
 
 
ที่ ศธ 04239 / 582                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
                                                                               ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ชั้น 2, 3                                                                                                
                                                                               อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
 

               26  มกราคม  2560 
 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดี   
        มีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เก่ียวข้อง 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ ศธ 04239 / 7107  ลงวันที่ 28 พ.ย. 59 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ                                         จ านวน  1  ฉบับ 
  

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน  ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาในคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 

  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของ
นักเรียนที่สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ขอให้นักเรียนที่มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยน าหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถดีเด่นของนักเรียน (แฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน) ไปแสดงต่อกรรมการ
ด้วย   
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

       
         ขอแสดงความนับถือ 
 

     
 
 
     
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                         
โทร. 035-535417 ตอ่ 106 
โทรสาร 035-536251 
ผู้ประสานงาน : นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย : 080-6200600 

 
                                     (นายบ ารุง เสียงเพราะดี) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



 
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม 

เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2560  รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

********************** 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาในคณะวิชาต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
                     ในการนี้ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนมาก จึงจะต้องด าเนินการคัดเลือกให้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/ดูผลงานของนักเรียนด้านต่าง ๆ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของนักเรียนที่สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์  ไปสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี     
ตามตารางการสอบสัมภาษณ์ดังแนบ   
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  2560 
 
 

     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     (นายบ ารุง เสียงเพราะดี) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



 

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9  ลงวันที่  26 มกราคม  2560 
เรื่อง   รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 
        รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

---------------------------------------------------------- 
ที ่ รหัส สาขาวิชา ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

      คณะเกษตร ก าแพงแสน 

1. 101 เกษตรศาสตร์ 

1. นางสาวจิรภัทร์  มะลิอ่อง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

รับ 2 คน 

2. นางสาวนริศรา  คุ้มบุญ โรงเรียนศรีประจันต ์“เมธีประมุข” 
3. นายบวร  จิระอนุกูลชัย โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
4. นางสาวประกายดาว  พักวงศ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. นางสาวปัณฑารีย์  ฉุยฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. นางสาวสุกัญญา  อัปกาญจน์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
7. นางสาวอลิชา  อัวคนซื่อ โรงเรียนอู่ทอง 

2. 103 
เครื่องจักรกลและ 
เมคคาทรอนิกส์เกษตร 

1. นางสาวกาญจนา  วิมูลชาติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
รับ 1 คน 2. นางสาวเปรมกมล  นารินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

3. นางสาวอารียา  ตุนอยู่เพชร โรงเรียนอู่ทอง 

3. 107 
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

1. นายจักรกฤษณ์  ทวีบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 

รับ 1 คน 2. นายพลังธรรม  คงทอง โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงทองดี โรงเรียนบางลี่วิทยา 

      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

1. 201 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และการออกก าลังกาย 

1. นางสาวพิชามณชุ์  ลีลากวิน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” รับ 2 คน 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

1. 301 วิศวกรรมเกษตร 
1. นายพฤเดช  คิมประเสริฐ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

รับ 1 คน 2. นายภูวเดช  รัตนปัญญา โรงเรียนอู่ทอง 
3. นางสาวสุพพัตรา  แป้นปลื้ม โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

2. 303 วิศวกรรมโยธา 

1. นางสาวชนาพร  ทองดอนค า โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

รับ 1 คน 
2. นายธีรภัทร  ศรีกลัดหนู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
3. นายยศกร  อมรการ โรงเรียนอู่ทอง 
4. นายสิทธิพรรณ  สุทธิจิต โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาวสุนันท์  วุฒิเสถียร โรงเรียนราชินีบูรณะ 

3. 304 วิศวกรรมการอาหาร 

1. นายกัมปนาท  สมศรี โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 1 คน 
2. นางสาวกิตประภา  คงศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
3. นางสาวธนัชชา  ศรีสุธอ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นางสาวสิริขวัญ  เปรมชัยศรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

4. 305 วิศวกรรมเครื่องกล 

1. นายพัฒนวุฒิ  นาคศรีโภชน์ โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 1 คน 
2. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. นายศุภสิทธิ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
4. นายอนุสรณ์  ช้างศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
5. นายอมรชัย  บุญงาม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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ที ่ รหัส สาขาวิชา ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

5. 306 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
-โลจิสติกส ์

1. นางสาวกมลชนก  น้ าใจดี โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

รับ 1 คน 

2. นางสาวจิราภา  ผิวทองงาม โรงเรียนบางลี่วิทยา 
3. นางสาวชุติมา  ศรีส าราญ โรงเรียนคงทองวิทยา 
4. นางสาวพัสวี  อินยิน โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาววรนิษฐา  เพ็ชรชลาลัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. นายวรวุฒิ  แซ่ตัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
7. นายวิชยุตม์  ปากโมกข์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
8. นางสาวสมชนก  เสือแป้น โรงเรียนราชินีบูรณะ 
9. นายสิทธิโชค  ศรีแสง โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

6. 307 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางลี่วิทยา 

รับ 1 คน 
2. นายธนาธร  ทรงพินิจ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
3. นางสาวนรารัตน์  ตั้งแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นายรณชัย  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
5. นายอนาวิน  แก้วเรือง โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1. 401 ภาษาอังกฤษ 
1. นางสาวชยาภรณ์  พุกคล้าย โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 1 คน 2. นางสาวบุณยวีร ์ โกวิทธนะวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. นางสาวพัชรพรรณ  ค าวงษ ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

2. 404 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
1. นายธนวรรธน ์ อัครกิตติ์วินิช โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

รับ 1 คน 2. นายนนทวรรธ  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

3. นางสาวสุพัตรา  กุลนะที โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

3. 405 เคมี 

1. นางสาวณิชกมล  ระโหฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

รับ 2 คน 

2. นายถิรวุฒิ  จีนอนงค์ โรงเรียนอู่ทอง 
3. นางสาวธนวรรณ  เที่ยงแท้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นางสาวธัญญ์พิศา  สระทองอ่วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. นายนพดล  พวงประเสริฐ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

6. นางสาวพุธิตา  ท าจะดี โรงเรียนอู่ทอง 
7. นางสาววชิรญาพร  เร้ารุ่งอรุณ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
8. นายสรายุทธ  แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
9. นางสาวสุพชิฌาย ์ สมณวัฒนา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

4. 406 ฟิสิกส์ 
1. นางสาวพรทิพย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 1 คน 
2. นางสาววรรณนิษา  ลิจันทรพ์ร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

5. 407 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. นางสาวณัฏฐณชิา  ชัยศิริพานิช โรงเรียนราชินีบูรณะ 

รับ 1 คน 
2. นายปรเมษฐ์  วิชิตนพวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

3. นางสาวศิรประภา  ตั้งจิรพาณชิย์ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. นายสหภูมิ  พุ่มวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
5. นางสาวสิริกาญจน์  พิณทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 
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6. 410 จุลชีววิทยา 

1. นายธนพล  ปทุมสูติ โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 2 คน 
2. นางสาวปรานต์วาสน ์ ศรีอนันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. นางสาวปัทมานุช  เหมมาลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นางสาวศศิธร  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

7. 411 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบลแย้ม โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

รับ 1 คน 2. นางสาวณัชชา  เทศเกิด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
3. นางสาวพิณรส  โมชคลา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

8. 413 
การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 

1. นางสาวชยานันท์  ใจช่วงโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
รับ 1 คน 

2. นางสาวสุภาพร  เจนดง โรงเรียนราชินีบูรณะ 

9. 414 
การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 

1. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 
รับ 1 คน 2. นายภคิน  ดีมั่น โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

3. นางสาวอรุณโรจน ์ พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนดอนคาวิทยา 

10. 415 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจิมจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

รับ 1 คน 
2. นายสุทธิพงศ์  ปาลพุทธา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

11. 416 การตลาด (ภาคพิเศษ) ไม่มีผู้สมัคร รับ 1 คน 

12. 417 การตลาด (ภาคปกติ) 

1. นายกรรชัย  เทียนสมบัติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

รับ 1 คน 

2. นางสาวกาญจนา  สระทองมี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
3. นายทวีศักดิ์  พวงเงิน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

4. นางสาวธนพร  ลิ้มมั่นจริง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
5. นางสาวนฤมล  เป้ามงคล โรงเรียนอู่ทอง 
6. นางสาวผุสดี  พรศิริรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
7. นางสาวโสมศศิ  แซ่เจียม โรงเรียนราชินีบูรณะ 

13. 419 นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

1. นางสาวทิฆัมพร  เฉยฉิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 

รับ 1 คน 

2. นายธนวัฒน์  เพียรศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
3. นางสาวนนทนีย์  กิจเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นางสาวนุชบา  ทองเรือนดี โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาวปิยพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

6. นางสาวพนิวรรณ  สุทธิธรรม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

14. 420 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมบริการ 

1. นางสาวชนิตา  ปานบุญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

รับ 1 คน 
2. นางสาวเบญจพรรณ  ประโทนเทพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. นางสาวศิรินทิพย์  จารุจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. นางสาวศุภางค์พักตร ์ โรจน์บญุถึง โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาวสุชัญญา  ค าแหง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

-4- 
 

ที ่ รหัส สาขาวิชา ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

   1. นางสาวกัญญารัตน์  ใบทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

รับ 8 คน 
1. 501 

เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

2. นายฉลองรัฐ  วิสามารถ โรงเรียนอู่ทอง 
3. นางสาวนรีกานต์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ โรงเรียนคงทองวิทยา 
4. นางสาวนันทนา  ครองทรัพย์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
5. นางสาวยุวดี  ทวนเงิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
6. นางสาววริศรา  บัวทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
7. นางสาววิภารัตน์  ใยเพ็ชร โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
8. นางสาวสรัลพร  แก้วบัวดี โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

   9. นายสุเมธา  อุปถัมภ์ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  

2. 502 
พลศึกษาและสุขศึกษา 
(การจัดการเรียนรู้หลักสูตร 
5 ปี) 

1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

รับ 5 คน 

2. นายจิตกร  ตุ่มศรียา โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3. นางสาวชมัยพร  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปัญญา โรงเรียนอู่ทอง 
5. นายทัศนัย  ใสเกื้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

6. นายนที  นิยมทอง โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

7. นายปฏิภาณ  แสนมั่น โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
8. นางสาวประภัสชา  อุบล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
9. นายภาณุเดช  ข าวงษ์ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
10. นายวิทยา  สีลาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
11. นายวิทวัส  สุวรรณประทีป โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
12. นางสาวสุวลักษณ์  ปานข า โรงเรียนราชินีบูรณะ 
13. นายอานนท์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง 

3. 503 
ภาษาอังกฤษศึกษา     
(การจัดการเรียนรู้หลักสูตร 
5 ปี) 

1. นางสาวกนกวรรณ  สืบเชือ้ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 

รับ 1 คน 

2. นางสาวกรรณิกา  รักสนิท โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
3. นางสาวนนทญา  เรืองทอง โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

4. นางสาวนันทิพร  สุขเกษม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
5. นางสาวรัตนา  คุ้มสวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. นางสาวสโรชา  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง 
7. นางสาวอนงคน์าถ  สร้อยทอง โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

8. นางสาวอารียา  รูปสม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
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4. 504 
คณิตศาสตร์ศึกษา       
(การจัดการเรียนรู้หลักสูตร 
5 ปี) 

1. นางสาวกัญญารตัน ์ วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนบางลี่วิทยา 

รับ 1 คน 

2. นางสาวกิ่งกาญจนา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนคงทองวิทยา 
3. นางสาวจณิสตา  บันทรักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
4. นางสาวจรรยารัตน์  ทับโชติ โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาวชานันสุตะ  จงเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
6. นายณัฐพล  กลุ่มกลัด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
7. นายณัฐพล  ซื้อสิริไพศาล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
8. นางสาวนริศรา  สุขสมพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
9. นางสาวเบญญาภา  หลักเพชร โรงเรียนอู่ทอง 
10. นางสาวพัฒนาวดี  ทองเชื้อ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
11. นางสาวพุธิตา  ภูฆัง โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
12. นางสาวภัทรพร  พรหมศร โรงเรียนราชินีบูรณะ 
13. นางสาวภาวินี  บุญเพ็ชร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

   14. นางสาววิมลสิริ  อู่อรุณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  

   
15. นายเสกชล  แสงงาม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

 16. นางสาวอรพรรณ  ส าเภาพันธ ์ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
17. นางสาวอริสา  อ่อนวิมล โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

5. 505 
วิทยาศาสตร์ศึกษา        
(การจัดการเรียนรู้หลักสูตร 
5 ปี) 

1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญผล โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

รับ 1 คน 
 

2. นางสาวกมลพรรณ  นามวาท โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
3. นางสาวกฤติกานต ์ ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
4. นางสาวเกษราภรณ์  แสงทองดี โรงเรียนอู่ทอง 
5. นางสาวณัฐธิดา  ฤกษ์ดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
6. นายตระการ  บัวผัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
7. นางสาวน้องสุ  ศรีวิเชียร โรงเรียนศรีประจันต ์“เมธีประมุข” 
8. นายพีรณัฐ  รักเกียรติดี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
9. นางสาวยุวดี  ทวีเดช โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
10. นางสาวศศิประภา อิฐานุประธานะ โรงเรียนอู่ทอง 
11. นางสาวสุภาวิณี  ปืนฮวน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
12. นางสาวอริสรา  พานิชวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
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     คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1. 601 สัตวแพทยศาสตร์ 

1. นางสาวกันตพร  ปราบงูเหลือม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 

รับ 1 คน 

2. นางสาวณัฏฐา  เรื่องลือ โรงเรียนอู่ทอง 
3. นายณัฐพล  จันทรังษ ี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
4. นายณัฐวุฒิ  วงศ์วิโรจน์รักษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
5. นางสาวปริยากร  สาราณียะพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 

6. นางสาวปิยชนก  จันทร์หอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 
7. นางสาวพรลัดดา  น้อยห่วง โรงเรียนบางลี่วิทยา 
8. นางสาวเพียงไพร า  จิตประไพ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
9. นางสาวภัทรนนท์  ธนะจินดานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
10. นายภูธเนศ  กาฬภักดี โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
11. นางสาวสันนิภา  ไตรยศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
12. นางสาวสุกญัญา  สุพรรณวิวัฒน์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
13. นางสาวสุภจิต  หอมมาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
14. นางสาวสุวจ ี ยิ้มแย้ม โรงเรียนบางลี่วิทยา 
15. นางสาวอภิชญา  จุลขันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

     คณะประมง  

1. 701 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1. นางสาวจุฑาทิพย ์ โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนอู่ทอง 

รับ 2 คน 2. นางสาวบุษกร  วิโรจน์รัตนกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. นางสาวอรยา  จันทร์หอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-7- 

 
ตารางสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม 

เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2560  รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ รหัสวิชา หมายเหต ุ

วันจันทร์ที่ 
6 กุมภาพันธ์ 

2560 

สอบสัมภาษณ์ 
รอบคัดเลือก 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ทุกรหัสยกเว้น  
รหัสที่มีนักเรียนเข้าสอบ

เพียง 1 คน 

 

วันอังคารที่ 
21  กุมภาพันธ์  

2560 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์    
สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) 

ทางเว็ปไซต์ 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/ 
quota/moralquota/index.php    

ทุกรหัส 

 

  
 
หมายเหตุ 1. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  2. รหัสที่มีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า  1  คน  ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดล าดับคะแนน 
           3. นักเรียนคนใดท่ีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน  (แบบ กบศ.1 – 4 , ปพ.1 : 4  และใบสมัคร   
เข้าทดสอบ GAT PAT /คะแนน GAT PAT)  สพม.9  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนต่อไป 
           4. น าหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถดีเด่นของนักเรียน (แฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน) ไปแสดงต่อ
กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  
                     5. นักเรียนคนใดไม่ได้ส่งเอกสารคะแนน GAT PAT มากับใบสมัคร ขอให้น าไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
หากตรวจสอบพบว่า คะแนนสอบ GAT PAT ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายชื่อ 
เข้าสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/%20quota/moralquota/index.php%20%20%20และ
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/%20quota/moralquota/index.php%20%20%20และ



