
** หากไมยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนดจะถือวาทานสละสิทธิ*์* 

ลําดับ ระดับการศึกษา โรงเรียน

1 นาย Apipat  Saihom ม. 6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 นางสาว Arisa  Poonchai ม. 5 ชัยภมูิภักดีชุมพล

3 นางสาว Chanankan  Saengsuwan ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

4 นางสาว metinee  manapornchai ม. 6 ปญญาวรคุณ

5 นาย Nattawut  Lanpakanon ม. 6 นาหลวง

6 นาย Patrawee  Rattanapokin ม. 6 ปากทอพิทยาคม

7 นางสาว Suthathip  Choisap ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

8 นาย thachai  maneechai ม. 6 บางปะกอกวิทยาคม

9 นาย woramet  piriyapanya ม. 5 วัดทรงธรรม

10 นางสาว Yanisa  Buakaew ม. 5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

11 นางสาว เกวลี  เอ่ียมกิจ ม. 5 นารีวิทยา

12 นาย เจนณรงค  จันทรยัง ม. 6 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

13 นางสาว เจษยา  โพธิ์แกว ม. 5 สตรีศรีสุริโยทัย

14 นาย เฉลิมชนม  พรวัฒนา ม. 6 สุรพินทพิทยา

15 นางสาว เบญจิรา  พราหมณี ม. 5 พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

16 นางสาว เพชรลดา  นิลเขียว ม. 5 ศรียาภัย

17 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์  แกนศิลา ม. 5 พนัสพิทยาคาร

18 นาย เศรษฐสิทธิ์  สุดสังข ม. 6 กรพิทักษศึกษา

19 นางสาว เสาวลักษณ  เจียวใชเฮ็ง ม. 5 ชลกันยานุกูล

20 นาย เอกราช  วงศชาลี ม. 4 นารีนุกูล

21 นางสาว โชติกา  เพชรอัยรร ม. 6 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

22 นางสาว โศธิดา  ชัยมงคลพิภพ ม. 6 วัดพุทธบูชา

23 นางสาว ไพลิน  มีแตม ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

24 นางสาว ไอลดา  รุงมณีธรรมคุณ ม. 6 มหรรณพาราม

25 นางสาว กชมน  พุทธาราม ม. 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

26 นางสาว กนกวรรณ  โภคา ม. 6 คุรุราษฎรรงัสฤษฏ

27 นางสาว กมลทิพย  ปานปากสระ ม. 5 สวนศรีวิทยา

28 นางสาว กมลภร  เธียรเอ่ียมอนันต ม. 6 เทพศิรินทร นนทบุรี

29 นางสาว กมลวรรณ  จจิตตเจริญชัย ม. 6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

30 นางสาว กรวรรณ  มากมา ม. 6 วัดพุทธบูชา

31 นาย กฤต  จรุงชัยฤทธิกุล ม. 6 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ

32 นางสาว กฤติกามาส  สุโนภักดิ์ ม. 6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

33 นาย กฤติน  เวชพิทักษ ม. 6 อัสสัมชัญศรีราชา

34 นาย กฤษกร  จันโทภาส ม. 5 สตรีศรีนาน

35 นาย กฤษฎิ์  ตรีกุล ม. 6 ขอนแกนวิทยายน

36 นาย กองสกุล  ถวายเทียน ม. 6 ศึกษานารีวิทยา

รายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ Tour KMUTT ณ มจธ.ราชบุรี  (รอบท่ี 2)

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล

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

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เขารวมโครงการ จํานวน 150 คน เทานั้น ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561
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37 นางสาว กัญจน  บุปผานิโรจน ม. 5 เรยีนาเชลีวิทยาลัย

38 นางสาว กัลยสุดา  กิจหงวน ม. 5 นารีวิทยา

39 นางสาว กาญจนาภา  เมฆศรีสวรรค ม. 6 มารียอุปถัมภ

40 นางสาว กานตพิชชา  ขยันทํา ม. 6 สิงหสมุทร

41 นาย กิตติธัช  กลั่นวารี ม. 5 ศรัทธาสมุทร

42 นางสาว กิตติพร  อินทรโอสถ ม. 6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ชื่อเดิม ราชสีมาวิทยาลัย 2)

43 นางสาว กุลนันท  จําศิล ม. 6 ศรีเมืองวิทยาคาร

44 นางสาว กุลพรภสัร  พีรกุลารักษ ม. 5 สุรศักดิ์มนตรี

45 นางสาว กุลพิธาน  ภูศรี ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

46 นางสาว ขนิษฐา  ดีเยี่ยม ม. 6 นครนายกวิทยาคม

47 นาย คมชาญ  ครุฑจู ม. 6 สมุทรสาครวิทยาลัย

48 นาย คิณพัฒน  ชวนตระกูล ม. 5 ชัยนาทพิทยาคม

49 นาย คูณบุญญาศักดิ์  วีรวัฒน ม. 4 สุวรรณารามวิทยาคม

50 นางสาว จินตจุฑา  โทวิรัตน ม. 6 เทพศิรินทร สมุทรปราการ

51 นาย จิรพัส  อิ่มมาก ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

52 นาย จิรสิน  สินสวัสดิ์ ม. 6 เทพศิรินทร สมุทรปราการ

53 นาย จิรายุส  อิ่มมาก ม. 6 วัดไรขิงวิทยา

54 นาย จีรพัฒน  บรรจง ม. 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนจังหวัดมุกดาหาร

55 นางสาว จุฑามาศ  ศรีพิทักษ ม. 6 นารีวุฒิ

56 นางสาว ชญานิศ  วิจารณกุล ม. 6 ปราจีนกัลยาณี

57 นางสาว ชนัญชิดา  อรรถสิรชิัย ม. 5 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

58 นาย ชนาเมธ  กิตติกิจเจริญ ม. 6 ดาราสมุทร

59 นางสาว ชนากานต  เภตรานนท ม. 5 กรพิทักษศึกษา

60 นาย ชนาธิป  วงศสมศรี ม. 6 รอยเอ็ดวิทยาลัย

61 นาย ชยพล  มีประเสริฐ ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

62 นางสาว ชลธิชาลักษณ  เนื้อดี ม. 6 ทุงสง

63 นางสาว ญาณิกา  ภูมิพันธ ม. 6 ปราจีนกัลยาณี

64 นาย ฐานันดร  เช่ียวพาณิชยกุล ม. 6 เทพศิรินทร สมุทรปราการ

65 นางสาว ฐิตานันท  มหาพรชัย ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห

66 นางสาว ฐิติกมล  การเนตร ม. 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ์

67 นางสาว ฐิติยา  เติมแกว ม. 5 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

68 นาย ณรงคกร  ทองเเดง ม. 6 ศรีราชา

69 นาย ณรงคฤทธิ์  วงคโหงน ม. 6 คําชะอีวิทยาคาร

70 นาย ณรงคศักดิ์  คุณวิสิฎสิริ ม. 6 จันทรประดิษฐารามวิทยาคม

71 นางสาว ณัชชา  สารลึก ม. 6 วัดอินทาราม (สุภาพชน คนตลาดพลู)

72 นางสาว ณัฎฐา  สําเนียง ม. 5 สารสาสนวิเทศราชพฤกษ
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73 นาย ณัฏปกรณ  เพียรพานิชย ม. 6 ราชสีมาวิทยาลัย

74 นางสาว ณัฐกฤตา  พูลขํา ม. 4 บางปะกอกวิทยาคม

75 นางสาว ณัฐชา  ขําญาติ ม. 6 ราชินีบูรณะ

76 นางสาว ณัฐฐินันท  เชยแกว ม. 5 เฉลิมขวัญสตรี

77 นางสาว ณัฐณ ี ลีลาวรรณี ม. 5 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ

78 นาย ณัฐดนัย  นันธิสิงห ม. 6 เทพศิรินทร นนทบุรี

79 นาย ณัฐพล  แกวสีนวน ม. 6 สมเด็จพิทยาคม

80 นาย ณัฐพล  พุมแชม ม. 6 มัธยมวัดใหมกรงทอง

81 นาย ณัฐภัทร  ไชยสุทัศน ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

82 นางสาว ดวงกมลชนก  บัวงาม ม. 6 ธัญรัตน

83 นาย ทัศนศิริ  ศรีนิกรโชติ ม. 5 มัธยมประชานิเวศน

84 นางสาว ทัศนียา  สุริสาร ม. 6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

85 นาย ธนกร  อังกูรชูโชติ ม. 6 กรพิทักษศึกษา

86 นาย ธนกฤต  เลื่อนยศ ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

87 นาย ธนดล  รุงโรจนวัฒนศรี ม. 6 สุวรรณารามวิทยาคม

88 นาย ธนทัต  งามขํา ม. 6 มัธยมวัดใหมกรงทอง

89 นางสาว ธนพร  นุชสติ ม. 6 เขาทรายทับคลอพิทยา

90 นาย ธนวัฒน  ซาเสน ม. 6 เทพศิรินทร สมุทรปราการ

91 นาย ธนัสพงศ  เกียรติภัทรานนท ม. 6 คุรุราษฎรรงัสฤษฏ

92 นาย ธนิทธิพล  วิเศษศรี ม. 6 ระยองวิทยาคม

93 นางสาว ธนีนาถ  ดุลยะโสภาพรรณ ม. 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยมศึกษา)

94 นางสาว ธัญญลักษณ  พุมธานี ม. 5 สวนศรีวิทยา

95 นางสาว ธัญนิจ  หนองทราย ม. 6 บางแพปฐมพิทยา

96 นางสาว ธิดารัตน  โคตรพัฒน ม. 5 สมุทรปราการ

97 นาย นภวิชญ  สวัสดี ม. 6 รัตนบุรี

98 นางสาว นภัสวรรณ  เทพโพธิ์ ม. 6 เทพศิรินทร สมุทรปราการ

99 นางสาว นรารัตน  อินทรอยู ม. 5 สวรรคอนันตวิทยา

100 นางสาว นลินี  เฉียวกุล ม. 6 ดาราสมุทร

101 นาย นันทสิทธิ์  ศรีสุชินวงศ ม. 5 เทพศิรินทร

102 นาย นาธร  พรมมงคล ม. 6 บางปะกอกวิทยาคม

103 นางสาว น้ําฝน  สมนาม ม. 4 รัตนราษฎรบํารุง

104 นางสาว นิตยรดี  ชัยกิจพัฒนากุล ม. 5 หันคาพิทยาคม

105 นางสาว นิธินา  เพ็ชรนอย ม. 5 นารีวิทยา

106 นางสาว นีรมัย  เหลืองประสิทธิ ม. 5 มาลาสวรรคพิทยา

107 นางสาว บัณฑิตา  ปนคํา ม. 6 กําแพงแสนวิทยา

108 นางสาว บุญพิทักษ  แสงสวาง ม. 6 ชนแดนวิทยาคม
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109 นางสาว บุษบานุช  ประทุมวัน ม. 6 วิสุทธิกษัตรี

110 นาย ปฐมพงษ  ศรีสุคนธ ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

111 นาย ปริญญา  ตั้งศิริเสถียร ม. 6 ศรีราชา

112 นางสาว ปานชีวา  วัฒนวงศวิบูลย ม. 6 มัธยมวัดดาวคนอง

113 นางสาว ปารณีย  อัครอภิโภคี ม. 6 มาแตรเดอีวิทยาลัย

114 นางสาว ปยมาศ  ประจญหาญ ม. 6 พระหฤทัยคอนแวนต

115 นางสาว ปยะรัตน  เกิดศิริ ม. 5 ทุงสง

116 นางสาว ปุญญาภา  ช่ืนชวน ม. 6 รัตนราษฎรบํารุง

117 นางสาว ผกามาศ  ปญญาทิพย ม. 6 ปราจีนกัลยาณี

118 นางสาว ผาณิตนิภา  ไพลาศ ม. 6 เทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี

119 นาย พงศศิร ิ แสงสวาง ม. 6 รัตนราษฎรบํารุง

120 นาย พชร  เนตรบุตร ม. 6 สุโขทัยวิทยาคม

121 นาย พชรพล  มะลิเผือก ม. 6 มารีวิทยสัตหีบ

122 นางสาว พรชนัน  บุญรอด ม. 6 หอวัง ปทุมธานี

123 นางสาว พรทิพย  ริดบัว ม. 6 ราชินีบูรณะ

124 นางสาว พรพรรณ  ปสนานนท ม. 6 บางแพปฐมพิทยา

125 นางสาว พลอยไพลิน  ขันดี ม. 6 อรุณประดิษฐ

126 นางสาว พศิชญาภาสุ  ศิริสังวรณ ม. 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

127 นางสาว พัฒนนรี  จรรยาวงศรัตน ม. 6 สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร

128 นางสาว พิชญสุดา  ลาดี ม. 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

129 นางสาว พีระดา  มรกต ม. 6 โนนไทยคุรุอุปถัมภ

130 นางสาว ภควดี  บุญปกครอง ม. 5 วัดราชโอรส

131 นาย ภรณพจน  เสือหลา ม. 6 สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร

132 นางสาว ภัคจิรา  พฤกษากร ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

133 นางสาว ภัททิยา  ศรีพุมไข ม. 6 กันทรารมณ

134 นาย ภทัรพล  เตชะไพศาลกุล ม. 5 บางปะกอกวิทยาคม

135 นางสาว ภัทราพร  ปองทัพไทย ม. 5 สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ

136 นางสาว ภัทราภรณ  อุไรพันธุ ม. 5 นารีวิทยา

137 นางสาว ภิญญดา  วิเศษขลา ม. 6 ชลกันยานุกูล

138 นางสาว ภิทรพิมพภรณ  นิลเขียว ม. 5 สวีวิทยา

139 นาย ภเูบศ  ศรีบุญเรอืง ม. 6 ศรีสงครามวิทยา

140 นางสาว ภูมิรัตน  โคตรบุตร ม. 4 ศรีบุณยานนท

141 นางสาว ภูริดา  ศิลานันท ม. 6 สุรนารีวิทยา

142 นางสาว มนตชิตา  สวยสะอาด ม. 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนจังหวัดลพบุรี

143 นางสาว มลฑาทิพย  เทพวงษ ม. 6 ตะพานหิน

144 นางสาว มุณา  องอาจ ม. 5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี



** หากไมยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนดจะถือวาทานสละสิทธิ*์* 

ลําดับ ระดับการศึกษา โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ Tour KMUTT ณ มจธ.ราชบุรี  (รอบท่ี 2)

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล

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

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เขารวมโครงการ จํานวน 150 คน เทานั้น ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561

145 นางสาว รศินา  ปสิงห ม. 5 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม

146 นางสาว รุงอรุณ  ผินสุวรรณ ม. 6 ดาราสมุทร

147 นางสาว ลลิตา  นวโฆษิตกุล ม. 5 พระมารดานิจจานุเคราะห

148 นางสาว ลักษิกา  ทีคํา ม. 6 นารีวุฒิ

149 นาย วรโชติ  ยุวมิตร ม. 6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

150 นางสาว วรนิษฐา  อินทรสุวรรณ ม. 5 สวนศรีวิทยา

151 นาย วรพงษ  อิสระมงคลการ ม. 6 นครนายกวิทยาคม

152 นางสาว วรรณภรณ  เติมธนะศักดิ์ ม. 6 ราชโบริกานุเคราะห

153 นางสาว วรางคณา  ชาติวาณิช ม. 6 ซางตาครูสคอนแวนท

154 นางสาว วรินทรธร  แสนศรี ม. 6 ดาราสมุทร

155 นางสาว วริษฐา  สามพวงทอง ม. 6 วชิรธรรมสาธิต

156 นาย วสิษฐชัย  แกวบุญเพิ่ม ม. 6 มัธยมปุรณาวาส

157 นาย วัชระพันธ  ปาละวัธนะกุล ม. 6 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

158 นาย วีรวัฒน  นุนสุวรรณ ม. 6 ทุงสง

159 นาย วุฒิวัฒน  สุวรรณศรีสาคร ม. 4 บางปะกอกวิทยาคม

160 นางสาว ศภัททา  เตารั้ง ม. 5 อัสสัมชัญคอนแวนต

161 นาย ศราพัฒณ  ภาคบุญ ม. 6 มารีวิทยสัตหีบ

162 นางสาว ศรุดา  บริสุทธิ์ ม. 6 นารีรตันจังหวัดแพร

163 นางสาว ศศิภารัตน  ธรรมชนะเลิศ ม. 6 สุคนธีรวิทย

164 นางสาว ศศิมา  มหาธนะสาร ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห

165 นาย ศักดินนท  จอมหงษ ม. 6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

166 นางสาว ศิรประภา  วิชาชาติ ม. 5 นารีวิทยา

167 นางสาว ศิรประภา  สอนสุด ม. 6 เทพศิรินทรรมเกลา

168 นางสาว ศิริรักษ  เทียนทอง ม. 6 บัวเชดวิทยา

169 นางสาว ศิริวรรณ  โทรัตน ม. 6 อุเทนพัฒนา

170 นาย ศุภณฐั  ธุนันทา ม. 6 เทพศิรินทร

171 นาย ศุภธัช  คงแดง ม. 6 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

172 นาย สหชาติ  เสมอวงษ ม. 6 ดาราสมุทร

173 นาย สหทัศน  ยิ่งสกุลเกียรติ ม. 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

174 นางสาว สายชล  อุไรรัมย ม. 6 สิรนิธร

175 นาย สิทธิชัย  ศุภโกวิทย ม. 6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

176 นาย สิทธิพงษ  ศิริสิงหอําไพ ม. 6 วินิตศึกษา

177 นาย สิรวิชญ  ไตรญาณ ม. 5 ถาวรานุกูล

178 นาย สิรวิชญ  ปรมชวลิตโรจน ม. 5 วารีเชียงใหม

179 นางสาว สิรกิัญญตภัส  ชัชรินทรกุล ม. 6 เสนา "เสนาประสิทธิ"์

180 นางสาว สิรริตัน  ชูแกว ม. 6 คุรุราษฎรรงัสฤษฏ
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181 นางสาว สุกัญญา  ชินวิชา ม. 5 สิรนิธรราชวิทยาลัย

182 นางสาว สุนันทา  กําสุข ม. 6 บานทาดินแดง

183 นางสาว สุพรรณกิาร  พรหมขลิบนิล ม. 5 สิงหบุรี

184 นาย สุภกร  คูถาวร ม. 6 สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร

185 นางสาว สุภารัตน  ทองนุสนธิ์ ม. 5 สวนศรีวิทยา

186 นางสาว สุภาวดี  จันทรแสงดี ม. 6 เซนตปอลคอนแวนต

187 นาย สุวิชญพล  สุขสวาง ม. 6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

188 นางสาว อทิติยา  คําแสน ม. 6 ศรีสะเกษวิทยาลัย

189 นาย อนุชิต  เหลาทอง ม. 6 กุดบงพิทยาคาร

190 นางสาว อภิชญา  สุคนธชาติ ม. 5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ชื่อเดิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ

191 นางสาว อภิสรา  บุญเต็ม ม. 5 ราชวินิตบางแกว

192 นางสาว อภิสรา  พันธุถาวรนาวิน ม. 5 พนัสพิทยาคาร

193 นางสาว อรุโณทัย  ไขวารี ม. 5 กระบุรีวิทยา

194 นางสาว อลิสา  แกวจําปาสี ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห

195 นาย อัครพันธ  ทวีศักดิ์ ม. 6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

196 นางสาว อัญชิสา  คชเสนีย ม. 6 สารสาสนเอกตรา

197 นางสาว อาฑิมา  ยศพิมพ ม. 6 ชนแดนวิทยาคม

198 นาย อิทธิกร  ชูชื่น ม. 6 สังขะ

199 นาย อินทัช  ลีลาวัฒนพาณิชย ม. 6 สมุทรสาครวิทยาลัย


