวนาถ บุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
168 63230017 นายประเสริฐ จันทร์ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
169 63210330 นายสุรพัศ เตชะพิชญภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
170 63210435 นายชยุต เทียนสุน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
171 63210632 นางสาวกาญจนา ทรัพยประภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
172 63220095 นายจิรายุ รัตนประทีป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
173 63210080 นางสาวนริศรา อุดมเลิศไพศาล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
174 63210306 นางสาวสถิดาภรณ์ ดุลยวัฒนา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
175 63210359 นางสาวศศลักษณ์ ติณวัฒนานนท์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย กรุงเทพมหานคร
176 63210003 นางสาวมณิภา ปัญญาหล้า วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
177 63210030 นางสาวรุจิรา น้อยปลา วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
178 63210031 นางสาวแพรพลอย จันทรงกุล วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
179 63210068 นางสาวนพรัตน์ กะถิน วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
180 63210174 นางสาวตะวันทิพย์ เอี่ยมวุฒิ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
181 63210256 นางสาวชลิตา พิกุลหอม วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
182 63210304 นางสาวกชกร ชาวไร่เงิน วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
183 63210313 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองสกุล วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง
184 63210339 นางสาววนิดา ชูดอกไม้ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สุโขทัย
185 63210344 นางสาวเขมิกา โรจน์ธํารงค์ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
186 63210445 นางสาวกนกอร วิเชียรปัญญา วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
187 63210475 นางสาวศิริลักษณ์ เทียนศิวารัตน์ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
188 63210479 นางสาวศุภรัตน์ นินทะลาด วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
189 63210514 นางสาวณัฐกานต์ เนตรวิเชียร วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 7 จาก 15 รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.50 น.
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190 63210568 นางสาวนัฐกานต์ ก้อนเเก้ว วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี Baise Qifu Senior High School -
191 63210572 นางสาวพิยดา ใจซื่อ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
192 63210581 นางสาวปิยรัตน์ ไชยศิลป์ วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
193 63210635 นางสาวฐิตา กุรุปต้า วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
194 63220103 นางสาวลลิลทิพย์ ภู่แก้ว วิทยาการจัดการ บช.บ. การบัญชี โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
195 63210021 นางสาวนัฐสิกร ฤกษ์ใหม่ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
196 63210023 นางสาวสุนิษา พุทธิมิตร วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
197 63210065 นางสาวสุวนันท์ ลือกิจนา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
198 63210094 นายณัฐวุฒิ มณีสาย วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
199 63210095 นายอัครพล ล้อชัยมงคล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบรุี กรุงเทพมหานคร
200 63210120 นางสาวสุพัฒตรา ทิพย์เนตร วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
201 63210179 นางสาวปาลิดา จิรวัธน์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
202 63210240 นางสาววานิตา โนวิง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
203 63210347 นางสาวอัจฉราวรรณ พิมตะวงค์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
204 63210437 นางสาวเบญจมาศ ฟ้าคะนอง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
205 63210476 นางสาวอารดา สาลีกงชัย วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด null null
206 63210529 นายศุภโชค พลอยช่าง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
207 63210566 นางสาวนันทิชา สุทธวงค์ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา
208 63210595 นายนันทวัฒน์ มีแวว วิทยาการจัดการ บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
209 63210078 นางสาวสิริมา ประจันบาล วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
210 63210081 นายพีรพัฒน์ ออมสิน วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
211 63210384 นายธนพล อมรกีรติ วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
212 63210448 นายนทีธร ประจิตร วิทยาการจัดการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา
213 63210213 นายณัฐการ อิ่มอุระ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
214 63210390 นายกุลเศรษฐ วาดวารี วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
215 63210511 นายอภิวัฒน์ พรพัฒนามงคล วิทยาการจัดการ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
216 63210035 นายธนโชติ บุญยยุติ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 8 จาก 15 รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.50 น.
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217 63210046 นายวรากร พันเห่ง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
218 63210110 นางสาวเมธาวี เหมวรรณ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
219 63210130 นางสาวสุภัทรา เหล่าศรี วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
220 63210229 นางสาวจิดาภา เจิมขุนทด วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สระแก้ว
221 63210311 นางสาวเบญญาภา อินนอก วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
222 63210397 นางสาววริศรา แจ่มดวง วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
223 63210477 นางสาววรรดี คุณธานี วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
224 63210494 นางสาวธนพร ศรีนิยม วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
225 63210550 นางสาวชุติสรา หงษ์ยิ้ม วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนปิยะบุตร์ ลพบุรี
226 63210648 นายกีรติ อุ่นศิริ วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี
227 63220001 นางสาวขวัญนภา ประมาถา วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
228 63230020 นายสุทธิพงษ์ ควาซี โอที วิทยาการจัดการ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
229 63210052 นางสาวอาริศา ไวยานภานนท์ วิทยาการจัดการ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
230 63210070 นางสาวจิริยา แรงทอง วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
231 63210105 นางสาวณัฐธิดา เตี๊ยะเหม็ง วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
232 63210278 นายธชา สุขใส วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
233 63210355 นางสาววรัญญา จันทร์ผ่อง วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
234 63210365 นายสุรเดช อุทรณ์ วิทยาการจัดการ ศศ.บ. การท่องเที่ยว โรงเรยีนอินทร์บุรี สิงห์บุรี
235 63210028 นางสาวกาญจนี ประคีตะวาทิน วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
236 63230003 นางสาวจุฬาจิภา เนินสุวรรณ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
237 63210139 นายปกรณ์จักร์ นิธิปภาวรินท์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
238 63210241 นางสาวณัชชา สันต์ธนะวาณิช วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
239 63210248 นางสาวณัฐณิชา ขาวประดิษฐ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
240 63210283 นายธนกฤต นาสมชัย วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
241 63210290 นายนักรบ ล้อมเวียง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรยีนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
242 63210310 นางสาวพัชริดา ขึ้นกันกง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
243 63210329 นายภาธร กิ่งพะโยม วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
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244 63210427 นายธนกฤต สิราริยกุล วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
245 63210442 นายภานุวัฒน์ วิเศษถวัลย์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
246 63210573 นายชยธร แก้วพิลา วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม) กรุงเทพมหานคร
247 63210585 นางสาวเขมจิรา ทองสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
248 63210591 นางสาวนุชวนาถ ช่างสุพรรณ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
249 63210599 นางสาวไอรดา ค้ําวิลัย วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
250 63210610 นางสาวกัญญาภรณ์ บุญสอาด วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
251 63210665 นางสาววณิสตา สุนทรเดชะ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรงุเทพมหานคร
252 63230027 นายนัฐวุฒิ ใจดี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
253 63210042 นางสาวเพชรลดา เข่งค้า วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา
254 63210271 นางสาวธัญพร แซ่อึ๊ง วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
255 63210288 นายกฤษดา เทพสงเคราะห์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
256 63210338 นางสาวชลนิภา สุริทัย วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนพระบางวิทยา นครสวรรค์
257 63210543 นางสาวเยาวเรศ ทองยะ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร
258 63230019 นางสาวสหรัตน์ กลางแก้วกิจ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
259 63230022 นางสาวพรสุภัค สุทธสิงห์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
260 63210005 นางสาวเพชรลดา พลับน้อย วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
261 63210147 นายศิริศักดิ์ ดวงจันทร์ วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง
262 63210249 นางสาวบุษบา สมภักดี วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
263 63210381 นายพีรกานต์ ทั่งทอง วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
264 63210425 นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอด็
265 63210580 นางสาวชลธิชา ศรีจันทร์แจ่ม วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
266 63210617 นายกานต์ธนกรณ์ คล้ายสงคราม วิทยาการจัดการ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
267 63210224 นางสาวพรรษา อิ่มแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พท.บ. การแพทย์แผนไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
268 63210253 นางสาวลักษิกา นกแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พท.บ. การแพทย์แผนไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
269 63210335 นางสาวชนากานต์ ทองขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พท.บ. การแพทย์แผนไทย โรงเรยีนตาพระยา สระแก้ว
270 63210515 นางสาวดาลียา สะอะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พท.บ. การแพทย์แผนไทย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
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271 63210125 นายชินวัตร นาถมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลําภู
272 63210132 นางสาวพัชรนันท์ นาอุดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร
273 63210206 นายณัฐชนน แม่นปืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
274 63210373 นางสาวกุลธิดา คล้ายวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
275 63210378 นางสาวรัตติยาภรณ์ ผิวสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด
276 63210616 นางสาวตัสณีม หะยีฮาแว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
277 63210044 นางสาวศศินา มีทองใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
278 63210275 นายธนาวิน จุลมุสิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี
279 63210323 นางสาวน้ําทิพย์ บุญยิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี
280 63210505 นางสาวรุ่งทิวา แจ่มศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
281 63210565 นางสาวศศิวิมล พวงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนตะโหมด พัทลุง
282 63220066 นายรติพงษ์ น้ําคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
283 63210048 นางสาวกัลยกร วงศ์สุวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
284 63210109 นางสาวเกศกนก วงค์กลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
285 63210126 นางสาวนิตยา คําอ่อนสา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
286 63210161 นางสาวรัศมี ปาทาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
287 63210504 นางสาวศศินนท์ ค้าขาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
288 63210336 นายทศพร ทองเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
289 63210217 นางสาวอังควิภา เปรมโยธิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. จุลชีววิทยา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
290 63240003 นายศิสกะ โตแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. จุลชีววิทยา โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
291 63240002 นางสาวกมลรัตน์ ปรางค์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. ชีววิทยา โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
292 63210063 นางสาวมณฑิตา หัตถะการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง
293 63210051 นายวันเฉลิม บํารุงนางาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
294 63210113 นายสิรดนัย ศรลือชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
295 63210294 นายเจตวีร์ สุวรรณสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สระบุรี
296 63210405 นายศักร์สฤษฎิ์ สมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
297 63210414 นางสาวปัณณพร ดิษฐวัต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี
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298 63210436 นายพิษณุ จันทะนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี
299 63230001 นายพงศกร คอยตะคุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
300 63210455 นางสาวชลดา แสงนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. ฟิสิกส์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
301 63210210 นายบูรณิชย์ ศิริวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
302 63210652 นายพันกร บุเมิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
303 63240001 นายภูวเดช โอภาสธัญวุฒิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
304 63210013 นางสาวภิราวรรณ บุทฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
305 63210036 นางสาวฐิติวรดา สดสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
306 63210037 นางสาววิทนัน ประจง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
307 63210158 นายวิชญ์พล รัตนเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
308 63210211 นางสาวรุ่งนภา ทองประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
309 63210225 นายธนพล แขวงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
310 63210391 นางสาวปณิธิ ชแูสงศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
311 63210406 นางสาวกาญจน์กมล พลจรัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่
312 63210411 นางสาวอาทิชา กาญจนรุ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร
313 63210420 นายสุรกฤษณ์ ธนากาญจโนภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
314 63210482 นางสาวปรียานุช เมืองน้ําเที่ยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
315 63210535 นางสาวโยธิกามาศ รัฐนันท์ธนกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช
316 63210633 นางสาวชินันพร สังขอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
317 63210643 นางสาวณัฐพร ท่อนแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
318 63210668 นายสมฤทธิ์ สีหาทับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
319 63210426 นายนรบดี พาลีรัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
320 63210483 นางสาวปนัสยา ทุ่งคาใน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
321 63210322 นางสาวนภัสวรรณ วงษ์ถม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ชีววิทยา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
322 63210357 นางสาวปวีณา พวงมะลิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ชวีวิทยา โรงเรียนหินกองวิทยาคม สระบุรี
323 63210393 นายอดิศักดิ์ เพชรขวัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. ฟิสิกส์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
324 63210004 นางสาวพนิดา ตราสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้าที่ 12 จาก 15 รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.50 น.



ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา  ชื่อโรงเรียน  จังหวัดโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจําปีการศึกษา 2563

325 63210039 นายธนพงศ์ ตั้งกันตยากุล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
326 63210064 นายณัฐชนน จันทร์เดช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง สมุทรปราการ
327 63210093 นายอภิรเดช สราวุธจิรพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
328 63210098 นายณัธพล มหิพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
329 63210138 นายธนดล มาลี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
330 63210142 นายธนากร พลายอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
331 63210173 นางสาวชนันดา เอี่ยมปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
332 63210177 นายพิชัยยุทธ มาตละออ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
333 63210182 นางสาวจิดาภา จ้อยสําเภา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง สมุทรปราการ
334 63210334 นายกิตติกวิน แก้วกําพร้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร
335 63210353 นางสาวศิริลักษณ์ สีคล้อย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
336 63210470 นางสาวปวีณ์นุช หาญวิชัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
337 63210525 นายชนะพงษ์ ภายภิภพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
338 63210662 นายคาวี ขันท์เดช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
339 63210570 นายธงชัย พุ่มมาลี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
340 63210148 นางสาวกรวลัย สุขบรรเทิง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
341 63210154 นายกรรชัย กาลปักษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชุมพร ชุมพร
342 63210296 นายนวพรรษ สมุทรสิน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร
343 63210506 นายนิธิกร กลัดพิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร
344 63210556 นายปิยพงษ์ พรกิตติเจริญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
345 63210646 นายธนศาสตร์ พรหมหมอเฒ่า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช
346 63210656 นายอิฐวัฒน์ หลักคํา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร
347 63230013 นายวรันธร เชื้อชื่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
348 63230014 นางสาวรุ่งกานต์ หลอมทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
349 63210647 นายบดินทร์ ศรีกิมแก้ว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
350 63210233 นายกนก วัฒนจินดา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
351 63230002 นายพงศธร คอยตะคุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
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352 63210027 นายเป็นไทย มากพยุง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
353 63210192 นายณัฐวุฒิ วันเกษม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
354 63210207 นายนันธกร อุปวนะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
355 63210308 นางสาวกุลนันท์ เทศสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
356 63210415 นางสาวพิมพ์มาดา นุชผดุง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี
357 63210452 นางสาวขนิษฐา อะทาโส วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
358 63210602 นางสาวปวีร์รตา พิชญะศักดินนท์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร
359 63210626 นางสาวโชติกา ศรีดํารงค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
360 63210645 นางสาวนภาพร จารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
361 63230024 นางสาวศริลักษณ์ ตรีภิญโญยศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร
362 63210061 นายพิทยา จําปาทอง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนหันคาพิทยาคม ชัยนาท
363 63210071 นายคณัสนนท์ เกิดเขียว วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
364 63210086 นางสาวเพชรหทัย ชนูดหอม วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
365 63210106 นายนเรศ หวลกระสินธุ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
366 63210152 นางสาวอธิชา ศรีอ่องซอ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
367 63210159 นายสุธีรินทร์ จันทร์กระจ่าง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี
368 63210307 นายพีรณัฐ เปลี่ยนไธสง วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
369 63210401 นางสาวจิรัชญา แก้วดํา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
370 63210551 นายภูมิพัฒน์ สุปรานนท์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
371 63210569 นายพรหมเทพ คล้ายสนิท วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
372 63210601 นายอภิรักษ์ หงษาคํา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ
373 63210621 นางสาวธัญพร วนาดร วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี
374 63210650 นายวรวิทย์ คําบ้านฝาย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
375 63220002 นายเอกชัย แสงอรุณ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
376 63220003 นายธีธัช กังวานวัฒนกุล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
377 63220014 นางสาวธัญวรัตม์ จ้อยจิตต์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
378 63220053 นายอัษฎาวุธ ท้วมเสงี่ยม วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
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379 63220071 นางสาวญาณิศา คําพรม วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
380 63220073 นายกฤติเดช จารุพันธ์ วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
381 63220078 นายศิลป์ศรุต ดําเนียม วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
382 63220087 นายเรืองฤทธิ์ จิตต์อํานวย วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนโยธินบํารุง นครศรีธรรมราช
383 63220088 นายณฐกร จันลา วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
384 63220094 นายฉัตรพล กังวล วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
385 63210337 นายพงศธร ก้อนแหวน วิทยาลัยการดนตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา นครปฐม
386 63210045 นายสุรเชษฐ์ อินจันทร์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
387 63210069 นายธีรโชติ นวลศิริ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเหนือคลอง กระบี่
388 63210107 นายธันวา ปัญญา วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
389 63210128 นายจิตเสน จันทมาลี วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
390 63210239 นายภาคิน เพ็ชรโมรา วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
391 63210251 นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
392 63210316 นายณัฐพงศ์ รอดโต วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
393 63210457 นายธีระพล พูลสวัสดิ์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
394 63210625 นายธิวาส อาจหาญ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง
395 63220019 นายปฏิพล คงเงิน วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
396 63220026 นายชาญธาดา ศักดีเมือง วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
397 63220033 นายณัฐกิตติ์ ยะภักดี วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
398 63220047 นางสาวณิชาภัทร รักษ์วงศ์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
399 63220050 นายเมธี วงสามาตย์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
400 63220068 นายสหรัฐ ฉิมะสังคนันท์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
401 63220077 นายจิรพัฒน์ เตชะนันท์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
402 63220080 นายภานุพงศ์ แซ่ลิ้ม วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
403 63220086 นายธัชพงศ์พัชร์ กฤดิพรรธน์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
404 63220106 นายธัมมานุ สมบูรณ์ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
405 63210089 นางสาวนวพรรณ จั่นฮวบ วิทยาลัยการดนตรี ดศ.บ. ดนตรีไทย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
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