ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 ช่วงที่ 3
______________
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ลงวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญ ญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 - 3
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ซึ่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
(SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 3 และได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ รอบ 1 แฟ้ ม สะสมผลงาน
(Portfolio) ช่ว งที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ ผู้ มีสิ ทธิ์ส อบสั มภาษณ์ เข้ารับการสั มภาษณ์
โดยศึกษารายละเอียด ข้อกาหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึง่ กาหนดดังต่อไปนี้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. รายงานตัวผ่านไลน์กลุ่ม ตามที่กาหนด
09.00 น. สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์
2. สแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ เข้ า กลุ่ ม ไลน์ (ดู ร ายชื่ อ และกลุ่ ม ตามที่ แ จ้ ง แนบท้ า ย) แนะน าตั ว ด้ ว ย
ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบสมัคร โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
3. คณะฯ จะส่งลิงค์การสอบสัมภาษณ์ ผ่านไลน์กลุ่ม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
4. สอบสั ม ภาษณ์ วั น เสาร์ ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ให้ นั ก เรี ย นเข้ า รายงานตั ว ในไลน์ ก ลุ่ ม
เวลา 08.30 - 08.45 น. จากนั้นจะเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.
5. ให้เตรียมหลักฐานหรือผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ อื่น ๆ (ถ้ามี) นาเสนอเพิ่มเติมในวันสอบ
สัมภาษณ์
หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถดาเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ ขอให้แจ้ง
มายังคณะจิตรกรรมฯ ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางหมายเลข 0-3427-1379,
09-6879-9044, 09-5116-5298

-2สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ ลาดับที่ 1 – 18

http://line.me/ti/g/XwBtEAB1Ap
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ ลาดับที่ 19 – 25
2. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ ลาดับที่ 1 – 10
http://line.me/ti/g/Ungi8UYJQB
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ ลาดับที่ 11 – 27

http://line.me/ti/g/YsH25hRVR2
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 4
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ ลาดับที่ 28 – 44

https://line.me/R/ti/g/pvOEPgfcOl
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 5
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฏีศิลป์ ลาดับที่ 1
2. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ ลาดับที่ 1 – 8
http://line.me/ti/g/yVOWsbWGL1

-3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
หลั ง จากประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ทางคณะฯ จะด าเนิ น การ
ยื น ยั น E-mail ของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ว่ า ถู ก ต้ อ ง โดยการส่ ง E-mail ไปยั ง
E-mail ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ในระบบรับสมัคร (E-mail อาจตกหล่นไป
อยู่ใน Junk Mail ได้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบดูให้ครบถ้วน)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. ส่งแบบทดสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง E-mail
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งผลงานกลับมาทาง E-mail
วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นโปรแกรม ZOOM โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม สั ม ภาษณ์ 2 วั น
โดยจะแจ้งกลุ่มสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลัง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หลังจาก
วันที่ประกาศผล
หมายเหตุ : ในการสอบสัมภาษณ์ จะดาเนิ นการผ่ านระบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้ E-mail, LINE และ
โปรแกรม ZOOM หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถโทร
แจ้งทางคณะฯ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 09-9175-0680
คณะโบราณคดี
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง
http://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2221-5874

-4รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
(14 คน)
ออกแบบเครื่องประดับ
(15 คน)
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
(5 คน)

รายงานตัว/ทดสอบทักษะ
เวลา 08.30 น.

สอบสัมภาษณ์

ห้อง มศ.602 ชั้น 6 วังท่าพระ

ห้อง มศ.601 ชั้น 6 วังท่าพระ

ห้อง มศ.603 ชั้น 6 วังท่าพระ

ห้อง มศ.604 ชั้น 6 วังท่าพระ

ห้อง มศ.607 ชั้น 6 วังท่าพระ

ห้อง มศ.609 ชั้น 6 วังท่าพระ

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชา
อุปกรณ์ที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
เครื่องเคลือบดินเผา
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้ม
ออกแบบเครื่องประดับ
ผลงานมาให้พร้อม เช่น สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้า สีแท่ง สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
หลายอย่างตามความถนัด ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ดินสอดาตามถนัด
เช่น 6B หรือ EE อุปกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูป
ขนาดประมาณ 40 x 55 ซม. มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน
หมายเหตุ
ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ในอาคารคณะมัณฑนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
โดยให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ดของสาขาวิชาที่สอบ
ได้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลาที่กาหนดให้ถือว่าผู้ผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์
2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้วขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และตาม
ด้วยชื่อ ตัวอย่างเช่น 64103000100-บุรียา
3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad
Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้อง ไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet
4. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสั มภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสั มภาษณ์ส ามารถติ ด ตั้ง
โปรแกรม หรือ Application ได้ตามความสะดวก
5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ให้ทดลองการใช้งานระบบ ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพื่อทดสอบความพร้อมของ
กล้องและหูฟัง และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่

-56. วันสอบสัมภาษณ์
6.1) แต่งกายชุดนักเรียน
6.2) เตรียมบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง
6.3) เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอื่นใด
6.4) ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพื้นหลังในโปรแกรม
7. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ 0-3425-6709
หรือ Inbox www.facebook.com/arts.su
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (ตามสาขาวิชาที่ตนเองมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
คิวอาร์โค้ด
สาขาวิชา

สังคมศาสตร์การพัฒนา

ภาษาไทย

นาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ภูมิศาสตร์

ปรัชญา

สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์

-6สาขาวิชา

คิวอาร์โค้ด

เอเชียศึกษา (ภาษาจีน)

เอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)

เอเชียศึกษา (ภาษาเกาหลี)

คณะศึกษาศาสตร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น.
รายงานตัว
09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้ Application LINE
โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อจากคณะฯ ทาง Aplication LINE ตาม ID LINE ที่ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ระบุมาใน Portfolio หากไม่สามารถติดต่อได้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3425-8813
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : เวลา 08.30 เป็นต้นไป
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัตติ ามรายละเอียดที่กาหนด ดังนี้
1. ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั มภาษณ์ จ ะได้ รั บ E-mail แจ้ ง link ของโปรแกรม ZOOM ที่ จ ะเข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ภ ายใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (ส่งไปยังที่อยู่ E-mail ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่ร ะบุไว้ในระบบการรับ
สมั ค ร) หากผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ E-mail จากคณะเภสั ช ศาสตร์ ขอให้ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 16.00 น.) ทาง E-mail : varin_y@su.ac.th
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 08-9918-5028
2. ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ เ ข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยโปรแกรม ZOOM ตาม link ที่ ไ ด้ รั บ ตามวั น และเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ควรตรวจสอบความพร้อมของระบบเสียงและภาพให้เรียบร้อย
3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจาตัวประชาชนก่อนเริ่มการสัมภาษณ์

-74. คณะเภสัชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสัมภาษณ์
ผู้ มีสิ ทธิ์ส อบสั มภาษณ์ทุ ก คน ต้องปฏิบั ติต ามรายละเอียดที่ร ะบุ ไว้ ข้า งต้น อย่ างเคร่ งครัด การไม่ปฏิบั ติ ต าม
รายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์โดยปริยาย
คณะดุริยางคศาสตร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. สาขาวิชาการแสดงดนตรี และสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
13.00 – 16.30 น. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ร่วมกับผู้ปกครอง แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 – 16.30 น. สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2001-9292, 0-87926-9178
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะได้รับ E-mail แจ้ง link ของโปรแกรม ZOOM และรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์
ภายในวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 โดยคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจะส่ ง ไปยั ง ที่ อ ยู่ E-Mail
ที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบการรับสมัคร (www.admission.su.ac.th)
หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-Mail ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ภายในวั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ก่ อ นเวลา 16.00 น.)
ทาง E-mail : soomthong_n+sutcas64@silpakorn.edu
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับ การสอบสั มภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ตาม link ที่ได้รับ ตามวันและเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ
ให้เรียบร้อย
3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจาตัวประชาชนก่อนเริ่มการสัมภาษณ์
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ทุ ก คน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศและที่ ก า หนดไว้ ใ น E-mail
ที่ จ ะได้รั บ ในวัน ที่ 8 กุมภาพัน ธ์ 2564 หากผู้ มีสิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่ าว ถือเป็นการ
สละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปโดยปริยาย

-9คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์
โครงกำรนักเรียนเรียนดีทำงศิลปะปฏิบัติ (เฉพำะสถำบันที่ได้รับสิทธิ)์
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103000060 น.ส. กนกวรรณ สุขบรรเทิง
2
64103000430 น.ส. ปัณณ์
ธีระคาศรี
3
64103000561 น.ส. กชรัตน์
เทพสงวน
4
64103000637 น.ส. บัณฑิตา
โพธิ์ไชยแสน
5
64103000689 น.ส. พลิ้วพฤกษ์ อินตา
6
64103000712 น.ส. เปมิกา
เดชะบุญชนะ
7
64103000793 น.ส. ปรารถนา แสงวรรณเทศ
8
64103000927 น.ส. พัฒน์นรี
บุญมี
9
64103000934 นาย ณภัทร
พลหล้า
10
64103001838 นาย ปลื้มปิติ
วงค์สุวรรณ
11
64103001839 น.ส. ณัชชา
กอวิไล
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

64103002420
64103002431
64103002443
64103002589
64103002651
64103002917
64103003292
64103003298
64103003802
64103003884
64103004450
64103004482
64103004490
64103005227

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

อาภัสรา
ลัดดาวรรณ
นุชนาฎ
พศิน
กัญชรส
เมืองไทย
ศศมน
ธนวัฒน์
ธเนษฐ
วรัญญา
ปัณฑิตา
นิรชา
วันฉัตร
ชนัยธร

ชูตระกูลวงศ์
แป้นจันทร์
วิศวปติ
เลิศทวีเดช
นาคสินธุ์
พิทักษ์ศฤงคาร
ทรงประไพ
ดีสวาท
รัตนรัตน์
เลิศไสว
สอพอง
อินมณี
ศุภกรวิวรรธน์
หัสโรห์

โรงเรียน
วัดราชโอรส
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บางปะกอกวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่งอรุณ
เทพศิรินทร์
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
หอวัง
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยช่างศิลป
เซนต์คาเบรียล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

โครงกำรนักเรียนเรียนดีทำงทฤษฎีศิลป์ (เฉพำะสถำบันที่ได้รับสิทธิ)์
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
1
64103002928 น.ส. กานต์ธีรา ปริฉัตร์ตระกูล

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

- 10 โครงกำรนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทำงศิลปะปฏิบัติ
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103000033 นาย สุทธิวัฒน์ กูนโน
2
64103000653 นาย ปกรณ์
เนตรวงศ์
3
64103000834 นาย ธงชัย
ภู่ชัย
4
64103000878 นาย ศุกร์
ปัญญา
5
64103001041 นาย กิตพิสิฐ
ทานุรัฐ
6
64103001118 นาย พรเทพ
พรหมนิล
7
64103001120 น.ส. อัญมณี
ทองอาบ
8
64103001165 นาย ชัชพงศ์
พิมพ์สว่าง
9
64103001171 นาย ชลธร
อาดม่วง
10
64103001233 น.ส. นันทิดา
วานิกร
11
64103001369 น.ส. อัญชณา
ธรรมขันทา
12
64103001758 น.ส. ปพิชญา
ผกาวรรณ
13
64103001895 นาย ธัญวัฒน์
คาดอน
14
64103002005 น.ส. พรรณพัชร คีรีเดช
15
64103002088 นาย ธนภัทร
โยมบุตร
16
64103002416 น.ส. สุจิตา
คงเวช
17
64103002496 น.ส. ธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล
18
64103002815 น.ส. สุทธิดา
แก้วมี
19
64103003218 นาย ธัญธเนศ
บุญร่ม
20
64103003415 น.ส. พัชรญาดา สงวนนาม
21
64103003420 น.ส. สุรภา
ม่วงมัน
22
64103003454 น.ส. ณัฐชา
รัตนกาย
23
64103003551 นาย พุทธิพงษ์
เหตุเกษ
24
64103003606 นาย อดุลย์เดช กองพลี
25
64103003672 น.ส. อมรรัตน์
ศรีอภิญญาโยธิน
26
64103003947 น.ส. ปิยพร
ศรจันทร์
27
64103003992 น.ส. สิรภัทร
ชาห้าน
28
64103004124 นาย ชลัมพ์
อบเชย
29
64103004184 นาย อรรถพล
ปวงอูป
30
64103004354 น.ส. ฟ้าใส
มะวังนุทูล
31
64103004405 น.ส. เสาวลักษณ์ พวงทอง
32

64103004466 นาย คณิต

เปียซื่อ

โรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
สายธรรมจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ปัญญาวิทย์
เทิงวิทยาคม
ศึกษานารี
ระยองวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เตรียมอุดมศึกษา
บางละมุง
สุราษฎร์พิทยา
อุดรพิทยานุกูล
ระยองวิทยาคม
เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลยพิทยาคม
อนุบาลพุทธเมตตา
สระบุรีวิทยาคม
เลยพิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ยุพราชวิทยาลัย
สิรินธร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช
วัดสุทธิวราราม

จังหวัด
เชียงใหม่
อุดรธานี
ปทุมธานี
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
น่าน
ตรัง
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
ระยอง
ภูเก็ต
เลย
อุบลราชธานี
สระบุรี
เลย
ราชบุรี
ราชบุรี
เชียงใหม่
สุรินทร์
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร

- 11 ลำดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

เลขที่ใบสมัคร
64103004509
64103004510
64103004534
64103004588
64103004615
64103004934
64103004953
64103005042
64103005228
64103005239
64103005246
64103005281

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

ชื่อ - นำมสกุล
บัวชมภู
ขาชม
ฐิตารีย์
ฟูเจริญรัตน์
รวีโรจน์
เหล่านองจันทร์
ธนาดล
มองฤทธิ์
ณภัทร
ภู่สวัสดิ์
วรวรรธน์
วสุเศวตธัญศิริ
กุศลสิริ
โทนุการ
รัฐนันท์
รังสิกรรพุม
สุวิชญา
เอี่ยมอร่าม
พลกฤต
กาญจนรจิต
ธนกฤต
พรวุฒิกูล
รัฐชานันท์ ยศปัญญา

โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แก้งคร้อวิทยา
ทินกรพิทยานุสรณ์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เพชรพิทยาคม
ปทุมวิไล
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เลยพิทยาคม

โครงกำรนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทำงทฤษฎีศิลป์
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก
1
64103002568 นาย คณิตนันท์ มาลาศรี
สภาราชินี จังหวัดตรัง
2
64103003822 น.ส. นิศากร
ด้วงกูล
เบญจมราชูทิศ
3
64103003905 น.ส. กันต์พิชชา ใส่ท้ายดู
ราชดาริ
4
64103004175 น.ส. วิมลมณี
หล้าเพชร
5
64103004186 นาย ธรรม์
บุญจันทึก
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
สุราษฎร์ธานี
6
64103004524 น.ส. ณัฏฐ์ธีรา
ศิริสกุล
ปากช่อง
7
64103004753 น.ส. เขมิกา
ฉวนฉาย
สงขลาวิทยาคม
8
64103004877 นาย ธนพล
แก้วจินดา

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
มุกดาหาร
เพชรบูรณ์
ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เลย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
สงขลา

- 12 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
10080102400501A หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
1
64103000044 นาย วรนันท์
อัครศิริวรนันท์
สงวนหญิง
2
64103000061 น.ส. สิตานันท์
กาพันธ์ดี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3
64103000087 น.ส. นุตประวีณ์ วงษ์อนุชิตเมธา
4
64103000114 น.ส. ปนิตา
ศุภวรรณ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
วัดสุทธิวราราม
5
64103000132 นาย ศุภกร
จัดสวย
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6
64103000254 น.ส. ชญาดา
ภาศักดี
7
64103000265 น.ส. อรณิชชา
วิจารณ์
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฝ่ายมัธยม)
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
8
64103000312 น.ส. สุชานาถ
วัฒนวิจิตร
9
64103000338 น.ส. เกวลี
กุมภิโร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
10
64103000452 น.ส. ณัฐธยาน์
ตันติกุล
ธิดานุเคราะห์
11
64103000459 น.ส. ณิชานุช
เด่นศรีเสรีกุล
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
12
64103000506 นาย ธีทิต
สุคันธี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
64103000580 นาย นทีธร
นพวงษ์ศิริ
ขจรเกียรติศึกษา
14
64103000609 นาย พุฒิธร
ก๋งเม่ง
ราชินีบน
15
64103000626 น.ส. ศุภิสรา
กุลวุฒิภาคย์
16
64103000735 น.ส. ไอรดา
เกียรติสิงห์นคร
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
17
64103000745 น.ส. ธนพร
จิรภาคย์กุล
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
18
64103000788 นาย พชร
บัณฑิตย์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
19
64103001332 นาย อติกันต์
หอมอุทัย
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
20
64103001386 น.ส. ธัญภา
ตันประวัติ
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
64103001447 น.ส. ปัณฑารีย์ กล่อมจิตร
วัฒนาวิทยาลัย
22
64103001471 น.ส. วิรัลพัชร
โลหะคุปต์
หาดใหญ่วิทยาลัย
23
64103001675 น.ส. ปีย์รดา
กายพันธ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
24
64103001957 น.ส. อาภากานต์ นาวิกนันทน์
นครสวรรค์
25
64103001988 นาย กีรติ
อินอ่อน
26
64103002080 น.ส. ศิรประภา อบอาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร

- 13 ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44

เลขที่ใบสมัคร
64103002248
64103002270
64103002322
64103002842
64103002934
64103003130
64103003168
64103003356
64103003358
64103003381
64103003519
64103003632
64103003687
64103003865
64103004337
64103004580
64103004581
64103004597

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

ชื่อ - นำมสกุล
รุจิรา
ปั้นหยัด
มัณฑนา
หมืนอภัย
เลิศรัชนี
เวชศาสตร์
ปัณณ์
ปิ่นแก้ว
ชลธิชา
หลี
กรชนก
ศรีวิมล
ธวัลรัตน์
ตันติสันติสม
คุณากร
แช่มเกตุ
ชนม์มนัส เครือปันแก้ว
ณัฐสรัลพร รุจิดาลภัสศิริ
สิตางศุ์
อรุณพันธ์
ณัฏฐพร
ตั้นเส้ง
พาขวัญ
บัวคลี
ปทิตตา
มีบุญเกิด
ภัสสร
มาลัย
ปรานต์
ประเสริฐทรัพย์
ณพวิทย์
รัตนวารินทร์ชัย
ฑิฆัมพร
ลีฬหาชีวะ

โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศึกษานารี
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นครสวรรค์
เฉลิมขวัญสตรี
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ภูเก็ตวิทยาลัย
ศึกษานารี
ชัยนาทพิทยาคม
ศึกษานารี
สตรีวิทยา ๒
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
วัฒนาวิทยาลัย

10080102400601A หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย (5 ปี)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1
64103001361 นาย ธีธัช
สุริยาประสิทธิ์
2
3
4

64103002622 นาย ณรงค์
64103002789 น.ส. ชัญญา
64103004475 น.ส. รุจิรา

สุขเกิด
ปิยะพันธุ์
หมันชัย

นครไทย
มอ.วิทยานุสรณ์
ระยองวิทยาคม

จังหวัด
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
สงขลา
ระยอง

- 14 คณะโบรำณคดี
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบรำณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภำษำ

10080103901301A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103001753 นาย กฤตเมธ
ชมวะนา
2
64103002519 น.ส. พจนา
รัตนพงศ์
3
64103004363 นาย อภิภัทร
อังสนันท์

โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม
ราชินีบูรณะ
ปัญญาประทีป

จังหวัด
สระบุรี
นครปฐม
นครราชสีมา

10080103902001A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103001726 น.ส. สุภาพร
คากิจ
2
64103001741 น.ส. ดุษฎีพร
ศาลางาม
3
64103001997 น.ส. จิดาภา
โสรีย์
4
64103002981 นาย วีระพล
ศรีบุญมี
5
64103003248 น.ส. บัณฑิตา
ฟอกสันเทียะ
6
64103004595 นาย นราดล
ดาใหม
7
64103004642 นาย ชาญนภัส ธนสิทธิวัง

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศึกษานารีวิทยา
สุรนารีวิทยา
เลยพิทยาคม
สุรนารีวิทยา
แสงทองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัด
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
เลย
นครราชสีมา
สงขลา
พังงา

10080103902501A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
มัธยมวัดนายโรง
1
64103001903 น.ส. ณัฐธิดา
ชมภูทอง
นิยมศิลป์อนุสรณ์
2
64103002275 นาย อมรเทพ
ฉลาดดี
ยอแซฟอุปถัมภ์
3
64103003877 นาย อลงกฤต
ถาวรไวทย์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
4
64103004611 น.ส. บัณฑิตา
ไชยอุตร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

10080103902401A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
ซางตาครู้สคอนแวนท์
1
64103001015 น.ส. เขมพัฐศร พรวิวัฒน์สุข
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
2
64103001151 น.ส. คณิศร
ขันทอง
ชลกันยานุกูล
3
64103001322 น.ส. นฤมล
ปิ่นทอง
ชลกันยานุกูล
4
64103001377 นาย วันเฉลิม
ลือประเสริฐ
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
5
64103001452 น.ส. ณัฐชา
จิตรภิรมย์
วิเชียรมาตุ
6
64103001568 นาย ทัศน์พล
สหกิต
ชลกันยานุกูล
7
64103001635 น.ส. ณัฏฐณิชา สอนศิริ
สุโขทัยวิทยาคม
8
64103001865 น.ส. ศิรประภา คาหมู

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
ชลบุรี
สุโขทัย

- 15 ลำดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เลขที่ใบสมัคร
64103002026
64103002106
64103002780
64103002804
64103003280
64103003404
64103003686
64103004296
64103004367
64103005066
64103005161

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

ชื่อ - นำมสกุล
นภัสสร
สุทธิกิตติบุตร
ชัสมา
ธรรมวิทย์
พิพัฒน์
แซ่ฮู่
อภิญญา
สงศรีอินทร์
จุฑาทิพย์
หาดขุนทด
ปฏิพันธ์
มีเถื่อน
กชพรรณ
ชูศรี
พรทิพย์
เหลืองอ่อน
พีรพัฒน์
สาระพิมพา
ภัทราภา
โมระกรานต์
ศิริวรรณนิษา นรินทร์รัมย์

โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สามเสนวิทยาลัย
สตรีทุ่งสง
พัทลุง
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สตรีทุ่งสง
หอวัง
ชลกันยานุกูล
โพธาวัฒนาเสนี
สามเสนวิทยาลัย
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

10080103901401A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1
64103000488 นาย วรวลัญช์
แต่สุขะวัฒน์
พิมายวิทยา
2
64103001945 น.ส. โรจน์จณีย์ ไม้สูงเนิน
ประโคนชัยพิทยาคม
3
64103002358 น.ส. ณัฐธิภา
วาระสิทธิ์
เวียงสระ
4
64103004073 นาย พชรดล
ช่างเรือ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี

- 16 คณะมัณฑนศิลป์
โครงกำรรับผู้มีควำมสำมำรถด้ำนศิลปะกำรออกแบบและสนใจเข้ำศึกษำคณะมัณฑนศิลป์
10080104800104A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องเคลือบดินเผำ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
1
64103000021 น.ส. ปิยธิดา
มาศงามเมือง
ราชิ
ไตรพันูปฒถัน์มภ์
2
64103000069 นาย อานัส
ไวยศิลป์
3
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
64103000453 น.ส. พัณณิตา
พุกเจริญ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
64103000882 น.ส. กุลธิดา
โสนนอก
4
ราชิ
นูปถัมภ์ธ
5
วัดราชบพิ
64103000888 นาย ศิวกร
พิมเสน
โพธิสารพิทยากร
6
64103001320 นาย ศิวัช
ไทยยืนวงษ์
7
สิรินธรราชวิทยาลัย
64103001519 นาย กรวิชญ์
จันทร์เม่ง
สวนกุหลาบวิทยาลัย
8
64103001971 นาย พีรวัส
ลัคนานนทิวงศ์
9
บางปะกอกวิทยาคม
64103002407 น.ส. ญาณิศา
อริยะสกุลทรัพย์
เทพศิรินทร์
10
64103002417 นาย ธเนศพล
ปั้นยิ้ม
11
ราชินี
64103003191 น.ส. รวินันท์
ศิริปัญจนะ
สกลวิทยา
12
64103003749 น.ส. ณัฎฐพร
ศรีภา
13
บางปะกอกวิทยาคม
64103003781 นาย วิมุต
กุณโฮง
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
14
64103003874 นาย ปาณัท
สมัครค้า
10080104800102A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103000270 น.ส. ณัฐชยา
แสงอุทัย
ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน
ประเทศไทย
บางสะพานวิทยา
2
64103000325 นาย ธีรภัทร์
ปั่นมาด
3
วัดนวลนรดิศ
64103000524 นาย กฤตภาส
หลักด่าน
เจี้ยนหัว
4
64103000867 น.ส. กนลรัตน์
ประเสริฐอดิศร
5
สตรีสมุทรปราการ
64103000884 น.ส. ภูษิตา
แก้วน้อย
สมุทรปราการ
6
64103000901 น.ส. ณฐนันท์
เจริญผล
7
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
64103001098 นาย ปกรณ์
ชุ่มสมบัติ
สตรีวัดระฆัง
8
64103001176 น.ส. อินทิรา
ทรัพย์สิน
9
โพธิสารพิทยากร
64103001285 น.ส. พัชรนันท์ พงษ์พิทักษ์กุล
สุรศักดิ์มนตรี
10
64103002099 น.ส. อริสรา
สุขพ่วง
11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
64103002397 นาย วงศธร
แซ่เล้า
กาญจนานุเคราะห์
12
64103002662 น.ส. ชโลธร
จันแดง
13
มัธยมวัดหนองแขม
64103003009 น.ส. อนุธิดา
ระนาดเสนาะ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

- 17 ลำดับ
14
15

ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่ใบสมัคร
64103003364 น.ส. อรอุมา
สะดี
64103004263 น.ส. พิชญา

ยิ้มใหญ่

โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

10080104800101B หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศศึกษา
1
64103002398 นาย ชานน
รอดเจริญ
ธิดานุเคราะห์
2
64103002963 น.ส. วริษฐา
วิศิษฏ์พุฒิชัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
64103003310 น.ส. ศศิพิมพ์
ปานนก
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
4
64103003527 น.ส. ปิ่นปินัทธ์ ฐนิตณฐมน
บุญวาทย์วิทยาลัย
5
64103003748 น.ส. พรพัชชา
มิ่งเชื้อ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
สมุทรปราการ
สงขลา
นนทบุรี
เพชรบุรี
ลาปาง

- 18 คณะอักษรศำสตร์
10080205903601A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรพัฒนำ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
1
64103000241 น.ส. จุฑาลักษณ์ ร่วมชาติ
แม่พริกวิทยา
2
64103000632 น.ส. ภาวิกา
บุตรลักษมณี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3
64103000701 น.ส. นิรัชพร
ธนสิริพัฒน์
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
4
64103001049 น.ส. กุลธิดา
วิชาชัย
พัทลุง
5
64103001623 น.ส. ศุภาวรรณ เหมือนสังข์
หนองเสือวิทยาคม
6
64103001625 น.ส. รัชนีกร
เดชมาก
บางกะปิ
7
64103001740 น.ส. อนุทิพ
สร้อยระย้า
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
8
64103001754 นาย พัชรพล
โสภณพินิจ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
9
64103003147 นาย ฑิกรวิช
พรหมเมธี
อรุณวิทยา
10
64103003636 นาย ปิยะพงษ์
เกื้อคีรี

จังหวัด
สระบุรี
ลาปาง
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์

10080205903001A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
1
64103000595 นาย ณโยดม
ไพชานาญ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
64103001074 น.ส. วันวิสา
แสงทับ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3
4
5
6
7

64103001342
64103001505
64103002047
64103002942
64103003995

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

กันตินันท์
ศุภวิชญ์
อัจฉราภรณ์
ถิรพุทธิ์
หยาดเพชร

แก้วดีใจ
โสภน
ใจรักษ์
ดอนขันไพร
สินค้า

10080205901501A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103000030 น.ส. ภานรินทร์ อยู่อินทร์
2
64103000531 นาย นรวิชญ์
สัจจเทพ
3
64103000762 น.ส. วิภาดา
ธีรปฏิภาณกุล
4
64103001046 น.ส. กันต์ฤทัย
เสริมศิริมุกดา
5
64103001126 น.ส. ภวรัญชน์ ทั่งพรม
6
64103001436 นาย กรวัชร
สารปัญญา

ราชบพิธ
สตรีสมุทรปราการ
สตรีประเสริฐศิลป์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ท่าตะโกพิทยาคม

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ตราด
นครปฐม
นครสวรรค์

โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยอแซฟอุปถัมภ์
ศึกษานารี
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

จังหวัด
นครปฐม
กาญจนบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี

- 19 ลำดับ
7
8
9
10
11

ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่ใบสมัคร
64103001683 น.ส. นันทิดา
เล้งวิลาศ
64103001956 น.ส. รสพร
ดาวเจริญพร

โรงเรียน
มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์

64103003354 น.ส. ปรางค์ทิพย์ พงศ์เจตน์พงศ์
64103003916 น.ส. ปัณณธร
ชาวดอน
64103004598 น.ส. เพียงฟ้า
หามนตรี

หอวัง
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัสาธิ
ธยม)
ตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

10080205901201A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103000042 น.ส. ขนิษฐา
ฝ้ายเพ็ชร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ต
สายธรรมจันทร์
2
64103000302 น.ส. ณัฐนิชา
ริมนิล
3
ราชินีบูรณะ
64103000416 น.ส. ดวงรัตน์
ธนะมุ่งชุมศรี
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4
64103001123 น.ส. กรรณิการ์ พิศปั้น
5
มารีย์อุปถัมภ์
64103001534 น.ส. ปวีณา
แกะขุนทด
ราชินีบูรณะ
6
64103001950 น.ส. พิมพ์ลภัส ตุ้มเปาะ
7
สตรีพัทลุง
64103001995 น.ส. กัลยภรณ์ นิลพฤกษ์
สิรินธรราชวิทยาลัย
8
64103002044 น.ส. ธัญจิรา
ทองมุกดา
9
มารีย์อุปถัมภ์
64103002691 น.ส. ดลยา
จูเกต
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
10
64103004003 นาย ภคพงศ์
แซ่ฮ้อ
11
64103004154 น.ส. สาลินี
อร่ามเวชวรนันท์ ราชินีบูรณะ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
12
64103004218 น.ส. อธิชา
รื่นเกิด

กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
มหาสารคาม

จังหวัด
ภูเก็ต
ราชบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
พัทลุง
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

10080205902801B หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียศึกษำ กลุ่มภำษำจีน (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
จังหวัด
1
64103000020 น.ส. ฟาลลิน
สุวรรณกิจ
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
2
64103000282 น.ส. ธรัตรา
สุวรรณธรรมมา
กรุงเทพมหานคร
3
64103000307 น.ส. พิมพ์จุฑา รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ จิตรลดา
กรุงเทพมหานคร
4
วังจันทร์วิทยา
64103000317 น.ส. ปรารถนา โหสด
ระยอง
วังจันทร์วิทยา
5
64103000327 น.ส. สิริลักษณ์ อินต้นวงศ์
ระยอง
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
6
64103000573 น.ส. พิยดา
ปะสาวะเท
ปทุมธานี
7
วัฒโนทัยพายัพ
64103000717 น.ส. ณัฐธิดา
ไทยยันโต
เชียงใหม่
ขลุงรัชดาภิเษก
8
64103000803 น.ส. ศศิวิมล
ลาภจิตร
จันทบุรี
พิชัยรัตนาคาร
9
64103000810 น.ส. เกวลิน
ทัศนพันธ์
ระนอง
10
เบญจมราชูทิศ
64103000847 น.ส. ณัชชารีย์
ฉัตรวดีรุ่งรัตน์
นครศรีธรรมราช

- 20 ลำดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลขที่ใบสมัคร
64103000880
64103000930
64103000932
64103001121
64103001213
64103001277
64103001351
64103001398
64103001413
64103001426

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

ชื่อ - นำมสกุล
อติกานต์
จิวิศิษฎ์กระจ่าง
ภัทรภณ
หาญกล้า
อทิตยา
แซ่ฮ้อ
ธิษณามดี ธรรมฉวี
ปวรเดช
สายช่างทอง
วันดี
แสงมา
ชลธิชา
ธรรมขันธ์
เอมมิกา
จันทรสุข
จุฑามาศ
ฟักทอง
ลักขณา
พงษ์พุฒ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

64103001479
64103001493
64103001529
64103001639
64103001669
64103001670
64103001692
64103001696
64103001746
64103001976
64103001980
64103002097
64103002214
64103002365
64103002381
64103002427
64103002454
64103002535

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

วรรณรดา
พรพรหม
กุลธิดา
วิภารัตน์
นิชารัศม์
ธนิดา
ศศิประภา
พิมพ์อร
ณัฐนันท์
ธวัลรัตน์
จีระชัย
ภาณุวิชญ์
มิติลาภ
ณัฐพัชร์
ภัทรภร
นวพร
พิชญุตม์
มานิตา

พลเสน
เจริญรัตน์
ใจบุญ
ใครบุตร
คชศิลา
วรรัฐกฤติกร
ณ กลองดี
ห่อทรัพย์
แผนสมบูรณ์
จันทร์ทอง
เพชรชัย
พลอยแย้ม
ผลมะขาม
บุญชัยสิทธิ์
แก่นเมือง
บุบผาชาติ
เชื่องช้าง
วาทะสุนทรพงศ์

39
40
41
42
43

64103002739
64103002834
64103002844
64103002859
64103002886

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

สาริน
สิริมา
ณภัทร
สุภาพร
พรชนัน

เกตุโชติ
เพชรฤทธิ์
ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ฟักหอม
สุทธิจิต

โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี
สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทพศิรินทร์
วัฒโนทัยพายัพ
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
มาเรียลัย
ดรุณาราชบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สระบุรีวิทยาคม
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สตรีวัดระฆัง
อากาศอานวยศึกษา
สิรินธรราชวิทยาลัย
ยอแซฟอุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีสิริเกศ
สงวนหญิง
อัสสัมชัญศรีราชา
สุราษฎร์พิทยา
บุญวาทย์วิทยาลัย
กศน.ตาบลสวนพริกไทย
แกลงวิทยสถาวร
จุ๋งฮัวโชะเซียว
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
อามาตย์พานิชนุกูล
บุรีรัมย์พิทยาคม
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครปฐม
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ลาปาง
ปทุมธานี
ระยอง
ตรัง
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครปฐม
จันทบุรี
กระบี่
บุรีรัมย์
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

- 21 ลำดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52

เลขที่ใบสมัคร
64103002940
64103003103
64103003325
64103004113
64103004500
64103004592
64103004637
64103004782
64103005015

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

ชื่อ - นำมสกุล
ณิชมน
สวนเศรษฐ
กัญญาพัชร์ ประทีปตรัง
กัญจน์ภัส นราธารงค์สิทธิ์
พัทธ์ธีรา
ก่อเกียรติ
พลอยชมพู เผือกเดช
บุญยรัตน์ เขียวรัตน์
สิทธิศักดิ์
อักษร
อภิญญา
นิรัสสัย
อัญญารัตน์ สีชมภู

โรงเรียน
พิจิตรพิทยาคม
ตรังคริสเตียนศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สุราษฎร์พิทยา
อัสสัมชัญระยอง
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑
เตรียมอุดมศึกษา

10080205902801B หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียศึกษำ กลุ่มภำษำญี่ปุ่น (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สตรีนนทบุรี
1
64103000111 น.ส. ฐิตาลีย์
ศรีทิน
สงวนหญิง
2
64103000304 น.ส. ฐิตาภา
ธารงลักษณ์รัตน์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3
64103000454 น.ส. ทยา
ใยวิจิตร
สระหลวงพิทยาคม
4
64103000469 น.ส. อภิญญา
พุ่มชูศักดิ์
ปราจิณราษฎรอารุง
5
64103000493 น.ส. ศิริภัสสร
ชัยศักดิ์
โรงเรียนบัวขาว
6
64103000716 น.ส. อิงวรา
ภูมิภาค
สิงห์บุรี
7
64103000722 น.ส. น้าหนึ่ง
เชื้อเกตุ
วิเชียรมาตุ
8
64103000723 น.ส. ญาดา
รัตนมณี
บัวขาว
9
64103000779 น.ส. ธนาพร
การวิบูลย์
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
10
64103000883 นาย ศุภวิชญ์
สนทราพรพล
เบญจมราชานุสรณ์
11
64103000956 น.ส. สุมิตรตา
เพ็ชรรัตน์
สงวนหญิง
12
64103000976 น.ส. นภสร
พลบสุจิตร
ยุพราชวิทยาลัย
13
64103001017 น.ส. พิมณพัฒน์ กลิ่นถือศีล
วัฒนาวิทยาลัย
14
64103001058 น.ส. กัลยภรณ์ คูยะสิทธิ์
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
15
64103001133 น.ส. สิรินันท์
พิศิลป์
ราชวินิตบางแก้ว
16
64103001303 น.ส. วริศรา
นวมสุคนธ์
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
17
64103001423 น.ส. ศุภาพิชญ์ โอพั่ง
ขอนแก่นวิทยายน
18
64103001654 น.ส. ปัทมาภรณ์ กมลปัทมากุล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
19
64103001725 นาย สิริ
หงษ์เจริญ
วัฒนาวิทยาลัย
20
64103001791 น.ส. วรรณรินทร์ ขาวไชยา
บัวขาว
21
64103001798 น.ส. ปิยะฉัตร
รัตนวรรณี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
22
64103001946 น.ส. กัญญาณัฐ ศรีนาโค
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
23
64103001993 น.ส. ตะวัน
รุ่งแสง

จังหวัด
พิจิตร
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
พิจิตร
ปราจีนบุรี
กาฬสินธุ์
สิงห์บุรี
ตรัง
กาฬสินธุ์
จันทบุรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
ปัตตานี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์
เพชรบุรี
อ่างทอง
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

เลขที่ใบสมัคร
64103002121
64103002165
64103002239
64103002260
64103002272
64103002297
64103002393
64103002505
64103002767
64103002818
64103002838
64103002954
64103003210
64103003394
64103003408
64103003463
64103003476
64103003617
64103003658
64103003974
64103003986
64103004833
64103005203
64103005267

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

ชื่อ - นำมสกุล
ลักษิกา
มณีมัย
ภาพไท
ด่านตระกูล โพพิศ
ชนากานต์ ปทุมมาศ
จิตรกร
ยาวรัมย์
กนก
ปัญญาไวย
วริศรา
ญาณเนตร์
จิดาภา
จารกัณหา
ธัญธรณ์
ถาวร
เมธิส
นครังสุ
ณัฐชานันท์ คูเจริญไพบูลย์
พันธกานต์ สวนผล
ดิษยา
พูนชัย
ภูริชญา
จิวศรี
รุจีรัตน์
เพียสุระ
เบญจพร
พุทธ์มีผล
กนกวรรณ บุญทิม
ธนภัทร
โพธิ์ทองนาค
เพียรใจ
สุขรัตน์
ปฐมพร
อ่อนสาลี
พิสิฐพงศ์
วงค์คม
ศวิตา
เจริญรัตน์
วัชรพล
ทรงความดี
พรนภา
บุณยเกียรติ
ณัฐพร
แนวตัน

โรงเรียน
อามาตย์พานิชนุกูล
กรรณสูตศึกษาลัย
ชลกันยานุกูล
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
สุรศักดิ์วิทยาคม
สตรีสิริเกศ
ชลราษฎรอารุง
สันกาแพง
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
วิทยานุกูลนารี
แก่งคอย
นครสวรรค์
สมุทรสาครบูรณะ
ปากเกร็ด
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สันกาแพง
ระยองวิทยาคม
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยอแซฟอุปถัมภ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

10080205902801B หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียศึกษำ กลุ่มภำษำเกำหลี (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
1
64103000039 น.ส. วชิราภรณ์ หันจรัส
มารีวิทย์สัตหีบ
2
64103000224 น.ส. อรกิติยา
ล้อวรลักษณ์
ราชโบริกานุเคราะห์
3
64103000253 น.ส. ณัฐพร
ฤทธิ์เดช
แกลงวิทยสถาวร
4
64103000283 น.ส. อภิญญา
ไกรบุตดา
เซนต์โยเซฟ บางนา
5
64103000366 น.ส. เพ็ญพิชชา สุดแก้ว
พระปฐมวิทยาลัย
6
64103000599 น.ส. โชติกา
มีใจบุญ
พระปฐมวิทยาลัย
7
64103000600 น.ส. ศุภักษร
ศรีนิล
ปากเกร็ด
8
64103000698 น.ส. วิมลรัตน์
อินทชัย

จังหวัด
กระบี่
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
นนทบุรี
แพร่
ชลบุรี
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
เชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา
เพชรบูรณ์
สระบุรี
นครสวรรค์
สมุทรสาคร
นนทบุรี
สุโขทัย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรปราการ
เชียงใหม่
ระยอง
อ่างทอง
นครปฐม
เลย

จังหวัด
กาฬสินธุ์
ชลบุรี
ราชบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เลขที่ใบสมัคร
64103000740
64103000784
64103000839
64103000972
64103001156
64103001379
64103001618
64103001643
64103001722
64103001920
64103002585
64103003022
64103003441
64103003943
64103004561

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

ชื่อ - นำมสกุล
ทัศรินทร์
แก้วฉาย
สมฤทัย
ดาวเรือง
ธนวัฒน์
จันทร์สิงขรณ์
ชัยวัฒน์
จุลกิจวัฒน์
พิชญา
ผ่องศิริ
บัณฑิตา
สุนทรเดชา
กันต์กวี
มานัส
รัชนีกร
บัวสาโรง
เมธปิยา
บรรจงรัตน์
อเดวฟา
หมัดสี
ธนวรรณ
ทองประเสริฐ
ธนดล
กิจพยัคฆ์
รัฐณัฏฐา
ราชะพริ้ง
ปภาวรินทร์ ภูวธนสาร
นภัสกร
โพธิ์คา

โรงเรียน
หอวัง
สงวนหญิง
สิรินธรราชวิทยาลัย
กาญจนานุเคราะห์
สุรนารีวิทยา
สามเสนวิทยาลัย
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
สตรีชัยภูมิ
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
อ่าวลึกประชาสรรค์
ราชินีบูรณะ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เฉลิมขวัญสตรี
สตรีวัดระฆัง
บึงกาฬ

โครงกำรควำมถนัดด้ำนภำษำไทย
10080205902001A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
GED
1
64103000671 น.ส. วันนุสรณ์ เอี่ยมอนุพงษ์
หาดใหญ่วิทยาลัย
2
64103000805 น.ส. สุพิชฌาย์ ขัตติยะมาน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
3
64103000861 น.ส. กนกกร
กามูณี
4
64103000992 นาย กวิน
เกียรติพิชญา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)
ราชวินิต มัธยม
5
64103001052 น.ส. ธิวารัตน์
บุญวงษ์
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
6
64103001087 น.ส. จิราภรณ์
สุยโฉ
สตรีศึกษา
7
64103001341 น.ส. กวินนา
บุญทศ
ชลกันยานุกูล
8
64103001384 น.ส. ธิดากานต์ กฤษณา
ชลราษฎรอารุง
9
64103001578 นาย วรเมธ
งามวงษ์วาน
อุตรดิตถ์ดรุณี
10
64103002142 น.ส. ปุณณสิริ
พ่วงเนียม
คุรุประชาสรรค์
11
64103002250 น.ส. สุรัตนา
ใจงาม
พระปฐมวิทยาลัย
12
64103002678 น.ส. บัณฑิตา
หาสีสุข
ขอนแก่นวิเทศศึกษา
13
64103002744 น.ส. ดวงฤดี
พันธุชิน
เชียงกลางประชาพัฒนา
14
64103003387 น.ส. ชลกร
ไชยโย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ชัยภูมิ
สงขลา
กระบี่
นครปฐม
ราชบุรี
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
บึงกาฬ

จังหวัด
สงขลา
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ชลบุรี
อุตรดิตถ์
ชัยนาท
นครปฐม
ขอนแก่น
น่าน

- 24 ลำดับ
15
16

เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นำมสกุล
64103004067 นาย ภูวนาท
แสนยามาศ
64103004262 นาย พงศกร
พิรมยิ่ง

โรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
10080205904301A หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
1
64103000406 น.ส. รัชษา
งามสะอาด
กาญจนานุเคราะห์
2
64103000608 นาย อภิชาติ
บุญเชิด
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
3
64103003016 นาย ก้องพิภพ
เรืองช่วย

จังหวัด
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

- 25 คณะศึกษำศำสตร์
10080206904201A หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำตลอดชีวิต
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
นักบุญเปโตร
1
64103000199 น.ส. พัชราวดี
โนนทะนา
ละแมวิทยา
2
64103000274 นาย กิตติพงศ์
นรปีติ
อามาตย์พานิชนุกูล
3
64103001158 น.ส. ณัฐกานต์ ศรียาเทพ
พระปฐมวิทยาลัย
4
64103001247 น.ส. ฐานิยา
งิ้วทอง
ระยองวิทยาคม
5
64103001284 น.ส. นันท์นภัส พงษ์ชื่น
มูลนิธิอาซิซสถาน
6
64103001987 น.ส. อัฟฟะ
หะยียูโซะ
โพธิสารพิทยากร
7
64103002031 น.ส. พิมพ์มาดา อุมัษเฐียร
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
8
64103002191 น.ส. ฟ้าประทาน ภูบรรทัด
สุราษฎร์พิทยา 2
9
64103002451 น.ส. สุรีรัตน์
มณีโชติ
สารวิทยา
10
64103002455 น.ส. วริศรา
การกรณ์
รัตนาธิเบศร์
11
64103003030 นาย กฤตนัย
ด่านศักดิ์ชัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
12
64103003187 นาย วริศร์
ศุภภูดล
ระยองวิทยาคม
13
64103003474 น.ส. สาริศา
รวบทองหลาง
14
64103003639 น.ส. ลภัทรัตน์ดา สันโดด
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ดรุณาราชบุรี
15
64103003751 น.ส. วิภาวี
นุชนาถ
ฤทธิยะวรรณาลัย
16
64103003892 น.ส. รุจรวี
พลอินทร์
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
17
64103003982 น.ส. ณฐพร
ปฐมดิลกกุล
ท่ามะกาวิทยาคม
18
64103003990 น.ส. ชญาดา
โสมสุพรรณ
วัดราชบพิธ
19
64103004319 นาย ธนภัทร
เริกศิริ
อัสสัมชัญคอนแวนต์
20
64103004507 น.ส. พลอยตะวัน ศรเดช
สมุทรสาครวุฒิชัย
21
64103004620 น.ส. พัชรินทร์
เบี้ยวบังเกิด
10080206903801B หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สงวนหญิง
1
64103000116 น.ส. กรรณิการ์ ศรีคา
บอสโกพิทักษ์
2
64103000439 นาย ภากร
วงศาโรจน์
ระยองวิทยาคม
3
64103000598 นาย ธนัท
นิตยวัน
ราชินีบูรณะ
4
64103000764 น.ส. ศิรภัสสร
ปราชญ์อภิญญา
สมุทรสาครบูรณะ
5
64103001028 น.ส. มนสิชา
เหมาะสิงห์
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
6
64103001434 น.ส. ฤทธิตา
ดอนสินเพิ่ม
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
7
64103002657 นาย ภราดร
อินทร์วิเชียร

จังหวัด
นครปฐม
ชุมพร
กระบี่
นครปฐม
ระยอง
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร

จังหวัด
สุพรรณบุรี
นครปฐม
ระยอง
นครปฐม
สมุทรสาคร
เชียงราย
นครปฐม

- 26 ลำดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขที่ใบสมัคร
64103002723
64103002791
64103002829
64103002880
64103002967
64103003562
64103003659
64103004744
64103004767

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

ชื่อ - นำมสกุล
รุจิกานต์
ใจเมือง
ธัญวรัตน์
พวงพันธ์
ลลนา
ขาบางเลน
ชนินทร์
กาลวรรณา
ธนสิทธิ์
กันประเสริฐ
อชิรญา
เดชขุนทด
ชัชนันท์
จันแปงเงิน
ชิษณุพงศ์ ตั้งอยู่เย็น
พิมพ์ลดา
ขันธพัฒน์

โรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
หนองแค สรกิจพิทยา
สระยายโสมวิทยา
พระโขนงพิทยาลัย
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นิยมศิลป์อนุสรณ์
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
มัธยมประชานิเวศน์
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

โครงกำรสำนฝันสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำพัฒนำนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรุ่นใหม่
10080206112001A หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม
1
64103000037 นาย พงศกร
เมฆใหม่
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2
64103000092 นาย ณาธาน
ต่างมงคล
อัสสัมชัญ
3
64103000498 นาย ธีรพัฒน์
อินพันคา
สมุทรสาครวิทยาลัย
4
64103000570 น.ส. วราภรณ์
ต๊วนพานิช
สุรศักดิ์มนตรี
5
64103000601 นาย พีรพล
สุทธสิงห์
ยอแซฟอุปถัมภ์
6
64103000676 น.ส. พิมพ์มาดา คุณากร
7
64103000748 นาย พรหมมินทร์ อนันตยาภูมิภัทร พันท้ายนรสิงห์วิทยา
สุรศักดิ์มนตรี
8
64103000968 นาย โชติพฤกษ์ ทองแกมแก้ว
วัดธรรมจริยาภิรมย์
9
64103001218 นาย ณภัทร
ทับต่อม
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
10
64103001236 นาย ชาคริต
เจิมจรุง
อัสสัมชัญธนบุรี
11
64103001295 นาย ศรัณยู
โฮ
เทพศิรินทร์
12
64103001307 นาย สุรบดินทร์ สุรเณร
ปทุมคงคา
13
64103001354 นาย อชิรวัตติ์
นิธิพัชรกิตติ์
พระปฐมวิทยาลัย
14
64103001409 นาย กมิล
พิมลธวัช
แก่งหางแมวพิทยาคาร
15
64103001615 น.ส. อาทิตยา
ศรีสุวรรณ์
วันทามารีอา
16
64103001734 น.ส. ณัชชารีย์
ธีรโชติจิรานนท์
กาญจนานุเคราะห์
17
64103001780 นาย กรพชร
มังกโรทัย
อัสสัมชัญ
18
64103001927 นาย ฟิรฮาน
หยาหลี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
19
64103001953 นาย บวรวิทย์
เงาศรี
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20
64103001975 นาย พิเชษฐ์
โยธานันต์
ราชโบริกานุเคราะห์
21
64103002063 นาย ภัทรพล
คุณูปธานินทร์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
22
64103002091 นาย ณพิชญ์
สาราณิยธรรม

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร

- 27 ลำดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

เลขที่ใบสมัคร
64103002188
64103002326
64103002421
64103002487
64103002684
64103002698
64103002839
64103002999
64103003065
64103003255
64103003390
64103003871
64103003987
64103004029
64103004090
64103004170
64103004384
64103004432
64103004610
64103004798
64103004864
64103004920
64103004981
64103005204

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

ชื่อ - นำมสกุล
อับดุลอาซิส ล่องสว่าง
อาทิตยา
ลังกา
วรรณรัตน์ จูพุก
เจษฎ์
พึ่งชาญชัยกุล
อนุกร
อังกฤษ
ชลสิทธิ์
ชูเลิศ
ณัฐวัฒน์
รัศมี
พชรดิษย์
พรรณรักษา
วีรภัทร
ไตรพรม
อาทิตยา
มีมูลผล
ตั้งใจ
เมตตาประสพกิจ
วนัสนันท์ นิ่มเนตร
ธราเทพ
ไชยชะอุ่ม
สิทธิพล
รอดสอาด
พชรพล
สว่างเมฆ
ยุทธนา
โมอ่อน
ไอยรา
สุขเกษม
ยศวัฒน์
จตุรวิทยาภรณ์
ณัฐภัทร์
สุขแก้ว
ศักรินทร์
สาริยาหะชีวะ
เขมรัฐ
ไชยโชค
กฤดากานต์ พิชิตสิทธิโชค
ราเชน
วิรุณพันธ์
วทันย์
วัฒนารักษ์

โรงเรียน
ฐานปัญญา
โพธาวัฒนาเสนี
สาครพิทยาคม
รุ่งอรุณ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ราชโบริกานุเคราะห์
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เซนต์ดอมินิก
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ถาวรานุกูล
อัสสัมชัญ
ราชโบริกานุเคราะห์
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โพธาวัฒนาเสนี
สิริรัตนาธร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหรรณพาราม
มอ.วิทยานุสรณ์
พิบูลวิทยาลัย
กาญจนานุเคราะห์
พระปฐมวิทยาลัย
ชัยนาทพิทยาคม
กศน.อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ชัยนาท
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ราชบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครสวรรค์
ราชบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ชัยนาท
สุพรรณบุรี

- 28 คณะเภสัชศำสตร์
โครงกำรทำควำมร่วมมือกับโรงเรียน MOU
10080208130101A หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
1
64103000211 น.ส. สโรชา
รอดสมหวัง
2
64103000258 น.ส. ณัฐณภัทร รอดดอนไพร
3
64103000262 น.ส. เบญญาภา กรวยนิล
4
64103000343 น.ส. ปรียากร
ม่วงอุมิงค์
5
64103000356 น.ส. กัลย์สุดา
ทองมณี
.
7

64103000404 น.ส. มาริสสา
64103000443 น.ส. ธวัลรัตน์

ทองแก้ว
ช้อยเครือ

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

64103000474
64103000556
64103000684
64103000709
64103000797
64103000812
64103000817
64103000855
64103001378
64103001661
64103001841
64103003002
64103003563

สิริสุขวัฒนะ
เจริญกิจ
จารุทิกร
ทักษะดิตถ์สกุล
ม่วงเจริญ
วิบูลย์ศิริชัย
แซ่เช่า
ติณวโรดม
กอวิเศษชัย
แดนรังนก
ซิมเจริญ
หาญสมัย
ชูวงษ์วาน

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

นาทิพย์
วันวิสาข์
จิณัฐตา
ลภัสรดา
สายธาร
วรรณชนก
สุกฤตา
พฤกษ์
ฑิตยา
พิชญา
ณัฐนารี
อริสา
ปฏิภาณ

โรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม
ราชินีบูรณะ
มัธยมวัดหนองแขม
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มัธยมวัดหนองแขม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เซนต์คาเบรียล
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เพชรบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

- 29 คณะดุริยำงคศำสตร์
10080110800201B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรแสดงดนตรี (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103002024 น.ส. ประวีร์วลัย แสงวัฒนจินดา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2
3
4
5
6

64103002025
64103002648
64103002978
64103003624
64103003855

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ปภัสพล
พัทธนันท์
พิมพ์ปวีณ์
กัลยรักษ์
ลภัสรดา

สุวรรณรักษ์
พารักษา
อิริยาภิชาติ
อนันตชัย
บุญรอด

7
8
9
10

64103004272
64103004590
64103005137
64103005160

นาย
น.ส.
นาย
นาย

สิทธานต์
จิราพัชร
สุวรรณ
กิตติพิชญ์

สุขคะตะ
พันธ์วงค์
พลายศรีโพธิ์
ขุนทิพรักษ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อัสสัมชัญธนบุรี
อัสสัมชัญคอนแวนต์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
หอวัง
อัสสัมชัญลาปาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลาปาง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10080110800203B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103000666 นาย ศตายุ
เธียรพิริยะตระกูล หอวัง
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2
64103001626 นาย มาบางกอก สอนสมศิริโชค
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
3
64103002794 นาย นันทน์ภูมิ พุทธิพงษ์
แจ้งวิทยา
4
64103003028 นาย กันตพงศ์
ศรีนวลขาว
วังไกลกังวล
5
64103003676 นาย อัศนี
สุขแป
6
64103003959 นาย เบญจมินทร์ เหล่าตระกูลงาม
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
7
64103003983 นาย เดชาพล
อินตะนัย
จิตรลดา
8
64103004131 นาย ธรณิศ
วุฑฒิกรรมรักษา
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
9
64103004374 นาย พงศ์รชตะ ไชยศิวามงคล
เขมะสิริอนุสสรณ์
10
64103005103 น.ส. กัญญภัทร ดิษฐนิ่ม
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
11
64103005249 นาย จิรัฎฐ์
พลแสงทิพย์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี

10080110800202B หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีเชิงพำณิชย์ (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1
64103002531 นาย พลวิชญ์
นุ่นหมิ่น
วัดเขมาภิรตาราม
2
64103002532 นาย ธีรภัทร
เรืองประพันธ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เลขที่ใบสมัคร
64103002533
64103002664
64103002784
64103002936
64103003196
64103003434
64103003435
64103003810
64103003929
64103003985
64103004079
64103004211
64103004252
64103004330
64103004403
64103004452
64103004651
64103005090
64103005223

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

ชื่อ - นำมสกุล
ธีรวัจน์
รัตนเรืองจิตร
ณัฐพล
หอมหวล
ฉันทวัฒน์ สง่าวงศ์
ฐปภัทร
รติสิน
ชิติพล
เขมนิวัฒน์
หทัย
อยู่เป็นสุข
ธนภัทร
บุญญาชาลี
ธนกร
จิตตนันทากูล
พีรดนย์
จงรุ่งเรืองไสว
ณัฐวุฒิ
คงสรรพ
ณัฐชัย
ชุณหชัชวาลกุล
ปิยะกานต์ เผ่าพันธ์
อันดาพันธุ์ ไชยแก้ว
วชิรวิทย์
ลอยสกุล
ภัคธร
ราชฉวาง
ชยพัทธ์
ขาทอง
ณัฏฐ์กร
รวดเงิน
นัทธ์หทัย ปิตะรังษี
อธิป
วิเศษภักดี

โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล
มัธยมวัดสิงห์
อัสสัมชัญระยอง
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อยุธยาวิทยาลัย
ราชวินิตบางแก้ว
สุราษฎร์ธานี
พระหฤทัยนนทบุรี
ศึกษานารี
สตรีราชินูทิศ
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
มาเรียลัย
ราชวินิตบางแก้ว
สารคามพิทยาคม
ราชโบริกานุเคราะห์

10080110610601B หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
1
64103000603 น.ส. ภัคธีมา
ชิลเล่อร์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2
64103000920 นาย ธนโชติ
เชื้อประดิษฐ
อัสสัมชัญ
3
64103001002 นาย เกียรติคุณ เจียงวงศ์
กัลยาณวัตร
4
64103002034 น.ส. ธนพร
ปิ่นเกตุ
อัมพวันวิทยาลัย
5
64103002110 นาย คณาธิป
หอสว่างวงศ์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
6
64103002283 น.ส. กมลนันท์ กัลมาพิจิตร
สารวิทยา
7
64103002447 น.ส. จิราภรณ์
ขุดปิ่น
8
64103002502 นาย กัณทรากรณ์ เอี่ยมธีระไพบูลย์ บางปะกอกวิทยาคม
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
9
64103002687 นาย ฤกษ์งาม
สมชาติ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
10
64103002750 นาย โดม
ดินประภา
สารวิทยา
11
64103003012 นาย ชนาธร
พุ่มพันธุ์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
12
64103003140 นาย ณภัทร
เด่นประเสริฐ

จังหวัด
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
สุราษฎร์ธานี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
มหาสารคาม
ราชบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 31 ลำดับ
13

ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่ใบสมัคร
64103003225 น.ส. อาทิตยา
สินธุพันธ์เดชา

14
15
16
17
18
19
20
21
22

64103003283
64103003290
64103003409
64103003777
64103004111
64103004198
64103004227
64103004530
64103004689

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

จักริน
ทัชชกร
ปาณัท
ปรียาภา
กชวรรณ
กมลวรรณ
อริสรา
นันท์นภัส
ธิดาเนตร

เลียวสิริพงศ์
สังข์แก้วปภาดา
อิงอมรรตน์
บัวยันต์
ธิวงศ์
โพธิโสโนทัย
ทองหล่อ
นพกิจ
อังกูรพานิชย์

23
24
25
26
27

64103004783
64103004937
64103005047
64103005079
64103005261

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ธาวิน
พิชญา
ชนัญชิดา
ชินากร
พิชญาภา

เอกพงษ์
เจิง
อัครเดชาวุฒิ
แย้มจันทร์ฉาย
จันทร์ศรี

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ทวีธาภิเศก
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ชลราษฎรอารุง
สุรนารีวิทยา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
พิบูลวิทยาลัย
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อัสสัมชัญคอนแวนต์
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บางปะกอกวิทยาคม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 32 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
โครงกำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio
10080313220102B หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103000086 นาย นิภัทร์
ทักษิณาภินันท์ชัย ชลประทานวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2
64103000157 นาย ณัฐวุฒิ
คาโต
นิรมลชุมพร
3
64103000293 นาย นุติ
สายนาค
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
4
64103000384 น.ส. รวิสรา
พวงศิลป์
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
5
64103000647 น.ส. รุจิเรข
ตาราเรียง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
6
64103000680 นาย ณัฐวุฒิ
ยอดราช
เซนต์โยเซฟทิพวัล
7
64103000869 น.ส. ภักค์ฐิตา
คงเจริญศิลป์
8
64103001056 น.ส. กนกนันท์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เซนต์โยเซฟ บางนา
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
9
64103001370 นาย เปรมากร
คล้ายพงษ์
ลาซาล
10
64103001401 น.ส. วนัชพร
เอื้อณัชพล
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
11
64103001549 น.ส. ณัฐพร
เตี่ยวพงษ์สานต์
สตรีทุ่งสง
12
64103002016 นาย อานนท์
แสงเงิน
ยโสธรพิทยาคม
13
64103002137 นาย ชิดชนก
วงษ์คชศักดิ์
โยธินบูรณะ
14
64103002195 นาย สุธิณัน
วิโรจน์รัตน์
15
64103002329 น.ส. สุพิชฌาย์ จงเพิ่มวัฒนะผล
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

64103002464
64103002582
64103002587
64103002669
64103002811
64103002888
64103002889
64103002979
64103003015
64103003108
64103003297
64103003407
64103003640
64103003845

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

สุธิฌา
คุณัญญา
ปุริม
แทนคุณ
กิตติ์กวิน
ปัทมาภรณ์
ทักษ์ดนัย
สุเมธิณี
มงคล
กิตติพิชญ์
นวมินทร์
ชญษร
ณัชชา
ภัณฑ์สุธี

ป้องสวย
ธีระกุล
เปรมพงษ์สวัสดิ์
เจริญสุข
เลิศปัญญาโรจน์
บุญเรือง
รสทิพย์
จอมศรี
ขุมทอง
ท่าทราย
ศรีพลอยรุ่ง
ว่องวัฒนาสกุล
อรชร
แสงจันทร์

นารีวุฒิ
สตรีภูเก็ต
สายปัญญารังสิต
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์
เทพมิตรศึกษา
วิสุทธิกษัตรี
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาครวุฒิชัย
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สมุทรสาครวิทยาลัย

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
ชุมพร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
ยโสธร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

ราชบุรี
ภูเก็ต
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

เลขที่ใบสมัคร
64103003873
64103003963
64103003975
64103003980
64103004069
64103004098
64103004125
64103004158
64103004166
64103004201
64103004230
64103004248
64103004257
64103004289
64103004488
64103004591
64103004824
64103004956
64103005071
64103005114
64103005192
64103005262

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

ชื่อ - นำมสกุล
ปัญญวัฒน์ เดชกิต
หัสฎา
บุญพิทักษ์
ชลธิชา
ศรีคราม
สุวิบูลย์
ชานิวิกัยกังวาน
ณภัทร
จินดาศักดิ์
ศิรภัสสร
กงวิไล
วิศิษฎ์
บัวประดิษฐ์
นัทธมลวรรณ ตันติวัฒน์
กัญญาณัฐ มาสุข
พงษ์นพัฒ มงคลอาจ
ชิติพัฒน์
นาคขา
ไม้เมือง
ว่องวิกย์การ
ปวริศ
ภูมิพันธ์
สัณห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ
วันวิสา
ศรีสุข
เมฆินทร์
วงศ์ศรีลา
ภัชภิชา
เกิดอยู่กุลชา
นพพล
สุขศาลา
ปณาลี
โพธินันท์
ณภัค
จันทรมณี
ธีรเทพ
ยิ้มอยู่
หงส์สุดา
วีระวานิชกุล

โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์
ศรัทธาสมุทร
สุรนารีวิทยา
หัวหินวิทยาลัย
ศรัทธาสมุทร
โพธิสารพิทยากร
พิบูลวิทยาลัย
สตรีนครสวรรค์
ดัดดรุณี
เทพลีลา
โพธิสารพิทยากร
เทพลีลา
เทพลีลา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สิรินธร
เลยพิทยาคม
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ชลประทานวิทยา
พิบูลวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย

10080413901101B หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
อัสสัมชัญ
1
64103000024 นาย สรศักดิ์
ลาภเรืองทรัพย์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
64103000031 น.ส. วรรษชล
ด้วงคง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
3
64103000333 น.ส. ชนัญญา
ชัยชนะ
64103000337 น.ส. สุวิกรานต์ อาภารัตนวิสุทธิ์
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
4
เกล้
า หลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สวนกุ
5
64103000376 นาย ภาคิน
ตลับเพ็ชร์
6
7
8

64103000405 นาย จิตริน
64103000794 นาย กฤตยชญ์
64103000963 นาย ธนดล

ชั้นประเสริฐ
สุพรรณ
ชลิตพันธุ์

9

64103001057 น.ส. พรชิตา

ทุมจันทร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ฤทธิยะวรรณาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สตรีนนทบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
นครสวรรค์
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
เลย
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี

- 34 ลำดับ
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
41
42

ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่ใบสมัคร
64103001709 นาย ญาณกวี
ช่วยนุ่ม

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
64103001747 นาย ดลนภัส
เจนเจษฎ์พงษ์
บัวขาว
64103002161 นาย สุริยะ
ล่วงนิกร
วัดสิงห์
64103002200 นาย นฤพล
ศรีเมือง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
64103002225 น.ส. ภักภิราภรณ์ รักถิ่นไทย
อุตรดิตถ์
64103002257 นาย เจตนิพัทธ์ เพ็งเปิ้น
อุตรดิตถ์ดรุณี
64103002830 นาย กิตติภัฏ
วัฒนพานิช
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
64103002850 น.ส. พิมพกานต์ จราญไพรี
บางปะกอกวิทยาคม
64103002853 น.ส. มนกานต์
เกียรติยศวีรกุล
บางกะปิ
64103002868 น.ส. สมรัชนี
ช่างไม้งาม
กระบุรีวิทยา
64103002962 น.ส. ธมลวรรณ มือสันทัด
ธาตุนารายณ์วิทยา
64103002994 นาย รัศมิทธิ์
ทัศคร
ภูซางใหญ่วิทยาคม
64103003174 นาย ธนวัฒน์
เสาร์ศิริ
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
64103003181 นาย ภัทรพล
จงกลรัตน์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
64103003287 นาย ณัฐชนนท์ ชลมารค
เทพศิรินทร์
64103003332 นาย ภูตะวัน
เหลาสะอาด
เพลินพัฒนา
64103003375 น.ส. ธันย์พักตร์ มณฑลกาญจน์
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
64103003428 นาย ณรงค์ศักดิ์ สิริพงษ์
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
64103003565 น.ส. กานต์ชนก สุขรื่น
ระยองวิทยาคม
64103003670 น.ส. กฤตพร
สีถัน
อัสสัมชัญธนบุรี
64103003730 น.ส. สิริกานต์
ริบรรจง
มงฟอร์ตวิทยาลัย
64103003762 นาย เดชพิศิษฐ์ จารุกรอภิวัฒิ
64103003799 น.ส. อภิญญา
ฤกษ์ประเสริฐกุล สารสาสน์วิเทศสายไหม
เซนต์โยเซฟ บางนา
64103003981 น.ส. กุลวิภา
งามสุขเกษมศรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
64103003988 น.ส. พีรดา
จุลวรรณโณ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
64103004107 น.ส. กรพินท์
บัวศรี
ธิดานุเคราะห์
64103004159 น.ส. ณิชา
รติพรพันธุ์
64103004162 นาย ฐานวีร์
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เซนต์คาเบรียล
64103004172 น.ส. กุสินารา
อสุนีย์ ณ อยุธยา หอวัง
วัฒโนทัยพายัพ
64103004205 น.ส. ศุภาพรรณ กฤษณะเศรณี
ชลกันยานุกูล
64103004226 น.ส. สุภัชชญา คุณาฤทธิพล
64103004233 น.ส. เมธินี
ฐิติสมิทธ์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
64103004293 น.ส. ฟ้าประธาน สุดใจ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กาฬสินธุ์
ชัยนาท
นนทบุรี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ระนอง
สกลนคร
หนองบัวลาภู
เชียงใหม่
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

เลขที่ใบสมัคร
64103004422
64103004469
64103004537
64103004540
64103004707
64103004709
64103004761
64103004925
64103004979
64103005030
64103005045
64103005067
64103005205
64103005237
64103005243
64103005244
64103005260
64103005282

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

ชื่อ - นำมสกุล
สุมินตรา
ศิริวัฒน์ภัทรา
ภูวเดช
ศิรถิรกุล
โมกษสุดา กมลศรี
เวธนี
จรัสพัฒนไพศาล
พัชรพล
ประทีป ณ ถลาง
วีรากร
หาญพัฒนากิจ
โนฮาร์
สังขพันธ์
ปรีชา
วงศรีลา
ธัญญรัตน์ สุธรรมมา
กันตภณ
รุ่งโรจน์
ณัฐนรี
กุลวงษ์
ญาณิศา
สุธรรมมา
สุภชา
เริ่มสันติกุล
กชกร
วอคเคอร์
ณัฐพร
แตงเย็น
ปรียาดา
เทียนอร่าม
โชติพัฒน์ มั่นศักดิ์
วชิรา
สุนทรพินิจ

โรงเรียน
ปราจิณราษฎรอารุง
ยอแซฟอุปถัมภ์
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สตรีทุ่งสง
อามาตย์พานิชนุกูล
ราชวินิตบางแก้ว
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ปิยะมหาราชาลัย
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปากเกร็ด
สวนกุตมหาวิ
หลาบวิทยาลั
ทยาลัยมหาสารคาม
ย ธนบุรี (ฝ่าย
สาธิ
มัธยม)
หอวัง ปทุมธานี
ราชวินิตบางแก้ว
ปากเกร็ด
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ราชวินิต มัธยม
ยุพราชวิทยาลัย

10080313220101B หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรออกแบบ
วิชำเอกกำรออกแบบแอนิเมชัน (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
ชลประทานวิทยา
1
64103000005 น.ส. ปุณิกา
รัตนวิเชียร
ชลประทานวิทยา
2
64103000008 น.ส. วรัชยา
หัดโท
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
3
64103000161 น.ส. ทักษอัปสรต์ ชาญทักษศิลป์
4
64103000271 น.ส. สิริกร
กนกพรวศิน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สตรีนนทบุรี
5
64103000353 น.ส. พิมพ์เพชร เพชรวิบูล
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
6
64103000449 น.ส. พนัชกร
ชูชื่น
7
64103000505 น.ส. คีตภัทร
จันทร์สุขเจริญจินดา จอมสุรางค์อุปถัมภ์
อิสลามสันติชน
8
64103000568 นาย นบีล
ยีตา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
9
64103000620 นาย ก่อทรัพย์
ลักษณะปิยะ
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
10
64103000696 น.ส. ณิชกมล
เอกพิพัฒนา
นครสวรรค์
11
64103000715 น.ส. บัณฑิตา
สนมวัฒนะวงศ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
12
64103000846 นาย นนทพัทธ์ บัวสวัสดิ์

จังหวัด
ปราจีนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สมุทรปราการ
สงขลา
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
บุรีรัมย์

- 36 ลำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

เลขที่ใบสมัคร
64103001080
64103001084
64103001147
64103001380
64103001419
64103001481
64103001799
64103001924
64103001972
64103001989
64103002081
64103002122
64103002134
64103002150
64103002215
64103002311
64103002372
64103002459
64103002491
64103002790
64103003042
64103003141

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

ชื่อ - นำมสกุล
พิมลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
สวรส
พงศ์พฤทธิวัฒน์
ชยธร
ดรไชย
ชายเอก
แสงโชติช่วง
สุพิชฌาย์ เกษรบัว
เมธาพร
โทษาธรรม
จิรรัช
ฉวีนิล
วิชญ์พล
สุขเสถียร
นภัส
เมืองพรหม
วรรณพิณ ตั้งอยู่ศิริ
รุจิรา
ขันส่าหรี
กานต์กวิน ดีณรงค์
เกวลิน
เกษจัตุรัส
รัตนารวี
กฤษสุวรรณ
ปริณดา
ปิติสิน
กนกนิภา
เลิศแหละ
วรนิษฐา
มั่งถาวรกิจ
ธนพร
กี่บุตร
ภาวินี
ศิริรัตน์
ณัฐยา
อินทนะนก
ธิติพล
ฉัตรนภารัตน์
วันวิภู
ราชเมืองฝาง

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

64103003242
64103003277
64103003316
64103003365
64103003399
64103003427
64103003483
64103003576
64103003611
64103003621
64103003792
64103003795

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

รวินท์พร
วิลาวัลย์
พิชชาภา
วริศรา
ปฏิภาณ
ณัฏฐณิชา
วริศรา
ปัณณ์ปริณณ์
ลีลาวดี
ธเน
ณัฐกิตติ์
แพรนวล

เชยเกษ
ขันคากาศ
วิไลจันทร์
แพงกันยา
แก้วมาตร
สุธรรมพงษ์
ศัพทเสวี
อุณหกานต์
กมลานุสรณ์
ม่วงรอด
ชูศรี
พานคา

โรงเรียน
ท่าบ่อ
ศรีสะเกษวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
พระหฤทัยนนทบุรี
สตรีนนทบุรี
สระบุรีวิทยาคม
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซางตาครู้สคอนแวนท์
ธาตุนารายณ์วิทยา
พระวิสุทธิวงส์
อุตรดิตถ์
หนองบัวบานวิทยา
ดรุณาราชบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สุราษฎร์ธานี
สิรินธรราชวิทยาลัย
ระยองวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
อัสสัมชัญธนบุรี
แม่จันวิทยาคม
ปัญญาวิทย์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คงทองวิทยา
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ลาซาล
เฉลิมขวัญสตรี
ตาคลีประชาสรรค์
บางละมุง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

จังหวัด
หนองคาย
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
สระบุรี
สงขลา
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
ปทุมธานี
อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
มุกดาหาร
สุราษฎร์ธานี
นครปฐม
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
นครสวรรค์
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

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

เลขที่ใบสมัคร
64103003857
64103003976
64103004056
64103004066
64103004240
64103004288
64103004348
64103004473
64103004535
64103004593
64103004621
64103004672
64103004743
64103004963
64103004997
64103005039
64103005082

น.ส.
นาย
นาย
นาย
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.

ชื่อ - นำมสกุล
ณัฏฐณิชา โกวิทย์
คุณากร
เฟรดดริค ใจคา
วงศพัทธ์
บัวทอง
พงศกร
อิ่นคา
วิวิศนา
เหล่าจูม
ชนิกานต์
ดวงอภินันท์
กัญญาวีร์ กุลกัลยาดี
ธวัลรัตน์
รักจันทร์
ณิชาภัทร เกษโกมล
เวธกา
อยู่เย็น
บรรณวัชร ผลบุญ
นวพรรษ
ตรานกแก้ว
รัตนากร
สงวนสัตย์
ฐานิตา
สมศรีสุข
ลภัสรดา
ศรีสุภา
กิตติญาภรณ์ โพธิ์จันทร์
รุจิรา
โฉมอาจ

โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
บุญวาทย์วิทยาลัย
ศิริวัฒน์วิทยา
ปากพนัง
ระยองวิทยาคม
สิริรัตนาธร
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สุรนารีวิทยา
หอพระ
วัชรวิทยา
พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
สมุทรปราการ
สระบุรีวิทยาคม
อัสสัมชัญนครราชสีมา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

จังหวัด
พิจิตร
ลาปาง
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครราชสีมา
เชียงใหม่
กาแพงเพชร
นครปฐม
นครปฐม
สมุทรปราการ
สระบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร

10080313220101B หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรออกแบบ
วิชำเอกกำรออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงกำรพิเศษ)

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

เลขที่ใบสมัคร
64103000623
64103001274
64103001820
64103002169
64103002171
64103002230
64103002800

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

ชื่อ - นำมสกุล
ศิลป์สุภา
เสรีสุชาติ
กูลญาดา
แช่มมี
ธีรชัย
ถิ่นวงท้วม
จิรัชยา
นิลสวย
นิธิพล
โหมดพริ้ง
กิตติธัช
พลายแก้ว
พิฐชญาณ์ ธารงค์สิโรจน์

8
9

64103002911 น.ส. วราลี
64103003402 นาย จิรายุ

พัฒน์สาร
ประทุมทอง

10
11
12

64103003453 นาย ทรงภพ
64103003628 น.ส. รัตติยา
64103003701 นาย สรทรัพย์

เหมธานันท์
บุญมา
นาคสวัสดิ์

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กศน.ตาบลในเมือง
กาแพงแสนวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัดเขมาภิรตาราม
ราชวินิตบางแก้ว
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
มัธยมด่านขุนทด
สตรีวิทยา ๒

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครปฐม
ลพบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
สุรินทร์
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร

- 38 ลำดับ
13
14
15
16

เลขที่ใบสมัคร
64103004241
64103004242
64103004314
64103005189

น.ส.
นาย
นาย
นาย

ชื่อ - นำมสกุล
เกสร
สุภาวงษ์
ปิยะณัฐ
พลายมี
หัตถกาญจน์ จันทร์ฉวี
ตฤณ
พงษ์ศรี

โรงเรียน
เซนต์โยเซฟ บางนา
รัตนราษฎร์บารุง
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

10080313220101B หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรออกแบบ
วิชำเอกกำรออกแบบเกม (โครงกำรพิเศษ)
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร
โรงเรียน
1
64103001363 น.ส. เจริญลักษณ์ สังข์เขียว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
2
64103001678 น.ส. วรรณนภา ด้วงเขียว
เดชะปัตตนยานุกูล
3
64103001774 นาย ชินพัฒน์
เจือสนิท
4
กาญจนานุเคราะห์
64103001816 นาย พลพจน์
วรพงศ์เมธาสกุล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
5
64103001908 นาย ยศพัทธ์
วัฒนจันทร์
6
64103001914 น.ส. ภัทรานิษฐ์ สิริอุดมศักดิ์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
7
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
64103001937 น.ส. ชนาพร
ไตรโชค
รัตนราษฎร์บารุง
8
64103002135 น.ส. พรชิตา
โพธิ์ชื่น
ระยองวิทยาคม
9
64103002374 นาย ภูรี
ศุภกิตติพันธุ์
10
ปลูกปัญญา
64103002446 นาย กิตติคุณ
จิรกิตตยากร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11
64103002548 นาย ณัฏฐ์ภัค
อุดมวสุรัตน์
วัดสุทธิวราราม
12
64103002729 นาย ภควัต
พงศ์มานะวุฒิ
13
แก่นนครวิทยาลัย
64103002774 นาย รังสิมันฌุ์
โวหาร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
14
64103002927 น.ส. วิปัสสนา
โอฬารรัตน์
พระโขนงพิทยาลัย
15
64103003166 น.ส. กิตติมา
เกษตรนิยม
16
ระยองวิทยาคม
64103003198 นาย ธนดล
จันทร์ดี
17
64103003312 นาย พงศพัศ
อินทรฑูต
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
เบญจมราชูทิศ
18
64103003501 นาย ธีพัชร์
เกาะทอง
19
นครสวรรค์
64103003700 นาย ปุณณพัฒน์ สืบวงศ์ลี
สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)
20
64103003734 น.ส. ชวันรัตน์
แก้วประดิษฐ์
วัฒโนทัยพายัพ
21
64103003737 น.ส. พัทธวรรณ วุฒิกุลรัตน์
22
พระโขนงพิทยาลัย
64103003824 นาย จาตุรพงศ์ มงคลหัตถี
สตรีประเสริฐศิลป์
23
64103003886 นาย นวพรรษ
เวชกุล

จังหวัด
สมุทรปราการ
ราชบุรี
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กาญจนบุรี
สงขลา
ปัตตานี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ระยอง
นครราชสีมา
มุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
สมุทรปราการ
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
สงขลา
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ตราด
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24
25
26
27
28
29
30

เลขที่ใบสมัคร
64103003966
64103004110
64103004303
64103004323
64103004460
64103004718
64103004777

นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

ชื่อ - นำมสกุล
วัชรวีร์
ศรีพิบูลย์
กรณัฏฐ์
โมรา
พีรภัทร
ม้าทอง
พณฤฏฐ์
ชานิ
เบญญาภา สุบินดี
ฐิติยา
บุญยพิมพะ
นพวิทย์
จอมกิติชัย

โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สตรีสมุทรปราการ
สายปัญญารังสิต
วชิรธรรมสาธิต
กรพิทักษ์ศึกษา

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

