
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์  
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกต)ิ และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (พิเศษ) 

เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (SU-TCAS)  

----------------------- 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
รอบที่ 1 (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2562  ไปแล้วนั้น   

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (พิเศษ)  
จเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

ทั้งนี้ โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (พิเศษ) ไม่มีการ
สอบสัมภาษณ์ จึงขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ดังกล่าว รอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 28 มกราคม 2562 และยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภายในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 
ต่อไป 
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ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000067  น.ส. ศศิธร สิงบญุ

2 N1000209  น.ส. สุภาวรรณ มาสวา่ง

3 N1000248  นาย ภานุพงศ์ คงกัลป์

4 N1000263  นาย วษิณุ บญุตะวนั

5 N1000270  นาย พฤษภา หล่อเงิน

6 N1000276  น.ส. เพญ็แข ทวิากร

7 N1000291  น.ส. พรธดิา เส้นทอง

8 N1000297  น.ส. นันทริกา ต้ังจิตรัตน์

9 N1000378  น.ส. ปาณิศา วงษส์วรรค์

10 N1000442  นาย สิรภพ โกวทิยานนท์

11 N1000481  น.ส. ภสัสร สายบตุร

12 N1000501  น.ส. กัลย์สุดา เปล่ียนข า

13 N1000534  น.ส. อภชิญา มะลาวนั

14 N1000559  น.ส. วไิลลักษณ์ คมคาย

15 N1000627  นาย กัญญามณี เทพย์ทอง

16 N1000628  น.ส. นิชนันท์ กล่ินกล่ัน

17 N1000765  น.ส. กวนิทพิย์ ทมิบญุ

18 N1000866  น.ส. กชกร เกตุพยัคฆ์

19 N1000886  น.ส. ปณุฑริกา แตงโสภา

20 N1000907  น.ส. ณิชารีย์ ตีระสุชัย

21 N1000908  น.ส. สรัลนุช สาเลิศ

22 N1001126  นาย ธนกร คงช่วย

23 N1001197  นาย วรรณวฒัน์ ปวณีาภรณ์

24 N1001375  น.ส. วนัชพร กวนิเลิศวฒันา

25 N1001495  น.ส. ศรสวรรค์ อ่อนวกิิจ

26 N1001561  น.ส. กชมนปภานัน ทองมณี

27 N1001714  นาย อาริฟ ดือราแม

28 N1001779  น.ส. อริสรา ทองหล่อ

29 N1001786  น.ส. พชิชาภา ดาราสิชฌน์

30 N1002132  น.ส. รัชนีกร อัมวรรณ

31 N1002237  น.ส. ธญัยธรณ์ แสงเสนา

32 N1002601  น.ส. ร่มฉัตร บวับาน

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาปิโตรเคมแีละวัสดพุอลิเมอร์



2

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาปิโตรเคมแีละวัสดพุอลิเมอร์

33 N1002828  น.ส. อภชิญา ยั่งยืน

34 N1003320  นาย กฤษณุพงษ์ เทยีนขจรศรี

35 N1003658  น.ส. แก้วไพลิน พฒันพรพงศ์

36 N1003726  นาย ฤทธภิทัร อ าพนัแสง

37 N1003728  น.ส. อุษณีญาภรณ์ เงินถาวร

38 N1004360  นาย พงศ์รภสั สิทธพิฒัน์ภกัดี

39 N1004365  นาย สิทธกิร บวัทอง

40 N1004415  นาย พงศ์รวชิ สิทธพิฒัน์ภกัดี

41 N1005129  น.ส. สุดหทยั ทองปรอน

42 N1005524  นาย สรวชิญ์ บญุชัย

43 N1005672  นาย วงศธร กุลหงษ์

44 N1005869  น.ส. วรัญญา ทองหล่อ

45 N1006093  น.ส. มัลลิกา นากทอง

46 N1006387  นาย พฒันศักด์ิ ผาเหลา



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000308  น.ส. พฒันวดี สรโยธนิ

2 N1000326  นาย นพกร ธาดาเศวร์

3 N1000777  นาย ณภทัร ชะฎาทอง

4 N1001842  นาย ชิษณุวรรณรัตน์ โชติวรรธกวณิช

5 N1002758  น.ส. ปาริชาติ เปรมศักด์ิ

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ
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ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000222  น.ส. เดือนเพญ็ เลพล

2 N1000261  น.ส. อวสัดา เทศสมบรูณ์

3 N1000269  น.ส. บญุฑริก การะเวก

4 N1000293  น.ส. สุภาพร ภชูมยัน

5 N1000294  น.ส. สุวจันี จ าปา

6 N1000303  น.ส. พมิพท์อง จิรวฒันะไพศาล

7 N1000386  น.ส. สุพรรษา แซ่อึ้ง

8 N1000391  น.ส. กุลธดิา สิงหซ์อม

9 N1000929  นาย ชานน ถนนแก้ว

10 N1000958  น.ส. วรรณศิริ แซ่เบ๊

11 N1000987  นาย วศิรุต เอี่ยมศักด์ิ

12 N1001244  น.ส. นริศรา โปราณานนท์

13 N1001281  น.ส. วริศรา หนองกุ่ม

14 N1001828  น.ส. พมิพล์ภสั เอี่ยมองค์

15 N1001829  น.ส. สุขถญา เปี่ยมคล้า

16 N1001922  น.ส. ปทัมพร ปิ่นสากล

17 N1002443  น.ส. รชยา จันทวงศ์

18 N1003616  น.ส. จิดาภา จารุเพง็

19 N1003618  นาย ธรีะชัย ข ากล่ า

20 N1003661  น.ส. นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธคุิณ

21 N1003829  นาย ศุภโชค กลับสติ

22 N1005462  น.ส. อัญชสา ละวา้

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000104  นาย วศิรุต ชูจิตต์

2 N1000189  นาย วรีภทัร พุ่มกุมาร

3 N1000225  นาย ธรีะชัย เจริญสุขวมิล

4 N1000313  นาย สหกิจ ภคูงน ้า

5 N1000420  น.ส. ศิริลักษณ์ คงธรรม

6 N1000532  น.ส. ปจุพร ทองหาญ

7 N1000676  นาย หสัวรรษ ขุนเที่ยงธรรม

8 N1000778  น.ส. สวชิญา ขุมทรัพย์

9 N1000803  น.ส. ศศิกาญจน์ แก้วกระจ่าง

10 N1000879  นาย ภาวติ กุลเกษมปรีชา

11 N1000916  นาย ณัฐดนัย วงศ์แสงศักด์ิ

12 N1001052  น.ส. อภญิญา สิทธสิินทรัพย์

13 N1001053  นาย วริิยะ ปลาทอง

14 N1001081  น.ส. อภชิญา เภกิโสภณ

15 N1001102  นาย มนู ชุนฟง้

16 N1001104  นาย วรีภทัร หลวงชัย

17 N1001481  นาย พงศภคั เมาลีทอง

18 N1001791  นาย กิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์

19 N1001804  น.ส. อริสรา สิทธสิินทรัพย์

20 N1001970  น.ส. วชิุเนตร กล่ินขวญั

21 N1002023  น.ส. กมลวรรณ ยินดี

22 N1002339  นาย ชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ

23 N1002497  น.ส. วชิุกร ทบัเอี่ยม

24 N1002567  น.ส. พนิดา บอ่ทรัพย์

25 N1002772  น.ส. วราภรณ์ สุวารีย์

26 N1002785  น.ส. มธรุส จีรติวรา

27 N1002822  น.ส. ฑิฆัมพร เรืองจุ้ย

28 N1002875  น.ส. กุลภสัสร์ ทองแท้

29 N1002980  นาย กิติพร ยิ มสดใส

30 N1003525  น.ส. กิตติมา รักวฒันศิริกุล

31 N1003653  นาย อนันดา เลิศอ้านวยอนันต์

32 N1003958  น.ส. ปวรวรรณ อินทร์ทอง

33 N1003963  น.ส. พรพมิล กสิกรรม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

34 N1003967  น.ส. ณัฐสุดา โภคสมบติั

35 N1004099  นาย ยศวริศ ทองสุข

36 N1004116  น.ส. สุกัญญา จันทกาญจน์

37 N1004236  นาย ภาศกรณ์ ทานทราย

38 N1004263  นาย ศุภวชิญ์ ประคองยศ

39 N1004373  น.ส. รดา ตรีทา

40 N1004384  น.ส. ภคัจิรา พฤกษากร

41 N1004451  นาย ถมทอง อาษารัฐ

42 N1004535  น.ส. ปทัมา จิตรรักมั่น

43 N1004645  นาย ธนภทัร บษุบงศ์

44 N1004829  นาย จิรายุส อิ่มมาก

45 N1005268  น.ส. เจนนิสา เรืองศรี

46 N1005470  น.ส. สาธนิี ระย้าย้อย

47 N1005978  นาย ชนินทร ทดัสวน

48 N1006015  นาย สุทธกิาญจน์ ง่วนกิม

49 N1006065  น.ส. สรัญญา บญุช่วย

50 N1006233  น.ส. พชิชาภรณ์ โฆษติเกษม

51 N1006250  นาย อนุกุล แสงฉาย

52 N1006367  นาย ธรีพงศ์ บนัลือกุลวณิชย์

53 N1006413  นาย ภรีู กอหมั่นศิลป์

54 N1006673  นาย นฤพนธ์ มาลัย

55 N1006802  น.ส. กฤติกา แสวงภาค

56 N1007013  นาย พรีะพล ซุ่ยหรัิญ

57 N1007117  น.ส. ศศิญาภรณ์ สืบสังข์



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000117  น.ส. ปรียาพร พรมครอบ

2 N1000306  นาย เขมทตั ศรีสุจริตพานิช

3 N1000699  นาย รัชชานนท์ เรียบร้อย

4 N1000711  นาย ยศตการณ์ ผิวพมิพดี์

5 N1001237  นาย สิทธพิงษ์ ศรีนวล

6 N1003302  นาย ณัฐการณ์ เชาวฉ์ลาด

7 N1003657  น.ส. จุฑามาศ ส่ังสอนอาตม์

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000051  นาย ธชัภมูิ เจษฎาภริู

2 N1000162  น.ส. สิรภทัร ปญัญาทอง

3 N1000165  นาย ณัฎฐ์ สระเพิ่มพลู

4 N1000277  น.ส. เพญ็นภา เจริญดี

5 N1000393  นาย ราเชนทร์ นัยเนตร

6 N1000428  นาย เกษมสันต์ วงษสุ์วรรณ

7 N1000502  น.ส. กุลพธิาน์ ภศูรี

8 N1000515  น.ส. เกศสุดา บา้นเกาะสมุทร

9 N1000558  น.ส. วริศรา จีนสุ่น

10 N1000624  นาย ณัฐนันท์ ลีเกษม

11 N1000813  นาย สุรศักด์ิ บญุมณี

12 N1000934  นาย พลวตั กาญจนภญิโญยิ่ง

13 N1000957  น.ส. รัตนมน สถิรวฒันานนท์

14 N1000967  นาย ฐิติวฒัน์ ฉิมพลี

15 N1001005  น.ส. เกวลิน ทรัพย์เอนก

16 N1001010  นาย ปญุญกานต์ วรานนทว์นิช

17 N1001044  นาย ภชูิต สุขสมกิจ

18 N1001105  น.ส. บญุญิสา แนบเนียน

19 N1001161  น.ส. ปยิะธดิา พลวนั

20 N1001264  นาย ชวนิ ตรีสุกล

21 N1001632  นาย ณจวนพงษ์ เพช็รธนชา

22 N1001838  น.ส. ภคัจิรา วภิากูล

23 N1001850  นาย ธรีะภทัร อินทร์ตา

24 N1001944  นาย อติวชิญ์ อินทะชุบ

25 N1001992  นาย วรพล ทองแขวนอู่

26 N1002012  นาย อัครวนิท์ งาเนียม

27 N1002055  นาย ไพศาล ซีประเสริฐ

28 N1002162  นาย ธรีดนย์ จันทร์หอม

29 N1002390  น.ส. ชลธชิา สีหเดชวรีะ

30 N1002733  นาย วชิยุตม์ เฮ้ียนชาศรี

31 N1002911  นาย กวงฮัน ฉี

32 N1003258  น.ส. นภสร ฉิมเกตุ

33 N1003309  นาย ทรงเกียรติ กล่ินนิ่มนวล

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์



2

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

34 N1003470  นาย วงศธร สิงหแ์สงภณัฑ์

35 N1003660  น.ส. ณัฐสินี สกุลกิตติมศักด์ิ

36 N1004151  น.ส. วสุวดี คงเดช

37 N1004399  นาย ธรีวตัน์ สุวลักษณ์

38 N1004400  นาย ภรภทัร ฤทธจิันทร์

39 N1004401  น.ส. ณัฐสุดา สกุลกิตติมศักด์ิ

40 N1005156  น.ส. กนกพร ลิปกิรลือชา

41 N1005912  นาย ภคัพล พามา



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000132  น.ส. อธชิา สิงหนาท

2 N1000402  นาย ธนพล วภิอูริยนันท์

3 N1000537  น.ส. ธญัชนก จั่นเพช็ร

4 N1000829  น.ส. กนกวรรณ เอี่ยมหนู

5 N1001058  น.ส. ปญัญาพร ประกอบชาติ

6 N1001127  น.ส. บณัฑิตา สอนสะอาด

7 N1001442  น.ส. อรวรรณ สีหาพนัธ์

8 N1001562  น.ส. พมิพกานต์ มหาโภไคย

9 N1001839  น.ส. พชัรพร เนียมใหม่

10 N1002554  น.ส. ชนิภา บญุมาชาติ

11 N1003515  น.ส. สุมิตตา อยู่สถิตย์

12 N1003673  นาย ศุภวชิญ์ ทองแพง

13 N1003841  น.ส. สรัญญา เข็มกลัด

14 N1004666  น.ส. นฤนาถ เลิศจินดาวงศ์

15 N1005559  น.ส. วงศ์รวี กุณวงศ์

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสตกิส์



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000086  น.ส. นภสันันท์ สิริวรีภทัรกุล

2 N1001902  น.ส. สิริวรินทร์ บญุอ่อน

3 N1002266  น.ส. มุทติา ศรีบรรเทา

4 N1002394  น.ส. ปยิธดิา ล้ีสกุลรักษ์

5 N1002681  น.ส. อิศราวรรณ กุลเจริญพงศ์

6 N1003241  น.ส. ภทัรวดี ภรีูวลิาส

7 N1003447  นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองอินทร์

8 N1003866  นาย วรเชษฎฐ์ รัตน์เกษมศักด์ิ

9 N1004790  น.ส. ปลิตา รังศรี

10 N1007106  น.ส. ภทัรวดี สร้อยเนินทอง

11 N1007156  น.ส. อัญชิสา คชเสนีย์

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดแุละนาโนเทคโนโลยี



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000023  น.ส. ณัฐธดิา พลูสวสัด์ิ

2 N1001584  น.ส. เรวดี มะลิถอด

3 N1002085  น.ส. พชัราภรณ์ ลักษณะเบี้ย

4 N1002687  น.ส. ธญัวรัตน์ ด านิล

5 N1005162  น.ส. ปภาวรินทร์ สุขคุ้ม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมกะบวนการชวีภาพ



1

ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 N1000145  น.ส. ชลิตา ประเสริฐศักด์ิ

2 N1000398  น.ส. สุนันทา คงสิทธิรั์ตนกุล

3 N1000514  นาย ธารา ทองคงหาญ

4 N1000542  น.ส. พชิานันท์ ภู่ทอง

5 N1000817  น.ส. กิตติยา ตันเจริญ

6 N1001205  น.ส. ศศิธร โสภา

7 N1001400  นาย พรีณัฐ จ้อยรักษา

8 N1001798  นาย ณัฐพงศ์ พลับแจ้ง

9 N1002173  น.ส. พมิพล์ภสั วงษค์งค า

10 N1002256  นาย วรีภทัร มานิล

11 N1002279  น.ส. ดวงตา จันทร์อ่อน

12 N1002446  น.ส. วรณภรณ์ นาสา

13 N1002654  น.ส. ณัฏฐณิชา เปล่งเสริมทรัพย์

14 N1003724  น.ส. ไอรดา และอรุณ

15 N1004025  น.ส. อิสรารัตน์ วจิิตรรัตน์

16 N1004053  น.ส. ศรัณย์พร ค าบรรเทงิ

17 N1004059  น.ส. พรศิริ เชิงสมอ

18 N1004449  น.ส. ภสัสรณ์ บญุยะพงษส์า

19 N1004627  น.ส. ณัฐกาญจน์ เพง่ผล

20 N1004677  น.ส. ชญาดา พึ่งนุสนธิ์

21 N1004740  น.ส. ณัฐวดี บญุฟองมณี

22 N1004871  น.ส. ปริูดา นวลละออง

23 N1004872  น.ส. ณัฐฐิญา ปพฒัน์เตชานนท์

24 N1005246  นาย ศุภณัฏฐ์ โชคเฉลิมวงศ์

25 N1005352  นาย วชัรสิทธิ์ วงศาพนูทรัพย์

26 N1005427  น.ส. พรลภสั แสงพนัธ์

27 N1006229  น.ส. พรีดา พลูทรัพย์

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม



ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

1 N1000653 นางสาว ชายวี เนตรพกุกณะ

2 N1001075 นาย ไชยวุฒิ แฝงเพช็ร

3 N1001177 นางสาว ศุภากร แสงทอง

4 N1003015 นางสาว ปิยาภรณ์ ทิพยอาสน์

5 N1003169 นาย วรวัส ตะกอ้ง

6 N1004772 นางสาว กนกลดา อารีวนิช

7 N1005972 นางสาว ณัฐณิชา หนูออ่น

8 N1007092 นาย ณัฐชนน พกุพดั

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (พิเศษ) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

1



ล ำดับ เลขสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล

1 N1000191  นาย ธีรภัทร ภัทรศิริกลุ

2 N1001025  นาย ศรัณยู สุวรรณประเสริฐ

3 N1001657  นาย อภิสิทธิ์ ทับยาง

4 N1002430  นาย ชลสิทธิ์ ขนัทอง

5 N1002961  น.ส. คริษฐา เรืองศริยานนท์

6 N1004029  นาย พิสิฏฐ์ สายสอาด

7 N1004085  น.ส. ศิริรัตน์ วงศ์กอ่

8 N1004233  น.ส. วรัญญา อปุละ

9 N1004421  น.ส. สุกญัญา สิมมาหลวง

10 N1005073  น.ส. สุกญัญา โพธิ์ศรี

11 N1005076  นาย กติตินันท์ สุขสม

12 N1005313  นาย วิชญ์นนท์ โอมี

โครงกำรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (พิเศษ) สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล

1



ล าดับ เลขสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ

1 N1000896  น.ส. กรรณนิการ์ พูนสวัสด์ิ

2 N1001175  นาย วชริ จวีพงษ์

3 N1002219  น.ส. สิตางศ์ุ ศรีทองอนิทร์

4 N1002317  น.ส. ณัฐนรี พลอยเจริญ

5 N1002927  น.ส. อญัชษิฐา สุทธิสา

6 N1003041  น.ส. ชชัญาภา เจยาคมน์

7 N1004014  น.ส. วิมลสิริ กลุไพจติร์

8 N1004873  น.ส. ฉฏัฐทิพ หมืน่ชนะมา

9 N1006412  น.ส. ธารภิรมย์ โลนุช

โครงการค่ายอจัฉริยภาพวิศวศิลปากร (พิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

1



1

ล ำดับ เลขสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล

1 N1000039  นาย วงศกร สังขซ้์อน

2 N1000108  นาย สุวิจกัขณ์ สร้อยทอง

3 N1000309  น.ส. ระพีพรรณ ชยัวิวัฒนานุกลู

4 N1000357  นาย พงศกร บุญญานุวัตร

5 N1000510  น.ส. อนุนดา พรมนิวาส

6 N1000517  น.ส. แพรวตา เนียมเพ็ชร์

7 N1000629  นาย กฤษณะ ฐานะวัฒนา

8 N1000633  น.ส. กฤตพร บูรพันธ์

9 N1000655  น.ส. คีตวัน ส้มพูล

10 N1000730  น.ส. สุธินี สวาทดี

11 N1000771  นาย สุรชยั เฉดิฉายวงศ์

12 N1000890  น.ส. พรพิมล บุญมี

13 N1000912  น.ส. กนกวรรณ แกว้ปลอด

14 N1000945  นาย ธนากร ค้วนเครือ

15 N1001153  น.ส. กวินธิดา หาญศิลป์พงศ์

16 N1001189  นาย สิริชยั เกดิบัว

17 N1001206  น.ส. ภัคชนก แกว้สายทอง

18 N1001210  นาย ภูริพัฒน์ ยางงาม

19 N1001247  นาย สุธีร์ โหง้วสกลุ

20 N1001315  น.ส. ธนวรรณ ทิพยคู์นอก

21 N1001469  นาย อลงกต ทับทอง

22 N1001616  นาย อธิพงษ์ ศรีเจริญจริะ

23 N1001627  นาย วรพรรษ เหลียวพัฒนพงศ์

24 N1001742  น.ส. นภารินทร์ เดชทิศ

25 N1001749  น.ส. มาลิตา ค ายอด

26 N1001840  น.ส. เอริกา เกตุอทุัย

27 N1002069  นาย อภิวิชญ์ บริบูรณ์นพคุณ

28 N1002176  นาย ภาคภูมิ ธีรางกรู

29 N1002667  น.ส. พิทยารัตน์ ไชยเลิศ

30 N1003103  น.ส. ริศรา โพธิ์ทอง

31 N1003106  น.ส. ลักษมี พระแท่น

32 N1003347  น.ส. ปาณิสรา วิจารณ์

โครงกำรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (พิเศษ) สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

1



2

ล ำดับ เลขสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล

โครงกำรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (พิเศษ) สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

33 N1003505  นาย ปรีดี ศรีรัตน์

34 N1003538  นาย หรรษธร จ าปาศักด์ิ

35 N1003742  น.ส. ภัทรินทร์ โลหะนวกลุ

36 N1003798  นาย เจตนิพัทธ์ พงษ์รักษา

37 N1003804  น.ส. นพรัตน์ นุตตะรังค์

38 N1003849  นาย ฐิติ แป้นสุวรร์

39 N1003878  นาย ชยากร ธีรธร

40 N1003894  น.ส. อติกานต์ สกลุทิฆัมพร

41 N1004147  น.ส. ณัฐธิดา พุม่พวง

42 N1004453  นาย สรวิชญ์ จริะวิบูลยเ์วช

43 N1004607  น.ส. ธัสสนัยน์ มาหา

44 N1004961  นาย ธนาธิป เง่ือนจนัทอง

45 N1005492  นาย สุทธี นามเจริญ

46 N1006587  น.ส. วนัชพร ผลเกดิ

2



ล ำดับ เลขสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล

1 N1000087 น.ส. ภทรพรรณ หนนูรัุกษ์

2 N1000257 น.ส. จิดาภา บวังาม

3 N1000636 น.ส. สุนสิา อาจหาญ

4 N1003417 น.ส. ชนญัชิดา ตรีพารา

5 N1004162 น.ส. ชนญัชิดา รชตะพันธ์

6 N1004202 น.ส. ปาลิตา จอกทองค า

7 N1005591 นาย สตวัฒน์ คิมหะจันทร์

โครงกำรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (พิเศษ) สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม

1
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