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รำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบทุนรัฐบำลสิงคโปร์ระดับปริญญำตรี ประจำปี 2014/2015
วันที่ 21 ธันวำคม 2556 เวลำ 09.00-12.00 น.
โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
สถำบัน
นาย ศรุต อินทรมงคล
นานาชาติร่วมฤดี
นางสาว มณฑิตา ชวนชิต
นวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางสาว ปฏิมาภรณ์ ดุสดีเมธานนท์ จินดามณี
นาย กรวัชร์ สุวรรณไตร
สามเสนวิทยาลัย
นางสาว กฤษณา ลักษณา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นางสาว กัลยกร สกุลพราหมณ์
กรรณสูตศึกษาลัย
นางสาว ธัญชนก ศรีสงั ข์
โยธินบูรณะ
นางสาว ปุณยนุช เก้าเอี้ยน
อนุราชประสิทธิ์
นาย อนุกูล แซ่โง้ว
ยอแซฟอุปถัมภ์
นาย พิษณุ คานวน
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
นาย นนทกานต์ กาญจนภู
เซนต์คาเบรียล
นางสาว ฮุซนา สาแล๊ะ
อัลตัรกียะห์อิสลามียะห์
นางสาว นภสร ใยบัวเทศ
เตรียมอุดมศึกษา
นาย ปรีดทิ สุคนธชาติ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นาย ธนิสร์ อัสสรัตนกุล
เซนต์คาเบรียล
นางสาว ณัฐณิชา เหล่าดารา
นานาชาติกรุงเทพคริสเตียน
นางสาว กรญามาศ สะอาดดี
สงวนหญิง
นางสาว นิสาชล ศรีภู่ทอง
อิสลามสันติชน
นาย ภาสคณิน อริยพรพิรุณ
เตรียมอุดมศึกษา
นาย ปัณฑ์ งามแสงรัตน์
สาธิต มศว.ปทุมวัน
นางสาว นาขวัญ จักกะพาก
เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว ฐรินดา จันทธีโร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นางสาว ธนัชพร หารไชย
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาว กมลพรรณ ช่วยบารุง
ม.เกษตรศาสตร์
นาย อิทธิโชติ อมรจิรพร
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาว บวรลักษณ์ บุตรไชยเจริญ สระบุรีวทิ ยาคม
นางสาว เภาลีนา คูวสิ ษิ ฐ์โสภิต
เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว นิฟาตีมะห์ บินนิเด็ง
อัลตัรกียะห์อิสลามียะห์
นางสาว พรทิพย์ คุม้ วงศ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นาย ปณชัย คาหอม
เซนต์คาเบรียล
นาย ภัทรภพ เปี่ยมทิพย์มนัส
เซนต์คาเบรียล
นางสาว กัญญาณัฐ พะเนียงทอง
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
นาย ชญานิน ประศมศานติ์
เซนต์คาเบรียล
นางสาว พรทิมา สีทองเขียว
สตรีราชินทู ศิ
นางสาว ฐิตกิ าญจน์ ทานะปัต
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
นางสาว ณัฐณิชา บุญโพธิ์แก้ว
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นาย ณัฐวุฒิ ทิพย์โฆษิตคุณ
มุกดาหาร
นาย ไวชวิน พิพัฒนางกูร
นานาชาติเกรซ
นางสาว จิตอักษร แท่นแก้ว
สาธิตม.มหาสารคาม

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
040 นางสาว กุลณัฐ เกตุวตั ถา
041 นางสาว มัลลิกา เกษรมาลา
042 นางสาว ปวาพร พันสด
043 นางสาว ภิชญาพร กุศลผลบุญชุบ
044
นาย พีช ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
045 นางสาว ฐิตา สุวรรณ์
046 นางสาว ปฐมพร สุขอร่าม
047 นางสาว ชยาดาว นกอยู่
048 นางสาว ณัฐสุดา ระวีไพบูลย์
049 นางสาว พิชญุตม์ นุม่ ดี
050 นางสาว ธัญวดี อมรศุภศิริ
051 นางสาว อรเมษย์ ชุตนิ นั ท์
052 นางสาว สิริยากร ไมตรีจร
053 นางสาว วัจนพร โปอารมย์
054 นางสาว นิตยา ลิม่ เรืองกุล
055
นาย ธีรเชษฐ์ สืบสาราญ
056 นางสาว กัลยรัตน์ พิริยะโศภิษฐ์
057 นางสาว กานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง
058
นาย สารัช นิตวิ งศ์วรกุล
059 นางสาว กมลทิตา เรืองทอง
060 นางสาว นิตกิ าญจน์ รุง่ เรืองยศเมธี
061 นางสาว พรสวรรค์ วุฒิรักขจร
062 นางสาว กฤตพร บุษราคา
063
นาย ภาคภูมิ ทวีสทิ ธิชาติ
064 นางสาว เบญญาภา นันขันตี
065
นาย กิตติ แซ่เหย่า
066 นางสาว นภสร นารอด
067 นางสาว ฮานัน สิดิ
068 นางสาว สุชญา วิโรจน์รัตน์
069
นาย บุญญาภิวฒ
ั น์ สมบูรณ์ทรัพย์
070 นางสาว กมลรัตน์ โรจนวัฒนวุฒิ
071 นางสาว ภาลินรัตน์ วิทยธนเศรษฐ์
072 นางสาว อัญชิษฐา วงศ์ทอง
073 นางสาว อภิรดี กลิน่ แย้ม
074
นาย พิสฐิ เฮงดี
075 นางสาว สิริวริน ศิรัญญาธวัฒน์
076 นางสาว ภัทรธิดา ไทยอุสา่ ห์
077 นางสาว ทิพย์วลั ย์ ทวีกิตติกุล
078
นาย ธีรยุทธ์ ดาวเรือง
079
นาย สุรชัช เจริญวารีกุล
080 นางสาว วิภาดา ควรชม
081
นาย เบญจภูมิ เบญจกาญจนกุล

สถำบัน
ชลกันยานุกูล
สตรีนนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
จินดามณี
เซนต์คาเบรียล
สตรีนนทบุรี
สตรีนนทบุรี
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สตรีวทิ ยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
พิชัยรัตนาคาร
พิชัยรัตนาคาร
พิชัยรัตนาคาร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สาธิตม.มหาสารคาม
เตรียมอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายน้าผึง้
ยอแซฟอุปถัมภ์
สายปัญญารังสิต
สระบุรีวทิ ยาคม
ระยองวิทยาคม
วารีวทิ ยาคม
ระยองวิทยาคม
ม.ธรรมศาสตร์
สายปัญญารังสิต
นวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ปากเกร็ด
ม.ศิลปากร
สตรีนนทบุรี
สตรีวทิ ยา 2
พระหฤทัยคอนแวนต์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
อัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กาญจนานุเคราะห์

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
082 นางสาว จีรนุช ฉินวรรณเลิศ
083 นางสาว กชกร แจสมิน ทัน
084
นาย ศุภวิชญ์ คงธนาฤทธิ์
085
นาย ณัฐวุฒิ เรือนแก้ว
086 นางสาว สุขภาพร ระวีไพบูลย์
087 นางสาว ณิศรา ทิพย์วงั เมฆ
088
นาย วรวัชร์ จรรยงค์รกุล
089 นางสาว ลิปิการ์ วิศวแสวงสุข
090
นาย จารุเดช พรมวงศ์
091 นางสาว ภัทรวดี พรมเสน
092 นางสาว กชมน ใจดี
093 นางสาว ศุภิสรา คล้ายหิรัญ
094
นาย ชิตวร สนิทมัจโร
095 นางสาว กมลทิพย์ ทวยเทีย่ ง
096 นางสาว ฐิตาภา เวชภัทรสิริ
097 นางสาว จุตพิ ร กลัดทิม
098 นางสาว ภัทร์นฤน อ่วมศิริ
099
นาย พัทธพล บรรเริงศรี
100 นางสาว ชมูนกิ ข์ ไชยกาญจน์
101
นาย ปัญจวิชญ์ ขอดทอง
102 นางสาว ภาวิยา โตจรูญ
103 นางสาว ธีนดิ า สุวรรณถาวรกุล
104
นาย ก่อกฤษฎิ์ เอกพาณิชย์ถาวร
105 นางสาว เบญญาดา จรุงจิตสุนทร
106 นางสาว ธัญลักษณ์ อนันต์ตกึ
107 นางสาว นภัสสร เลิศสุดวิชัย
108 นางสาว รุจาภรณ์ ปริตรศานติก
109 นางสาว กรวรรณ นันทหทัย
110
นาย ฉมาดล นาเอกลาภ
111
นาย พชร อังศุสกุ นฤมล
112 นางสาว ภคกุล แสงธรรมชัย
113 นางสาว ศุภาพิชญ์ เครือภู่
114 นางสาว ลลิตา ศิริโภคทรัพย์
115
นาย ไพโรจน์ เจริญศรี
116 นางสาว เชื่อมใจ จิตตะเสโน
117
นาย ศุภกฤต กลิน่ ลาภู
118 นางสาว เพรงเพรา สิงหพงษ์
119 นางสาว กัลย์สดุ า ปิ่นสถาพร
120 นางสาว วันวิสาข์ กุตแถลง
121 นางสาว อัญญรัตน์ ม่วงประเสริฐ
122 นางสาว กัญญาพัชร รัตนวงษ์
123 นางสาว น้าทิพย์ ควรหา

สถำบัน
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ม.อัสสัมชัญ
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
เซนต์โยเซฟ บางนา
เตรียมอุดมศึกษา
โพธิสารพิทยากร
ม.เชียงใหม่
สามัคคีวทิ ยาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สองภาษา Interkids
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โพธิสารพิทยากร
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ"
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ"
วัดนายโรง
วัดสุทธิวราราม
มหิดลวิทยานุสรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
เซนต์หลุยส์
สาธิต ม.เกษตรศาสตร์
โยธินบูรณะ
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เตรียมอุดมศึกษา
สารสาสน์วเิ ทศนิมิตรใหม่
ศรัทธาสมุทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
มอ.วิทยานุสรณ์
รักษ์วทิ ยา
พรตพิทยพยัค
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
นวมราชานุสรณ์
เซนต์หลุยส์
สุนทรภู่พิทยา

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
124 นางสาว ฟ้าสินี วชิรพงศ์
125
นาย สมาธิ อนันต์เจริญวัฒน์
126 นางสาว ธนพร จงจารุกวิน
127
นาย ธนพณ หาญพูนวิทยา
128 นางสาว จุดารัตน์ ลี
129 นางสาว พรชิดา พลาชีวะ
130
นาย วรินทร์ นาคาดิเรกกุล
131 นางสาว ปรรณีย์ คงเกิด
132
นาย ภาสกร อัลภาชน์
133 นางสาว อลีนา เดอ กูสแมน
134 นางสาว ชลธิชา สันติพาณิชย์วงศ์
135 นางสาว จิรดา วิวธิ อาพน
136 นางสาว สุสดิ า สมใจอุไรกุล
137 นางสาว ชิชญา นิธิเสถียรชัย
138
นาย รตนสร ธีระชาติแพทย์
139 นางสาว นิดานุช เจริญชนม์
140
นาย ชารีฟ อีแต
141 นางสาว ปณิศา เอมโอชา
142 นางสาว พิชาภา ธีรมานิตย์
143
นาย วิศรุต เลาวานันท์พันธุ์
144
นาย กนิษฐ์ จึงสกุลรุจิเรข
145
นาย วิชญ์พล ต่อพล
146 นางสาว วรัญญา กลิน่ แก้วณรงค์
147 นางสาว วิรัถพัชร บุณยรัตพันธุ์
148 นางสาว รมิตา อัศวพิสฐิ กุล
149
นาย พรชัย จารุชัยนันทกุล
150 นางสาว วิมลวรรณ อินทร์ยัง
151 นางสาว ธันยพร พันธุ์ยาง
152 นางสาว พิชญา สฤษฎีชัยกุล
153 นางสาว ปวีณ์นชุ เกียรติฐาปนายง
154 นางสาว ปัทชญา วงษ์เสาร์
155
นาย วีรภัทร ปรีชาบริสทุ ธิ์กุล
156 นางสาว สุดารัตน์ นนจันทร์
157 นางสาว พรปวีณ์ แสนวงศ์
158 นางสาว ชาลิสา ศรีสรุ ะ
159 นางสาว ณัฐวรา วิริยจันทร์ตา
160 นางสาว สุพิชชา วิเศษพงษ์อารีย์
161 นางสาว วิรยา เนตรคุณ
162
นาย วรพล อัศวแสงทอง
163 นางสาว ณัฏฐธิดา เจริญสุข
164 นางสาว พัชรวลัย วงศ์เหลือง
165 นางสาว วชิราภรณ์ เกตุสร้อย

สถำบัน
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา 2
เซนต์คาเบรียล
เสริมงามวิทยาคม
ระยองวิทยาคม
มหิดลวิทยานุสรณ์
หาดใหญ่วทิ ยาลัย
มอ.วิทยานุสรณ์
สตรีภูเก็ต
ขอนแก่นวิทยายน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษา
หอวัง
มหิดลวิทยานุสรณ์
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ"
สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
สายปัญญา
เตรียมอุดมศึกษา
เซนต์คาเบรียล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อุดรพิทยานุกูล
สตรีราชินทู ศิ
มงฟอร์ตวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
วาวีวทิ ยาคม
มัธยมสาธิต ม.นเรศวร
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สาธิต จุฬาฯ
หอวัง
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาธิต ม.มหาสารคาม
ศรัทธาสมุทร
ราชินบี น
ราชินี
ม.รามคาแหง
เตรียมอุดมศึกษา
ราชินบี น
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
สตรีวทิ ยา 2

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
166
นาย ชัยทัต ฉันทะญาณ
167
นาย ณัฐ ตูจ้ ินดา
168 นางสาว ณัฏฐริญา ชินะพัฒนวงศ์
169 นางสาว อลิสา ศรีรัตน์
170 นางสาว ณภัทร เมธีวรี ังสรรค์
171
นาย วีรภัทร ดรุณ
172
นาย จิรัฎฐ์ ติรไพรวงศ์
173
นาย ณัฐพล วรรณบุตร
174 นางสาว ศศิประภา ขึมสันเทียะ
175
นาย กลวัชร ขันสุวรรณ
176 นางสาว ศศิวมิ ล ลิม่ พิทกั ษ์
177 นางสาว เกศกัญญา ศศิประภากุล
178
นาย ปวรินทร์ พันธุ์ตเิ วช
179 นางสาว บงกชชนก ด่านรุง่ เจริญ
180 นางสาว พันธิตรา มณฑาทิพย์กุล
181 นางสาว มานวิกา สุชฎาพงศ์
182 นางสาว รภัสวรางค์ ชูแข
183 นางสาว ชัญญา โล่สริ ิลกั ษณ์
184
นาย นฤเบศ สิงห์คะนัน
185
นาย ณัฐศักดิ์ อธิคมพาณิชย์
186 นางสาว จิดาภา หาญวรวงศ์ชัย
187
นาย ศุภกฤต วิจิตรแสงรัตน์
188
นาย ญาณศรณ์ วิจิตรธาดารัตน์
189 นางสาว ปานชนก จารัสธนสาร
190 นางสาว พรประภา เอมลา
191 นางสาว ภัทรวรรณ วรรณสาธพ
192
นาย ณัฐภพ หลักดี
193
นาย วศิน ปณิธานศิริกุล
194
นาย วสิฏฐ์ วงศ์ตระกูล
195
นาย เสฏฐพงศ์ นิมมานทอดวงศ์
196
นาย กิตติธัช นวรุง่ นิรันดร์
197 นางสาว ตรีรัตน์ พรเสมอภาค
198 นางสาว ฉัตรวดี พูลศรี
199 นางสาว ชนนิกานต์ ชีวติ โสภณ
200 นางสาว ปณิดา วิริยะชัยพร
201 นางสาว ดุสดิ า วรชาติเดชชัย
202
นาย รบศึก แพงมาก
203
นาย กฤษณะ ธนะชาญพัฒนา
204 นางสาว พิมพ์รวี กุสสลานุภาพ
205
นาย ภัทรกร พลเมือง
206 นางสาว เนตรชนก ขันดี
207 นางสาว ฐิตริ ัตน์ ศิริขจรกิจ

สถำบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาธิต จุฬาฯ
สาธิต จุฬาฯ
สาธิต จุฬาฯ
สาธิต จุฬาฯ
ระยองวิทยาคม
มัธยมวัดนายโรง
ม.มหิดล
สตรีวทิ ยา 2
กรพิทกั ษ์ศกึ ษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
เตรียมอุดมศึกษา
สตรีนนทบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สามเสนวิทยาลัย
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
เตรียมอุดมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เทพศิรินทร์
เตรียมอุดมศึกษา
สายปัญญา
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ชิโนรสวิทยาลัย
ทิวไผ่งาม
เตรียมอุดมศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ขุขันธ์
เซนต์คาเบรียล
ม.มหิดล
ราชวินติ บางเขน
สตรีนนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษา

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
208 นางสาว พัชริดา ตรีพรชัยศักดิ์
209 นางสาว ชวิศา ธรรมจรัส
210 นางสาว ธนพร สุจริต
211 นางสาว ปุญญารัสมิ์ ภูมิภูเขียว
212
นาย นภัค เวชเฉลิมจิตร
213 นางสาว วริษฐา ลิมป์แสงรัตน์
214 นางสาว สุดารัตน์ เอมจั่น
215
นาย บัณฑิกุล ศรีมงคลปทุม
216 นางสาว ณัฎฐณิชา เมฆแสน
217 นางสาว ปัณฑารีย์ ทรายทอง
218
นาย ณัฐวุฒิ ปฏินนั ทกุล
219 นางสาว ชโลบล คาวีวงศ์
220 นางสาว ณัฏฐ์นรี มโหฬาร
221 นางสาว มาซีเต๊าะ หะมะ
222
นาย ปิยวัฒน์ เลิศอุตสาหะ
223 นางสาว ปวิชญา คงจันทร์
224 นางสาว อัญชิสา ชิตวงศ์
225
นาย กัญจน์ชนก ประสิทธิเมตต์
226 นางสาว ฐิตาพร คุม้ พาล
227 นางสาว สกุลธีร์ นภาศร
228 นางสาว สุชานาถ ทองสุก
229 นางสาว ศุภิสรา ธารธนาภรณ์
230 นางสาว นิธิดา จิระขจรวงศ์
231 นางสาว ธัญนิชา รสุธารา
232
นาย ณฐพล หาญชัยวัฒน์
233 นางสาว คอรีเยาะ เวาะเละ
234
นาย อิลฮัม สาแล๊ะ
235
นาย อัสมิน หะยีแวนอร์
236 นางสาว มารีณา ดอเลาะ
237 นางสาว นาดีฮะห์ บินยูนุ
238 นางสาว วิชาดา ประภพปัญจพัช
239 นางสาว ศศิธร ผ่องวิไล
240
นาย วทัญญู เพ็ชรพญา
241 นางสาว ณัชชา จารุธเนศ
242
นาย วสุ รติโอฬาร
243
นาย ภัทรพล เล้าประเสริฐ
244
นาย โมฮัมหมัดอามีน บาสอสิดกิ
245
นาย ธิปัตย์ ปิยะภัทรกุล
246
นาย นพวิช แก้วลิน
247
นาย ภูวศิ วิทติ ยานนท์
248 นางสาว สุตานุสรณ์ หมื่นแสน
249 นางสาว สุทธิตา เบ็ญโล๊ะ

สถำบัน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์
อัสสัมชัญ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ราชวินติ บางเขน
อัสสัมชัญ ศรีราชา
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอ.วิทยานุสรณ์
หาดใหญ่วทิ ยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
ศรียานุสรณ์
นานาชาติฮาโรว์
สงวนหญิง
เตรียมอุดมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
ธรรมวิทยามูลนิธิ
อัลตัรกียะห์อิสลามียะห์
อัลตัรกียะห์อิสลามียะห์
อัลตัรกียะห์อิสลามียะห์
เดชะปัตตนยานุกูล
สายปัญญา
ม.ขอนแก่น
สาธิต ม.สงขลานครินทร์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
ม.ศิลปากร
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
นานาชาติคชิ อินเตอร์เนชั่นแนล
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี 2
ม.อิสลามยะลา

ที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
สถำบัน
250
นาย ธีระพงศ์ สารีลอย
อุดรพิทยานุกูล
251 นางสาว ยุวมิต เมืองดี
สุราษฎร์ธานี
252 นางสาว อภิรัตน์ อภิรมยนารถ
ม.ธรรมศาสตร์
253 นางสาว ธัญญรัตน์ รัตนเมธาโกศล บุรีรัมย์พิทยาคม
254 นางสาว สุทธิดา ธนิตานนท์
สุรศักดิม์ นตรี
255 นางสาว ชมพูนชุ อุ่นวงศ์
เฉลิมขวัญสตรี
256 นางสาว สุภัชชา สดใส
ลาปางกัลยาณี
257
นาย วรวัฒน์ รุดชาติ
ประชารัฐพัฒนาการ
258 นางสาว เนตรชนก กาญจนะ
ม.สงขลานครินทร์
259
นาย รามิล รัชตนันทกิจ
อยุธยาวิทยาลัย
260 นางสาว ณัฐณิชา ตัณติวงศ์วาทิน
กรพิทกั ษ์ศกึ ษา
261 นางสาว พิชามญชุ์ วงศ์กฤษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262 นางสาว ฐิตาภัสร์ ธีระภักดีพันธ์
ม.อัสสัมชัญ
263 นางสาว หทัยชนก สารใจ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
264
นาย วัชรเกียรติ ว่องเจริญพร
อุตรดิตถ์
265 นางสาว วีรดา ทัศน์ศริ ิสกุล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมำยเหตุ
1. ผูส้ มัครทีส่ ง่ เอกสารใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยเพื่อใช้ในการสมัคร
ขอให้นาฉบับภาษาอังกฤษมามอบให้เจ้าหน้าทีค่ มุ สอบในวันสอบด้วย
2. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศห้องสอบและข้อปฏิบัตใิ นการเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 19 ธันวาคม 2556
ทาง www.bic.moe.go.th

