
ลําดับ ระดับการศึกษา โรงเรียน

1 นางสาว Duangruedee  Phumporn ม. 5 ศรัทธาสมุทร

2 นาย Nathasate  Chuawerachon ม. 5 พิจิตรพิทยาคม

3 นาย Pattrawut  Muanswart ม. 5 บานฉางกาญจนกุลวิทยา

4 นางสาว Suthida  Saetun ม. 6 โพธาวัฒนาเสนี

5 นาย Theerawat  Thongpan ม. 6 มุกดาหาร

6 นางสาว Varissara  Kosachan ม. 5 บานฉางกาญจนกุลวิทยา

7 นาย Viriya  Pholphom ม. 6 วัดเขมาภิรตาราม

8 นาย Watthana  Manmanee ม. 5 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย

9 นางสาว เกวลิน  เล็กใจซื่อ ม. 6 แกลง"วิทยสถาวร"

10 นาย เขมณฐั  โพธิ์ประสิทธิ์ ม. 5 โพธาวัฒนาเสนี

11 นาย เขษมศักดิ์  คติวงศธาดา ม. 6 พระปฐมวิทยาลัย

12 นาย เฉลิมพล  จันทรเกิด ม. 6 ปทุมวิไล

13 นาย เทพประทาน  โกศะยาอัฑฒทรัพย ม. 6 มัธยมวัดสิงห

14 นางสาว เพชรดา  สาระรัมย ม. 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

15 นาย เสฏฐวุฒิ  ภาสุรเลิศสกุล ม. 6 มงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยม

16 นาย เอกราช  กระศัลย ม. 6 ปากพนัง

17 นางสาว โมทนา  ศรีสุทโธ ม. 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา

18 นางสาว กชกร  สิทธิพล ม. 6 สระแกว

19 นางสาว กชมล  คําไส ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห

20 นางสาว กนกรดา  วงษาสนธิ์ ม. 6 สตึก

21 นางสาว กมลวรรณ  แดงจันทร ม. 5 วัดทรงธรรม

22 นาย กรัณยภทัร  พรหมวิสุทธิ์ ม. 5 ฤทธิยะวรรณาลัย

23 นาย กฤติธี  สมบัติศรี ม. 6 รอยเอ็ดวิทยาลัย

24 นาย กิตติธัช  ทิมธรรม ม. 6 บางละมุง

25 นาย กิตติพัฒน  รัตนขันติชัย ม. 5 วัดทรงธรรม

26 นางสาว คณิสสร  แซตั้ง ม. 5 เฉลิมขวัญสตรี

27 นาย คุณากร  สิทธิสงวนพันธ ม. 5 มัธยมตากสินระยอง

28 นางสาว จินตจุฑา  กองดวง ม. 6 อาเวมารีอา

29 นางสาว จินทจุฑา  ฐาปนภูมิพงศ ม. 6 วิสุทธิกษัตรี

30 นางสาว จิรัชยา  ศรีไตรเฮือว ม. 6 กัลยาณวัตร

31 นางสาว จุฑารัตน  เมฆวิทยา ม. 6 สมุทรสาครบูรณะ

32 นางสาว จุฬาลักษณ  ยอดเยี่ยมแกร ม. 4 ศรีสะเกษวิทยาลัย

33 นางสาว ชนิสรา  พิมพามา ม. 5 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

34 นางสาว ชุติกาญจน  คํายัง ม. 6 นารีวุฒิ

35 นางสาว ชุติมณฑน  กอศรีสมบูรณ ม. 6 มารีวิทยสัตหีบ

รายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ Tour KMUTT ณ มจธ.ราชบุรี (รอบท่ี 1)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศให ยืนยันสิทธิ์ภายในวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2561 ไดที่ https://goo.gl/forms/6QqGtPzLFrV13okP2
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36 นางสาว ญาณิศา  ปานพลอย ม. 5 สิงหบุรี

37 นางสาว ฐิติมนต  สุริยศักดิ์ภูบดี ม. 5 อุตรดิตถ

38 นาย ณธัชพงศ  กุลบาง ม. 6 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ

39 นาย ณภทัร  จึงชัยชนะ ม. 4 มัธยมวัดสิงห

40 นาย ณภทัร  ตามวงค ม. 6 มงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยม

41 นางสาว ณัฐกมล  อรรถารส ม. 6 สตรีศรีสุริโยทัย

42 นาย ณัฐนันท  โชติพัฒนกิจ ม. 6 แสงทองวิทยา

43 นาย ณัฐพล  สุจริยานุรักษ ม. 5 พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

44 นาย ณัฐภัทร  ศรีคํามวน ม. 6 สุโขทัยวิทยาคม

45 นางสาว ณัฐวรรณ  ธรรมสละ ม. 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ์

46 นางสาว ดวงพร  มองเห็นแกว ม. 5 วัดราชโอรส

47 นาย ตรีเนตร  จันทรผองแผว ม. 6 พิบูลวิทยาลัย

48 นาย ทักษพล  ชูวานิชวงศ ม. 6 โยธินบูรณะ

49 นางสาว ทัสนันทน  เสริมวงศงาม ม. 5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

50 นางสาว ทิพวรรณ  วงษนิล ม. 6 ศึกษานารีวิทยา

51 นางสาว ทิพวัลย  ดีละมาย ม. 5 สิงหบุรี

52 นาย ธนพล   ืวิภูอริยนันท ม. 6 ศรียาภัย

53 นาย ธนฤทธิ์  พาณิชยเดช ม. 5 มงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยม

54 นาย ธนาธร  มวงเจริญ ม. 6 กรุงเทพครสิเตียนวิทยาลัย

55 นางสาว ธมน  นวนมุสิก ม. 5 ศึกษานารี

56 นางสาว ธรรญภรณ  สุขสาลี ม. 5 วัดทรงธรรม

57 นางสาว ธัญญารัตน  แชมโชติ ม. 6 สงวนหญิง

58 นางสาว ธัญมาศ  ชินศรี ม. 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

59 นางสาว ธันวรินทร  จงจิตตโพธา ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

60 นางสาว ธารวิมล  เพ็ชรยิ้ม ม. 6 ศรีราชา

61 นางสาว ธิติยากร  ศรีสุภา ม. 6 มุกดาหาร

62 นางสาว ธีตามาส  ปรกัมาศ ม. 5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

63 นาย ธีระวรรธน  สิทธิธนาวงศ ม. 6 เทพศิรินทร

64 นาย นพดล  แซตั๊น ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

65 นางสาว นภสร  สุวรรณหงษ ม. 6 โพธาวัฒนาเสนี

66 นาย นภัสวัตร  แกวสุวรรณ ม. 5 ฤทธิยะวรรณาลัย

67 นางสาว นัชชา  บูรณธนานุกิจ ม. 6 กาญจนานุเคราะห

68 นางสาว บุณยานุช  สนองนารถ ม. 6 ละแมวิทยา

69 นางสาว ปนัดดา  มุงเคลือ ม. 5 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม

70 นางสาว ปพิชญา  คําพิมพ ม. 5 รัตนราษฎรบํารุง
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71 นางสาว ปภัสรา  จันจะ ม. 5 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม

72 นาย ประภาส  ศรีผอง ม. 6 พระปฐมวิทยาลัย

73 นางสาว ปรายฟา  วงษไธสง ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

74 นาย ปริญญา  พันธคํา ม. 6 ศรีราชา

75 นาย ปณณภทัร  คชเสนีย ม. 6 เทพศิรินทร

76 นาย ปณณวิชญ  เจจือ ม. 6 บางกะป

77 นางสาว ปาริมา  สิหิงค ม. 6 จานกรอง

78 นางสาว ปยธิดา  ศิลาเพชร ม. 5 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย

79 นาย พงศพิเชษฐ  ตันธนวิกรัย ม. 6 ศรัทธาสมุทร

80 นางสาว พรชนก  เฉลิมพล ม. 6 มัธยมวัดหนองแขม

81 นางสาว พรชิตตา  มุสิวัตร ม. 5 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (โครงการ วมว)

82 นางสาว พรธิดา  สวัสดี ม. 6 เทศบาล 5 (พหลโยธินพหลโยธินรามินทรภักด)ี

83 นางสาว พรปวีณ  เพ็งสกุล ม. 6 มัธยมวัดดุสิตาราม

84 นางสาว พัชราภรณ  ศิริมอม ม. 6 วิสุทธิกษัตรี

85 นาย พีระพล  ซุยหิรัญ ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

86 นาย ภทัรพล  เลิศผดุงวิทย ม. 6 โพธาวัฒนาเสนี

87 นางสาว ภัทรวดี  สรอยเนินทอง ม. 6 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ

88 นาย ภานุพงศ  เพียรดี ม. 5 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

89 นาย ภารดา  สาระวงษ ม. 6 หัวหิน

90 นาย ภพูิรัฐ  ชางเช้ือวงษ ม. 6 วิสุทธรังษี

91 นาย ภรูนิทร  ลักขาร ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

92 นาย ภวูดล  หนูนา ม. 6 ราชสีมาวิทยาลัย

93 นางสาว รวีวรรณ  บัวรอด ม. 5 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม

94 นางสาว รัญชิดา  ลีวานิชกุล ม. 6 สงวนหญิง

95 นางสาว รัตนกมล  แกวบุญเพิ่ม ม. 6 ทามะกาวิทยาคม

96 นางสาว รัตนพร  เลื่องเลิศ ม. 4 สิรนิธรราชวิทยาลัย

97 นางสาว รัศมี  ปาทาน ม. 5 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย

98 นางสาว ลักษิกา  ติ้วเครือ ม. 6 คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี

99 นาย วรเมธ  มั้นธรรมมงคล ม. 6 รอยเอ็ดวิทยาลัย

100 นาย วรดร  ถาวรสุสิน ม. 6 เทพศิรินทร

101 นาย วรพงษ  ปนทอง ม. 6 สมุทรสาครบูรณะ

102 นางสาว วริศรา  เขียวสอาด ม. 6 วิสุทธิกษัตรี

103 นางสาว วริศรา  ตายูเคน ม. 5 ศรีสะเกษวิทยาลัย

104 นางสาว วศินี  พลายาถิตย ม. 5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

105 นางสาว ศรุตา  ตั้งอุดมสิน ม. 5 รัตนราษฎรบํารุง



ลําดับ ระดับการศึกษา โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ Tour KMUTT ณ มจธ.ราชบุรี (รอบท่ี 1)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศให ยืนยันสิทธิ์ภายในวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2561 ไดที่ https://goo.gl/forms/6QqGtPzLFrV13okP2

เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะจัดเตรียมอาหาร และรถ รับ-สง ตามจํานวนผูยืนยันสิทธิ์ 

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561  ** หากไมยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนดจะถือวาทานสละสิทธิ*์*

106 นาย ศุภฤกษ  ขุนทอง ม. 6 สตรีทุงสง

107 นาย ศุภวุฒิ  อภิรักษกิจถาวร ม. 6 มุกดาหาร

108 นาย ศุภากร  ขันทอง ม. 5 พลูตาหลวงวิทยา

109 นางสาว ศุภาพิชญ  ถิรพัฒนกุล ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห

110 นางสาว ศุภิสรา  ศรีเวียง ม. 5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

111 นางสาว สโรชา  ชนมหาตระกูล ม. 6 วิสุทธิกษัตรี

112 นาย สพล  มหาวงศ ม. 6 พิบูลวิทยาลัย

113 นาย สิทธิชัย  เจริญสุข ม. 6 พระปฐมวิทยาลัย

114 นาย สิรวิชญ  พลอยมวง ม. 6 ศรีราชา

115 นางสาว สิรกิัญญา  คําจันทร ม. 6 มุกดาหาร

116 นางสาว สุพัชชา  ทองทา ม. 4 วิสุทธิกษัตรี

117 นางสาว อภิญญา  ทวีชาติ ม. 6 ปรางคกู

118 นาย อะซาน  กรมเมือง ม. 6 สภาราชินี  จังหวัดตรัง

119 นางสาว อัสมะห  เจะอาแว ม. 5 ดารุสสาลาม

120 นางสาว อารียา  เงินพุม ม. 5 รัตนราษฎรบํารุง


