
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกต)ิ และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) 

เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (SU-TCAS)  

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

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
รอบที่ 1 (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563  ไปแล้วนั้น   

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
(โครงการพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

ทั้งนี้ โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
(โครงการพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ จึงขอให้ผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว รอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใน วันที่ 30 มกราคม 2563 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ 
http://student.mytcas.com ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ต่อไป 



ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000076 นาย ชยากร พัฒนากุล มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

2 63000153 นาย ธนตฤณ มีชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

3 63000186 นางสาว ชนิภรณ์ พันสนิท ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

4 63000477 นางสาว กรกนก เหิมหาญ สุรวิทยาคาร สุรินทร์

5 63000661 นางสาว สวรส สินพรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 63000757 นางสาว อัสรีณา พูลสุขโข ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 63001040 นางสาว ประสิตา หม่ืนวิเศษ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

8 63001041 นางสาว ธมนวรรณ กล่ินเกษร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

9 63001100 นางสาว เมย์ เวท รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

10 63001149 นางสาว พัชริดา พิบูลย์คณารักษ์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

11 63001270 นางสาว คณิตา สง่าศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

12 63001642 นาย ณภัทร์ โปษชยานันท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม

13 63001733 นาย รวินทร์ ย่ิงสกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม

14 63001741 นางสาว ฐิติกานต์ แก้วเข่ือน แม่เมาะวิทยา ล าปาง

15 63001770 นางสาว ปรัชญา สายอ้น ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ สุโขทัย

16 63001805 นางสาว ณัฐปพร เอนกทรัพย์ ธัญรัตน์ ปทุมธานี

17 63002040 นางสาว สุธิตา จักรโชคอนันต์ สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี

18 63002529 นาย รวิวิชญ์ บุญเสริม คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

19 63002676 นาย หาญณรงค์ อินมณี นักบุญเปโตร นครปฐม

20 63002860 นางสาว นฤมน เกษรบัว สุรวิทยาคาร สุรินทร์

21 63002889 นางสาว วิชิตา มณฑล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด

22 63002946 นางสาว ภัทรภร ช่ืนเจริญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

23 63003301 นางสาว กัญญารัตน์ แซ่ฉ่ัว รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

24 63003318 นางสาว สุชาดา คนยืน ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร

25 63003390 นาย พันธวัสส์ พลอยแสงสาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 63003452 นาย กฤษณพงศ์ พงษ์สิทธิกาญนา เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

27 63003519 นางสาว โลต้า แสงอรุณ ทุ่งทรายวิทยา ก าแพงเพชร

28 63003675 นางสาว อนงค์นภา วงศ์หมากเห็บ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

29 63003888 นางสาว อรอนงค์ การไร่ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (โครงกำรปกติ) (SU-TCAS รอบ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563)

รำยช่ือผู้ผ่ำนคุณสมบัติตำมเกณฑ์

สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

30 63003955 นางสาว นิตยา อาจพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด

31 63004298 นางสาว บุญญารักษ์ จารุจิตร โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

32 63004475 นางสาว ณัฐนรี แสนอินทร์อ านาจ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

33 63004559 นางสาว ศิขรินทร์ ปานมน โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา

34 63004961 นาย ณัฐยศ เรืองทวีป เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

35 63005029 นางสาว แพรฟ้า วรรณเสริฐ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร

36 63005043 นางสาว ญาณิศา สายยืนยง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

37 63005136 นาย ศุภณัฏฐ์ จีนประชา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

38 63005142 นาย ธนกฤต สุจจิตจูร สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

39 63005224 นาย พชรพล รังสฤษฏ์วีระโชติ เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

40 63006900 นางสาว หทัยชนก ไตรรุ่ง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

41 63007685 นาย ยศภัทร ปฐมัง สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

42 63007959 นาย นราธิป อินบุญส่ง มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

43 63007993 นางสาว โสมสยาม เกิดสินธ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

44 63008341 นางสาว ชมพูนุช กุลเกตุ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ

45 63008864 นาย ธีรเดช พานาดี กัลยาณวัตร ขอนแก่น

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63003751 นางสาว เรน่ะ โมริกาวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

2 63003800 นางสาว กัญญาณัฐ นันไชยวงค์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

3 63006561 นางสาว ณัชมน เกษมวรภูมิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

4 63008726 นางสาว มานิตา สาโย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000087 นาย นิธิศ งามดี ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

2 63000272 นาย หม่ืนเขต ลีพา กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

3 63000352 นาย อภิวรรธน์ แซ่เจ่ีย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

4 63000457 นาย สิทธิพล อัศวะธิดากร มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

5 63000475 นาย วิทวัส ส าริด วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

6 63001004 นาย พิสิษฐ์ ปทุมพรอมรศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (ต่อ)

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

7 63001167 นางสาว หทัยชนก อินทร์มีสุข วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

8 63001503 นาย รัชชานนท์ องอาจ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 63001514 นาย ฉัตรชัย ปักษาทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 63001694 นาย ธัชพล เจียมพุก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 63001744 นาย จตุรนต์ เทียนส าโรง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

12 63002257 นาย ปฏิภาณ เลิศโพธาวัฒนา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 63002290 นาย พิสิฐ คร้ามสมบุญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

14 63002291 นางสาว กุลธิดา วงษ์เพชร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

15 63002292 นางสาว นลินญา อินทร์ประดับ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

16 63002337 นาย กษิดิศ ภูศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 63002434 นางสาว ป่ินณภา ชนประเสริฐ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

18 63002486 นาย กิตติเดช มูลเช้ือ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 63002500 นาย ปริญญา จ้อยสองศรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 63002507 นาย พชรพล บุญเกษม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 63002591 นางสาว พิมรพัฒน์ คงวิเชียร บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

22 63002825 นาย จักรพรรณ ตรีอ านรรค วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

23 63002835 นาย ธีรยุทธ มีนามัย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

24 63002975 นาย พีรวัส ไพเราะ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

25 63003078 นาย รัฐนันท์ ศรีนวลจันทร์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

26 63003109 นาย ณัฐวุฒิ นครศรี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

27 63003113 นางสาว จิรภัทร์ สอยเหลือง ราชินีบูรณะ นครปฐม

28 63003397 นางสาว สร้อยระย้า ก้องแดนไพร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

29 63003685 นางสาว ฝนทิพย์ เท่ียงบ่าย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

30 63003789 นางสาว โสรญา มูลศรีทา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

31 63003791 นางสาว พิมพ์ลภัส ช้อยเครือ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 63003807 นางสาว ธนัชชา วังปลาทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

33 63004068 นาย เมธัส เขียวนันใจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

34 63004678 นาย ธนา เลขากุลพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

35 63004758 นางสาว เพ็ญนิธิ ศิริ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

36 63004760 นาย ชนกานต์ สนิทดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

37 63004805 นาย อลงกรณ์ ล้ิมอารีย์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

38 63005111 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ สุทารัมย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

39 63005447 นาย พงษพัฒน์ ประสมพล รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

40 63005552 นาย นวพล โรยนรินทร์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

41 63005695 นาย นัทธภัทร โควสุวัฒน์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

42 63005721 นาย กอบชัย ตาลบ ารุง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

43 63006004 นาย ณดล ศรศรีวิชัย สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

44 63006112 นาย ธีรยุทธ ห้วยบุญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

45 63006124 นาย วชิรพงษ์ หงษ์ลอย กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

46 63006555 นางสาว ดุสิตา วงษ์วัย เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

47 63007901 นาย ภัทรภร ป่ินเวหา ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

48 63009174 นาย ธีระ งามจริง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000220 นาย ธนภัทร ศักด์ิศิลปอุดม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 63000287 นางสาว อารยา สามารข้ึน สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 63000635 นางสาว แพรวลดา ใจเข้ม สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4 63000649 นาย ศักด์ิชัย แซ่เฮ้ง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

5 63001174 นาย คิณพัฒน์ ช้วนตระกูล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

6 63001240 นางสาว มิรูเปอออง ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

7 63001331 นางสาว พิชญาภรณ์ ดุกพรหม หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

8 63001781 นางสาว ปิยภรณ์ สะเทียนรัมย์ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี

9 63002094 นาย เกรียงวิวิฒน์ คงแก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

10 63002435 นางสาว วรรณเจริญ กุลก าพล สมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 63002867 นางสาว ภัทรวดี ชาวด่าน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

12 63002891 นางสาว แพรวา พฤกษะวัน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

13 63002982 นาย วริศ อภิวัฒนานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง

14 63003174 นางสาว อิสรียาพร แซ่เต๋ง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

15 63003258 นางสาว วินรัตน์ ครุฑจันทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

16 63003412 นาย ชาญวิทย์ แตงทอง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

17 63003812 นางสาว ณัฐติกาญจน์ จับจัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

18 63003961 นาย ตรีทเศศ คมคาย สระแก้ว สระแก้ว

19 63004022 นางสาว ศุภกานต์ ผาริบุตร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อ)

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี



5

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

20 63004123 นาย กานต์รวี ศรีศรุติพร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

21 63004324 นางสาว ณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

22 63004389 นางสาว สิราวรรณ เป็นสุข สิรินธร สุรินทร์

23 63004401 นาย นราวิชญ์ ศรีพายัพ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

24 63004592 นางสาว นวินดา ห่วงแก้วพราย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

25 63006057 นาย สุรพัศ หลุ่งหม่าน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

26 63007338 นาย ณัฐชนน ลายพยัคฆ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

27 63007432 นาย พงศกร เปียชาติ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

28 63007799 นาย ศุภศักด์ิ เอ่ียมสะอาด ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

29 63007808 นางสาว ณิชารีย์ พิมล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

30 63008310 นาย ปดิษฐพร จันทร์เส้ียวรัศมี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

31 63009219 นาย กณิศ จันทร์อ่ า ระยองวิทยาคม ระยอง

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000028 นางสาว สุชญา ช่วยสุด ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

2 63000030 นาย ธันทอง วงศ์ศักด์ิไพโรจน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 63000057 นางสาว พลอยทับทิม พ่วงผาด รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

4 63000066 นางสาว ยลดา โคตรเสนา พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

5 63000099 นางสาว ธนันยวรรณ สิริปุณณนันท์ สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

6 63000152 นางสาว ณัฐฒธิดา บัวดง สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

7 63000178 นางสาว วิไลวรรณ ทองบ่อ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

8 63000191 นางสาว ธัญรัศม์ รอดข า ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 63000218 นาย บัณฑิต กล่ินจันทร์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

10 63000225 นางสาว วิลาวัณย์ วิเศษวงษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

11 63000250 นาย ศุภกร คุ้มบัว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

12 63000275 นาย บัลลังก์ คุณโรจน์อังกูร วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

13 63000322 นาย พีรพัฒน์ พรมมา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 63000360 นาย สหรัฐ โสวจันทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 63000382 นางสาว สุวรรณา เขียวฉอ้อน วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

16 63000399 นางสาว อภิสรา อรุณสันติโรจน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

17 63000431 นาย โชคทวี ศรศิลป์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

18 63000432 นาย ธนโชติ มาลัยกุล วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

19 63000458 นางสาว วลาสินี ตันติไชยากุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 63000498 นาย เจษฎา ล้ิมจิระวัฒนา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

21 63000500 นาย กฤตภาส มานิตย์โชติพิสิฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 63000508 นางสาว พรรณวษา เหล่าสิม ราชินีบูรณะ นครปฐม

23 63000518 นางสาว วริศรา พักเรือนดี ท่าเรือ นิตยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

24 63000545 นางสาว สุดารัตน์ โชระเวก เลาขวัญราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

25 63000549 นางสาว ศุภลักษณ์ เหลือบุญชู จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

26 63000591 นาย ภูมินทร์ ยุตะวัน กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี

27 63000641 นางสาว ธัชมน สุจริยา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

28 63000645 นางสาว ชมพูนุช เทียมวิสัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น

29 63000769 นาย ภัทรพล พุ่มแย้ม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

30 63000796 นาย อธิพัชร์ รุจิรัตนะโรจน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

31 63000799 นาย ธราดล เชียงหนุ้น วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

32 63000819 นางสาว ณัฐณิชา ค าจันทร์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

33 63000843 นางสาว บุษบา บุญมี ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา

34 63000888 นาย วิศณุชา เลิกสันเทียะ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

35 63000894 นางสาว วรัญญา ขอนแก่น ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

36 63000920 นางสาว ศุภิสรา พิลาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

37 63000937 นางสาว วศินี ป้องกันภัย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

38 63000991 นางสาว ศิริญาภรณ์ สกุลวา นครสวรรค์ นครสวรรค์

39 63001000 นาย สหรัฐ เสียงหวาน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

40 63001002 นาย ตะวัน ไชยมาตร์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

41 63001009 นาย โชคทวี ฟ้าคนอง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

42 63001013 นางสาว กัลยณัฐ บรรยง นางรอง บุรีรัมย์

43 63001018 นาย ธรรมรัตน์ กาญธรรมพิทักษ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

44 63001031 นาย กฤตเมธ แจ้งสนิท ชลประทานวิทยา นนทบุรี

45 63001043 นาย ณัฐพล สร้อยสน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

46 63001045 นาย สมพล พันจะ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

47 63001083 นาย ธนา คุณท้าวเทียม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

48 63001130 นาย ชนะเดช คงใจดี บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

49 63001133 นาย กัณฑ์เอนก ว่องไวพาณิชย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

50 63001180 นางสาว กฤตญพร เหรียญทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

51 63001183 นางสาว ล าธาร เกตแก้ว บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ

52 63001197 นาย ภูพิงค์ วรบุตร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

53 63001199 นางสาว พิมพ์ชนก ภู่ระหงษ์ สวนผ้ึงวิทยา ราชบุรี

54 63001215 นาย ปฐมพงค์ ธรรมวงค์ นาวังศึกษาวิช หนองบัวล าภู

55 63001349 นาย ธนธรณ์ ไร้ปิตา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

56 63001355 นางสาว ศศิธร บุญหนัก ศรีสงครามวิทยา เลย

57 63001597 นางสาว ดาริณี ช่วยนวล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

58 63001618 นางสาว ปริยาภัทร อ่ าสมคิด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

59 63001655 นาย ฉลองกรุง ม่ิงขวัญประชา พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

60 63001711 นาย ไพสิฐ วงศ์วราธิปกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

61 63001731 นางสาว สิริกร โชระเวก เลาขวัญราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

62 63001735 นาย นภดล ซ้ิมสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

63 63001736 นางสาว นันธพร ดวงใจ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี

64 63001779 นาย ชนาธิป ยศฟุ้งกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

65 63001914 นาย ภากร ชุณวิรัตน์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

66 63001940 นาย นวพล เหมาวิชัย นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

67 63001950 นางสาว อมราภรณ์ แพงมาลา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

68 63001952 นาย ณัฐพล สกุลล้ิม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

69 63001990 นางสาว วิลาสินี สีพลเงิน บึงกาฬ บึงกาฬ

70 63002139 นางสาว ศิรภัสสร พลายด้วง หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

71 63002155 นางสาว กัลยรัตน์ พลเภา ชลกันยานุกูล ชลบุรี

72 63002173 นาย นฤสรณ์ เขียวชะอุ่ม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

73 63002226 นาย คัดสรร วงค์สุรินทร์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

74 63002268 นาย สมชาย ภู่เชย สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

75 63002278 นางสาว ทัชชา จงธีระธรรม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

76 63002297 นาย ทศพร เปียสมุทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

77 63002325 นางสาว ฐิติมา ม่วงพารา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

78 63002338 นาย วัชรินทร์ ตะนะสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

79 63002342 นาย ศรัณยู วรพลาวุฒิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

80 63002344 นาย หฤษฎ์ เท่ียงธรรม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

81 63002445 นาย ศุภกิจ นัยนา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

82 63002493 นาย สุวิชชา พันธ์เรือง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

83 63002509 นางสาว กุลวดี ช่ืนใจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

84 63002514 นาย ชินวัตร ฉายะยันตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

85 63002561 นางสาว ศุภณัฐ เเก้วเเกมสุวรรณ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

86 63002567 นาย สรศักด์ิ เอ่ียมมงคลสกุล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ

87 63002625 นาย วรภพ สินบุญยะมะ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

88 63002812 นาย สุขนิพัทธ์ สันตมนัส สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

89 63002898 นางสาว ณพัตรา สังข์มุรินทร์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

90 63002925 นางสาว ปนัดดา บุตรดี ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

91 63003066 นางสาว พิชามญช์ุ ซ้ายยศ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

92 63003121 นาย วชานนท์ กล่ินบัวขาว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

93 63003159 นาย ภัทรพล เกษมสวัสด์ิ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

94 63003287 นาย ทิวัตถ์ โพธ์ิศรี เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

95 63003403 นางสาว ตวิษา แว่นศิลา หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น

96 63003576 นาย ธีรพัฒน์ บุญจง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

97 63004041 นาย ธงชัย สมศรีสุข อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

98 63004093 นาย รัตนพล ผลอินทร์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

99 63004544 นางสาว นุศรา พรมอารักษ์ เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ

100 63004826 นางสาว วรรณพร มหรรณพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

101 63004834 นางสาว สิริประภา แสงประดับ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร

102 63004908 นาย วชรวิชญ์ บุรชาติ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

103 63005022 นาย ศุภพิชญ์ ศรีจันทร์เพ็ญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

104 63005248 นาย วุฒิภัทร กาญจนสุนทร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

105 63005272 นางสาว มณฑิสรา ทับเนียม สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

106 63005323 นางสาว อรอนงค์ บุญพิพัฒน์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

107 63005363 นาย ธนวัฒน์ แสนทวี ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

108 63005470 นาย สุวัจน์ชัย แสงสว่าง นารีนุกูล อุบลราชธานี

109 63005473 นาย กิตติภูมิ บุญมาปัด นารีนุกูล อุบลราชธานี

110 63005644 นาย อภิวัฒน์ ปฐมพงศ์สิทธ์ิ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

111 63005884 นางสาว สิรินทรา ฉัตรหิรัญ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

112 63005929 นาย ณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

113 63005984 นางสาว มนรดา เย็นกลม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

114 63006023 นางสาว ญาณิศา กัณหาชัย ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์

115 63006433 นาย อานนท์ ศรีเผือก ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

116 63006539 นาย ภานุพงษ์ สุขสี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม

117 63006565 นางสาว บุษรินทร์ เจริญสมบัติ นารีวิทยา ราชบุรี

118 63006753 นาย เกียรติศักด์ิ สายสินจน์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์

119 63007474 นาย พงศกร สังข์ทอง ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ นครสวรรค์

120 63007792 นาย พร้อมพันธ์ แซ่ต้ัง ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา

121 63007967 นาย ภูมินทร์ ล้ีน า ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

122 63008966 นาย ฐิติวุฒิ ศกุนะสิงห์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000229 นางสาว ญาดา ศรีสมวงษ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

2 63000341 นางสาว เมทินี บุญเกิด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 63000444 นางสาว ปิยะวรรณ ทองเท่ียง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 63000470 นางสาว พัณณิตา ศรีพรรณาราย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

5 63000524 นางสาว คณิตา เอมทอง พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

6 63000593 นางสาว ทิพวรรณ จันทุย ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 63000597 นางสาว เอมิกา เมืองร่ืน เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

8 63000662 นางสาว ฟ้าใส สุรินโท โยธินบูรณะ เพชรบุรี เพชรบุรี

9 63000684 นางสาว รัชนีกร มิตรสม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

10 63000728 นางสาว ศศิกานต์ ต้ังตระกูลปรีชา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

11 63001021 นางสาว วรางคณางค์ มงคลสมัยวงศ์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

12 63001122 นางสาว เกศแก้ว ภู่เรือง เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

13 63001179 นางสาว สุมาลี จับศรี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

14 63001275 นางสาว ณีรนุช บริรักษ์กุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

15 63001288 นาย อชิตพล สมสะอาด วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

16 63001648 นางสาว ณัฏฐวี บัวอ่อน โรงเรียนทวารวดี นครปฐม

17 63001798 นางสาว กนกพร พวงค า สุรวิทยาคาร สุรินทร์

18 63001991 นางสาว วิลาวัลย์ บาลทิพย์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

19 63002096 นาย ชิตพล นิยมพันธ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 63002099 นางสาว นัชชา พิมพา สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

สำขำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

21 63002111 นางสาว ฑิฆัมพร เถ่ือนขุนทอง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

22 63002152 นางสาว ลักษิกา เเก้วบุญธรรม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

23 63002207 นางสาว กมลวรรณ อินอ่ิม เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

24 63002213 นางสาว พีรกานต์ ไฝ่ฝน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา

25 63002253 นางสาว ธัญกาญจน์ ประเสริฐ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

26 63002341 นาย อนิรุทธ์ิ มาลีกามัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

27 63003040 นางสาว มัณฑนา คุณกิจชัยเจริญ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

28 63003122 นาย ศุภากรพิชญ์ ก ามณี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

29 63003123 นางสาว ชลิต์ญา นาคทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี

30 63003408 นาย ปองกานต์ เปล่งรัศมีจันทร์ อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

31 63003618 นางสาว ปารณีย์ จรัญยาอ่อน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

32 63004059 นางสาว ประกายดาว พาหะ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

33 63004231 นาย ชิษณุพงษ์ โพธิสร้อยสน ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

34 63004410 นางสาว พัชรพร เทียนท านูล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

35 63004598 นางสาว สุธิตา ทองแท้ โรงเรียนทวารวดี นครปฐม

36 63005411 นางสาว ชนัญชิดา ปฏิทัศน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

37 63005434 นาย ธนกฤต พนาเจริญวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

38 63005972 นางสาว ธนพร เพชรจ่ัน สิงห์บุรี สิงห์บุรี

39 63006075 นาย รชฏ ปรากรม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

40 63006113 นาย กษมา หมอกขุนทศ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

41 63006149 นาย กษม หมอกขุนทศ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

42 63006263 นางสาว วิภาดา เขวาล าธาร โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

43 63006289 นางสาว ชญานิศ ส่งแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

44 63006302 นาย พงศ์ปณต ชูวงศ์วาน สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

45 63006442 นาย มัณฑนากร ภูมิภักด์ิ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

46 63006589 นาย ศิรพัชร เห็มโพธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

47 63006996 นางสาว บุณยาพร ศรีภูธร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

48 63007571 นางสาว ปภาวรินท์ แก้วสายทับ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

49 63007732 นาย ธนโชติ มีศรีสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

50 63008680 นาย วราวิชญ์ แสงศรัทธา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

51 63008779 นาย พลพจน์ ยุทธนาวรพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

สำขำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000749 นาย จิตรกร ผิวชะอุ่ม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

2 63001059 นางสาว สุชญา ศรีฟัก สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 63002151 นางสาว ศศิวิมล แสงอรุณ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

4 63003226 นางสาว กัญญาณัฐ เขียวร้าย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

5 63003229 นางสาว บัวชมภู ใจแสง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

6 63003321 นางสาว กชพรรณ คลังเย็น นครสวรรค์ นครสวรรค์

7 63003713 นางสาว ภัสส์ทชภร อัครศิริฐรัตนา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 63003747 นางสาว ฤทัยรัตน์ เรืองกอบการ สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

9 63004038 นางสาว ศุภาวรรณ จันทร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

10 63004152 นาย อนุชิต มาสทอง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

11 63004376 นางสาว พรสวรรค์ บุตรดี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

12 63005852 นางสาว กมลรัตน์ ศรีบุญเพ็ง บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

13 63007091 นางสาว ช่อผกา ปลิปล้ืมโอฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000016 นางสาว ปริยากร เทพนุภา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 63000150 นางสาว อัญชนิกุล ผุยรอด พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 63000361 นางสาว พรรณษา พ่ึงธรรม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 63000480 นาย ธนากร คงดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 63000604 นาย ภัทระ ตีรถะ สกลวิทยา นครปฐม

6 63001023 นางสาว สุภัชชา เถ่ือนถ้ าแก้ว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 63001025 นางสาว กชกานต์ นวลงาม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 63001054 นางสาว อินทิรา สังขภิญโญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 63001097 นางสาว พีรรัตน์ สนองค์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

10 63001164 นางสาว ภัคจีรา เสรีมงคลนิมิต พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 63001218 นาย ภูวนนท์ ห้วยหงษ์ทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

12 63001221 นาย ปรพล ทองพูล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 63001223 นาย สรวีย์ วีโอ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 63001435 นางสาว จิรภัทร์ เริกเถ่ือน ราชินีบูรณะ นครปฐม

15 63001630 นางสาว ชลิตา ต้ังตระกูล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

16 63001730 นาย ธนาธิษณ์ ศรจันทร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ

สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

17 63001932 นางสาว นภาพร สูแป้น ราชินีบูรณะ นครปฐม

18 63003191 นาย ณัฏฐ พล แป้นคง บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

19 63003869 นาย ธนากร วัฒน์ปฐมทรัพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 63004244 นาย ภานุมาศ พรหมศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

21 63004332 นาย นวพล โพศรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

22 63004338 นาย ภูริพัฒน์ อานันท์รัตนกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 63004512 นาย สิทธิชัย วงศ์ดีย่ิง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 63004588 นาย ฉัตรชัย ทับทิมศรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

25 63004783 นาย เจตพล ปัญญาเลิศทรัพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 63004823 นาย จิรพันธ์ กันทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 63004879 นาย หัฐพล แสงทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

28 63004970 นาย เสาวภาค พิมพ์สวัสด์ิ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

29 63005522 นาย ภูริชศรณ์ คุณามนตรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

30 63007233 นางสาว เบญจรัตน์ แตงสุข นารีวิทยา ราชบุรี

31 63007427 นางสาว อมรรัตน์ สะสมทรัพย์กุล สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

32 63009519 นาย วีรพงศ์ เกศศิริตระกูล วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (ต่อ)



ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63006182 นาย ภูมิธเนศ หนูแก้ว นราธิวาส นราธิวาส

2 63006321 นางสาว ณัฐนิช ชัยพอมลผลิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63003527 นางสาว ศศิพร น้อยเจริญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

2 63003539 นางสาว ชัญญา แก้วเก้ือ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 63004424 นางสาว ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

4 63007862 นางสาว เพ็ญพิชชา สุกใส ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000269 นาย ธนกฤต อรุณรักษา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 63000331 นาย บุญญาพัฒน์ ย้ิมสงวน อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

3 63000614 นาย ธนดล ธิติสันติคุณ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

4 63000762 นางสาว จิรารัตน์ แถวหนองกุ่ง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

5 63000864 นางสาว กนกวรรณ อินทรเขียว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

6 63000910 นางสาว พิมพ์ชนก พระสุนิน ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 63002593 นางสาว จิราวรรณ สุภาพ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

8 63002960 นาย ชานนท์ ช่างปรีชา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

9 63003111 นางสาว กิดาการ อ านาจส่งเสริม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10 63004125 นางสาว ญานิกา สวยกลาง ศรีสงครามวิทยา เลย

11 63004811 นาย ปกรณ์ จุ้ยโหมด มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

12 63004819 นางสาว สุทธิดา นามเสนาะ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

13 63005505 นางสาว มุฑิตา กองร้อยอยู่ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

14 63007116 นางสาว กันต์ธิภา มังกรแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

15 63008125 นางสาว สรัลชนา เสง่ียมอยู่ สามโคก ปทุมธานี

16 63008344 นางสาว ชณัญญา เจริญสุข โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

17 63008579 นางสาว สิรินดา มณีจินดา สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (โครงกำรพิเศษ) (SU-TCAS รอบ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563)
รำยช่ือผู้ผ่ำนคุณสมบัติตำมเกณฑ์

สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (โครงกำรพิเศษ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

18 63008617 นาย ศิขริน พิมพ์ทอง วังน้ าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

19 63008927 นางสาว สุณิสา ตุ้มฉิม สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

20 63009623 นางสาว จันทกานต์ กรณ์สนธ์ิ ภัทรวิทยา ตาก

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000033 นางสาว พิมพ์นภัส แจ้งสว่าง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 63000047 นางสาว รุ่งวิลัย กล่ินทองหลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

3 63000091 นางสาว ปวีณ์ จิรไพบูลย์เดช ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

4 63000148 นางสาว ชฎาพร บุญมี สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 63000271 นางสาว ชนาภา การะเกต ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์

6 63000302 นาย อิทธิกร จ าเริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 63000446 นาย ณัฐชนน ช้ิวนฤภัย วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

8 63000546 นางสาว กัญญารักษ์ อักษรเภรีย์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี

9 63000580 นาย ธนบดี จันทร์อุตส่าห์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 63000638 นางสาว วิลาสินี ยมรักษ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

11 63000653 นาย ฆฤณ นิธิปุญญวงศ์ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

12 63000692 นาย ชนาธิป พฤกษ์เรืองกิจ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

13 63000886 นางสาว ภทรพร รอดไทรป่า ราชินีบูรณะ นครปฐม

14 63000919 นางสาว ธัญธร สงเนย พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์

15 63000996 นาย วัฒนา แสนวงศ์ษา สวนผ้ึงวิทยา ราชบุรี

16 63001014 นาย ชยทัต จูประเสริฐพร สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

17 63001019 นาย ธีรภัทร หุ้นเอ่ียม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

18 63001032 นางสาว ณิชากร คงสี หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

19 63001042 นาย ชินกฤต ทรงลักษณ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

20 63001055 นาย ธนกฤต อุสาพรหม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

21 63001131 นางสาว วรรณพร สามหล้า บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

22 63001184 นางสาว ชลธิชา อินริน นารีวุฒิ ราชบุรี

23 63001305 นางสาว บุญญาณี ศรีอ่อน บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

24 63001319 นางสาว สุวนันท์ ตู้บุดดา มัญจาศึกษา ขอนแก่น

25 63001573 นางสาว นภัสสร มลสิน หัวตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ

26 63001686 นาย ปกรณ์ ห้วยหงษ์ทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (โครงกำรพิเศษ) (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

27 63002018 นาย ปณิธาน ทองบ่อ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

28 63002025 นางสาว รติกานต์ มิตรพระพันธ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

29 63002030 นางสาว ศิรินภา เฮงสังข์วอน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

30 63002149 นางสาว รุจิษยา ศรีรัตนะ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

31 63002180 นางสาว ธัญวรัตน์ อินต๊ะโน สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 63002365 นาย รัชชานนท์ สัพโส บ้านพิณโท อุบลราชธานี

33 63002387 นางสาว ศิริรัตน์ ด้นบ้านซอด บึงกาฬ บึงกาฬ

34 63002468 นางสาว กชพร สังวาลย์วงศ์ แกลงวิทยสถาวร ระยอง

35 63002523 นาย วรรษฌิรากรณ์ วิสนานุศิษย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

36 63002862 นาย ศักรินทร์ ทองบุตร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์

37 63003294 นาย พีรวัส เจียจ ารูญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

38 63003676 นาย เมธี อบมาลี โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

39 63003707 นาย ภูวดล สุขปานเจริญ บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

40 63004056 นางสาว ณรันณ์ธร คุณากรภัค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

41 63004402 นางสาว วิมลพร โพธากูล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

42 63004651 นาย กฤติพงษ์ สังข์ทอง หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

43 63004780 นาย ภานุภูมิ ชัยแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

44 63004937 นางสาว ธันยาภัทร์ จิระทิพย์สกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

45 63005297 นางสาว ศิริรัตน์ สภาภักด์ิ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

46 63005336 นางสาว ยุพารัตน์ วงศ์ค าจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

47 63005337 นางสาว โสภิดา ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

48 63005485 นางสาว ขนิษฐา สุขเกษม ตะคร้อพิทยา นครสวรรค์

49 63005776 นาย ศวัส ดอกไม้เทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม ปทุมธานี

50 63005993 นาย ปณวัฒน์ รัตนาภรณ์วงศ์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์

51 63007292 นางสาว จุฑามาศ จึงสมานุกูล ราชินีบูรณะ นครปฐม

52 63008347 นาย ณัทพิสิษฐ์ พัฒนประภาพ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

53 63008921 นางสาว ชลลักษณ์ ทองหว่าง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63003240 นางสาว ปัณฑารีย์ วงษ์ศรี ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

2 63003427 นางสาว เบญญา เเว่นสอน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

สำขำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) (ต่อ)
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

3 63003765 นางสาว ปฏิมาภรณ์ เหมือนพุด ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

4 63008109 นาย ชายเทพ ยศชู มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 63000557 นางสาว สุดารัตน์ รอดสด ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 63000687 นางสาว อุทุมพร เนียมรุ่งเรือง ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 63001322 นาย ทรงวุฒิ นินอ่อน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 63001708 นางสาว สุนิสา อุ่นหลง ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 63001793 นางสาว นภา ตันเจริญศิริรัตน์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

6 63001909 นางสาว กนกวรรณ นุ่มแนบ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 63002974 นาย สรวิชญ์ ปฐมชัยอัมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

8 63004816 นาย ธนกฤต ต้ังคงนุช พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 63007557 นาย ภาคิน ศรีพรหม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี (โครงกำรพิเศษ) (ต่อ)


	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่าย 1
	รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ค่ายปกติ 2
	รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ค่ายพิเศษ 3



