รายชื่อนักเรียน ศ.ปวช โควต้า ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานศึกษา (ปัจจุบัน)
1 นางสาวรุ่งนภา หนูทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ลพบุรี
2 เด็กหญิงเนตรา พจน์เนตราคม
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
3 นายธนรัตน์ ฤทธิค์ รบุรี
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
4 เด็กหญิงสรัลชนา วงษ์สวรรค์
โรงเรียนศรีอยุธยา
5 เด็กหญิงวิวรรธณี วรรณวิศาล
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
6 นางสาวชนกนันท์ กันยิ่ง
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
7 นายสุภัควี แซ่อั้ง
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
8 นางสาวอภิญญา โอภาส
โรงเรียนบางกะปิ
9 นางสาวณัฐฐิชา มั่นถาวรวงศ์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
10 นางสาวเกตน์สิรี สินสอน
โรงเรียนบางกะปิ
11 นางสาวศุภาวรรณ งามสอาด
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
12 นางสาวหทัยชนก ปิว๋ ธัญญา
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
13 เด็กหญิงศิริวิมล ผิวช่อง
โรงเรียนลาซาล
14 นายณัฐกันต์ เกสรธัมกิตติวุท
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
15 นางสาวณิชา สามก๊ก
โรงเรียนวัดลานบุญ
16 เด็กหญิงพรรณธร พึง่ กุศล
โรงเรียนศรีพฤฒา
17 นางสาววิภาพันธ์ ผดุงเจริญ
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
18 เด็กหญิงอรัญญา อินทไชย
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
19 นางสาวมนฑิชา ขุนทิพย์
รร.บดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
20 เด็กชายอัฑฒ์เศรษฐ์ กิตติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียน Saint Dominic School
21 นางสาวณัฐธยาน์ ทองทา
โรงเรียนวินิตศึกษา
22 เด็กชายกฤษณ สว่างแจ้ง
โรงเรียนลาซาล
23 นางสาวเกตนิภา มีหิรัญ
รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวพรรักษา ศักดาเดช
รร.เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
25 นายอรรถวุฒิ จันทะขิน
โรงเรียนหนองหานวิทยา
26 เด็กชายนนทกร ครองยุทธ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
27 นางสาวณัชชา นาคนก
โรงเรียนวัดแพรกษา
28 เด็กหญิงฐานิตา จาปาทอง
โรงเรียนสิรินธร
29 นางสาวนวพร เพ็ชรสุภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
30 นายธนวัฒน์ รอดอุด
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
31 นางสาวฐาปนี บุญนุช
โรงเรียนสาธิตวไลย์อลงกรณ์
32 นางสาวภัทราวรรณ สุกแก้ว
โรงเรียนสิงห์บุรี
33 นายคณินณัฐ ชาญชนะโยธิน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
34 เด็กหญิงวรรณษา  พรมสุรินทร์
โรงเรียนสิงห์บุรี

ลาดับที่
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ชื่อ - นามสกุล
เด็กหญิงพรนิตา บุญเลิศ
นายธนวรรษ เผ่าสุทอ
นางสาวชิสา เกิดศิริ
เด็กหญิงอนงค์นาถ เรืองจันทร์
เด็กหญิงลดา พุทธรักษา
นายนิทัศน์ เทียมพรมทัต
เด็กหญิงวชิรภรณ์ วรกาญจน์
นายจาฬุพัสตร์ ไชยาบาล
เด็กชายภาม เอมระดี
เด็กชายนพรุจ สัตยสัณห์สกุล
เด็กหญิงพรพิมล ผิวผ่อง
นางสาวปสุตา หมัดละ
นางสาวสโรชา หวังมิน
นายศุภกฤษ โลหากาศ
นางสาวแพรพลอย แก้วชม
นายยืนยง อัตวัฒนา
นางสาววนิชา เรืองณรงค์
นางสาวณัฐกฤตา กฤตาวาณิชย์
นายพศิน กุลศิริพัชร
นางสาวกัณฐิกา สังวรสิน
เด็กหญิงศศิภา สีวะโสภา
เด็กหญิงสุนิษา บัวคา
นางสาวณัฐชยา พูลจนะกิจ
เด็กชายนราธรณ์ ดวงน้อย
นายมนัญชัย เปีย่ มใย
เด็กหญิงณิชา เลิศศรี
เด็กหญิงครองขวัญ ยอดมาลัย
เด็กชายหาญศิรา ขาวมีศรี
นางสาวพัทธ์ธีรา สวัสดิ์สาลี
นางสาวชณิสรา  เสลานนท์
เด็กหญิงกมนภรณ์ เลาหะจินดา
เด็กหญิงอริสรา วิเศษวิษา
นายกษมา สังข์รัมย์
นางสาวธันยชนก รุจกิจยานนท์
น.สเศรษฐณัญฑ์ คณโททอง

ชื่อสถานศึกษา (ปัจจุบัน)
โรงเรียนธัญรัตน์
รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนสยามสามไตร
โรงเรียนมัธยมรู้โลก
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
โรงเรียนเตรียมวิศวะพระนครเหนือ
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
โรงเรียยศรีพฤฒา
รร.เตรียมอุดม(เปร็งวิสุทธาธิบดี)
โรงเรียนบดินทรเดชา2
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนราชดาริ
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนลาซาล
รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนระเบียบศึกษา
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนอัมพรไพศาล
รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนมาเรียลัย
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนลาปลายมาศ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนบางกะปิ

ลาดับที่

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ - นามสกุล
นายตฤณภัท
นางสาวปฏิพร โยเหลา
นายปารย์ ละอองมณี
นางสาวพิมชนก จาปาเรือง
นางสาวอธิชา สุขผสม
นายธนธร สุหัสปรีชา
เด็กชายจารุวิทย์ นาคคา
นางสาวกิตติยา ออสุขศรี
นางสาวพิพรรษพร พูลนาท
นางสาวจิระภัทร น่วมอยู่
เด็กชายเตชิต เพ็งปฐม
เด็กหญิงริลณี ใจคาสุข
นายอัษฎางค์ สาระธวัช
เด็กชายณัฐพงษ์ จินตกสิกรรม
นางสาวชนัญชิดา ทรศัพย์
นายภูพิพัฒน์ ไพรอด
เด็กหญิงณฤดี จาปาศักดิ์
เด็กชายเจษฎา เจ๊ะวัง
นางสาวนันท์นภัส อาจหาญ
เด็กชายพัฒน์นรี นิธิธรณ์พรกุล
นางสาวพัทธมน ดีเลิศอมรโสภณ
นางสาวศศิธร บุญมาเลิศ
นางสาวคริมา วิสูตร
นางสาวธนิดา พรงาม
นายกันตินันท์ วงษ์กมลทิพย์
นางสาวปิยมาศ ชาโสรส
นายต้นกล้า เกื้อทอง
นายวิริยะ หลวงสาร
นายธนพงศ์ ชมเจริญ
นายพรหมมินทร์ ต๋าอ้อน
นายวรุนพงศ์ หุตะนาวิน
เด็กชายภูริภัทร ภูหมื่น
เด็กชายปิยะณัฐ คงพรหม
เด็กชายภูขวัญ บุณยวาณิชย์กุล

ชื่อสถานศึกษา (ปัจจุบัน)
โรงเรียนนาคเจริญ
รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมเกล้า
รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนมาเรียลัย
โรงเรียนลาซาลบางนา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนมัทธยมวัดนายโรง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนปากเกร็ด
กศน.
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียน

