ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญ ญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 นั้น
บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครและการคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กฯ ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศฉบั บนี้ ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก ด าเนิ น การ
ลงทะเบี ย นและยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ พื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ผ่ า นระบบ TCAS ของสมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เว็บไซต์ www.student.mytcas.com โดยศึกษารายละเอียด ข้อกาหนด
ต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามวัน และเวลา ซึ่งกาหนด ดังต่อไปนี้
วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564

ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กรอบ 1 ช่ ว งที่ 2 ลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง าน
ระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ www.student.mytcas.com
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 ช่วงที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ www.student.mytcas.com
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ทางเว็บไซต์ www.student.mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็ บ ไซต์ www.reg.su.ac.th และช าระเงิ น ตามขั้ น ตอน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ

-2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10080102400501A หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม (5 ปี)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
1 64102000178 น.ส. กวินธิดา
เจริญศรี
เชียงราย
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
2 64102000201 นาย ธาดา
ทองภูสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
3 64102000203 น.ส. ศิริอาภรณ์
สกุลพลวัน
นนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
4 64102000563 นาย สหรัฐ
คาระวานนท์
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรีวิทยาลัย
5 64102000582 น.ส. ชลนันทน์
เป้าคาศรี
นนทบุรี
ชลกันยานุกูล
6 64102000772 น.ส. ทานตะวัน
วัฒนะ
ชลบุรี
สามเสนวิทยาลัย
7 64102001083 น.ส. หรรษมน
วุฒิกานากร
กรุงเทพมหานคร
ราชสีมาวิทยาลัย
8 64102001175 นาย ศิรสิทธิ์
ตรีโรจน์พุฒิพงศ์
นครราชสีมา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
9 64102001186 นาย ภวิศ
แก้วสถิตพรชัย
กรุงเทพมหานคร
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 64102001225 น.ส. สุพิชฌาย์
ขวัญต่อ
11
12
13

64102001233 น.ส. ธัญญา
64102001288 น.ส. ฉัตรแก้ว
64102001344 น.ส. ศุภิสรา

แสงอุดมเลิศ
ระยับพันธุ์
สุวรรณชนะ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

64102001385
64102001534
64102001541
64102001550
64102001597
64102001694
64102001848
64102002026
64102002037
64102002133
64102002196
64102002201
64102002214
64102002258
64102002364
64102002519
64102002598
64102002719
64102002800
64102002801
64102002842
64102003251

คล้ายสกุล
พัฒนาสันติชัย
กนกโกเศศ
ผ่องอาไพ
สินธพอาชากุล
สิมะจารึก
นาราวิโรจน์
ทรัพย์ธนะอุดม
ชูสนุก
อมรเวช
วินิจภักดีธรรม
ปาคา
ศักดิ์สมบูรณ์
เดชสุรางค์
นิลแก้ง
ไตรณรงค์สกุล
พัฒนกิจเรืองชัย
ตังเจริญศิริ
สิทธาธิการเวชช์
เขียวเซ็น
การะเวก
สุกิจจาคามิน

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ลภัสรดา
จริญญา
รมิดา
ชุดาภา
นาหนึ่ง
ทัตธยาน์
วริษฐา
จอมขวัญ
วริศรา
กัลยกร
พุทธิสริ ิ
ทักษพร
พัทธ์วริน
วิชชุดา
ณิชาบูล
แพรวรุ่ง
ชวัลรัตน์
ธนกฤษ
คามิน
นครินทร์
ภัคพงศ์
ปัณฑ์ชนัตย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
ศึกษานารี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สตรีวิทยา
วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
พนัสพิทยาคาร
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ราชินี
เทศบาล 6 นครเชียงราย
หาดใหญ่วิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
กัลยาณีศรีธรรมราช
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
มัธยมวัดหนองจอก
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

-3ลำดับ
36
37
38
39
40
41

เลขที่ใบสมัคร
64102003340
64102003431
64102003571
64102003906
64102003971
64102003987

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
ภูมิภัทร
เพ็ชรดาชัย
ศิริยากร
ถิ่นทวี
กานต์ชนิต
น้อยเอี่ยม
สรณ์สริ ิ
คุณะวิภากร
อนงค์ภัทร์
เธียรธัญญ์
อธิติญา
พนัส

โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ฤทธิยะวรรณาลัย
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มาเรียลัย

10080102400601A หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย (5 ปี)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000019 น.ส. แสงสวรรค์
พลวิจิตร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
2 64102000538 นาย สิปปกร
ปุดจีน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
3 64102000900 นาย ภัทร
ประพันธ์วัฒนะ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
4 64102001136 นาย ญาณกร
สิทธิไพบูลย์
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
5 64102001654 น.ส. วริศรา
เพิ่มพูนธัญญะ
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
6 64102002304 น.ส. ปภาวรินทร์
ฉายาวัฒนะ
เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 64102002311 นาย ณภัทร
พวงจิตร
อัสสัมชัญธนบุรี
8 64102002556 นาย ธนพงษ์
ตีระวณิชย์ภิญโญ
เทพศิรินทร์
9 64102002690 น.ส. ปุณยาภา
เขมะโยธิน
เตรียมอุดมศึกษา
10 64102002845 นาย จักรวาล
บุญแสง
ปทุมราชวงศา
11 64102002894 น.ส. กัณฐมณี
สุขปลอด
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
12 64102002920 นาย พชร
หิรัญวงศ์
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
13 64102003109 น.ส. ปรีดาวรรณ
ปิ่นทอง
ภูเก็ตวิทยาลัย
14 64102003267 น.ส. กนกนภา
เพียรพิทักษ์
ระยองวิทยาคม
15 64102003921 น.ส. ไอดิน
ไปดง
สตรีวิทยา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
ปทุมธานี
ตรัง
ฉะเชิงเทรา
ลพบุรี
นนทบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อานาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ภูเก็ต
ระยอง
กรุงเทพมหานคร

-4คณะมัณฑนศิลป์
โครงกำรรับผูม้ ีควำมสำมำรถด้ำนศิลปะกำรออกแบบและสนใจเข้ำศึกษำคณะมัณฑนศิลป์
10080104800105A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบภำยใน
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000022 น.ส. พลอยบุศรา
ประยูรพรหม
สตรีวิทยา ๒
2 64102000054 น.ส. พิสมัย
เสชนะ
วัดราชโอรส
3 64102000177 น.ส. ปุณยวีร์
ชุมภู
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
4 64102000232 น.ส. ทิพย์วารี
ศุทธิพรพิมล
อัสสัมชัญคอนแวนต์
5 64102000280 น.ส. ณัฐณิชา
พุทธพจน์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
6 64102000394 น.ส. พรชนก
สุสขุ
สตรีสมุทรปราการ
7 64102000440 น.ส. สวิชญา
จิตตรัตน์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
8 64102000446 นาย ธนวินท์
กิจธนไพบูลย์
วัดราชบพิธ
9 64102000569 น.ส. นิชานันท์
วิภูมิตสิตสกุล
สิรินธร
10 64102000592 น.ส. ณัฐณิชา
หิรัญวาทิต
สตรีวิทยา
11 64102000715 น.ส. อภิวรรณ
นิเยาะ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
12 64102000722 น.ส. พัณณิตา
วิรุฬห์พุทธวงศ์
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13 64102000747 น.ส. พรไพลิน
มูลมิรัตน์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14 64102000771 นาย จตุพร
สุขประสิทธิ์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15 64102000777 น.ส. อัญมณี
ชีวิหาร
โพฒิสารศึกษา
16 64102000782 น.ส. มณิศา
สุนทร
เตรียมอุดมศึกษา
17 64102000842 น.ส. ณัฐพร
สุวรรณวัฒน์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
18 64102000874 นาย ธิติกร
บุณธนากร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
19 64102000875 น.ส. ธีราพร
ทวีกาญจน์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
20 64102000876 น.ส. กัลยกร
จงเจริญกมล
สารสาสน์วิเทศสายไหม
21 64102000891 น.ส. วัสนันท์
ทัมพากร
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
22 64102000911 น.ส. อนตา
ธรรมปรีชาไว
อัสสัมชัญธนบุรี
23 64102001049 น.ส. พลอยไพรินทร์
พรมเปลว
วัดราชโอรส
24 64102001063 น.ส. ฉัตรแก้ว
กฤตภาส
สุรศักดิ์มนตรี
25 64102001145 นาย คีตะ
เจียมจิตจรุง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
26 64102001155 น.ส. เมธาพร
แซ่เบ๊
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
27 64102001160 น.ส. จีรัชญ์
กิตติบัณฑร
พระหฤทัยคอนแวนต์
28 64102001174 น.ส. สโรชา
โสแก้ว
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
29 64102001177 น.ส. รัตนสิริ
ลิมใจเพชร
สุราษฎร์พิทยา
30 64102001182 นาย มนัสวินต์
กาชัย
สมุทรปราการ
31 64102001200 น.ส. ธัญชนก
คงสกุล
มารีวิทยากบินทร์บุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี

-5ลำดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

เลขที่ใบสมัคร
64102001331
64102001479
64102001537
64102001555
64102001574
64102001581
64102001761
64102001766
64102001777
64102001985
64102002032
64102002053
64102002249
64102002323
64102002358
64102002439
64102002495
64102002522
64102002535
64102002536
64102002589
64102002661
64102002694
64102002747
64102002748
64102002759
64102002778

นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
เอืออังกูร
สุทิน
วิธรรญาต์
ใจอู่
วริทธิ์ธร
จิรัตถิติกุล
ปุณยวีร์
หาญสงคราม
สิริยากร
ณ พึ่งบุญ
ธนพล
สุภาควัฒน์
ปรัญญา
งามทวี
สรวงสุดา
วงค์แก้ว
อมรพรรณ
มะเดื่อทอง
พิชญาวี
รุ่งสมัย
ญดา
รุจิปรียากุล
ดิศนุโชตน์
เฉิดศรีธนิตย์
แสงบุญเศรษฐ์
มาศิริ
ชลิดา
โพธิทัพพะ
ทินภัทร
วรรณเขจร
ชิษณุชา
คาภู
จักรีวุฒิ
เชือชม
ศรัณยา
บัวพันธ์
อภัสรดา
สามเสน
บุญยวีร์
เพ็ชรโยธิน
ชญานภัสร์
วิสทุ ธิวรรณ
พรทิพย์
ธีรภาพสมบัติ
ธนวิชญ์
วงค์วิ่ง
ภูวษา
วรรณสุทธิ์
ผกามาศ
จตุรภุช
รมิดา
วันสิงสู่
ณณัช
ตันจริยภรณ์

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

64102002782
64102002783
64102002786
64102002792
64102002870
64102002937
64102003080
64102003336
64102003602
64102003605
64102003614

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

ภัทราพร
ยศพล
ภัทรวดี
วงศกร
กฤติน
ยลฤดี
จุฑามาศ
ณภัทร
วิมลสิริ
กัญญาวีร์
อินท์

ภัทสานนท์
มานันตา
นาคสวัสดิ์
สิงห์วาหะนนท์
สมนิมิตร
เเก้วมูลมุข
สุขรัตน์
เนาว์ไพร
สุขเกษม
บุญศักดิ์
โสภาพิศ

โรงเรียน
เทพศิรินทร์
จิตรลดา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศึกษานารี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
มัธยมประชานิเวศน์
ยานนาเวศวิทยาคม
มัธยมวัดนายโรง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
สตรีวิทยา
อยุธยานุสรณ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
มัธยมวัดนายโรง
ศึกษานารี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วังไกลกังวล
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางบ่อวิทยาคม
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
มัธยมวัดดอนตูม
อุตรดิตถ์ดรุณี
พระโขนงพิทยาลัย
เซนต์คาเบรียล
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สตรีภูเก็ต
เบ็ญจะมะมหาราช
เบ็ญจะมะมหาราช
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
แพร่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร

-6ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
70 64102003747 นาย อภินันท์

ชือ่ - นำมสกุล
พิมวันนา

10080104800106A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000120 น.ส. ณัฐธยาน์
อรุณศิริสกุล
2 64102000174 น.ส. มนรดา
บุญรัตนากร
3 64102000257 น.ส. นภัสนันท์
ตังวัฒนศิริกุล
4 64102000431 น.ส. ธนพร
อาจจะบก
5 64102000602 น.ส. สุทธิดา
คาตา
6 64102000704 นาย ราชกิจ
ม่วงศักดิ์
7 64102000736 น.ส. สุธิมา
ทองสมุทร
8 64102000806 น.ส. พัสวีพิชญ์
ภัคศุภภาคย์
9 64102000905 น.ส. ญาณิน
กาญจนวัฒน์
10 64102000984 นาย ร่มไทร
นุชพิทักษ์
11 64102001012 น.ส. ธัญญชนก
กิจหาญ
12 64102001015 นาย พลาทิป
เกิดพิพัฒน์
13 64102001168 น.ส. ศรินภัสร์
พิษณุพจน์
14

64102001171 น.ส. พิมพ์นารา

มั่นเสถียรสิน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

64102001226
64102001329
64102001465
64102001485
64102001611
64102001613
64102001743
64102001756
64102001787
64102001791
64102001792

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

เพทาย
แดเนียร์ ธนิสร
รวินันท์
จิระเมธ
ศุภเศรษฐ์
จิรัฎฐ์
พิมพกานต์
ยุวรินทร์
นันท์ณัฐชา
ฐิตารีย์
ภควัต

วิวรรธน์ธีระกุล
เมกกิตร์
อนันต์บรรพกิจ
สูนย์กลาง
ฉัตรโท
วงศ์ภักดี
พรสอน
อัศวสกุลวงศ์
ธัญญไกรสิทธิ์
วีรปฏิญญา
ลีลฐิติวงศ์

26
27
28
29
30
31
32

64102001796
64102001804
64102001807
64102001808
64102001832
64102001866
64102001971

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

อินทิตา
ธนัชชา
ภูริพันธ์
ณิชนันทน์
มีรณัน
ภารดี
วิไชยุทธ

ตุวยานนท์
แสนทองแก้ว
จาปาทอง
ถนอมนิรชรชัย
สูงสิริ
จาวงค์
โชติกรณ์

โรงเรียน
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

จังหวัด
สมุทรปราการ

โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
อัสสัมชัญคอนแวนต์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
สตรีสมุทรปราการ
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วัฒนาวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
มัธยมวัดนายโรง
สวนกุหลาบวิทยาลัย
ฤทธิยะวรรณาลัย
วัดสุทธิวราราม
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
ยุพราชวิทยาลัย
โพธิสารพิทยากร
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โพธิสารพิทยากร
โยธินบูรณะ
วิทยาลัยช่างศิลป
เบ็ญจะมะมหาราช
สตรีวิทยา ๒
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วัฒนาวิทยาลัย
ทานตะวันไตรภาษา
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
เชียงใหม่
สงขลา

-7ลำดับ
33
34
35

เลขที่ใบสมัคร
64102001980 น.ส. ชญาดา
64102002029 น.ส. ชนิตา
64102002039 นาย จิรวัฒน์
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

36
37
38
39
40
41

64102002131
64102002227
64102002577
64102002613
64102002665
64102002722

42

64102002779 น.ส. กิติยา

เพ็งฉุย

43
44
45
46
47
48
49
50

64102002958
64102003308
64102003325
64102003335
64102003852
64102003895
64102003939
64102003950

นิลวรรณ
จิตต์แช่ม
โชติธนกุญชร
แซ่กิน
พร้อมฤทัย
ภูมิระวิ
ว่องภักดีภูบาล
ใบยา

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

เพชรลดา
วีรดา
เขมินทรา
สุธิยะ
อิงครัต
ณัฏฐธิดา

ชือ่ - นำมสกุล
เตียธสิทธิ์
โพธิเกตุ
ฉัตรวรโชค

ภาณุพงศ์
ลภัสการ
กฤณณ์
พิชญา
ณภัทร
สุพิชญา
นัชชา
ธนภรณ์

ปัญญาเลิศ
ไทยสุวรรณ
เครือจันทร์
ศิวประชากุล
ศรศรีวิชัย
ห้วยบุญ

10080104800103A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000170 น.ส. ธนัมภร
จันทรังสิกุล
2 64102000278 น.ส. สุวนันท์
กิตติศักดิ์เสรีกุล
3 64102000529 น.ส. อาภารัตน์
เชือชาติ
4 64102000681 น.ส. ภพภัทร
ขากิ่ง
5 64102000706 น.ส. ศรุตา
เสลาคุณ
6 64102000710 น.ส. ณัฐชา
พิมพ์ใจพงศ์
7
8
9
10
11
12
13
14

64102000823
64102000910
64102001002
64102001020
64102001089
64102001373
64102001386
64102001427

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

นันท์นภัส
ณิชาภัทร
ธนชัย
ณัฐธิดา
บัวชมภู
นพดลชัย
วิภารัตน์
ธัญวรัตน์

นาคกิติกูล
พืนผา
ปิติสานต์
โสมนัส
รักญาติ
นบชานาญ
ศักดา
จันทร์หลวง

โรงเรียน
สตรีวิทยา ๒
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระมารดานิจจานุเคราะห์
พระปฐมวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชวินิตบางแก้ว
ดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เซนต์คาเบรียล
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีภูเก็ต
สตรีภูเก็ต
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
ธิดานุเคราะห์
สตรีนนทบุรี
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
หอวัง
มัธยมบ้านบางกะปิ
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นารีวุฒิ
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โยธินบูรณะ
พระโขนงพิทยาลัย
วัดนวลนรดิศ
วิสทุ ธิกษัตรี
ยานนาเวศวิทยาคม
มัธยมประชานิเวศน์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สามัคคีวิทยาคม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย

-8ลำดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เลขที่ใบสมัคร
64102001432
64102001504
64102001518
64102001802
64102001803
64102001810
64102001859
64102001887
64102001899
64102001903
64102002014
64102002056
64102002057
64102002058

ชือ่ - นำมสกุล
ดรพลก้อม
ธาราธรรมรัตน์
ช้างดี
สินาคมมาศ
หาญศักดิ์ศุภกร
รัตนรัตน์
แผ่นไชยภูมิ
ยอดสุวรรณ
บุญแต้ม
สาลีอ่อน
อัมรามร
เบ้าแบบดี
เตยโพธิ์
ธวัชนันทชัย

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

รุจรี
ภัททิยา
กวินทรา
ปัณณ์
พิมพ์นารา
นุชวรา
นัจวา
ชุติกาญจน์
อมรวรรณ์
จิราธิป
ปุญพัฒน์
ทีฆายุ
ฐานิดา
ณตะวัน

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

64102002153
64102002171
64102002257
64102002488
64102002605
64102002623
64102002646
64102002655
64102002696
64102002825
64102002883
64102002908

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

วรดา
ณพลอย
จิรนันท์
ณัฐณิชา
ณิชาภัทร
ก้องภพ
พิมพ์พีรา
นลิน
รดา
สุพิชฌาย์
อรุชา
ลานนา

ประตาทะยัง
บุญมา
ลิมะวิรัชพงษ์
โตกุล
ทองคา
ภูติยา
วงษ์เสถียร
วันโทน
วิทยศักดิ์
สอนศิลป์ชัย
เมฆานนท์
ชอบธรรม

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

64102003144
64102003193
64102003238
64102003243
64102003566
64102003641
64102003643
64102003693
64102003958
64102003992

นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

มนัสวิน
อนันญตา
ไชยกร
มิกิ
ชนิสรา
อนวัช
ธนพร
เพชรภูมิ
นภกมล
ธิญาดา

สุวรรณชาติ
แสงขา
มีสจั จะธรรม
คาโต้
สุวรรณภานุ
ใยบัวเทศ
บุญญะพานิชสกุล
ภู่ชนะกิจ
เตชาธาราทิพย์
เดชวงษา

โรงเรียน
สตรีนนทบุรี
เบญจมราชานุสรณ์
บูรณะราลึก
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีนนทบุรี
เรยีนาเชลีวิทยาลัย
เบญจมราชานุสรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เซนต์คาเบรียล
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
อัสสัมชัญนครราชสีมา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
หอวัง
ชัยนาทพิทยาคม
ฐานปัญญา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
พระหฤทัยคอนแวนต์
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
หอวัง
ราชินีบูรณะ
เพลินพัฒนา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
วัฒนาวิทยาลัย
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เตรียมอุดมศึกษา
อัสสัมชัญ
อัสสัมชัญคอนแวนต์
มาเรียลัย

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
เชียงใหม่
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

-910080104800107A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำประยุกตศิลปศึกษำ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000160 นาย ศุภากร
ซัทเทอร์แลนด์
2 64102000185 น.ส. อัศศ์ชญาน์
งามนิธิเจริญ
3 64102000370 น.ส. ประทินทิพย์
จันทร์เกษมพงษ์
4 64102000433 น.ส. ศรินดา
สวนมอญ
5 64102000716 น.ส. อรินทร์พร
พุทธิพนาเวศ
6
7
8
9
10

64102000717
64102000883
64102000979
64102001080
64102001085

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

ธวัลรัตน์
เทพทัต
วิชัญชาคร
ปัณณพร
กมลชนก

ปัทมจิตร
โตศิริ
วิเชียรโชติ
กุลศรีไทวงษ์
ชาลินรัตน์

11
12
13
14
15
16
17

64102001087
64102001092
64102001216
64102001228
64102001297
64102001318
64102001542

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

ธนาธิป
ทยิดา
จินดามณี
อรรถพล
ณัฎฐณิชา
ทัศนะพล
กรชนก

ไตรธรรม
ตันเกียรติชัย
พลพร้อม
ปวงอูป
หว่าหลิ่งต๊ะ
อารง
จรมาศ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

64102001599
64102001601
64102001789
64102001793
64102001812
64102001946
64102001963
64102001978
64102002015
64102002038
64102002059

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

ณพวุฒิ
ภูวิศ
ดาริณี
ชาลิสา
พิชาภพ
ณัฐพร
มนชิต
ธีรพล
กิตติพงษ์
นันทิชา
เตชวัต

พลับจุ้ย
บุญเชิด
ผลลาภ
สุขสงวน
อามาตมนตรี
ชนะชัย
รัตนวิมล
แก้วเกิด
เหลืองยั่งยืน
ไชยชูวงศ์
สุวรรณสินธุ์

29
30
31
32
33
34

64102002112
64102002117
64102002282
64102002283
64102002393
64102002554

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อรอินทุ์
ปัณฑิตา
กชกมล
ธัญกัญจน์
กานต์พิชชา
ณัชชาภัทร

คุณวิเศษกุล
สอพอง
นามบุญลา
วณิชย์ชัชวาลกุล
ทองมนต์
โชคชินวงษ์

โรงเรียน
เซกา
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วัดราชโอรส
สายปัญญารังสิต
สตรีวัดระฆัง
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
ชิโนรสวิทยาลัย
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สตรีสมุทรปราการ
ยุพราชวิทยาลัย
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตบางแก้ว
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
พิชญศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
บางกะปิ
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
วชิรธรรมสาธิต

จังหวัด
บึงกาฬ
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
เชียงใหม่
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร

- 10 ลำดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

เลขที่ใบสมัคร
64102002587
64102002716
64102002824
64102002854
64102002933
64102002976
64102003190
64102003246
64102003249
64102003259
64102003320

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ภัคจีรา
วรณัน
จิรภิญญา
บุญญาพร
ชนกันต์
โสภาสิรี
เบญญาภา
เจตนิพิฐ
บุษกร
สุพิชฌาย์
พุธิตา

64102003540 น.ส. สริตา
64102003711 น.ส. เกศรินทร์
64102003835 นาย ต้นสาย

ชือ่ - นำมสกุล
หะนุมาส
หงษ์สกุล
มาตย์เฮือง
กิจสงวน
คาเนตร
วุฒิพันธุ์
สี่หไตร
เมธีพุทธิพงศ์
นุชจรีพร
ศรีสมศักดิ์
ชัยเจริญ
แสนสุทธิ์
ลีละออง
อมาตยกุล

10080104800104A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องเคลือบดินเผำ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000016 น.ส. ณัฐณิชา
ตรีณาวงษ์
2 64102000291 น.ส. จันทรรัตน์
อารีย์ราษฎร์
3 64102001356 นาย วรเมธ
มหาสังข์
4 64102001383 นาย วรปรัชญ์
มหาสังข์
5 64102001483 น.ส. มณีนาถ
ภัทรพรเลิศ
6 64102001571 น.ส. ปรัชญ์ประวีณ
ภูบัวเพชร
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

64102001592
64102001680
64102001701
64102001900
64102002043
64102002167
64102002168
64102002308
64102002512
64102002749
64102002855
64102002996
64102003026
64102003044

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

เอมิกา
วริทธิ์นันท์
เกตุนภัส
พิมพ์มาดา
ฐิติวิชญ์
ปณยา
กรกนก
มัณฑนา
อนงค์รดี
ณัฏฐิกา
ธนธรณ์
ภินันทิญา
ภัทรา
กัญญาณัฐษ์

พาทัน
วัชระเสวี
เลาหพัชรินทร์
ทรงเผ่า
อินทรกาแหง
จิตสุขุมโสภากุล
กล่อมปัญญา
แซ่คู
พิทยรัตน์โสภณ
จิตเฉลิมชัยพันธุ์
จิระธนานันต์
กิ่งพุดซา
ฤกษ์พิไชย
ตันติโภคา

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ซางตาครู้สคอนแวนท์
พรตพิทยพยัต
สงวนหญิง
อุดมศึกษา
รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
สายปัญญารังสิต
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
สุรศักดิ์มนตรี
หนองชุมแสงวิทยา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
คุรุประชาสรรค์
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อัสสัมชัญธนบุรี
อัสสัมชัญธนบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ราชินีบูรณะ
กุหลาบวิทยา
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
เขมะสิริอนุสสรณ์
มารีย์วิทยา
บางปะกอกวิทยาคม
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ราชินีบูรณะ
มัธยมวัดนายโรง
วัฒนาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
ราชินีบูรณะ
ราชินีบูรณะ
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

จังหวัด
ชัยนาท
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กาแพงเพชร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

- 11 ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เลขที่ใบสมัคร
64102003049
64102003087
64102003236
64102003358
64102003576
64102003654
64102003717
64102003815
64102003841

ชือ่ - นำมสกุล
น.ส. กรรศิกา
สระบัว
น.ส. เปมิกา
ไวทยานนท์
นาย ณัฐชานนท์
จัมมณี
นาย กฤตพณ
นับแสน
น.ส. สีไม้
เพียรพานิช
นาย ณภัทร
บูรณะวัฒนาศิลป์
น.ส. มัณฑนา
มงคลเกาะ
นาย กฤตวัฒน์
ชุติศรี
นาย พรภวิษย์
เเสงพิทักษ์

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
บางปะกอกวิทยาคม
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สิรินธรราชวิทยาลัย
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ราชินีบูรณะ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย

10080104800102A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
โรงเรียน
1 64102000159 น.ส. ปัญจารัตน์
เนาวรัตน์สถาน
สารวิทยา
2 64102000202 น.ส. ขวัญกมล
ศรีอาพันพฤกษ์
เซนต์ปอลคอนแวนต์
3 64102000321 น.ส. วรรณิดา
รัตนเลิศนุสรณ์
บางปะกอกวิทยาคม
4 64102000565 น.ส. ปนิษ
คูศิริวานิชกร
สารสาสน์วิเทศสายไหม
5 64102001044 น.ส. ณารากรณ์
สิงห์ลอ
วิสทุ ธิกษัตรี
6 64102001190 น.ส. ฐิติรัตน์
สมัดชัย
ราชินีบน
7 64102001727 น.ส. เก็จรวี
รุ่งสว่างสุคนธ์
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8 64102001782 น.ส. ภัทรนิดา
เฉลียวปัญญา
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
9 64102001788 น.ส. นลิน
มาลีแย้ม
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
10 64102001798 น.ส. ภัณฑิรา
เจริญยืนยาว
สตรีนนทบุรี
11 64102002106 น.ส. กัลย์รวี
รัตนศรีวงศา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
12 64102002335 น.ส. วรกมล
กิจบรรเทา
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
13 64102002686 น.ส. ปัณรสี
บุญรอด
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
14 64102003140 น.ส. ลลิตา
เสมาพงศ์พันธ์
พระหฤทัยนนทบุรี
15 64102003160 น.ส. ภารดี
หงษาวงษ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
16 64102003233 นาย รชฏ
เอี่ยมสะอาด
กศน.เขตราษฎร์บูรณะ
17 64102003650 น.ส. อรทัย
วุฒิเขต
บางปะกอกวิทยาคม
18 64102003708 นาย พีรดนย์
หิริวัฒนศิลป์
วัดพุทธบูชา
19 64102003790 นาย อินทัช
ใยบารุง
ทวีธาภิเศก
20 64102003959 นาย สุทธิวัฒน์
ผยองศักดิ์
วัดไร่ขิงวิทยา
10080104800101B หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย (โครงกำรพิเศษ)
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
โรงเรียน
1 64102000114 น.ส. เหมือนฝัน
มณีวิหค
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2 64102000228 นาย กิตติภณ
เดชะคัมพร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
3 64102000789 นาย กิติพัฒน์
เดชโชติกุลนิภัทร์
กศน.ตาบลพระปฐมเจดีย์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
ราชบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม

- 12 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
4 64102000794 นาย กิตติพงศ์
5 64102001167 น.ส. พีรดา

ชือ่ - นำมสกุล
อ่องบางน้อย
เฉลิมนนท์

6
7
8
9
10
11
12
13
14

64102001341
64102001348
64102001369
64102001370
64102001396
64102001497
64102001514
64102001535
64102001547

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

เขมิสรา
สุรางคนา
นวสิริ
ศิริพร
รัญชิดาภรณ์
ยศวดี
ปิยบุตร
อรธิชา
บุศราคัม

สวาทไมตรี
กิจธารงวรกุล
สุขเจริญ
กลางบุญมา
มูลสถาน
กระแสร์ญาณ
วลีเกียรติกุล
สอนสังข์
ศีตะสุทธิพันธุ์

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

64102001681
64102001797
64102002062
64102002070
64102002088
64102002158
64102002218
64102002219
64102002414
64102002625
64102002685
64102002852
64102003016
64102003027
64102003166
64102003174
64102003223
64102003241
64102003312
64102003330
64102003339
64102003343
64102003348
64102003378
64102003416

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

ปิยะวัฒน์
ฐานิดา
พชรพรรณ
ภัคพล
ชลธิชา
ขวัญข้าว
กฤษชนากานต์
ชลกร
วริยา
มนต์ตรา
ปณิฏฐา
พิทยาภรณ์
อติชาต
เปมิกา
สุพิชชา
ญาดา
เอือการย์
ธนภรณ์
ณภัทร
วัฒนา
ชามันดา
ซาฮารา
เอด้า
ศุภสรณ์
อภิชญา

คุณเลิศ
ตังวงศ์
อินแสง
ทวีรติธรรม
มาลาเล็ก
พันธุ์พิทยุตม์
เรืองกุลวรกิตต์
ต้อนรับ
เจียระไนกาญจน์
ไชยชมภู
ทองเลี่ยมนาค
อินทรักษา
สุวรรณวัฒน์
คูสมบัติ
พรหมมาณพ
มาลาไพฑูรย์ทิพย์
มุกดา
หมื่นจับปู
เทศพิทักษ์
รัตนภักดิ์
เตชะญานนท์
จงราบ
รักหาบ
เกียรติศักดิ์บวร
ช่วยสงคราม

โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
สตรีศรีสรุ ิโยทัย
เซนต์โยเซฟระยอง
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
ศึกษานารี
ปากเกร็ด
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ราชวินิต มัธยม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ศรีบุณยานนท์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เตรียมอุดมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สตรีวิทยา
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
GED
สุรนารีวิทยา
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ซางตาครู้สคอนแวนท์
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สตรีนนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
สตรีภูเก็ต
สตรีภูเก็ต
บางปะกอกวิทยาคม
ตะโหมด

จังหวัด
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง

- 13 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
40 64102003459 น.ส. พริม

โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ยโสธรพิทยาคม
GED
มาแตร์เดอีวิทยาลัย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โครงกำรผูม้ ีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
10080104800107A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำประยุกตศิลปศึกษำ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102003660 น.ส. เมืองไทย
พิทักษ์ศฤงคาร

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัด
นครปฐม

โครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร
10080104800105A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบภำยใน
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000473 นาย ธีราโชติ
กุลพานิช
2 64102003688 น.ส. ฟากฟ้า
อมรินทร์เทวา

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม

10080104800107A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำประยุกตศิลปศึกษำ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
1 64102000947 น.ส. ปัณณ์
ว่องไวพาพร
2 64102001915 น.ส. นวเก้า
ชิตวงค์

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม

10080104800102A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบเครื่องประดับ
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
ชือ่ - นำมสกุล
โรงเรียน
1 64102000975 น.ส. วรรณรักษ์
อร่ามวาณิชย์
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัด
นครปฐม

41
42
43

64102003763 น.ส. มนต์นัทธ์
64102003981 น.ส. พรสวรรค์
64102004068 น.ส. มาธิดา

ชือ่ - นำมสกุล
วิสทุ ธกุล
เทียนธีระบุญญา
บุญพิคา
ทวีกุลวัฒน์

ยโสธร
กรุงเทพมหานคร

- 14 คณะศึกษาศาสตร์
10080206904201A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำตลอดชีวิต
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000048 น.ส. พลอยชมพู
นาคดี
สตรีสมุทรปราการ
2 64102000208 น.ส. ปพิชญา
สมบัติพานิช
มารีวิทย์สตั หีบ
3 64102000358 น.ส. อัญชิสา
ด้วงเกือ
สตรีทุ่งสง
4 64102000557 นาย ณรงค์ฤทธิ์
เทพชนะ
พัทลุง
5 64102000826 น.ส. ธนาพร
ศรีคา
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
6 64102000831 นาย จีรวัตร
ด้วงนิล
ระยองวิทยาคม
7 64102000994 น.ส. พิมพ์วลัญช์
หมื่นสังข์
พระปฐมวิทยาลัย
8 64102001035 น.ส. ภัคจิรา
ราโชกาญจน์
ราชวินิตบางแก้ว
9 64102001061 นาย สัตยา
กองเมือง
ปิยะมหาราชาลัย
10 64102001115 น.ส. พิชชาพร
ไร้ปิตา
พระปฐมวิทยาลัย
11 64102001173 น.ส. ชลธิชา
สูงรุ่ง
ชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
12 64102001203 น.ส. ธิติมาภรณ์
บุญผ่อง
แสวงหาวิทยาคม
13 64102001219 น.ส. ญาดา
บูรณะศิริ
ปราจิณราษฎรอารุง
14 64102001301 น.ส. สิริกัญญา
พรมมา
ศรีราชา
15 64102001376 น.ส. มัณฑนา
พาพินิจ
สุวรรณารามวิทยาคม
16 64102001377 น.ส. ณัฐนันท์
แย้มมณีชัย
สงวนหญิง
17 64102001495 น.ส. สุวิมล
สมานโสร์
วีรวัฒน์โยธิน
18 64102001520 น.ส. ธัญชาพรรณ
อนันตโชค
พระปฐมวิทยาลัย
19 64102001572 น.ส. ศศธร
แก้วแพทย์
สาครพิทยาคม
20 64102001640 น.ส. แอนนิต้า
กล่อมสงค์
แกลงวิทยสถาวร
21 64102001918 น.ส. ศิริวรรณ
เทพสมบูรณ์
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
22 64102001942 นาย ภาสกร
เกษมรัตน์
อยุธยาวิทยาลัย
23 64102002177 น.ส. อมลวรรณ
บุญมี
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
24 64102002211 น.ส. สุภิญญา
สังข์วรรณะ
หอวัง ปทุมธานี
25 64102002305 น.ส. ประภากร
พันธุ์ชัย
สงวนหญิง
26 64102002340 นาย ณัฐวิชช์
รัชตะสิริบูลย์
ศรีวิชัยวิทยา
27 64102002362 น.ส. ชวัลลักษณ์
สุกช่วง
ทุ่งสง
28 64102002453 น.ส. จิดาภา
ปาละคเชนทร์
สุราษฎร์ธานี
29 64102002509 น.ส. สุพรรษา
บัวประยูร
สุริยวงศ์
30 64102002546 นาย คณิน
รัชวัตร์
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
31 64102002563 น.ส. ณิชากร
ชินโสตร์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
32 64102002671 น.ส. ปรางแก้ว
เกตุแก้ว
จ่านกร้อง
33 64102002864 นาย ภูพิรัฐ
ระยับศรี
ไตรมิตรวิทยาลัย
34 64102002903 น.ส. วิชญาณี
ไตรเจริญกุลภักดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
35 64102002948 น.ส. พรอนันต์
เทียนชัย
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
36 64102002988 น.ส. พิสนิ ี
เลิศมุกดา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
นครปฐม
สมุทรปราการ
นครพนม
นครปฐม
เพชรบุรี
อ่างทอง
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
นครปฐม
ชัยนาท
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
ร้อยเอ็ด
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ราชบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
แพร่
เพชรบุรี
มุกดาหาร

- 15 ลำดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

เลขที่ใบสมัคร
64102003074
64102003101
64102003125
64102003222
64102003346
64102003426
64102003454
64102003460
64102003561
64102003583
64102003772
64102003810
64102003823
64102003976
64102003986

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
นิชดา
ตังคงนุช
จิณณพัต
ตะโกสี
นันทพร
ทองเลี่ยมนาค
คมชาญ
นาล้วน
สุชัญญา
วิเศษพจนกิจ
เมธาพร
ลาหู่
วรวลัญช์
ศรีนวล
ศุภัชเนตร
กุลบุญ
กีรติ
อนันตริยะทรัพย์
ณัชชา
วารี
เสาวณีย์
ศิริพร
สุภาพร
เจ็กจันทึก
พลอยพรรษา
มาตรา
อรรัมภา
แสงสวาสดิ์
มุทิตา
เกียรติวณิชพันธุ์

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โพธิสารพิทยากร
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ศึกษานารี
ปราจีนกัลยาณี
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
หอวัง
เซนต์เมรี่
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สตรีราชินูทิศ
ท่าเรือ นิตยานุกูล
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สตรีวัดอัปสรสวรรค์

จังหวัด
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี
มุกดาหาร
อุดรธานี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10080206903801B หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001527 นาย สิรวิชญ์
พุดหล้า
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2 64102002087 น.ส. กัลยรักษ์
ชิวปรีชา
พระปฐมวิทยาลัย
3 64102002256 น.ส. มรกต
เพียงไธสง
ราชินีบูรณะ
4 64102002505 น.ส. ปวริศา
ดังกลาง
สุรนารีวิทยา
5 64102002651 น.ส. นพวรรณ
ตามสมัคร
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
6 64102002738 นาย สิรวิชญ์
แก้วตา
สมุทรสาครบูรณะ
7 64102002763 นาย วิศรุต
ดอนเจดีย์
วัดป่าประดู่
8 64102002866 นาย เมธิสศรต์
ปล้องเจริญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
9 64102003010 นาย นภัทร
ภัคชลินท์
สิรินธรราชวิทยาลัย
10 64102003036 น.ส. ธาวินี
อุตเสน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
11 64102003098 นาย ธนพัฒน์
พ่วงทรัพย์สนิ
สิรินธรราชวิทยาลัย
12 64102003198 น.ส. วันวิสาข์
นาคสิงห์
ราชโบริกานุเคราะห์
13 64102003572 น.ส. มณฑิรา
สนธิกุล
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
14 64102003673 น.ส. อักษราภัค
อานวยผล
ราชินีบูรณะ
15 64102003726 น.ส. ภควดี
แนวจาปา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

จังหวัด
กาฬสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสาคร
ระยอง
สุพรรณบุรี
นครปฐม
น่าน
นครปฐม
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

โครงกำรสำนฝันสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำพัฒนำนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรุ่นใหม่
10080206112001A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000587 น.ส. ณัฐพร
ชาวสวน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 64102000668 นาย สรวิศ
จันทโรกร
ยอแซฟอุปถัมภ์

จังหวัด
อ่างทอง
นครปฐม

- 16 ลำดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

เลขที่ใบสมัคร
64102001010
64102001197
64102001199
64102001234
64102001452
64102001481
64102001511
64102001602
64102001662
64102001667
64102001773
64102001977
64102002124
64102002183
64102002248
64102002253
64102002413
64102002518
64102002542
64102002677
64102002683
64102003032
64102003038
64102003185
64102003192
64102003194
64102003277
64102003411
64102003491
64102003504
64102003530
64102003543
64102003548

นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย

จิรเดช
รัฐกาญจน์
ปราบดา
ศิวดล
ณิษา
ปณิธิ
ปริชญา
วรัญญู
จิรพงษ์
โชติมา
เดชสิทธิ์
ฉันท์ชยุติ
คันธกานต์
ญาณกิตต์
วราภรณ์
กนกพร
วริศ
คณิศร
วุฒิชัย
ปิยนุช
อาทิทัต
ธนะโรจน์
จณิสตา
วรเชษฐ์
ธนัท
โมเนต์
วรายุทธ
พชรภพ
ธนดล
ธนากร
ณัฐพร
สรวิชญ์
ยศพนธ์

ชือ่ - นำมสกุล
เชาวรัตน์
กาญจนะ
ธนาทรัพย์เจริญ
สุฉันทบุตร
แสงบุญเรืองกุล
นิยมสุข
พิมพาทอน
เอกอุรุ
ไหลสงวนงาม
แดงมาดี
พูนประกอบ
วอนยินดี
ทองจันทร์
ร่วมเริง
ศรีกุลวงษ์
ชุมกว้าง
ไชยประพัทธ์
จันทเจริญ
ประดิษฐวงศ์
ศรีเปรม
โพธิ์ศรี
ธารงกุลไพบูลย์
เอินทะไชย
ธาระทรัพย์
เรืองกลั่น
คุณาชีวะ
พงศ์เมืองทอง
ศิริรัตน์ไพจิตร
ฝ่ายรีย์
แพงวงศ์
ธรรมเที่ยง
บุญช่วยเหลือ
สงเคราะห์สขุ

โรงเรียน
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครบุรี
สิริรัตนาธร
ศึกษานารี
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ธรรมโชติศึกษาลัย
ราชโบริกานุเคราะห์
ฐานปัญญา
เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
สุราษฎร์พิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
พระแม่สกลสงเคราะห์
ชัยนาทพิทยาคม
ถาวรานุกูล
สิรินธรราชวิทยาลัย
นนทบุรีวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
วัฒโนทัยพายัพ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
สิรินธรราชวิทยาลัย
กาญจนานุเคราะห์
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนานุเคราะห์

จังหวัด
ชลบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุข้อมูล
สุราษฎร์ธานี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
ชัยนาท
สมุทรสงคราม
นครปฐม
นนทบุรี
นครปฐม
เชียงใหม่
ชลบุรี
ชลบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
นครปฐม
ชลบุรี
ชลบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

- 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงกำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio
10080209211001A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000033 น.ส. จุฑาธิป
แสนสุข
ประชามงคล
2 64102000221 น.ส. สุมัณฑนา
เสริมเตชะถาวร
กรพิทักษ์ศึกษา
3 64102000224 น.ส. ณัจฉรียา
ตุ่นจิต
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4 64102000636 นาย ขวัญชัย
ยางทอง
ยอแซฟอุปถัมภ์
5 64102000719 นาย กันตพัฒน์
จิโรภาสวรพงศ์
สุคนธีรวิทย์
6 64102001131 น.ส. รุ่งฟ้า
ตันติพงษ์
แสนสุข
7 64102001244 น.ส. จิรนันท์
วรวิชา
ยอแซฟอุปถัมภ์
8 64102001424 นาย พัทธดนย์
ธารงธนเศรษฐ์
ศรีบุณยานนท์
9 64102001539 น.ส. สุภาวนี
โพธิ์ทอง
ประชามงคล
10 64102001607 น.ส. ฐปนียากร
พรหมประทานกุล
พิชัยรัตนาคาร
11 64102001616 น.ส. อรินลักษ
บุญประกอบ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
12 64102001659 น.ส. เบญจมาภรณ์
ลาดบัวขาว
โยธินบูรณะ
13 64102001842 น.ส. ภัทราวรรณ
โพธิ์ทอง
กาญจนานุเคราะห์
14 64102001919 น.ส. มัฒฑณิฎาศ์
พุ่มสวัสดิ์
โค้งไผ่วิทยา
15 64102001927 นาย ปัณณธร
สาเริง
ระยองวิทยาคม
16 64102001981 นาย บูรพา
บุราไกร
นารีนุกูล
17 64102002210 น.ส. ชญานิศ
สุขวัฒนา
อรุณวิทยา
18 64102002506 น.ส. อธิชา
พรหมชาติ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
19 64102002517 นาย สุพรรณวิชญ์
ภูสมปอง
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
20 64102002621 น.ส. ฐานิกา
โสดก
เลิงนกทา
21 64102002702 น.ส. ต้นเดือน
สมิทธ์กุล
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
22 64102002727 น.ส. จิรันดา
นิยมศักดิ์
ท่ามะกาวิทยาคม
23 64102002809 น.ส. นันทพร
ศรีพรหม
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
24 64102002921 น.ส. ศิริลกั ษณ์
ศรีโซ้ง
อรุณวิทยา
25 64102003092 น.ส. กนกพร
จิตตรง
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
26 64102003231 น.ส. พิมพ์วิมล
ยศสมบัติ
ฤทธิยะวรรณาลัย
27 64102003581 น.ส. ตรีรัตน์
ท้องฟ้า
แสนสุข
28 64102003864 น.ส. นภกมล
ปินตาพรหม
สตรีวิทยา ๒
29 64102004001 น.ส. ปณิดา
สุวราลักษณ์
ขอนแก่นวิทยายน

จังหวัด
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
ชลบุรี
นครปฐม
นนทบุรี
กาญจนบุรี
ระนอง
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
ระยอง
อุบลราชธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ฉะเชิงเทรา
มหาสารคาม
ยโสธร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น

10080209211201A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000690 นาย นันท์นภัส
ช่วงชัย
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
2 64102000724 น.ส สุรัสสา
นวลสกุล
ท่าชนะ
3 64102001522 น.ส ทิฆัมพร
จึงประเสริฐ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
4 64102001668 น.ส ธิดารัตน์
สารดิษฐ์
วิเชียรมาตุ

จังหวัด
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ตรัง

- 18 ลำดับ
5
6
7
8
9
10
11
12

เลขที่ใบสมัคร
64102001697
64102001905
64102002590
64102002806
64102003110
64102003341
64102003521
64102003551

น.ส
น.ส
น.ส
น.ส
น.ส
น.ส
น.ส
น.ส

จรรยาพร
ศศิกานต์
เกวลี
รุ่งรดิศ
จรรยพร
ณิติกานต์
ชนัญชิดา
หทัยรัตน์

ชือ่ - นำมสกุล
ห้วงนา
สมต้น
คาพิภาค
ดาอิน
มณีแสง
แสตั่ง
พิสฐิ จิรกุล
ลายไม้

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
โค้งไผ่วิทยา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โยธินบูรณะ
ระยองวิทยาคม
กรพิทักษ์ศึกษา
พิชัยรัตนาคาร
ประสาทรัฐประชากิจ

10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000205 น.ส. ธัญชนก
หฤหรรษวาสิน
สุรศักดิ์มนตรี
2 64102001081 นาย เกียรติภูมิ
แพบขุนทด
ด่านขุนทด
3 64102001375 น.ส. กัญญาณัฐ
หลีสกุล
เซนต์ปอลคอนแวนต์
4 64102001840 น.ส. จุฑารัตน์
จุลพงษ์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 64102002537 น.ส. มนัสนันท์
จ่างแสง
มัธยมปุรณาวาส
6 64102002549 น.ส. นุชวรา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เลาชยานนท์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม
7 64102002561 นาย จิรพัชร
ดอกประโคน
กรพิทักษ์ศึกษา
8 64102002725 นาย กฤษฎา
รุ่งกระจ่าง
ท่ามะกาวิทยาคม
9 64102002802 นาย อภิสทิ ธิ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
บุญประคม
สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

64102002965
64102002991
64102003356
64102003360
64102003409
64102003442
64102003473
64102003480
64102003780
64102003995

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

อภิสทิ ธิ์
สุพัชชา
นาฝน
เกสรา
ภัทราวดี
วิศรุตา
กีรติ
กิตติญาภรณ์
ธนวรรณ
ธนวินท์

รักสะอาด
แหสมุทร
ทุงฤทธิ์
เง่าวีระกูล
แซ่เขา
หนูเริก
ชิดทอง
เสียวสุข
โฉมศรี
ทองเหมาะ

ท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
บรบือ
สตรีวิทยา ๒
วิเชียรมาตุ
วิเชียรมาตุ
เมืองพลพิทยาคม
เซนต์เมรี่
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
ทวีธาภิเศก

10080209303501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000459 น.ส. สุภาพร
มินทนนท์
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
2 64102000753 น.ส. กุลนิษฐ์
ตังวัธนวิบูลย์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กาแพงเพชร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ระนอง
ราชบุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
ชลบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
ตรัง
ขอนแก่น
อุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กาญจนบุรี
นนทบุรี

- 19 ลำดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ่ - นำมสกุล
ณัฐพีร์
ปิ่นทอง
รุจิรา
วงศ์จรรยากุล
มาลิสา
การเก่ง
อิทธิกร
ศรีสมโภชน์
กฤษฎา
อมรสิริพาณิชย์
วริศรา
ผลาหาญ
กัลยาณี
กันอ่อง
โศรดา
ลิ่มสุวรรณ์
สตรีรัตน์
บุญญา
ฐิติชญา
หนูหริ่ง
ญาณิศา
บุญประภาศรี
รัตนาภรณ์
ใจกล้า

โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บางมดวิทยา สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
สิริรัตนาธร
สุคนธีรวิทย์
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
บางเลนวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ตะพานหิน
มารีวิทย์สตั หีบ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ประสาทวิทยาคาร

จังหวัด
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
ลาปาง
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
พิจิตร
ชลบุรี
นนทบุรี
สุรินทร์

10080209300701A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000279 น.ส. นขนง
เหลียวพัฒนพงศ์
ราชโบริกานุเคราะห์
2 64102000357 นาย ปิติกร
ศรีพัด
หนองแค สรกิจพิทยา
3 64102000552 นาย ณปวร
ทองสัน
จ่านกร้อง
4 64102001016 นาย ณัฐนนท์
สุขพันธุ์
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
5 64102001223 นาย ธีรายุวัฒน์
ศิริรักษ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
6 64102001443 นาย คณิตสิทธิ์
สรรพศรี
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
7 64102001753 นาย ศุภกร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กลิ่นฟุ้ง
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม

จังหวัด
ราชบุรี
สระบุรี
พิษณุโลก
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
ปทุมธานี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เลขที่ใบสมัคร
64102001621
64102001947
64102002175
64102002302
64102002316
64102002878
64102002982
64102003048
64102003364
64102003380
64102003522
64102003980

64102001827
64102002075
64102002092
64102002221
64102002326
64102002436
64102002478
64102002511
64102002724
64102002875
64102003020
64102003295
64102003671
64102003746

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

กิตติภัทร
ณัฐดนัย
ภานุวัฒน์
ธนวันต์
ณัฏนรี
ธนภัทร
กฤษติน
สุทธิรัตน์
ภัทรพล
ณัฐธัญ
สิรภพ
พงศกร
ศศิวิมล
สุทธินันต์

ฉันทานุมัติ
โพธิ์ผลิ
บุญสมประสงค์
แก่นนอก
ปัตตพงศ์
แก้วอนุ
นพเกตุ
สมใจ
ฆ้องบ้านโข้ง
ธีราทรง
ศุภจาปิยา
ศรีเมฆ
เรืองนิล
จานงนอก

นารีนุกูล
สวนศรีวิทยา
นาคประสิทธิ์
สิริรัตนาธร
สตรีวิทยา
วัดไร่ขิงวิทยา
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ดอนคาวิทยา
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สุคนธีรวิทย์
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุบลราชธานี
ชุมพร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

- 20 ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
22 64102003796 นาย คงกระพัน
การเก่ง
23 64102003853 นาย สรวิชญ์
แก้วสามัคคี

โรงเรียน
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี

จังหวัด
ลาปาง
ลาปาง

10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001058 นาย ปัจฉิมบุตร
ออมสิน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2 64102001204 น.ส. กัญญารัตน์
ล้อมพงษ์
อุดมอักษรพิทยาคม
3 64102001289 น.ส. พลอยไพรินทร์
แหวนวงค์
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
4 64102001333 น.ส. ยลดา
เขมา
ภัทรพิทยาจารย์
5 64102001724 น.ส. วรรณษา
จาตุรัตน์
ภัทรญาณวิทยา
6 64102001738 นาย ณฤพล
ดาสี
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
7 64102001825 น.ส. จิรภา
มูฮาหมัด
ดัดดรุณี
8 64102002009 น.ส. ศุภิสรา
นาคกรด
พระปฐมวิทยาลัย
9 64102002123 นาย พีรณัฐ
พงษ์สมรวย
ราชวินิตบางแคปานขา
10 64102002145 น.ส. จิณห์ณิภา
กลิ่นบุหงา
กาญจนานุเคราะห์
11 64102002147 นาย ชุติพนธ์
มัธยมวัดสิงห์
เจริญคุณทรัพย์
12 64102002262 น.ส. ขนิษฐา
ศรประสิทธิ์
สิรินธรราชวิทยาลัย
13 64102002268 น.ส. อริสรา
วังปลาทอง
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
14 64102002332 น.ส. นันทัชพร
นิคมวิทยา
อ่วมพัด
15 64102002408 น.ส. จิตรวดี
บุญโต
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
16 64102002411 น.ส. อาทิตยา
รูปสม
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
17 64102002513 น.ส. ธนิศา
สิรินธรราชวิทยาลัย
อ่อนประทุม
18 64102002555 น.ส. พรรัตน์
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
กรรณมณี
19 64102003014 น.ส. ศรัญญา
จงเจริญกมล
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
20 64102003047 น.ส. สุชาดา
โกศลชีวันกุล
กาญจนานุเคราะห์
21 64102003307 น.ส. ชญานิศ
กล่าสนอง
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
22 64102003476 น.ส. วรรณพร
กิจศุภไพศาล
กาญจนานุเคราะห์
23 64102003593 น.ส. สุมนฑา
แก่นทอง
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
24 64102003718 น.ส. นัชชา
พูนน้อย
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
25 64102003856 น.ส. เยาวภา
นิลเชษฐ
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
นครปฐม
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ราชบุรี
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นนทบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี

10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000104 น.ส. ณัชชา
สวยสะอาด
ศรีสะเกษวิทยาลัย
2 64102000265 น.ส. พิมพ์พิศา
วรรณสุศรี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3 64102000317 น.ส. พัลลภาภรณ์
แสงศรี
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
4 64102000367 น.ส. ณฎา
บุตรพา
พระปฐมวิทยาลัย
5 64102000397 นาย ภานุพงศ์
เเก้วขาว
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
6 64102000469 น.ส. ฐานิดา
ทิวากร
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ราชบุรี
สงขลา
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

- 21 ลำดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เลขที่ใบสมัคร
64102000505
64102000551
64102000560
64102000649
64102001070
64102001273
64102001334
64102001363
64102001412
64102001415
64102001455
64102001570
64102001636
64102001693
64102001837
64102001838
64102001871
64102001880
64102001958
64102002006
64102002022
64102002035
64102002069
64102002107
64102002165
64102002255
64102002349
64102002469
64102002565
64102002583
64102002635
64102002641
64102002765
64102002785

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.

สุพิชชา
ณัฐธิดา
จารุศิริ
จิรายุ
รังสิมันต์
อริศรา
วัชรพล
จงกล
พรพรรษา
ปภังกร
ธนนันท์
ศศินา
เกษราพร
กัญญาณัฐ
กิตติ์ธเนศ
ภูพญา
วรพล
ปรียากมล
ติณณภพ
ณัฐวัตร
ธัญพิสษิ ฐ์
ภูมิพัฒน์
กนกพร
ธีรเมศร์
ชัญญา
ปุณฑรี
ภัทรสุดา
ฐาปฌาชัย
กัมพล
พีรกานต์
ธีรภัทร์
พีรภัทร
เกียรติภูมิ
ชวัลรัตน์

41
42
43
44

64102002927
64102002940
64102003009
64102003035

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

อัชฌญาณี
ชนินาถ
ณิชา
กฤษชานน

ชือ่ - นำมสกุล
ชมชื่น
จันทร์ตรี
กอบแก้ว
ปัญจวรกุล
วงษ์ชอบพอ
เพชรมัด
เขียวเนียม
เงินทรัพย์
นพอาจ
โชคกิจตระกูล
ออมอด
หึกขุนทด
พิมเสน
รอดจากภัย
พงศ์ญาณพัฒน์
เนตรธุวกุล
รังษี
คาแพง
มารวิชัย
ตรีเสถียรไพศาล
ศรนุวัตร
ส้มเขียวหวาน
มุขรัตน์
พรสิริวัฒนชัย
เอกคุณานนท์
ศรีชัยกุล
ฟักถาวร
วาระพิลา
ยะวาวงษ์
เกษวิเชียร
จีนประชา
เงาฉาย
บุญศรีอุดมสุข
เจียมจริต
ยินดี
เกรียงเกตุ
มากมี
รุ่งเรือง

โรงเรียน
ราชินีบูรณะ
ราชินี
เทศบาล 6 นครเชียงราย
สารสิทธิ์พิทยาลัย
สุคนธีรวิทย์
อู่ทอง
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ภัทรญาณวิทยา
บัวขาว
บัวขาว
ดาราสมุทร อรัญประเทศ
มัธยมด่านขุนทด
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
พระปฐมวิทยาลัย
สุคนธีรวิทย์
สุคนธีรวิทย์
นารีนุกูล
มหาชนะชัยวิทยาคม
นารีนุกูล
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ภัทรญาณวิทยา
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สตรีศึกษา
กรพิทักษ์ศึกษา
ภัทรญาณวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
สุคนธีรวิทย์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม
สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี
อัมพรไพศาล
อัมพรไพศาล
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

จังหวัด
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
นครนายก
นครปฐม
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สระแก้ว
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
อุบลราชธานี
ยโสธร
อุบลราชธานี
นนทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
นครปฐม
ปทุมธานี
มหาสารคาม
ปทุมธานี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ปทุมธานี
กาญจนบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

- 22 ลำดับ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

เลขที่ใบสมัคร
64102003061
64102003086
64102003134
64102003204
64102003418
64102003422
64102003429
64102003456
64102003509
64102003512
64102003527
64102003554
64102003586
64102003818
64102003922
64102003993
64102004012
64102004017
64102004021

น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

ฐิติพร
วรพจน์
รพินทร์
สหรัฐ
พุฒิพัฒน์
ปัทมาภรณ์
กิ่งกมล
ธนวิชญ์
ภูริชญา
มณิภา
กันตินันท์
จิตรเทพ
ธนินท์พงษ์
ฐนิชา
เทพนิมิตร
จิรพิพัฒน์
สรกฤช
ลัฆวี
เมฆินทร์

ชือ่ - นำมสกุล
กลั่นสนิท
เพชรช่วย
นิลวรรณ
สุวรรณวงค์
เหลาสิทธิ์
อาวุธ
อยู่ยอด
เปี่ยมพานิชวัฒน์
สุวรรณศิลา
ทุ่ยอ้น
กิมกิติกุลวิไล
โคมทอง
พันธะวงศ์
สุวรรณปัญญา
แก้วจิตต์
ชูกลิ่น
วงศ์รัตนะ
คงสุวรรณ
มีโชคดี

โรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กรพิทักษ์ศึกษา
วิเชียรมาตุ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กรพิทักษ์ศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วิเชียรมาตุ
กรพิทักษ์ศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สุคนธีรวิทย์
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สามร้อยยอดวิทยาคม
สุคนธีรวิทย์
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สตรีพัทลุง
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

10080209302401A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001117 น.ส. สรัลพร
พูลสวัสดิ์
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
2 64102001240 น.ส. พาขวัญ
เจริญทรัพย์
สิริรัตนาธร
3 64102001418 น.ส. กมลวรรณ
หวังสกุล
ศรีวิชัยวิทยา
4 64102001582 น.ส. เพ็ญพร
ไพรบึง
สตรีสริ ิเกศ
5 64102001595 นาย ธนภัทร
แสนสุข
ศรีสขุ
6 64102001608 น.ส. วรนุช
นาใจดี
อู่ทอง
7 64102001619 น.ส. พิชญนันท์
กุลพูนทรัพย์
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
8 64102001820 นาย พิชิตชัย
ม่วงมิตรวิทยาคม
สาหนองหม้อ
9 64102001937 น.ส. มนทกานต์
อึงฤทธิเดช
ดรุณาราชบุรี
10 64102001986 น.ส. ณภัทรศรณ์
ปัญญาแก้ว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
11 64102002099 น.ส. ณัฐริยา
อภัยศรี
ปทุมรัตต์พิทยาคม
12 64102002102 น.ส. รัชดาภรณ์
หาญพุฒ
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
13 64102002137 นาย อลงกรณ์
ปทุมรัตต์พิทยาคม
จันดาหงษ์
14 64102002404 น.ส. ศุภาพิชญ์
จันทร์มณี
สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
15 64102002584 น.ส. ณัฎฐณิชา
สรสุนทร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
16 64102002831 น.ส. พิยดา
ก่อแก้ว
ศีขรภูมิพิสยั
17 64102002959 น.ส. เพ็ญพิชชา
ศิริเมือง
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
ภูเก็ต
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครนายก
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
มหาสารคาม
พัทลุง
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
น่าน
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
สุรินทร์
ฉะเชิงเทรา

- 23 ลำดับ
18
19
20
21
22
23
24

เลขที่ใบสมัคร
64102003008
64102003155
64102003289
64102003407
64102003458
64102003648
64102003867

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อนัญญา
มณฑิตา
รสริน
เมธาวี
พัชรพร
รุ่งตะวัน
ปีย์รดา

ชือ่ - นำมสกุล
จงเจริญกมล
หนูน้อย
หัสเขียว
บุญตาระวะ
เรืองช่วย
วัดโคก
เทพกิจ

โรงเรียน
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
สิรินธรราชวิทยาลัย
อรุณวิทยา
เซนต์เมรี่
วิเชียรมาตุ
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ปัญญาวิทย์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
ตรัง

10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000244 น.ส. วันธนา
เฝือยา
สุโขทัยวิทยาคม
2 64102000521 น.ส. พลอยทับทิม
นุรักษ์
สตรีภูเก็ต
3 64102000570 น.ส. กันยารัตน์
ม่วงพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 64102000825 นาย ศิริวิชญ์
อึงพินิจพงศ์
มารีวิทย์สตั หีบ
5 64102001134 น.ส. ศิริณญาธร
วัฒน์ผดุงเกียรติ
ราชินีบูรณะ
6 64102001245 นาย เศรษฐวุฒิ
วัฒนา
นาคประสิทธิ์
7 64102001556 นาย ธนิก
ปลาบู่ทอง
นาคประสิทธิ์
8 64102002103 น.ส. สิริกาญจน์
สุวรรณเกตุ
วัฒโนทัยพายัพ
9 64102002126 น.ส. นัฐชา
เสนาผล
ศึกษานารีวิทยา
10 64102002199 น.ส. กัณญาวีย์
อัมพรไพศาล
สมล่า
11 64102002245 น.ส. พรนภัส
อัศวเมธีลกั ษณ์
โยธินบูรณะ
12 64102002446 น.ส. สรวีย์
มากระดี
อัมพรไพศาล
13 64102002487 น.ส. พัชราพร
สามชุกรัตนโภคาราม
สมงาม
14 64102002760 น.ส. นันท์รวินท์
วงษ์นุ่ม
เซนต์ปอลคอนแวนต์
15 64102002826 น.ส. ณัฐธิดา
กลิ่นเฟื่อง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 64102002999 นาย พิชาวุธ
ศิริขวา
นารีนุกูล
17 64102003003 น.ส. จุฑามาศ
ศรีโยธี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
18 64102003030 นาย นลธวัช
เทพศิรินทร์
รัตนวัน
19 64102003059 นาย ฉัตรวรุฒ
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คลองน้อย
20 64102003082 น.ส. นภัสริน
แก้วละมุล
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
21 64102003404 นาย ภัณฑกานต์
รัตนาวสิกุล
กรพิทักษ์ศึกษา
22 64102003531 นาย วิศรุต
ธนกิจโกศล
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
23 64102003962 น.ส. อภิษฐา
จริงจิตร
ปัญญาวิทย์

จังหวัด
สุโขทัย
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ตรัง

10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001247 น.ส. จุฑามาศ
ตันติวิชานันท์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2 64102001434 นาย ภัทรพงษ์
กันอ่า
ดรุณาราชบุรี
3 64102003065 น.ส. ศุภิสรา
ฉุ้นย่อง
สภาราชินี 2

จังหวัด
เพชรบุรี
ราชบุรี
ตรัง

- 24 ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
4 64102003584 น.ส. กนกวรรณ
โอสถานนท์
10080209610801A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000803 น.ส. จินตนา
เรืองสังข์
2 64102000827 น.ส. กิตติมา
วงศ์คฤโฆษ
3 64102000953 น.ส. อรสา
สุทธิสมโสม
4 64102000974 น.ส. นันท์นรินทร์
พ่วงรอด
5 64102001402 น.ส. จิรพร
คชประภา
6 64102001531 นาย ณัฐดนัย
สายทอง
7 64102001566 น.ส. รัชกาญจน์
เลิศประวัติ
8 64102001729 น.ส. รุ้งลาวัลย์
บุญพริง
9 64102001834 น.ส. อรสินี
ศรีเปรม
10 64102002543 น.ส. อลิชา
แสงอุ่น
11 64102002964 น.ส. พิมภัสศร
สดใส
12 64102003143 นาย ชนุตร์เมธี
ชินภัทร์สทิ ธิโชติ
13 64102003149 นาย ยศพนธ์
นิพิทธันยดล
14 64102003214 นาย ชนธิป
ราชชนนี
15 64102003302 น.ส. เกวลี
ไชยสงคราม
16
17
18

64102003376 น.ส. พิมพ์ชนก
64102003695 น.ส. สายชล
64102003748 น.ส. อริสา

มากหนู
ทองปล้อง
แสงงาม

19

64102003865 นาย ภูริ

แสงนารัก

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
มัธยมวัดหนองแขม
สิรินธรราชวิทยาลัย
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
นารีวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
โพธิสารพิทยากร
ยอแซฟอุปถัมภ์
กรพิทักษ์ศึกษา
กรพิทักษ์ศึกษา
พระปฐมวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม
วิเชียรมาตุ
อัมพรไพศาล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ปทุมธานี
ตรัง
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม

10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102003756 นาย กฤษฎิณ
อุ่นใหม่
เทพศิรินทร์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

10080209303501B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001687 น.ส. ชญาณี
สุตัญตังใจ
บางมดวิทยา สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000653 น.ส. รุ่งทิวา
วงษา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2 64102001487 นาย ทัตเทพ
สมหา
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
3 64102002251 น.ส. ชลธิณี
กระตุดเงิน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี

- 25 10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
1 64102001283 น.ส. เชอรีดา
สัทธาพงศ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
2 64102001310 น.ส. ศุภิสรา
อินทรทะกูล
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
ลพบุรี
3 64102001379 น.ส. ภัทราพร
สงวนพงค์
ธิดาแม่พระ
สุราษฎร์ธานี
4 64102001696 นาย ณัชศมนกร
อิงควรเศรษฐ์
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
5 64102002794 นาย ชินดนัย
จันทร์รักษ์
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
6 64102003677 นาย พัทธพล
อภิชาติโชติกุล
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102002819 น.ส. ชญาณ์พัฐณีภา
ศิริโวหาร
หอวัง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102002128 น.ส. วิมาตา
ผู้บรรเจิดศักดิ์
ชลราษฎรอารุง

จังหวัด
ชลบุรี

โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร
10080209211201A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102002398 น.ส. จีรนันท์
คาไชย
มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
2 64102002474 น.ส. อัจฉรา
พุทธวงษ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
3 64102002823 น.ส. กษมา
เหล็งหวาน
ราชินีบูรณะ
4 64102002840 น.ส. วีรวรรณ
ฝ่ายดี
ราชินีบูรณะ
5 64102003095 น.ส. นพรัตน์
เอกพานิช
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
6 64102003141 น.ส. มิลนั ตา
คงทิพย์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
7 64102003195 นาย จิรยุทธ
เขียวขา
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 64102003440 น.ส. ภัทราวดี
ชินไพบูลย์
ประสาทรัฐประชากิจ
9 64102003896 น.ส. จิราภรณ์
เรืองขจร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
นนทบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี

10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000142 นาย วีรพันธุ์
บุญพิมพ์
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
2 64102000207 น.ส. อนันตญา
นินนางกุล
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
3 64102000236 น.ส. ณัฐสุดา
แวปาละ
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
4 64102000352 นาย ณัฐดนัย
ศิระยรรยง
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
5 64102000535 น.ส. พรรณภรณ์
มหากุศล
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
6 64102000615 น.ส. สุตาภัทร
คาจาปา
ศรีวิไลวิทยา
7 64102000629 น.ส. ชิตยาภรณ์
ยาสมุทร
เทศบาล 6 นครเชียงราย
8 64102000654 น.ส. ภัทรวดี
เสวกจินดา
ราชินีบูรณะ

จังหวัด
สุโขทัย
ชลบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
บึงกาฬ
เชียงราย
นครปฐม

- 26 ลำดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

เลขที่ใบสมัคร
64102000770
64102000865
64102000986
64102000989
64102001127
64102001178
64102001191
64102001442
64102001448
64102001509
64102001630
64102002151
64102002155
64102002156
64102002355
64102002356
64102002375
64102002383
64102002394
64102002456
64102002467
64102002564
64102002569
64102002576
64102003083
64102003197
64102003270
64102003272
64102003481
64102003545
64102003633

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
พิมพ์ลภัทร
บุญทอง
กรนันท์
สวนจรูญ
ทัตธน
สังขจร
ชิติพัทธ์
ปัญจกนกกุล
ศุธาศินี
เหล่ามาลา
ชาลิสา
แก้วกุลวัฒน์
วัชราภรณ์
จารุจารัส
ธนกฤต
นิ่มระหงษ์
ภูรินทร์
โสภณวุฒิสกุล
ภัทวรินทร์
ทองคาตอน
ภัคธิดา
ใยสุ่น
รัชพล
แม้นบุญแนบ
อริสรา
กลิ่นมณี
ชยุตพล
อ้นเบ้า
กชกร
เพชรธารงกุล
ชนาธิป
แสงจันทร์
สุพรรษา
โสประดิษฐ
รักชนก
เทียนเต้ง
สาวิตรี
หมื่นนะ
จารุมน
โตมอญ
ทินภัทร
คาใบ
บัญญพนต์
วงศ์ทหาร
สิริรัตน์
ดอกยอ
สุพรรณดา
บุตรวัง
นรุตม์ชัย
ทองประเสริฐ
พิรสิทธิ์
พัทส์ธีรา
ขวัญลาวัณย์
ทองบริสทุ ธิ์
ธนกร
ทรัพย์มา
พรรษา
พากเพียร
ชนาทิพย์
บุญรินทร์
เวยดา
จันทรนคร

โรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ศรีบุณยานนท์
อุลติ ไพบูลย์ชนูปถัมภ์
อุลติ ไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
สตรีศึกษา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
อัสสัมชัญ
นารีนุกูล
ราชวินิต มัธยม
มารีวิทย์สตั หีบ
โยธินบูรณะ
ยอแซฟอุปถัมภ์
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ปัญญาวรคุณ
วิเชียรมาตุ
ปทุมคงคา สมุทรปราการ
วิเชียรมาตุ
วัดไร่ขิงวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ราชินีบูรณะ
คาม่วง
วิทยานุกูลนารี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
อรุณวิทยา
สิรินธร
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
กมลาไสย

10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001966 นาย ภานรินทร์
เปียกบุตร
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
2 64102002027 น.ส. ธีริศรา
จรรโลงบุตร
สตรีศรีสรุ ิโยทัย
3 64102002101 นาย ศุภฤกษ์
อุดมพืชผล
เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
4 64102002116 น.ส. ศุภิสรา
สายลมรักษา
เซนต์โยเซฟระยอง
5 64102003271 น.ส. เขมจิรา
กุลสมบูรณ์สนิ ธ์
ชลกันยานุกูล

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นนทบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
สมุทรปราการ
ตรัง
นครปฐม
นนทบุรี
นครปฐม
กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุรินทร์
สมุทรปราการ
กาฬสินธุ์

จังหวัด
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี

- 27 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
6 64102003484 นาย พศิน
7 64102003839 น.ส. พิณลดา

ชือ่ - นำมสกุล
กันอุปัทว์
อยู่บัว

โรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000422 นาย มัครพงษ์
สมบูรณ์
ชลประทานวิทยา
2 64102001000 นาย ณัฐดนัย
นิติพันธ์
พระปฐมวิทยาลัย
3 64102001030 นาย วันธชัย
สุขมา
พระปฐมวิทยาลัย
4 64102001149 นาย ภูมิพัฒน์รพี
สุขีโรจน์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
5 64102001170 นาย วรวิทย์
สุ่มสม
วัดไร่ขิงวิทยา
6 64102001206 น.ส. จรูญรัตน์
รัตนวิชัย
วัดไร่ขิงวิทยา
7 64102001264 นาย พงศกร
พรมคา
อู่ทอง
8 64102001416 น.ส. กษมา
พุทธนิมนต์
ดัดดรุณี
9 64102001715 น.ส. บราลี
คามา
อัมพรไพศาล
10 64102002770 น.ส. ปาริชาติ
ห้วยหงษ์ทอง
พระปฐมวิทยาลัย
11 64102003022 น.ส. ไพลิน
ทองดี
อัมพรไพศาล
12 64102003094 นาย คณิศร
กิจทวี
ยอแซฟอุปถัมภ์
13 64102003667 น.ส. จามิกร
บรรลุสขุ
สิรินธร
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000073 น.ส. ภคนันท์
ยิมเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
2 64102000131 น.ส. ณิชา
รัตนารามิตร์
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
3 64102000227 น.ส. รสิตา
ริตศิลา
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
4 64102000444 นาย จิรภัทร
คุ้มกองสุวรรณ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
5 64102000481 น.ส. ปาลิดา
มนัสอารีนาท
สตรีวิทยา
6 64102000601 น.ส. สุธาสินี
แซ่เล้า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
7 64102000645 น.ส. สิริยากร
วิบูลย์เชือ
สิรินธรราชวิทยาลัย
8 64102000646 น.ส. กมลวรรณ
มั่นใจ
สิรินธรราชวิทยาลัย
9 64102000762 นาย อัครวิชญ์
ศิวชาติเมธี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
10 64102000839 น.ส. วริศรา
ล้อมสินทรัพย์
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
11 64102001007 น.ส. นภัสวรรณ
สุวรรณประทีป
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
12 64102001060 น.ส. ณิชารีย์
เจียรพงศ์ปกรณ์
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
13 64102001139 นาย ธารินทร์
จันทร์ชนะ
สตรีอ่างทอง
14 64102001184 น.ส. ศรีอัปสร
รัตฉวี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15 64102001382 น.ส. พิมพ์ธีรา
พิธพรชัยกุล
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
16 64102001513 น.ส. ณัฐนิชา
วงศ์เกษมศักดิ์
สภาราชินี จังหวัดตรัง

จังหวัด
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
นนทบุรี
นครปฐม
นครปฐม
สมุทรปราการ
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
นครปฐม
นนทบุรี
นครปฐม
สุรินทร์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
สมุทรปราการ
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง
ปทุมธานี
นครปฐม
ตรัง
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

เลขที่ใบสมัคร
64102001635
64102001637
64102001672
64102001914
64102002176
64102002387
64102002424
64102002521
64102002742
64102002746
64102002767
64102002815
64102003063
64102003129
64102003290
64102003568

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

ณภัทร
ภฤศิษย์
สุภัสสรา
ธรรมสรณ์
กันษพงศ์
ภาสกร
จุฑามาศ
ชญาดา
พรพรรณ
พลกฤษณ์
เนตรนภา
ชลกานต์
ลลิตพรรณ
สุกฤษฎิ์
ปริเยศ
ประภัทร

ชือ่ - นำมสกุล
นาคแย้ม
สุวรรณ์
อึงถาวร
โรจนอัครพงศ์
เงินเลี่ยม
สมบัติไพบูลย์ชัย
ฉิมเฉิด
ธาธรรม
เหลืองยั่งยืน
วิจิตมนตรี
วิเชียรทอง
โภคา
อุลศิ
เเย้มวงษ์
พราหมณ์น้อย
ดาปาน

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุราษฎร์ธานี
มัธยมวัดนายโรง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
เซนต์โยเซฟ บางนา
ราชินีบูรณะ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เซนต์ปอลคอนแวนต์
วิสทุ ธิกษัตรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชลบุรีสขุ บท
สิรินธรราชวิทยาลัย

จังหวัด
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
นนทบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
นนทบุรี
ชลบุรี
นครปฐม

10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
64102002434 น.ส. ศศิวรรณ
อินทรทองคา
กรรณสูตศึกษาลัย
1
64102002574 น.ส. กัลยากาญจน์
ประเสริฐ
ยโสธรพิทยาคม
2
64102002592 น.ส. เขมิกา
สุวรรณกิจกร
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
3
64102003028 น.ส. สุมิตรา
เหลืองเจริญ
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
4
64102003180 น.ส. พิมพ์พลอย
วชิระนันทกุล
พนัสพิทยาคาร
5
64102003252 น.ส. รุจิราพร
เปี่ยมสวัสดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
6
64102003455 นาย ฤทธิศักดิ์
กลั่นทิพย์
ราชโบริกานุเคราะห์
7
64102003518 น.ส. จินต์จุฑา
นาคผุด
ศึกษานารีวิทยา
8

จังหวัด
สุพรรณบุรี
ยโสธร
นนทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร

10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001406 น.ส. พุธิตา
ล้านเพชร
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
2 64102001553 น.ส. บัณฑิตา
สุพร
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
3 64102002172 น.ส. พิมพ์ภัสร์
ศรีเพ็ชร์พันธุ์
สุคนธีรวิทย์
4 64102003234 นาย กิติพล
นาทันริ
กมลาไสย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นครปฐม
กาฬสินธุ์

10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
พึ่งเกษม
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ฉะเชิงเทรา
1 64102001703 น.ส. สมิตานัน
ศรีหาตา
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
2 64102001831 น.ส. วนิดา
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขที่ใบสมัคร
64102001854
64102001948
64102002002
64102002078
64102002276
64102002649
64102002805
64102003235
64102003877

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ณัฐธิดา
หทัยชนก
รัชนีวรรณ
กัลยาภัสร์
ปนัดดา
ฐนานนท์
ธิดาพร
สิรินรี
ลลิตา

ชือ่ - นำมสกุล
รสจันทร์
คงคา
แสงกล้า
ประเสริฐศรี
หวังนิบิน
ศิริตัน
วันละ
พีรพรรณพงศ์
บุญชื่น

โรงเรียน
นารีนุกูล
สตรีอ่างทอง
วัดป่าประดู่
สตรีอ่างทอง
บางบ่อวิทยาคม
สายปัญญารังสิต
สิรินธร
สิรินธรราชวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย

จังหวัด
อุบลราชธานี
อ่างทอง
ระยอง
อ่างทอง
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
สุรินทร์
นครปฐม
นครปฐม

10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
สนองค์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1 64102000028 น.ส. พีรดา
มะลีแก้ว
มหาไถ่ศึกษาเลย
เลย
2 64102000410 นาย ปริภัทร์
ผิวนวล
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี
3 64102000903 นาย วรชยุต
เอือเฟื้อ
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
4 64102001103 น.ส. ธนภรณ์
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
คันธารราษฎร์
มัธยมวัดนายโรง
1 64102001525 นาย ภาคิน
เเม้นจริง
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
2 64102002216 นาย พิชัยยุทธ
อรัญชัย
กมลาไสย
3 64102002714 นาย กฤตเมธ
วงค์ประเทศ
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
4 64102003237 น.ส. ปาริฉัตร
เหมาะหมาย
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
5 64102003254 นาย มนัสวิน
แสนกล้า
จอมพระประชาสรรค์
6 64102003465 น.ส. ธัญรัตน์
อู่สวุ รรณ
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
7 64102003638 นาย รักษ์นา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กาฬสินธุ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สุรินทร์
สุพรรณบุรี

10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เหมือนสิน
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
1 64102002566 น.ส. ณัฐิดา
อารีย์อัญชุลกี ร
กรพิทักษ์ศึกษา
2 64102003915 น.ส. ณิชมน

จังหวัด
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

โครงกำรรับนักศึกษำผ่ำนบันทึกข้อตกลง (MOA)
10080209211001A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
1 64102000490 น.ส. กรกมล
พูลสุวรรณ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 64102001674 น.ส. บุญชนิตา
มะณีรัตน์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นครปฐม

- 30 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
3 64102001677 น.ส. ภคหทัย
4

64102001717 น.ส. อรุชา

ชือ่ - นำมสกุล
ตันติวุฒิ
พานิช

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สงวนหญิง

จังหวัด
นครปฐม
สุพรรณบุรี

10080209211201A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102002389 น.ส. ศตพร
ศรีชมภู
สงวนหญิง
2 64102002667 น.ส. นภัสพร
จ้อยสีดา
สงวนหญิง

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000603 นาย ชัยวัฒน์
สิริประภาพรรณ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2 64102000606 นาย ธนวัฒน์
วัฒนะ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

10080209303501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000429 น.ส. ปิยมาศ
อ่วมเสือ
กรรณสูตศึกษาลัย
2 64102000470 นาย ปิยวัฒน์
สว่างศรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3 64102000471 นาย วุฒิพร
ปิ่นเเก้ว
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 64102000549 น.ส. พรไพรินทร์
หมื่นเดช
กรรณสูตศึกษาลัย
5 64102000611 นาย ภูริณัฐ
วงษ์นาคเพ็ชร์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
6 64102000657 น.ส. สุกานดา
สุวรรณสิงห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 64102000819 นาย ปฐวี
กาญจนเพิ่มพูน
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
8 64102000970 นาย ธนทัต
พรานเจริญ
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
9 64102001954 น.ส. สิริยากร
รูปสวยดี
สงวนหญิง

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

10080209300701A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001195 นาย จารุกิตต์
สกุลศิลป์
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
2 64102001454 น.ส. ชญานิศ
วัฒนคฑาธิป
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
3 64102002936 นาย ณภัทร
โสมภีร์
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
4 64102002962 นาย บวรรัตน์
อินทขันตี
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
5 64102002963 นาย ธนสรณ์
มะโน
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000474 นาย บวรพจน์
เสสังงาม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2 64102000489 น.ส. ชลดา
แซ่อัง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
3 64102000639 น.ส. จิรวรรณ์
หงษ์เวียงจันทร์
กรรณสูตศึกษาลัย

จังหวัด
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

- 31 ลำดับ
4
5
6
7

เลขที่ใบสมัคร
64102000837
64102001502
64102001538
64102002525

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
เจนจีรา
สาธุการ
ณัฏฐณิชา
สุวรรณหงษ์
นลินธร
แสนเทศ
เมธิณีรัตน์
ยศศักดิ์ศรี

โรงเรียน
นารีวุฒิ
นารีวุฒิ
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สงวนหญิง

10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000683 น.ส. นลินรัตน์
คัมภีร์วโรดม
นารีวุฒิ
2 64102000967 นาย พิทวัส
สัตยชิติ
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
3 64102001120 น.ส. อาณัฏฐชา
กรรภิรมย์
สงวนหญิง
4 64102001124 น.ส. อทิตยา
หรินทภัย
สงวนหญิง
5 64102001125 น.ส. สาธิตา
เทียนปัญจะ
สงวนหญิง
6 64102001530 น.ส. วิรัลพัชร
พนอนุอุดมสุข
นารีวุฒิ
7 64102001554 นาย สุภณัฐ
ไร่เหนือ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
8 64102001884 น.ส. พรรษชล
ชื่นอิ่ม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
9 64102002007 นาย สุทธิพงศ์
พารักษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
10 64102003854 นาย โชติพงศ์
สงสวาสดิ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
10080209302401A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000495 นาย อนันตชัย
ดิษฐเกษร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2 64102000522 นาย โสภณวิชญ์
แช่มเฉื่อย
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
3 64102000533 นาย ภูวดล
สาระถิน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 64102000589 นาย ปิติพัฒน์
ภมรพล
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
5 64102000960 น.ส. ทิพวัลย์
มาพันธุ์
กรรณสูตศึกษาลัย
6 64102001457 นาย กิตติพศ
พิมพะการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
7 64102001523 นาย ปัฐวีกานต์
ศิริคีรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
8 64102002673 นาย ชินพรรธน์
โกสินเอกสิทธิ์
สงวนหญิง
9 64102002862 น.ส. ปรีดาภรณ์
ศิลปชัย
ธรรมโชติศึกษาลัย
10 64102002942 น.ส. พีรยา
ณ สายบุรี
ธรรมโชติศึกษาลัย
11 64102003177 นาย ธนาคิม
หนูนุรักษ์
สงวนหญิง

จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

- 32 10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001011 นาย ปกรณ์
หอมจรรยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2 64102002396 นาย กวี
ถาวรคีรีรัตน์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

จังหวัด
สุพรรณบุรี
นครปฐม

10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102000122 น.ส. ศศิธร
กาญจนพิจิตดารง
นารีวุฒิ
2 64102000617 น.ส. อาภาพัชร
วิเชียรรัตนพงษ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3 64102000619 น.ส. ณัฐชนิดา
จันทรา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 64102002317 น.ส. ณัฐกานต์
คชเวศ
สงวนหญิง
5 64102002438 น.ส. นนทกร
อินทร์โกษา
สงวนหญิง
6 64102002659 น.ส. อนุธิดา
สารีสาย
สงวนหญิง

จังหวัด
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

10080209610801A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000087 นาย ประพฤทธิ์
ทาดี
2 64102000088 นาย ศลาฆิน
พวงทอง
3 64102000371 นาย อัครพล
ผิวจันทร์เลิศ
4 64102000732 น.ส. พรชนก
บุญเปรม
5 64102000735 น.ส. วิภาวรรณ
เเซ่โง้ว
6 64102001122 น.ส. เมธาวี
สาธิตอภิวันท์
7 64102001612 นาย อิงควัชร์
แก้วศรีสขุ

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

8

64102001711 นาย ณกันต์

ตังตระกูลธรรม

9

64102002761 น.ส. สุชาริณี

สามารถกุล

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ยอแซฟอุปถัมภ์
ยอแซฟอุปถัมภ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม
นครปฐม

- 33 คณะดุริยางคศาสตร์
10080110800201B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรแสดงดนตรี (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001742 น.ส. ชมพิสทุ ธิ์
อ่อนหวาน
หาดใหญ่วิทยาลัย
2 64102002207 นาย ปวริศร
อัศวชัยณรงค์
เตรียมอุดมศึกษา
3 64102002550 น.ส. พิมพ์มาดา
ชานิธุระการ
สภาราชินี จังหวัดตรัง
4 64102002706 นาย ไกรสิทธิ์
—
วัดราชบพิธ
5 64102002780 นาย ญาณเดช
ธนินธัชกุล
ราชวินิตบางแก้ว
6

64102003735 น.ส. อติภา

ศรีวิลาศ

สายปัญญารังสิต

จังหวัด
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี

10080110800203B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102002681 นาย วิรัตน์
สะถาน
วัดป่าคาเจริญวิทยา
2 64102002968 นาย ราชศิลป์
โศภิษฐ์กุล
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

10080110800202B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีเชิงพำณิชย์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001826 นาย กันติกร
วรดี
สตรีวิทยา ๒
2 64102002695 นาย สราวุฒิ
วงษ์สนิ ธุ์วิเสส
โยธินบูรณะ
3 64102002756 นาย ศุภวิชญ์
ไหมดี
หอวัง
4 64102002796 นาย ดุลยพัฒน์
กรณฑ์แสง
อัสสัมชัญธนบุรี
5 64102002827 นาย ชนินทร
สระแก้ว
ราชวินิตบางแก้ว
6 64102002961 นาย ชินวัชร์
สีพา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
7 64102003084 น.ส. ธัญธร
อังสกุลอาภรณ์
ราชินี
8 64102003127 นาย บูรพา
นกทอง
สารสิทธิ์พิทยาลัย
ครองบุ่งคล้า
อยุธยาวิทยาลัย
9 64102003631 นาย อาสา
10 64102003683 นาย ธิติ
งามคาพร้อม
มัธยมวัดนายโรง
11 64102003764 นาย ภาธร
โคลงฉันท์
ราชวินิตบางแก้ว

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

10080110610601B หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์
1 64102000132 น.ส. ศลิษา
สังข์ฉิม
สามเสนวิทยาลัย
2 64102001241 น.ส. เจนนิษฐ์
โอ่ประเสริฐ
สารวิทยา
3 64102001278 น.ส. ปพิชญา
เผือกอ่อน
สระบุรีวิทยาคม
4 64102001342 นาย ภูมิ
พะลัง
สารวิทยา
5 64102001445 น.ส. พิชชาพร
จันทร
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
6 64102001594 น.ส. ธชวรรณ
ประกาศเวชกิจ
ซางตาครู้สคอนแวนท์
7 64102001656 น.ส. อรดี
จิตติพร
สตรีวิทยา
8 64102001975 น.ส. ปัณฑิตา
คัมภีรปกรณ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 34 ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
9 64102002068 น.ส. พิมพ์ชนก
ผดุงเจริญ
10
11
12
13
14
15
16
17

64102002083
64102002490
64102002676
64102002813
64102002872
64102002910
64102002953
64102003042

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย

กันยารัตน์
สุวิมล
ซาแมนต้า
กิตติยาภรณ์
รวีวัชร์
เอกภพ
พิจักษณ์
ธนชัย

ถนอมปัญญารักษ์
หล้าพวง
ฮิกกินส์
เตี๋ยประดิษฐ์
อนันต์ศิริกมล
บุญเจียง
องค์นาทิพย์
พูนสุขศิริวัฒนะ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

64102003066
64102003071
64102003142
64102003212
64102003219
64102003228
64102003230
64102003280
64102003487
64102003544

นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

สิทธิพร
เสฏฐวุฒิ
กัณฑ์ณกานต์ เฌอแตม
กันตภณ
ทัพไทย
นนท์ปวิธ
ภูมิพัฒน์
รัชชานนท์
ธนธรณ์
ศรัณย์ภัทร

พลอยเพ็ชร์
สุภาไชยกิจ
กากแก้ว
ธาดาไทยเจริญ
สุดใจ
ยิ่งกาแหง
บัวนาค
รุ่งจาเริญ
สังข์ศิลป์
สุขสกล

28
29
30
31
32
33

64102003559
64102003669
64102003689
64102003800
64102003848
64102004065

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

วงศ์ปวิชญ์
พรรณราย
ธัญวรัตม์
กานตพงศ์
ธันย์พิชิต
ศวรรยา

ด่านศักดิ์ชัย
ชลธี
วงศาโรจน์
คาเจริญ
รุจิพงษ์วาที
คุณนามพันธ์

โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วัดเขมาภิรตาราม
อัสสัมชัญศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
พระหฤทัยนนทบุรี
ชลราษฎรอารุง
แสงทองวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)
ดรุณาราชบุรี
สตรีพัทลุง
กศน.อาเภอสาโรง
ชลราษฎรอารุง
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สระบุรีวิทยาคม
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
ตะกั่วป่า (เสนานุกูล)
ราชินีบน
สตรีพัทลุง
สายปัญญารังสิต
ศรีบุณยานนท์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
ชลบุรี
สงขลา
มหาสารคาม
ราชบุรี
พัทลุง
อุบลราชธานี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
เพชรบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พังงา
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
ปทุมธานี
นนทบุรี

- 35 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000001 นาย วชิรวิทย์
ศรีสวัสดิ์
2 64102000098 น.ส. สุชานันท์
หมั่นมาก
3 64102000139 น.ส. สิริมตี
จันทร์สขุ ศรี
4 64102000286 น.ส. ศิริรัตน์
พยัคสุวรรณ์
5 64102000366 น.ส. ปัณฑ์ตะวัน
บัวสังข์
6 64102000377 นาย อัคเรศ
ไหลงาม
7 64102000468 น.ส. สลิลทิพย์
เพ็ชรอินทร์
8 64102000498 น.ส. อริสรา
สืบวงศ์
9 64102000559 นาย ชานน
อุดคาเที่ยง
10 64102000687 น.ส. ศลิษา
พุ่มพวง
11 64102000729 น.ส. ณัฐสุดา
จ่างศรี
12 64102000788 น.ส. ธิษตยา
สุวรรณโน
13 64102000792 น.ส. นวภรณ์
หงษ์แสนยาธรรม
14 64102000870 น.ส. มัลลิกา
เพิ่มพูล
15 64102000933 น.ส. เพชรนภา
พรมศร
16 64102000977 น.ส. นันทิณี
ณ ลาพูน
17 64102000999 น.ส. รดา
ไฉยชาติ
18 64102001046 น.ส. ชนิสรา
แก้วสวัสดิ์
19 64102001114 น.ส. ชนิภา
เพชรใจศักดิ์
20 64102001157 นาย เดชาวัต
รักษายศ
21 64102001161 น.ส. ปริศนา
สุภาโย
22 64102001165 น.ส. ภา
ก้อนแก้ว
23 64102001205 น.ส. กมลลักษณ์
พูลทอง
24 64102001212 น.ส. ชญานิศ
ยิมเครือ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

64102001215
64102001266
64102001280
64102001324
64102001338
64102001347
64102001400
64102001401
64102001404
64102001411
64102001543
64102001610

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

พัชรินทร์
จุฑานันท์
ธัญญวรรณ
บารมี
ศศิรัตน์
บัวธิญา
หทัยทัต
ศักดา
พิมพ์ญาดา
ศิรดา
ปาริชาต
สิทธิศักดิ์

เดิมประโคน
ศรีเกือ
สุระประเสริฐ
ม่วงไหมทอง
กลิ่นหอม
ดิษฐภู่
ทองเทพ
บุญทา
สุธรรมวรไชย
บุญสม
คชมาน
บังจิต

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
เซนต์ปอลคอนแวนต์
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ชัยนาทพิทยาคม
พยุหะพิทยาคม
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ป่าเด็งวิทยา
มัธยมวัดสิงห์
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
ชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
ไพศาลีพิทยา
ห้วยยอด
ศรีราชา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สตรีนครสวรรค์
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาพรวิทยา
วิเชียรมาตุ
สตรีสมุทรปราการ
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ท่าช้างราษฏร์บารุง
สุรนารีวิทยา
ชัยนาทพิทยาคม
ชัยนาทพิทยาคม
สิรินธร
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สารวิทยา
สามร้อยยอดวิทยาคม

จังหวัด
กระบี่
ชลบุรี
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นครสวรรค์
ระยอง
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สระบุรี
เพชรบุรี
นครสวรรค์
ตรัง
ชลบุรี
กระบี่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ตรัง
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชัยนาท
ชัยนาท
สุรินทร์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์

- 36 ลำดับ
37
38
39
40
41

เลขที่ใบสมัคร
64102001660
64102001747
64102001748
64102001806
64102001814

ชือ่ - นำมสกุล
น.ส. เสาวณิชย์
แสนแสง
น.ส. ชลลดา
แสงมา
น.ส. เอมมิกา
หนูน้อย
น.ส. สุจิตรา
ภู่สวุ รรณ์
น.ส. ญาณิชศา
เลิศวัชรเดชา

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

64102001853
64102001965
64102002063
64102002079
64102002100
64102002122
64102002125
64102002202
64102002209
64102002225
64102002345
64102002401
64102002486
64102002601
64102002616
64102002662
64102002720
64102002795
64102002896
64102002905
64102002918
64102002960
64102002995
64102003091
64102003138
64102003151
64102003183
64102003534
64102003546
64102003588
64102003647
64102003723
64102003773

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

กวินธิดา
ดารารัตน์
พิณญาดา
ปุณยนุช
ธัญชนก
อุรชา
สยมภู
สุณิสา
ญาณิศา
จิรัชยา
เมธิกา
เทวี
อัฐภิญญา
นิศารัตน์
กนกพิชญ์
ธนภรณ์
หทัยภัทร
ปัณฑารีย์
กรรณิการ์
จิรัฏฐิกา
สุวพิชญ์
ณิชาภัทร
นิชาภา
เฟื่องฟ้า
ธนากร
วรัชยา
ธนภัทร
ธนพร
กษิดิศ
ญาณิศา
หินณชาติ
นภาลัย
วราเมธ

ขอนกระโทก
อาจวิชัย
เป็ง
สีดาโชติ
คาแดง
กาแพงจันทร์
บุญเพ็ง
ใจสงัด
เอี่ยมเอิบ
มะลังกา
คงเฟื่อง
ทองทิพย์
เทพเนียม
โสพัฒน์
จันทร์มาลี
อุนยโกวิท
สว่างศรี
ปรอยกระโทก
นามเมือง
ศรีจันทร์
คุ่ยจาด
วีระวัฒน์
บัวเผื่อน
ศรีแย้มวงษ์
พรมทา
เรืองฤทธิ์ชัย
โชควิริยะสัมพันธ์
นาคามิน
เกิดทรัพย์
ไพบูลย์สทิ ธิวงศ์
ทองผา
สุภาสูรย์
อยู่พันธุ์

โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สุรศักดิ์วิทยาคม
สุรศักดิ์วิทยาคม
สตรีนครสวรรค์
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
โชคชัยสามัคคี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายปัญญารังสิต
ประโคนชัยพิทยาคม
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สตรียะลา
บ้านนา (นายกพิทยากร)
สารวิทยา
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เบญจลักษ์พิทยา
วิเชียรมาตุ
กาแพง
กาแพง
เอกอโยธยา
ปากช่อง
สุรนารีวิทยา
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ชัยนาทพิทยาคม
เทศบาล 6 นครเชียงราย
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
อัมพรไพศาล
นักบุญเปโตร
กาญจนานุเคราะห์
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สตรีราชินูทิศ
เสนา เสนาประสิทธิ์
สามเสนวิทยาลัย
มุกดาหาร
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
อรุณประดิษฐ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
ชลบุรี
นครสวรรค์
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
บุรีรัมย์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ยะลา
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
ตรัง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
พระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ชัยนาท
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
มุกดาหาร
ราชบุรี
เพชรบุรี

- 37 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
75 64102003918 น.ส. รณิษฐา
76 64102004018 นาย ชลพัฒน์

ชือ่ - นำมสกุล
พรมวัฒ
เถาหมอ

โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม
กรพิทักษ์ศึกษา

จังหวัด
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์นำ
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000694 น.ส. อนันตญา
อนันต์โชคลาภ
2 64102001039 น.ส. เอมี่
ไม่มีชื่อสกุล
3 64102001163 น.ส. ฉมาบดี
ศรีรัตน์
4 64102001638 น.ส. นภาพร
สุขพร
5 64102001650 น.ส. ศุภาพิชญ์
มณีธนู
6 64102001841 น.ส. หทัยกานต์
มณีจักร
7 64102001863 น.ส. พิชญาภา
เหล็กกล้า
8 64102002704 น.ส. ภาพตะวัน
บุษปฤกษ์
9 64102002886 น.ส. ศิริขวัญ
วงษ์เตปา
10 64102003085 น.ส. ธนภร
รงค์ทอง
11 64102003692 นาย ศิวกร
ฉัตรวัฒนา

โรงเรียน
มัธยมวัดด่านสาโรง
สังวาลย์วิทยา
วิเชียรมาตุ
ไชยาวิทยา
โยธินบูรณะ
กาวิละวิทยาลัย
ปากเกร็ด
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มารีวิททยา
มหาวิ
ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัด
สมุทรปราการ
แม่ฮอ่ งสอน
ตรัง
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000873 น.ส. อาทิติยา
ชนะ
2 64102001500 นาย สิทธิโชค
ขาวสวย
3 64102001889 น.ส. ยุพาพิน
พุ่มโพธิ์
4 64102001999 น.ส. จรัสศรี
แสงกล้า
5 64102002579 นาย สิทธิโชค
แก้วอุย
6 64102002762 น.ส. ปริยากานต์
เมืองแก้ว

โรงเรียน
สตรีระนอง
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชัยนาทพิทยาคม
ป่าเด็งวิทยา
โพธาวัฒนาเสนี
สอาดเผดิมวิทยา

จังหวัด
ระนอง
นครสวรรค์
ชัยนาท
เพชรบุรี
ราชบุรี
ชุมพร

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000673 น.ส. ปุณยนุช
ขนอม
2 64102001054 น.ส. ธนพร
มั่นเหมาะ
3 64102001708 น.ส. ฟ้างาม
ดอนโคตรจันทร์
4 64102002114 น.ส. สลิลทิพย์
ยิ่งยงค์
5 64102002206 น.ส. ชนม์ศิกานต์
หนูหนัน
6 64102002247 น.ส. ณฐมน
สุนทรวงษ์
7 64102002916 น.ส. ทอฝัน
คาหอม
8 64102003120 น.ส. กัญญารัตน์
พุทธโกสิทธิ์
9 64102003169 นาย อนาวิณ
สาเจริญ
10 64102003379 นาย สิทธิพร
กัณหา
11 64102003391 น.ส. เมริษา
เกตุแก้ว

โรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
กรพิทักษ์ศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
อัสสัมชัญศึกษา
สตรีศรีสรุ ิโยทัย
วัดนวลนรดิศ
อัสสัมชัญธนบุรี
หนองสองห้องวิทยา
อรุณประดิษฐ์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
น่าน
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
เพชรบุรี

- 38 ลำดับ
12
13
14
15
16
17

เลขที่ใบสมัคร
64102003436
64102003438
64102003457
64102003538
64102003857
64102003982

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

ปุณยนุช
ศศิภา
คณาธิป
ศศิชา
พีรพัฒน์
ชลธิรา

ชือ่ - นำมสกุล
โคตรวงษ์
ม่วงน้อย
อานทอง
ม่วงน้อย
จันทร์น้อย
โพธิ์วัฒนชัย

โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์
อรุณประดิษฐ์
สนามชัยเขต
อรุณประดิษฐ์
อรุณประดิษฐ์
อัมพรไพศาล

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำวะผูน้ ำและกำรสื่อสำรทำงกำรเกษตร
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001559 นาย ณฐนน
สถิรภัทรชัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2 64102002810 นาย ณัฐกุล
สุขพิริยะประทีป
อัสสัมชัญธนบุรี
3 64102002863 นาย นรินทร์
ผลาทร
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
4 64102003025 นาย อัครวิทย์
ธรรมสังคีติ
อัสสัมชัญธนบุรี
5 64102003147 นาย เตชินท์
กาญจนวณิชย์
วังไกลกังวล

จังหวัด
ราชบุรี
เพชรบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
นนทบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์

- 39 คณะวิทยาการจัดการ
โครงกำรรับนักศึกษำ เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
ตากพิทยาคม
1 64102001113 น.ส. นิชาภา
นันทวงษ์
เชียงคาน
2 64102002229 น.ส. อัญญาวี
พิลากุล
เอกอโยธยา
3 64102003253 น.ส. ศรุตา
ศรีทองอ่า
เทพศิรินทร์
4 64102003923 นาย เชาว์วรรธน์
กันสุธา
10080312610601B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
1 64102000420 นาย อนพัทย์
สุขโข
ราชินีบน
2 64102000959 น.ส. วรรณวรี
วรรณวโรทร
สมุทรปราการ
3 64102001309 น.ส. ปรียภรณ์
ชูศรีโฉม
อามาตย์พานิชนุกูล
4 64102001336 น.ส. สุวพัชร
ทองปรุง
สามร้อยยอดวิทยาคม
5 64102001399 นาย หงฟ้า
ปาทาน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
6 64102001451 น.ส. อนัญญา
โนนศิริ
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
7 64102001473 นาย ทัศพร
แตงทอง
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
8 64102001588 น.ส. นริศรา
เปียทอง
สามชัยวิเทศศึกษา
9 64102001683 น.ส. รัชดาภร
แซ่เอีย
สามชัยวิเทศศึกษา
10 64102001686 น.ส. จารุภา
เซี่ยงว่อง
สมุทรสาครบูรณะ
11 64102001718 น.ส. สกุลธิดา
เเพรกนัทที
สมุทรสาครบูรณะ
12 64102001902 น.ส. ณัฐฎริน
บุญมี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
13 64102001995 นาย พลาธร
วรกัลยากุล
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
14 64102001998 นาย ปพน
ตรีอนุรักษ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
15 64102002194 น.ส. วัชราภรณ์
นิ่มพึ่ง
มารีย์อุปถัมภ์
16 64102002212 น.ส. ชุติปภา
เอกเผ่าพันธ์
กศน.ตาบลตลาด
17 64102002416 นาย ปวรุตม์
พลัดทองศรี
อัมพรไพศาล
18 64102002559 น.ส. ฐิตาพร
จวนเจริญ
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
19 64102002609 น.ส. สุภาภรณ์
วงษ์ไชยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
20 64102002629 น.ส. ณราศิริ
เปรมจิตต์
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
21 64102002821 นาย ชาคริต
ลาพินี
ศรัทธาสมุทร
22 64102002839 นาย ศิวาภาคย์
ธรณ์พิพัฒน์
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
23 64102002882 น.ส. จิรัชยา
กาเหนิดพันธุ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
24 64102003112 นาย ศุภณัฐ
รอดเจริญ
บางสะพานวิทยา
25 64102003167 น.ส. ปาลพัชร์
มณฑิล
ปัณณวิชญ์
26 64102003170 นาย ณัฐชากร
สุปรินายก
ภูเก็ตวิทยาลัย
27 64102003392 นาย ชัยวัฒน์
มูสกิ ะ

จังหวัด
ตาก
เลย
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กระบี่
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ราชบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สุราษฎร์ธานี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สงขลา
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต

- 40 ลำดับ
28
29
30

เลขที่ใบสมัคร
64102003425 น.ส. สุภาวดี
64102003469 น.ส. จีรนันท์
64102003502 น.ส. รัตติกาล

ชือ่ - นำมสกุล
ปิ่นทองพันธุ์
หมันเร๊ะ
พิมพ์ทอง

โรงเรียน
เซนต์โยเซฟระยอง
พิมานพิทยาสรรค์
เซนต์โยเซฟระยอง

10080312620102B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
1 64102000077 น.ส. ขวัญจิรา
ทรัพย์สนิ สมุทร
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
2 64102000141 น.ส. พรนรินทร์
เขียววิชัย
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วัดราชโอรส
3 64102000293 นาย อิษฎา
เอี่ยมศิลา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4 64102000304 น.ส. พิมพ์ชญา
เลิศหิรัญชานนท์
เซนต์ปอลคอนแวนต์
5 64102000623 น.ส. ธนัญญา
นักบุญ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6 64102000964 น.ส. กฤชญาภร
กิตติวัฒนานันท์
หัวหิน
7 64102001388 น.ส. รัดเกล้า
มณีกุล
กศน.ตาบลในคลองบางปลากด
8 64102001641 น.ส. เบญจพร
กล่าแสง
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
9 64102001822 นาย ณัฐชนน
อารีศิริกุล
อรุณประดิษฐ์
10 64102002926 น.ส. ธนวรรณ
พุ่มแสวง
10080312610202B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและภำษำ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
1 64102000053 น.ส. ภิญญาพัชญ์
โสตถิธรรมรักษ์
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
2 64102000354 น.ส. ธันย์ชนก
จันทฤทธิ์
ศึกษานารีวิทยา
3 64102000418 น.ส. วริศรา
เฉิน
เซนต์โยเซฟ บางนา
4 64102000434 น.ส. คันธารัตน์
สารวมจิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
5 64102000554 นาย พรเทพ
ศิริกิจ
ตะพานหิน
6 64102000892 นาย ภาณุพงศ์
ไพรเขียว
ตะพานหิน
7 64102000907 นาย พอดี
นาคจู
สมุทรสาครวิทยาลัย
8 64102000919 นาย ธีร์จุฑา
แจ่มวัย
อัสสัมชัญธนบุรี
9 64102001019 น.ส. ภัทรนิษฐ์
วัชระกวีศิลป
พิจิตรพิทยาคม
10 64102001133 น.ส. จิดาภา
จันทรกิตติโอภาส
สตรีทุ่งสง
11 64102001237 น.ส. รัตติญา
รัตนพันธุ์
ตะพานหิน
12 64102001321 น.ส. วริศรา
เนตรคา
เซนต์โยเซฟทิพวัล
13 64102001335 น.ส. ณัฐนันท์
ลิมโพธิ์ทอง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
14 64102001355 น.ส. กมลลักษณ์
มะลิเสือ
สิรินธรราชวิทยาลัย
15 64102001528 น.ส. นฤสรณ์
ลานเทศ
กาญจนานุเคราะห์
16 64102001560 น.ส. ฐิติภัค
ศรีสขุ
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 64102001625 น.ส. ศศินา
ยังดี
สมุทรสาครบูรณะ
18 64102001634 น.ส. พิมพ์ชนก
กิตติกวินนุกูล
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
19 64102001642 น.ส. ณัฐณิชา
กล่าเสือ

จังหวัด
ระยอง
สตูล
ระยอง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรปราการ
นนทบุรี
เพชรบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
พิจิตร
พิจิตร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
พิจิตร
นครศรีธรรมราช
พิจิตร
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

- 41 ลำดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เลขที่ใบสมัคร
64102001690
64102001705
64102001713
64102001763
64102001934
64102001949
64102001983
64102001997
64102002161
64102002346
64102002367
64102002384

ชือ่ - นำมสกุล
น.ส. ปัทมาภรณ์
วาทนเสรี
น.ส. กานต์
ม้าทอง
นาย เมธา
มหานาม
นาย โมไนย
เอี่ยมวิถีวนิช
น.ส. สายธาร
ตันสงวน
น.ส. ศศิธร
ลีลาจรัสกุล
น.ส. ธัญชนก
คาวินิจ
น.ส. ศวรรยา
ทวีทรัพย์
น.ส. เกศิณี
บุญกลาง
น.ส. พันธ์สวลี
จิตรศรี
น.ส. กัณฑิมา
วงค์เกษม
นาย อธิพงษ์
โพธิ์จันทร์

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

64102002448
64102002558
64102002581
64102002644
64102002733
64102002741
64102002791
64102002798
64102002859
64102002891
64102002954
64102003081
64102003211
64102003344
64102003373
64102003437
64102003785
64102003869
64102004011
64102004020
64102004024

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กิตติมา
อรการ
จิตรลดา
ศุภาพิชย์
รมย์รวิน
ภัทริน
นิรมล
ธัญพร
สุธิณัน
ศุภณัฏฐ์
อุภัยภัทร
ภูธเนศ
คณิน
ณัฐภัชสร
ณิชาภัทร
กานต์ธิดา
อลงกร
ศราวณี
รัขนี
แพรไหม
ศศิกานต์

โรจนสุวรรณ
ศิลปคุณ
แพรประเสริฐ
ธีระวิทยเลิศ
จินตณาบุรัตน์
รอดฉาย
ชูทอง
ช่างเกตุชูรัตน์
วิโรจน์รัตน์
ทรงสว่าง
ไชยชาติ
วิเศษสิงห์
ไตรพรกนกรัตน์
แท่นทองธนวัฒน์
ชมราศรี
แซ่ตัง
จันทร์เพ็ญศรี
ธนูศิลป์
สรายทอง
นามประสิทธิ์
ทินกรอ่อนแสง

โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศบางบอน
เลยพิทยาคม
สิริรัตนาธร
วิชัยวิทยา
นาคประสิทธิ์
พระปฐมวิทยาลัย
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สตรีราชินูทิศ
พระหฤทัยนนทบุรี
มารีย์วิทยา
ชลกันยานุกูล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เซนต์โยเซฟทิพวัล
สายนาผึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สงวนหญิง
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
โยธินบูรณะ
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
โยธินบูรณะ
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
วัดเขมาภิรตาราม
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
เซนต์โยเซฟทิพวัล
เทพศิรินทร์
สมุทรปราการ
บางมดวิทยา สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)

10080312610201B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนนิทรรศกำรและงำนอีเว้นท์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
1 64102000168 น.ส. อธิปพร
รมยะพันธ์
ตะพานหิน
2 64102000531 น.ส. ภูษณิศา
วรดี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลย
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครปฐม
นครปฐม
เชียงใหม่
อุดรธานี
นนทบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

จังหวัด
ปทุมธานี
พิจิตร

- 42 ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
3 64102000807 นาย ภัทรธร
4 64102001208 น.ส. วิรัลพัชร
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

64102001349
64102001352
64102001414
64102001507
64102001684
64102001702
64102001809
64102002267
64102002295
64102002370
64102002418
64102002421
64102002745
64102002946
64102003075
64102003175
64102003203
64102003297
64102003403
64102003498

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
กมลภิวงศ์
พัชรภิรมย์

ทิพยาภรณ์
พิมพ์ลภัทร
สิริวรรณ
ปวิตา
อติชา
เหมรัตน์
นุวัต
ลัดดาวัลย์
กรัณฑรัตน์
ฐิติกานต์
กัญญารัตน์
กฤษลดา
ปุญญิศา
อาทิตยา
อติกานต์
เลย์ญ่า ปฐพร
ภัสสรา
ปุตตรีฟาราห์
มณฑ์สริ ิ
ณัฐขวัญ

เวียงยา
ส้มเอม
นัยญานนท์
วัฒนกุลเจริญ
คีรี
เทพเมธี
ศรีสกุลษาทิพย์
น้อยจันทร์
พนิตวงศ์ตระกูล
เหมะธุลนิ
ลาภโต
ธนวัฒนฐากุล
สอนปัญญา
คุ้มโภคา
ธีระสมบูรณ์
เบอร์ลนิ
นิลนวล
ปะสู
เหลืองรุ่งโรจน์
พงษ์สวัสดิ์

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
ประเทืองทิพย์วิทยา
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
พระปฐมวิทยาลัย
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ชัยนาทพิทยาคม
บารุงวิทยา
สตรีนครสวรรค์
หอวัง
ปทุมเทพวิทยาคาร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระหฤทัยคอนแวนต์
ฤทธิยะวรรณาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
พระหฤทัยคอนแวนต์
มุกดาหาร
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรพิทักษ์ศึกษา
พิบูลวิทยาลัย

10080312620101B หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1 64102000049 น.ส. กนกวรรณ
ทองหัตถา
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สมุทรสาครวิทยาลัย
2 64102000638 น.ส. ณภัค
ธาดาเลิศภัทร
บางสะพานวิทยา
3 64102000820 นาย พันธชาติ
แกมนาค
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
4 64102000981 น.ส. วริศรา
ศรีทอง
วังไกลกังวล
5 64102001154 น.ส. สุพัฒตรา
ยอดย้อย
มัธยมปุรณาวาส
6 64102001262 น.ส. อริสา
ศรีรอด
มัธยมวัดสิงห์
7 64102001364 น.ส. ดวงกมล
รุ่งเรือง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
8 64102001372 น.ส. กุลชา
วรบุตร
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
9 64102001468 น.ส. กันยารัตน์
ลาดวน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10 64102001593 นาย ณัฐพงษ์
สุขปรีเปรม
(ฝ่ายมัธยม)

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรปราการ
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นครปฐม
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี

จังหวัด
นครปฐม
สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

- 43 ลำดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เลขที่ใบสมัคร
64102001799
64102001857
64102001976
64102002113
64102002129
64102002224
64102002319
64102002331
64102002615
64102002781
64102002867
64102002915
64102003132
64102003389
64102003508

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
กฤตยาณี
เรืองเนตร
ชนะมน
เตชะองอาจ
ธนารีย์
ประเสริฐดี
วลินพร
จันทร์ใข
ปภาวี
ม่วงน้อย
ภรภัทร
ทองสอน
อชิรญา
แก้วมณี
น็อตอาชิกเก้น
บินตี บาชิรน
นัฐวรรณ
ภักดี
อารยา
มณีนิล
รัตนาภรณ์
นนทะศรี
อินธิพร
ไทรทรัพย์
ไพลิน
จุนเจือ
ชนม์ธิชา
คร้ามยิม
สุภาวรรณ
ขันวงษ์

10080312903501A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรชุมชน
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000655 น.ส. กมลกานต์
แก้วแกม
2 64102002820 น.ส. ปิลนั ธา
เรืองโรจน์
3 64102003485 น.ส. สิริรัตน์
แก้วชูคา
4 64102003733 น.ส. ภัคจิรา
บุญยัง

โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี
ทานตะวันไตรภาษา
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
หอวัง ปทุมธานี
สงวนหญิง
สายปัญญารังสิต
สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)
สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
สมุทรปราการ
ฤทธิณรงค์รอน
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
หัวหิน
หอวัง ปทุมธานี
หอวัง ปทุมธานี

จังหวัด
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
สงขลา
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
ปทุมธานี
ปทุมธานี

โรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
มัธยมวัดหนองแขม
ศึกษานารี

จังหวัด
นครปฐม
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10080312903101B หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
1 64102000055 น.ส. นนทกาญจน์
นาคแป้น
หอพระ
2 64102000332 น.ส. เงินตรา
สิงห์โตทอง
เพชรพิทยาคม
3 64102000336 นาย จรรยวรรธน์
อริยหิรัญกุล
ชลบุรีสขุ บท
4 64102000808 น.ส. วีรดา
รุ่งเรือง
ศึกษานารี
5 64102000928 น.ส. ชาลิสา
วาณิชโลหะกุล
สภาราชินี จังหวัดตรัง
6 64102000946 น.ส. กัญชพร
พลเดช
ศึกษานารี
7 64102001076 น.ส. กชวรรณ
วงศ์พรัด
เสิงสาง
8 64102001100 น.ส. ปัณฑิตา
กิ่งนอก
สมุทรสาครวิทยาลัย
9 64102001101 น.ส. สิริลกั ษณ์
เล่บ้านเกาะ
สมุทรสาครวิทยาลัย
10 64102001102 น.ส. อุไรวรรณ
ยิมไพเราะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
11 64102001232 น.ส. แพรภัทร์
รัตนสมเกียรติ
โพธาวัฒนาเสนี
12 64102001252 น.ส. รุ่งไพลิน
หงษ์สาโรง
ชลประทานวิทยา
13 64102001258 น.ส. แพรวผกา
ส่องแสง
ยอแซฟอุปถัมภ์
14 64102001328 น.ส. พรชนิตว์
ภูมิถาวร

จังหวัด
ราชบุรี
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
แพร่
ราชบุรี
นนทบุรี
นครปฐม

- 44 ลำดับ
15
16
17
18
19
20
21
22

เลขที่ใบสมัคร
64102001359
64102001419
64102001476
64102001828
64102001928
64102002020
64102002306
64102002428

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ณัฐนิดา
ปัณชญา
วรรณพร
ธิติกานต์
ชลลดา
ทินภัทร
ทิพรดา
กาญจนา

ชือ่ - นำมสกุล
เย็นแจ่ม
เหลืองจันทร์
สุดสาคร
แก้วงามประเสริฐ
กลิ่นสุคนธ์
โตศรี
พันธ์หอม
พานแก้ว

23

64102002466 น.ส. กรวรรณ

ชัยสมุทร

24
25
26
27
28
29
30

64102002472
64102002482
64102002595
64102002901
64102002947
64102003359
64102003967

ชูประเสริฐ
ละเลิศ
มีแก้ว
มนต์แว่น
บุญครองปรีชาญ
นิลสุวรรณ
สุจิณณานนท์

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ภคพร
ศรัญธร
วารีรัตน์
คุณากร
ณัฐธยาน์
ชนัญชิดา
ณัฐภัทร

10080312610501B หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1 64102000290 น.ส. ณัฐลดา
บุตรวัตร
2 64102000524 น.ส. เกศยานนท์
นิลปักษ์
3 64102000585 น.ส. เนาวทิพย์
น้อยบุญสุข
4 64102000679 น.ส. วราพร
คณิตนันทกุล
5 64102000701 น.ส. อนงค์พร
เซี่ยงหว็อง
6 64102000848 น.ส. พัชชา
รอดชีวัน
7 64102000988 น.ส. ศศิกานต์
เธียรสรรชัย
8 64102001018 น.ส. ญาณิศา
แจ้งขา
9 64102001062 น.ส. อารยา
ไทรทองพัฒนะ
10 64102001141 น.ส. เพชรลดา
เด่นดวง
11 64102001259 น.ส. นภสร
จุ้ยขาว
12 64102001263 น.ส. รมัณยา
สงเดช
13 64102001482 น.ส. วิชญาพร
วงษ์พานิช
14 64102001488 น.ส. เพ็ญพิชชา
อ่อนดา
15 64102001845 น.ส. วีรยา
ดีลน้
16 64102001846 น.ส. สุภาพร
มนัสปัญญากุล
17 64102002250 น.ส. นลิน
อินทะเสน
18 64102002260 น.ส. ธัญรดา
ขาท่าพูด

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา
ทุ่งสง
โพธาวัฒนาเสนี
โพธาวัฒนาเสนี
ราชินีบูรณะ
จ่านกร้อง
สุรศักดิ์มนตรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สุราษฎร์ธานี
ศึกษานารี
ศรัทธาสมุทร
ราชโบริกานุเคราะห์
พิชัยรัตนาคาร
คงทองวิทยา
สุรนารีวิทยา

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ราชบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สมุทรสาครวิทยาลัย
ศึกษานารี
สารสาสน์วิเทศศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โพธาวัฒนาเสนี
โพธาวัฒนาเสนี
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
สตรีภูเก็ต
อัมพรไพศาล
สระบุรีวิทยาคม
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
วิเชียรมาตุ
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิรินธรราชวิทยาลัย

จังหวัด
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
นนทบุรี
ภูเก็ต
นนทบุรี
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

นครปฐม
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
ระนอง
นครปฐม
นครราชสีมา

- 45 ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26

เลขที่ใบสมัคร
64102002361
64102002376
64102002492
64102002879
64102002911
64102003158
64102003395
64102003474

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ชือ่ - นำมสกุล
รัตติกาญจน์
บารุงศรี
ชญาภรณ์
แซ่ลี
ปวริศา
เขียวมุ่ย
อัซมาอ์
เจะมะ
วีรนุชญาณ์
วงศ์สวุ รรณ
ศิวกร
ควรประกอบกิจ
วรนิษฐา
โพธิสาร
พนัชกร
ใจอารี

โรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
สุรศักดิ์มนตรี
สมุทรสาครวิทยาลัย
สาธิตอิสลามศึกษา
มวกเหล็กวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
สตรีวัดอัปสรสวรรค์

10080312611001B หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
1 64102000631 น.ส. อนุสรา
พฤกษ์พนาสันต์
สามร้อยยอดวิทยาคม
2 64102000855 น.ส. เวธนี
สมหมาย
หอวัง
3 64102001023 น.ส. แพรพลอย
สมานมิตร์
โพธาวัฒนาเสนี
4 64102001033 น.ส. อุษา
ทองศาตร
สามร้อยยอดวิทยาคม
5 64102001073 นาย ภัทร์
ศรีนิล
ศรียาภัย
6 64102001164 น.ส. ญาณิศา
โสมนัส
มารีวิทยา
7 64102001345 น.ส. นันณภัชสรณ์
กนกรัตนากร
สามร้อยยอดวิทยาคม
8 64102001467 นาย ตรีภพ
ธรรมมะ
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
9 64102001505 น.ส. วาสนา
ยี่โต๊ะ
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
10 64102001512 น.ส. พิมพ์วิภา
โคมเดือน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
11 64102001578 นาย ปฐมภูมิ
อ่อนศรีระ
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ฝ่ายมัธยม
ขาณุวิทยา
12 64102001817 น.ส. สิริวรรณ
ดวงสว่าง
อัสสัมชัญธนบุรี
13 64102001898 นาย ศรุต
บัณฑุกุล
มารีย์อุปถัมภ์
14 64102001933 น.ส. สิริณยา
อ่อนจันทึก
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
15 64102001941 น.ส. วัลลภา
แทนบุญ
สตรีวิทยา ๒
16 64102002149 น.ส. กุลจิตรา
เจียมเจริญ
โพธาวัฒนาเสนี
17 64102002240 น.ส. อภิชญา
โพธิ
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
18 64102002390 น.ส. ษมาวดี
บุญญามณี
หล่มสักวิทยาคม
19 64102002571 นาย ศุภฤกษ์
แซ่จิ๋ว
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
20 64102002703 น.ส. สิริกร
แสงจันทร์
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
21 64102002850 น.ส. กวินนาฏ
หนูแก้ว
พูลเจริญวิทยาคม
22 64102003079 น.ส. ปรางฉาย
นะคะจัด
ไพรธรรมคุณวิทยา
23 64102003294 นาย ปรพล
ชาภูวงษ์
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
24 64102003401 น.ส. ธัญญาภรณ์
ถิระถาวรทรัพย์
วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
25 64102003417 น.ส. อารดา
นาคปลัด
สตรีราชินูทิศ
26 64102003557 น.ส. วทันยา
รุ่งเรือง
สตรีทุ่งสง
27 64102003927 น.ส. อินทิรา
ศรีสวุ รรณ

จังหวัด
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
ปัตตานี
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ปราจีนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
กาแพงเพชร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สงขลา
เพชรบูรณ์
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช

- 46 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงกำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio
10080313220102B หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1 64102001423 น.ส. ญาณพัฒน์
ประภากรณ์
ศึกษานารี
2 64102001932 น.ส. อาทิตยา
ทรายน้อย
สตรีวิทยา ๒
3 64102002104 น.ส. วิภาวินี
พิมพิทักษ์
ปากนาปราณวิทยา
4 64102002162 น.ส. อารียาภรณ์
โชติสงิ ห์
สุราษฎร์ธานี
5 64102002422 น.ส. พิศมล
ดุกหลิ่ม
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6 64102002603 น.ส. สุไลซะห์
ไมมูรา
เดชะปัตตนยานุกูล
7 64102002804 น.ส. กฤติยา
จินา
เวียงสระ
8 64102002892 น.ส. ชนสรณ์
พุทธศีลพรสกุล
อัสสัมชัญคอนแวนต์
9 64102003292 น.ส. ครีตภัทร
ชาติมนตรี
ปราจิณราษฎรอารุง
10 64102003579 นาย วิภูภัทร์
ชมถาวร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 64102003739 นาย อิศเรศน์
อิศวเรศตระกูล
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
12 64102003761 น.ส. คริษฐา
สิงห์โตทอง
ชลกันยานุกูล
13 64102003808 น.ส. ณัฐนันท์
ดนตรีเจริญ
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
14 64102003892 น.ส. กัญญ์สฎุ า
หลวงคล้ายโพธิ์
ฤทธิยะวรรณาลัย
10080413901101B หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชือ่ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
1 64102001770 นาย ปรมินทร์
นกจิบ
2 64102002142 นาย วุฒิศิษฏ์
นิมมานนรเทพ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)
อามาตย์พานิชนุกูล
3 64102002321 น.ส. ลักษิกา
มณีมัย
บางปะกอกวิทยาคม
4 64102002503 น.ส. ณัฐนิชา
คล้ายแก้ว
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5 64102002540 นาย ธนกร
ปัตติสทิ ธิวงศ์
ปากเกร็ด
6 64102002844 นาย ปราชญ์
เจริญกิจสุพัฒน์
ตากพิทยาคม
7 64102003156 น.ส. สุธิมา
เพ็ญเข็ม
บางกะปิ
8 64102003479 น.ส. วชิราภรณ์
โยสิทธิ์
อัสสัมชัญธนบุรี
9 64102003582 น.ส. ณัฐฐินี
โอฬารศิริ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
10 64102003668 นาย ดิศวัชร
เอี่ยมศรี
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
11 64102003755 นาย ปวิช
การุณวิเชียร
มารีย์วิทยา
12 64102003783 น.ส. จิลญ
ั ดาภรณ์
สีหมุ่ย
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
13 64102003803 น.ส. ธนภร
สวัสดิโภชา
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
14 64102003838 น.ส. ภัทรากร
คาวิเศษ
หัวหิน
15 64102003931 นาย นรินทร์ธรา
สัจจชลพันธ์
ประเทืองทิพย์วิทยา
16 64102004060 นาย สมพร
อาษานอก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ตาก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

