


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียนทีจ่บ ชื่อสำขำวชิำ
1 นางสาว ชัญญา ธนธรรมโชคชัย ชลกันยานุกูล เศรษฐศาสตร์
2 นางสาว สาธิณี เฟือ่งพูนทรัพย์ ชลกันยานุกูล เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว จินตนา เสนาค า ศรีราชา เศรษฐศาสตร์
4 นาย วรโชติ อุ่นกอง นิคมวิทยา วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
5 นาย ปวริศ นิยม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
6 นาย วีรภัทร จันทร ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
7 นางสาว จุฑามณี ศรีวัฒนะ สุรศักด์ิวิทยาคม การขนส่งทางทะเล
8 นางสาว สโรชิน สะอาดศรีสุวรรณ ศรีราชา การจัดการ
9 นางสาว เบญจวรรณ พรมเรือง ศรีราชา การตลาด
10 นางสาว สาวิตรี ทรภีสิงห์ โรงเรียนทุง่ศุขลา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ธุรกิจระหว่างประเทศ
11 นางสาว นวพร วาณิชวิวัฒน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
12 นางสาว สุธินันท์ พรหมชาติ เขาชะเมาวิทยา การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
13 นางสาว ณัฐสุดา นพมาก บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
14 นางสาว ทิพรัตน์ โฉมยงค์ จิตใจชื่น การบัญชีบริหาร
15 นางสาว ณัฐมน สมบัติปิยัง ชลกันยานุกูล การบัญชีบริหาร
16 นาย ณัฐวัตร สาครจันทร์ ระยองวิทยาคม การจัดการโลจิสติกส์
17 นางสาว เยาวลักษณ์ ศรีเมือง พนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" เคมี
18 นางสาว สิริสุภา บรรณสิทธิ์ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เคมี
19 นางสาว ธันยพร ธนพรภิบาลชน ชลกันยานุกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 นางสาว สุชาดา จิรพลประพัฒน์ ศรีราชา วิศวกรรมโยธา
21 นางสาว วิภาพร ชอบช  า มาบตาพุดพันพิทยาคาร วิศวกรรมโยธา
22 นางสาว จารุวรรณ สุทธนะ ศรีราชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
23 นางสาว กวินทิพย์ ภักดีบุตร ศรีราชา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
24 นางสาว นภัสสร อาภาศรีทองสกุล สุรศักด์ิวิทยาคม วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
25 นาย ศตวรรษ สงวนทรัพย์ ศรีราชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
26 นางสาว ศุภาภัทร พ่วงพรหม ศรีราชา วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ
27 นาย อภิรวัฒน์ เคนที นิคมวิทยา วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ
28 นางสาว นัทฐมล เครือปินไชย เขาน้อยวิทยาคม การจัดการ
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ชื่อสำขำวิชำ
1 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ใจเด็ด เศรษฐศาสตร์
2 นาย จิราวัฒน์ ขอเจริญถิรพงศ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
3 นาย สุกฤษฏิ์ สุดโสม วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
4 นาย เกริกเกียรติ อยู่คง วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
5 นาย กฤษฎา วงศ์ชมภู วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
6 นาย สิทธินนน์ ยั่งยืน วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
7 นางสาว ชุติมณฑ์ ผิวผ่อง การขนส่งทางทะเล
8 นางสาว ศศิมา ระรวยทรง คณิตศาสตร์ประยุกต์
9 นางสาว อาทิตยา ปิน่แก้ว คณิตศาสตร์ประยุกต์
10 นาย คณิสรณ์ ภูริทัตสวัสด์ิ เคมี
11 นาย ชัยวัฒน์ เกตุวัตร์ เคมี
12 นางสาว สุทธิดา แสงอุไร เคมี
13 นางสาว ธนพร บูชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 นาย ณัฐนันท์ ฮกโป๊ วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 นาย บรรณวัชร ค ามะฤทธิ์ ฟิสิกส์
16 นางสาว พัทธ ธีรา ปราบรัตน์ ฟิสิกส์
17 นาย ชินกฤต อนุลีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
18 นางสาว ชลิตา ศักด์ิเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
19 นางสาว ณัชชา แสงโรจน์ วิศวกรรมโยธา
20 นาย อิทธิกร วิเศษพงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
21 นาย เอกพงษ์ หวานเสร็จ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
22 นางสาว สุภิญญา แก้ววรรณา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
23 นางสาว ศศินิภา นันทะสิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
24 นาย อภิชาต เจริญพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25 นาย วิศรุต นาค า วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
26 นางสาว กัลยาวดี ทัดสบง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
27 นาย กานต์กวินท์ นิลพันธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
28 นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณมาลา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
29 นางสาว สุทธิตา ค าเทียน วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
30 นางสาว ขวัญเพ็ชร มาลีวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
31 นาย ธนกร หล้าแหล่ง วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต
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