
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 1 
 ______________ 

ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยศิลปากร ลงว ันที่  1 ธ ันวาคม 2564 เร ื ่อง รายช ื ่อผู้ผ ่านการคัดเล ือก                           
เพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1        
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ข้อมูล
เพิ่มเติมส าหรับผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 

บัดนี ้ ผู ้ผ ่านการคัดเลือกได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ ์หรือสละสิทธิ์ เสร็จสิ ้นแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร              
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้                 
ทั้งนี้  ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ ทปอ. เพื่อยืนยัน
สิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามก าหนดการดังนี้  

 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ป็นต้นไป ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  

 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ ส าหรับผู้ที ่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย จะต้องไปยืนยันสิทธิ์                          
ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000182 น.ส. ธนพร หวามา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

2 65101000499 นาย รัฐเศรษฐ์ มงคลรัตนาสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

3 65101000676 น.ส. ศศิภัสสร เอกวานิช ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

4 65101000735 น.ส. ปัณพร อินทนนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65101000766 น.ส. พิรญาณ์ เดชมงคลวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

6 65101000794 น.ส. กัญญาภัค ขวัญสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 65101000821 น.ส. สุพีญา สุรเนตร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 65101000836 น.ส. อาทิมา นิตยสกุล มัธยมตากสินระยอง ระยอง

9 65101000844 น.ส. บุณยวีร์ สุขจิตต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

10 65101001067 น.ส. ศรัญญา เพียซ้าย เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา

11 65101001177 นาย วีรภัทร มัตโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

12 65101001209 น.ส. ณัฐกานต์ กล้าหาญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

13 65101001418 น.ส. ณัฏฐณิชา ขึงสันเทียะ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 65101001471 น.ส. แพรวา อินทกรอุดม สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 65101001544 น.ส. สุพรรณษา แผ่นผา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

16 65101001550 น.ส. จิณณะ สุขลักษณ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

17 65101001576 น.ส. รวิสรา ขาวแก้ว วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

18 65101001732 น.ส. แพรวา จียาศักด์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 65101001753 นาย สาโรจน์ แซ่เห้อ เทศบาล 5 เด่นห้า เชียงราย

20 65101001760 นาย ชยพัทธ์ ปัทมารัตน์ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ช่ือ - นำมสกุล
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000009 น.ส. ชญาภรณ์ ชาติไทย ปากเกร็ด นนทบุรี

2 65101000057 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ใจกล้า ปากเกร็ด นนทบุรี

3 65101000093 น.ส. ณัฏฐณิชา ลิปตวัฒนกุล สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

4 65101000138 น.ส. น ้าฟ้า สินธพอาชากุล วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่

5 65101000169 น.ส. รินรดา เสืออ่ิม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

6 65101000210 น.ส. ญาดา ไชยสุวรรณากรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65101000231 น.ส. บุญธิญา โบสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

8 65101000308 น.ส. ชณัฏทิพย์ เสมารัมย์ ชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบ ารุง ปทุมธานี

9 65101000332 น.ส. เบญจมาภรณ์ บุญหว่าน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

10 65101000346 นาย พัสกร ประเสริฐสมสุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 65101000390 นาย ปภังกร เจียรผาสุข หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

12 65101000392 น.ส. นิตา ศิริธีราลักษณ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

13 65101000429 น.ส. วรรณพร สร้อยฉิม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

14 65101000432 น.ส. สัตยารัตน์ สัตยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

15 65101000462 น.ส. พรพิชชา ชินตระกูลรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

16 65101000525 น.ส. ชนาธิป ติดต่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

17 65101000592 น.ส. สุธาทิพย์ รอดน้อย พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

18 65101000630 น.ส. แพรวา หะหวัง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

19 65101000719 นาย ปัณณธร อนันตพฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

20 65101000725 น.ส. พิรัลรัตน์ วิริยะเกรียง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 65101000833 น.ส. ปัณฑรีย์ คชประภา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

22 65101000835 น.ส. พิมพ์พิศา รอดมายุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

23 65101000840 น.ส. สมิตานันท์ ชุนสอาด โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

24 65101000892 น.ส. ธัญชนก ธรรมกิจโกศล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

25 65101000988 นาย ธีร์ พ่ึงชาญชัยกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

26 65101000995 น.ส. วรัญญา อัปมะโน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

27 65101001073 นาย ปภังกร สิงห์กล่ิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

คณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65101001105 น.ส. ธัญรัตน์ คฤหวาณิช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

29 65101001110 น.ส. ณัชมน วัฒนาพงษากุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

30 65101001126 น.ส. ปาณิศรา ชวาลตันพิพัทธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

31 65101001155 นาย ภูบดี พัฒนากิตติกุล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

32 65101001173 น.ส. อติกานต์ แพรขาว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

33 65101001202 น.ส. ฉัตราภรณ์ โพธ์ิอ่อง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

34 65101001246 น.ส. ชุติภา คุ้มวงศ์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

35 65101001268 น.ส. ภัทรี ทองเงิน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

36 65101001320 น.ส. อาทิตยา ตุลารัตน์เรืองนาม ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

37 65101001326 น.ส. ภัทรมน คชภักดี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

38 65101001343 นาย กิติภูมิ เจียรนัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

39 65101001425 น.ส. กุลธิดา สีหาชารี ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

40 65101001467 น.ส. ภัทรนันท์ ผาก าเหนิด มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

41 65101001501 นาย ณพพล กล่ินระคนธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

42 65101001568 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ตรีวรรักษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

43 65101001581 น.ส. มุขริณ ศรีสว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

44 65101001651 น.ส. อริสรา ประทุมทาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

45 65101001727 น.ส. ณัฐณิชา เนรัญชร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

46 65101001910 น.ส. เปมิกา แสงมณี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

47 65101001951 น.ส. ณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

48 65101002087 น.ส. อลิศรา เศรษฐธัญกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

49 65101002142 นาย ศุภกร ไสยวุฒิ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

50 65101002157 น.ส. สิปาง วรรธนะวาณิชกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

51 65101002160 น.ส. ภัทรภร ประจิตร์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

52 65101002161 น.ส. พนิสร มีช่ืน สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000104 น.ส. สุญาณี เทพกันไชย สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

2 65101000156 น.ส. จิณณณัฏฐ์ น้าประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65101000215 น.ส. นันทรัตน์ บุญน า ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

4 65101000297 น.ส. พิมพ์พิศุทธ์ิ สังข์แก้ว ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

5 65101000336 น.ส. พิมพ์พิชชา หฤษฎ์วงศ์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 65101000357 น.ส. ณิชา จึงรุ่งเรืองถาวร เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

7 65101000435 น.ส. สัตยาณี สัตยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

8 65101000444 น.ส. นันท์นภัส ดวงทิพย์เทวา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

9 65101000468 น.ส. ปราชญา ชมช่ืน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

10 65101000472 น.ส. มุนินทร์ สันติจิตรุ่งเรือง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

11 65101000473 นาย ณัฐธพงษ์ ทรัพย์ทญานน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

12 65101000511 น.ส. อภิษฎา เอ้ืออารักษ์ สตรีศรีน่าน น่าน

13 65101000530 น.ส. นีรนารา พงษ์สวัสด์ิ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

14 65101000631 น.ส. ศริยาพร ข าประถม ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

15 65101000658 น.ส. วรรณพร ครองข้าวนาสาร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

16 65101000741 น.ส. สายหมอก สินแท้ พระหฤทัย เชียงใหม่

17 65101000763 น.ส. ปราณ เกตุมาลา ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ชลบุรี

18 65101000769 นาย เอกพัชร พิมพ์เสนา พะเยาพิทยาคม พะเยา

19 65101000846 น.ส. ฟ้าใส พีรวรสกุล วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 65101000848 น.ส. มนภัส เอ่ียมอุดมกาล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

21 65101000888 น.ส. พิมพ์ มงคลเจริญโชค เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

22 65101000948 น.ส. ดาริน พงศ์เจตน์พงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

23 65101000956 นาย กิตติภูมิ แซ่หลี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

24 65101000980 น.ส. ชญาภา ศิลาวัชนาไนย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

25 65101001051 น.ส. พิมพ์มาดา สุยะเทพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

26 65101001252 น.ส. โสมวิสา อชิรเวโรจน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

27 65101001391 น.ส. นภัส สิงห์สร้อย ระยองวิทยาคม ระยอง

28 65101001412 น.ส. ปัญญาพร ศิริบุรม บางบัวทอง นนทบุรี

29 65101001438 น.ส. ปุณณภา พุ่มชาวสวน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

30 65101001584 น.ส. นันท์นภัส กษิดิศกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

31 65101001585 น.ส. ศุภนุช ศรีฟ้า ชลประทานวิทยา นนทบุรี

32 65101001636 นาย เลิศวรรธน์ วิริยเสนกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

33 65101001664 น.ส. ลภัสรดา ปรัชญาทวีสุข ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

34 65101001728 น.ส. ชนัญชิดา บุญเต้ีย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

35 65101001729 น.ส. ณฐพร เอ้ืออาภรณ์ นานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร

36 65101001890 น.ส. กวิสรา บุญทวี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

37 65101001976 น.ส. พิมพ์มาดา มากมี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

38 65101002002 น.ส. สปันงา แสงศรี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

39 65101002015 น.ส. พัชยา อินวัฒนสุข สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

40 65101002023 น.ส. เจด้า แสวงผล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

41 65101002069 นาย ธนพร พิจารณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

42 65101002099 นาย ธั ลดล  สุขรักษา ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

43 65101002110 น.ส. รัตนาภรณ์ เลาหปราสาท วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

44 65101002112 นาย ธนาคม มงคลศุภอัศว์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

45 65101002124 น.ส. เอกนรี ภูกองชนะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

46 65101002151 น.ส. อิงฟ้า ชยะสุนทร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

47 65101002216 นาย โสฬส เก่งระดมกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

48 65101002295 น.ส. ศศิพิมพ์ ผ่องข า สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

49 65101002313 น.ส. ปาณิสรา ยอดย่ิงวิทยา ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000051 นาย สรัช ขุนทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

2 65101000187 น.ส. จิรัฏฐ์พา ท้วมรุ่งโรจน์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

3 65101000188 นาย ชญานนท์ ล้อเจริญ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

4 65101000260 น.ส. ปารณีย์ มณีนุ่ม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

5 65101000280 น.ส. ทิภาภรณ์ อ ่าแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65101000290 น.ส. นววรรณ ธีรนิติพันธ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

7 65101000302 น.ส. ณัชชา ไชยาค า นาหลวง กรุงเทพมหานคร

8 65101000413 นาย พิศิษฏ์ คงสีจันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

9 65101000464 นาย ปัณณวัฒน์ พงศาธีราพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

10 65101000598 น.ส. ชัญญานุช วิเทศพงษ์ ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร

11 65101000628 น.ส. กุลฑีรา ศีลาเจริญ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 65101000651 น.ส. พรชนก ชัยชนะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

13 65101000654 น.ส. พัฒน์นรี ธีระเสถียร เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

14 65101000717 นาย พิชญุตม์ แจ้งใจ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

15 65101000842 นาย จิรกิตต์ พงศ์พิศิษฎ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

16 65101000845 น.ส. โสภารัก ค าลือ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

17 65101000902 นาย ติณณภพ นาคสมพันธ์ุ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

18 65101000937 น.ส. พรรณลดา ทองประกาศิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

19 65101001042 นาย สรวิชญ์ สิริรัตติกาล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

20 65101001043 น.ส. สิริกัลยา ภู่แก้วเผือก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

21 65101001088 นาย วีระพัฒน์ ต้ังจิตสมคิด สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

22 65101001262 น.ส. ศริสา ว่องสันตติวานิช เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

23 65101001318 นาย ศุภเดช เอ่ียมอ่ิม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

24 65101001430 น.ส. สุชัญญา ราชิวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

25 65101001434 น.ส. ณัชชญาดา อัถประเสริฐกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

26 65101001461 นาย ชยานันต์ ชีวะไพบูลย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

27 65101001484 น.ส. ธนาภา วงเวียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

28 65101001577 นาย ธนวัฒน์ พรมโต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

29 65101001579 น.ส. อุษณกร ศศิอังกูร ธิดานุเคราะห์ สงขลา

30 65101001738 น.ส. ภัทรชดาภา เคียนทอง เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

31 65101001812 นาย วงศธร แซ่เจ็ง รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

32 65101001825 น.ส. บุญรักษา จันทร์ทองพูน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

33 65101001887 น.ส. กัลปังหา บุตรรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

34 65101001942 นาย ณัฐพล ศีติสาร ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

35 65101002039 น.ส. นภสร สุนทรชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

36 65101002055 น.ส. กันต์กนิษฐ์ คงประจักษ์ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

37 65101002113 น.ส. สิรินยา รุ่งเรือง วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์

38 65101002128 น.ส. พรไพลิน บุญทาบทอง มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

39 65101002175 น.ส. นนลนีย์ รัตนโมลีพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

40 65101002215 น.ส. ธนภรณ์ พลอยธนโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

41 65101002219 นาย จิรคณุตม์ ปล่ังกมล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

42 65101002324 น.ส. จิดาภา เพชรมุณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

43 65101002351 นาย พลัฏฐ์ ซ่ือสัตย์สกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

44 65101002407 น.ส. ฌานิดา ธรรมวงศ์ผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000042 นาย อรรถวุฒิ จันทะขิน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

2 65101000064 น.ส. กมนภรณ์ เลาหะจินดา วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

3 65101000133 น.ส. ณัฐธยาน์ งามกิจวรสิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

4 65101000238 น.ส. ภัสสรา วิชยกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย

5 65101000283 น.ส. ณัฐกานต์ เขจรวงษ์ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธ์ุ

6 65101000311 น.ส. ณิชา วงศ์วอนแสง ไตรพัฒน์ ปทุมธานี

7 65101000521 น.ส. อัญญา ปกมนตรี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 65101000531 น.ส. ญาณิดา ศุภสินสาธิต อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

9 65101000559 น.ส. ชนิดา เปล่ียนทัพ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

10 65101000588 น.ส. ดมิษา ช่วงรังษี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ

การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

11 65101000612 น.ส. แพรวา วัฒนเมธากุล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

12 65101000667 น.ส. อาทิตยา ศาลางาม ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

13 65101000723 นาย ปพน ตันติประภาส รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

14 65101000810 น.ส. ณัฐชญาพร อ่อนประชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

15 65101000854 น.ส. พิศุทธิกมล กงนรินทร์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

16 65101000870 น.ส. ปวริศา พิมพ์ทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

17 65101000942 น.ส. พนัชกร ช่างการ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

18 65101000998 น.ส. พิชชาภา วรกุลชัย รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

19 65101001111 น.ส. ณัฐชา ภัทรวโรดม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

20 65101001121 นาย พายุ สุขกล่ิน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

21 65101001136 นาย ธนภัทร วงศ์สุริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

22 65101001306 น.ส. ภิงสภัค โพธ์ิภู่ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

23 65101001308 นาย ลัดฟ้า โภควนิช รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

24 65101001312 นาย ธีธัช เนตรทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

25 65101001324 น.ส. ศรัณย์พร แสงดี นารีวิทยา ราชบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 9 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

26 65101001362 น.ส. ณัชชา นาคสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

27 65101001368 น.ส. ชลมาศ มังกรแก้ว ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

28 65101001416 น.ส. ฐานิตา สินเสน่ห์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

29 65101001421 น.ส. ชลธิชา พุฒิมณี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

30 65101001431 นาย ฐัท ภิญโญสรรพ กิจ  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

31 65101001531 น.ส. กรภัทร์ จันทร์คุ้มวงศ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

32 65101001557 นาย วรพล กุศลสนอง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

33 65101001566 น.ส. ปภาวรินท์ สุริยอัมพร สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

34 65101001601 น.ส. มนัสนันท์ จรัสด ารงค์วัฒน์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

35 65101001634 นาย ปัถย์ บุญทองใหม่ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

36 65101001653 น.ส. ลักษิกา สันสถิตย์ สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

37 65101001702 น.ส. เอมมีล่ี เพียร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

38 65101001716 นาย อธิบดี สุภากุล เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

39 65101001814 น.ส. ปทิตตา นิเวศน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

40 65101001826 นาย เจษฎากร ธรรมสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย

41 65101001867 น.ส. กวิตา ดิษสูงเนิน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

42 65101001913 นาย ชานล คล่ีสุนทร อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

43 65101001996 นาย ศิรธันย์ จันทร์เรือง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

44 65101002057 น.ส. สุนิตา สีสัน วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

45 65101002149 น.ส. วารุณี ราชชมภู สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

46 65101002159 น.ส. เมษิยาณี แสงวิจิตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000028 น.ส. ศรุดา ปานยัง ราชินี กรุงเทพมหานคร

2 65101000061 น.ส. จรีณา ด้วงสัมรวย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65101000092 น.ส. พรรักษา ศักดาเดช วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 65101000190 น.ส. เปมิกา ลัทธยาพร กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

5 65101000305 น.ส. วราลี ประธานราษฎร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

6 65101000408 นาย ปรวีร์ เรียนจันทร์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

7 65101000450 นาย ธนารักษ์ โอษฐ์ศิริยานนท์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 10 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65101000879 น.ส. ธัญภรณ์ บัวเกิด รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

9 65101001240 น.ส. อารียา ประดับศรี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65101001313 น.ส. ชโยชา ตูนา เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

11 65101001630 น.ส. วิลาวัณย์ แจ้งอ่ิม คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

12 65101001881 น.ส. กุลธิดา อินธิแสน เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

13 65101002046 น.ส. พิมพ์ทอง ช่วยเกิด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

14 65101002130 นาย วิมุต กุณโฮง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

15 65101002302 น.ส. ภัณฑิรา โรจนวนิช นานาชาติเอกมัย กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000068 น.ส. ภัทรพร อินทร์แก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 65101000095 น.ส. กาญจนา เสมรบุณย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

3 65101000447 น.ส. อริสา แสงแก้ว สตรีพัทลุง พัทลุง

4 65101000566 นาย ปาณัท นิติไกรนนท์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65101000700 น.ส. ปัณชญา ถนอมตน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65101001094 นาย ณกรณ์ มะลูลีม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 65101001127 น.ส. โชติกา อุฬุทีตะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

8 65101001311 น.ส. ชิสา เกิดศิริ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

9 65101001458 น.ส. ณัฐรดา นพรัตน์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000136 นาย ธนภูมิ ตุ้มนิลกาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 65101000253 นาย บุณยภู ศรีรังไพโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

3 65101000338 นาย อภิวัฒน์ สิทธิใหญ่ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

4 65101000410 น.ส. ธันยมัย ฟองเขียว ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

5 65101000448 นาย ชวินธร ลี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65101000617 น.ส. อัญจิดา มุ่งผลดี บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

7 65101000647 น.ส. พัทธนันท์ ฉวีนิล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

8 65101000693 นาย พีรภัทร เบญจวิไลลักษณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

9 65101000714 น.ส. ทักษพร รัตนคช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65101000759 น.ส. วรพรรณ สวัสด์ิทัส ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

11 65101000863 น.ส. ภัคฑีรา บุญฑีย์กุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

12 65101000947 นาย ศรัณญ์ สิทธิมงคล กศน.แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

13 65101000992 น.ส. ศุภพิชฐ์ เธียรกมลศุภโชติ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

14 65101001065 นาย ธนวัฒน์ ช่อเพ็ชร พัทลุง พัทลุง

15 65101001178 น.ส. พิริยาภรณ์ บุญช่วยชู ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

16 65101001181 น.ส. ภัสสร วัฒนนุกูล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

17 65101001191 น.ส. ฉัตราวีร์ แสงฉาย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

18 65101001251 น.ส. กัญญาวีร์ มีสุวรรณ อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

19 65101001255 น.ส. สุดาวดี คนศิลป์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 65101001310 นาย รัฐนันท์ เหลืองชัยพร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

21 65101001315 น.ส. พลอยนับพัน ขันทอง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65101001390 น.ส. พนิดา ชุนรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

23 65101001452 น.ส. เนติมา ไชยมุสิก สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

24 65101001469 น.ส. ฐิตาภา หุตะปานนท์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

25 65101001518 น.ส. ชลิตา เน่ืองกล่ิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

26 65101001521 น.ส. พันธิตรา มงคล บ้านหลวง น่าน

27 65101001749 น.ส. ภัณฑิรา ศิริคุรุรัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

28 65101001877 นาย เตชินท์ เลิศมชัยมงคล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

29 65101002008 น.ส. ณัชชา ช่ืนสุข มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

30 65101002079 น.ส. ณฤดี ต้ังจิตเมตต์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

31 65101002100 น.ส. อาทิตยา ลบลาย สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

32 65101002201 นาย ศุภกร เฉลิมสุขศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 65101002205 น.ส. ชัญญานาฏ วิริยางกูรภาพ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

34 65101002222 น.ส. กฤติยาวดี อินละพัด อัสสัมชัญระยอง ระยอง

35 65101002239 น.ส. วรินร าไพ ตรีเพ็ชรชูพร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

36 65101002247 น.ส. พุทธรักษา เชิงพนม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

37 65101002279 นาย รัชพล สุวรรณรัตน์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

38 65101002285 น.ส. ลลิดา จูงศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล



- 12 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 65101002312 น.ส. เดือนเต็มดวง กรรณสูต สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

40 65101002373 น.ส. สุชญา ไชยผล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

41 65101002377 น.ส. ณภควา จันทร์คง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

42 65101002386 น.ส. จีรนันท์ บุญไกรสิทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000096 น.ส. ธนัญธร ขนอนเวช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000199 น.ส. แพรธาร ไชยพล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 65101000269 นาย นราวิชญ์ เกิดดอนแฝก สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

4 65101000639 น.ส. นงนภัส เเต่งเติมพัน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000252 น.ส. พัชรมณฑ์ ศรีแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000268 น.ส. พัทธ์ธีรา เมฆสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000208 น.ส. พิมพ์มาดา อุไรรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000099 น.ส. พิชชานันท์ ประเสริฐศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000105 น.ส. ธัญวรัตม์ เพชรเกล้ียง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000128 น.ส. ธัญญานุช บุญอยู่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000013 น.ส. เขมิกา วิรุณพันธ์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

2 65101000193 นาย ปณิธาน บุญเรือง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

3 65101000773 น.ส. ขวัญจิรา จินดารัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 65101000859 น.ส. ศิริขวัญ โกสุม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 65101000886 น.ส. ธัญญรัตน์ ก าเนิดคุณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 65101001334 นาย ธนภัทร แช่มช้อย กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

7 65101001968 นาย นันทศัย ศิลปะ เชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์ ภูเก็ต

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000021 น.ส. ศศิกานต์ เช้ือดี อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี

2 65101000039 น.ส. ชุติวรรณ พลสมสาย ห้วยยอด ตรัง

3 65101000075 นาย ชวัลวิทย์ ช่ืนสมบัติ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

4 65101000120 นาย มินทดา บุญยศ ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

5 65101000185 น.ส. กนกดารินทร์ หนูคง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 65101000209 น.ส. มุฑิตา ปัญญาเหลือ สิรินธร สุรินทร์

7 65101000229 น.ส. สกลสุภา อัตถโกวิทย์วงศ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

8 65101000233 น.ส. ธัญพิชชา แก้วเพ็ง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

9 65101000317 น.ส. ชตวรรณ พรหมเรืองโชติ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

10 65101000337 น.ส. ลักษิก์กานต์ ด่านพิธพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

11 65101000425 น.ส. จิดาภา พยุงกิจ ชลประทานวิทยา นนทบุรี

12 65101000494 น.ส. ฉฏาธร ชาลีกร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

13 65101000747 น.ส. อภิษฎา พรหมวิเศษ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

14 65101000975 นาย แสงตะวัน แก้วงาม พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

15 65101001028 น.ส. บัณฑิตา คูประชามิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

16 65101001062 นาย ธนภัทร ชมชิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

17 65101001168 น.ส. ณัฐณิชา แสงทอง พัทลุง พัทลุง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะอักษรศาสตร์ 
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 65101001396 น.ส. บัณฑิตา ส าเร็จสุข สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

19 65101001575 น.ส. ณัฐชยา พรมมา เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

20 65101001794 น.ส. สุชัญญา นิลยา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

21 65101001957 น.ส. ญาณิศา จิวสืบพงษ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

22 65101002187 น.ส. กนกพร แซ่ฉ่ัว ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000680 น.ส. พรนภัส เเซ่ตัน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

2 65101000841 น.ส. ปัญฑิตา ปานสังข์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

3 65101001162 นาย สิปปภาส จินต์จันทรวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000122 น.ส. บุญรัศมี แสนสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

2 65101000365 น.ส. พัชราภา ทองชะฎา ปะทิววิทยา ชุมพร

3 65101000513 น.ส. ณิชชารีย์ จันทร์ทองอิน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 65101000729 น.ส. จณิชญ์ตา สุขราช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65101002370 น.ส. ศิรดา ชาน้อย รัตนบุรี สุรินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000015 น.ส. กันยารัตน์ แป๊ะวัฒนา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 65101000386 น.ส. จันทรา ละมัย ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

3 65101000406 น.ส. กมลฉัตร สุพรรณนอก พนมเบญจา กระบ่ี

4 65101000458 น.ส. ศศิวิมล รวมแสง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

5 65101000516 น.ส. รักษิณา เสือกล่ิน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

6 65101000682 น.ส. ศุภิสร วสุฉัตรแก้ว อู่ทอง สุพรรณบุรี

7 65101000806 นาย สุพพัต เนตรใหญ่ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

8 65101000811 น.ส. วรวลัญช์ ปริญานุภาพ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 65101000858 น.ส. ปิยะดา ดีจรูญ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

10 65101000894 น.ส. หฤทัย โกวิทาธร ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

11 65101001122 น.ส. ศุจิภา เตชะวีรภัทร อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

12 65101001152 น.ส. นพัสพร จันทร์รุจิวิกร สตรีนนทบุรี นนทบุรี

13 65101001157 น.ส. จุรีรัตน์ ใจชูพันธ์ มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

คณะวิทยาศาสตร์ 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

14 65101001289 น.ส. พิมญาดา ยูรประถม หอวัง กรุงเทพมหานคร

15 65101001386 น.ส. อรชพร จิตค ้าคูณ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

16 65101001408 น.ส. จินต์จุฑา สุนศุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65101001454 นาย ศุภสิน พัฒพันธ์ุ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

18 65101001481 น.ส. ณัฐธยาน์ สุขสดเขียว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

19 65101001516 นาย กฤต ประทีปสุวรรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

20 65101001594 น.ส. เบญญทิพย์ อาษานอก ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

21 65101001889 น.ส. นลินี สุขสวัสด์ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

22 65101002119 นาย วิธาน จงงดงาม หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000032 นาย เขมปัฐม์ เเจ่มเเจ้ง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 65101000619 น.ส. กัญญาณัฐ อ่อนสา นารีวิทยา ราชบุรี

3 65101000701 น.ส. พิมพ์ลภัส มะลิวัลย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 65101000793 นาย ธนาพล ปิยะณัตด์ิพูล อัสสัมชัญระยอง ระยอง

5 65101000860 น.ส. ชนิดา บุญด้วยลาน พัฒนานิคม ลพบุรี

6 65101001000 น.ส. มินตรา ฉ่ัวสมบูรณ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

7 65101001248 น.ส. ลลิตา แม้นมาลัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

8 65101001384 น.ส. นารีรัตน์ กิจเจริญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

9 65101001537 น.ส. ฉัตรสุดา ปัญญานุวัฒน์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

10 65101001574 น.ส. ชลิตา จันทรัตน์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

11 65101001803 น.ส. มลสวย ต้ังสมบัติรัศมี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

12 65101001882 น.ส. อรณิชา จันทร์เพ็ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 65101002135 น.ส. พิชชาพร พรรณรายน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000117 น.ส. นัฐจรี โคตรนาวัง นักบุญเปโตร นครปฐม

2 65101000237 น.ส. ปุณยนุช น่วมสวัสด์ิ นักบุญเปโตร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65101000655 น.ส. ณัฐวดี ผิวดี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

4 65101001004 น.ส. พรรณรมน เอกรัตนเวศน์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

5 65101001185 น.ส. สิริกร คล้ายทอง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

6 65101001608 น.ส. ปณิดา ด ารงวาจาสัตย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 65101001633 น.ส. ณัฎฐณิชา ชูนินทร์ บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

8 65101002070 น.ส. ณหทัย แป้นทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001798 นาย กษิดิศ สุขเสมอ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 65101001891 น.ส. กุนฑีรา แก้วหนู หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000023 น.ส. ปาณิศา มุ่งยุทธกลาง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 65101000153 นาย ธนันพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 65101000232 น.ส. พิมพ์ลภัส พลับวังกล ่า บ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สมุทรสาคร

4 65101000400 นาย ศุภชัย ศุภพิทักษ์ พนมเบญจา กระบ่ี

5 65101000498 นาย ชยันต์ ปัจจัยสมบูรณ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 65101000500 น.ส. ศิริณญาธร วัฒน์ผดุงเกียรติ ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 65101000607 น.ส. ณฤดี ชัยทวีรากุล ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65101000660 น.ส. อริสา สมบูรณ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

9 65101000669 น.ส. วรรธิดา บุญสกันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

10 65101000745 น.ส. กรกมล ขจร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

11 65101000751 น.ส. อัครมณี อัครวณิชเลิศ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

12 65101000754 น.ส. แทนตะวัน จิตซ่ือ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

13 65101000861 น.ส. โชติยา ออมสินทวีโชค สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

14 65101000887 น.ส. พิชญาภา วงศ์ทอง เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

15 65101000950 น.ส. กมลนัทธ์ จิรศิลปศาสตร์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

16 65101000953 นาย จิรพัฒน์ ลิขิตธีรทรัพย์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

17 65101001160 น.ส. ชาลิสา พูลทรัพย์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

18 65101001192 น.ส. สุธาวัลย์ มาพบบุญ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

19 65101001241 น.ส. เกวลิน บาลจบ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร

20 65101001265 นาย ธนภัทร ลังกาแกม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

21 65101001273 นาย พิสิษฐพัฒน์ พลอยช่าง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

22 65101001446 น.ส. พรชิตา ภิรมช่ืน สุไหงโกลก นราธิวาส

23 65101001450 นาย สิรดนัย เพียรพิทักษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

24 65101001465 นาย รัชชานนท์ วัฒนาฤดี ระยองวิทยาคม ระยอง

25 65101001470 นาย นนท์ภพ มะเอียง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 19 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

26 65101001474 น.ส. ชลิตา เรืองวงษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

27 65101001477 นาย ธนภัทร หลีล้วน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

28 65101001610 นาย ธรณินทร์ วรรณวิกรม์ ปัญจดี ชัยภูมิ

29 65101001713 น.ส. อัสลีณีย์ ตาเล๊ะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

30 65101001721 น.ส. นราพร แซ่หลี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

31 65101001786 น.ส. ภรนภัส โรจนาประดับ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

32 65101001801 น.ส. ธนพร วงษ์สวรรค์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

33 65101001804 น.ส. กนกวรรณ พุฒิวิริยโรจน์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

34 65101001827 นาย สิทธา ไตรรัตน์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

35 65101001981 น.ส. ธัญชนก ปราชญ์เรืองนิตย์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

36 65101002053 น.ส. พัทธ์ธีรา บารมี บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

37 65101002418 น.ส. ชนกานต์ โพธ์ิศรีนาค สตรีอ่างทอง อ่างทอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000082 น.ส. สุชาระดา สุตะคาน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

2 65101000292 น.ส. ธิดารัตน์ ประกอบพร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

3 65101000384 นาย สิทธิพร สันต์เสริมสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

4 65101000488 น.ส. กนกพิศ วิระศักด์ิ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

5 65101000507 นาย ยศภัทร มีแก้ว สวนศรีวิทยา ชุมพร

6 65101000527 น.ส. ภูสุดา มหาชานนท์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

7 65101000686 นาย ธีร์ธวัช ปุญญปุระ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์

8 65101000696 น.ส. นันทิยา ศรีพุ่ม เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

9 65101000698 น.ส. กัญญารัตน์ ธรรมรงค์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

10 65101000772 นาย กิตติภัค ยงไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

11 65101000775 นาย กนกพล แก้วน้อย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

12 65101000809 น.ส. ศุจินธรา ปาสานนท์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

13 65101000822 น.ส. ประภัสสร สองแก้ว ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

14 65101000877 น.ส. วราภรณ์ วงษ์สุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

15 65101000954 น.ส. ธันยพร แจ้งจิตร์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

16 65101001100 นาย จิรพนธ์ ค าเดช วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

17 65101001224 น.ส. พิจิตรา มหาชัย บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

18 65101001282 น.ส. อรรถวดี ธรรมครองอาตม์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 20 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

19 65101001830 น.ส. แพรวณภัทร ทองไทยสกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

20 65101001927 น.ส. รตวรรณ เตชวัฒนไพบูลย์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

21 65101001963 น.ส. ณัฐพร เล็กชูผล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

22 65101001994 นาย กฤษณกันท์ ป้ันประดับ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

23 65101002000 น.ส. ธนาภร ยุธธเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

24 65101002005 น.ส. ปุณณภา จันทรปรรณิก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

25 65101002006 น.ส. วาสนา เชียงทองค า กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

26 65101002083 นาย ศุภณัฐ ศิริวรศิลป์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

27 65101002301 นาย พงศ์ธร วัฒนชัยผดุงชีพ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000333 นาย ธนวินท์ อุดมผล บุญวัฒนา นครราชสีมา

2 65101000370 น.ส. ณัฐพร ชมกระแสสินธ์ุ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

3 65101000623 น.ส. อรัชพร ซ้ิมสมบูรณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 65101000636 น.ส. ธัญญาพร ปัญญา พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

5 65101000689 นาย วรดร สิงห์แแก้ว มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

6 65101000801 น.ส. นลินดา เครือวัลย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

7 65101000851 น.ส. ชนากานต์ นรกิจ ดาราสมุทร ชลบุรี

8 65101001089 น.ส. กชพร สีตะบุตร บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

9 65101001099 นาย ภีศเดช สุวรรณ พัฒนเวชศึกษา ระยอง

10 65101001104 นาย ยงวุฒิ อดิตโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี

11 65101001145 น.ส. เนตรชนก ทิพย์ละมัย ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

12 65101001238 น.ส. จิราวรรณ โภคา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

13 65101001278 น.ส. ศิวนันท์ ภู่ระหงษ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

14 65101001331 นาย ภูตะวัน ถิรมงคล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

15 65101001353 น.ส. ระพีพรรณ มากกล่ิน มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

16 65101001771 นาย กิตติพัฒน์ สังปัสสา ศรีสองรักษ์วิทยา เลย

17 65101001789 น.ส. วยากร รสหอม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

18 65101001888 นาย ณัฐพล สวยดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

19 65101001896 น.ส. รุ่งอัปสร พวงทองทับ ราชินีบูรณะ นครปฐม

20 65101002038 น.ส. อัญญกร จ้ีเพชร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

21 65101002102 น.ส. สุรารักษ์ จันทร์อ่อน หอวัง กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 21 -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000083 นาย ศุภวิชญ์ มาศโอสถ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบ่ี

2 65101000212 นาย วชิรวิชญ์ สุวรรณศรี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

3 65101000449 นาย ฐณรัช ทองทิพย์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

4 65101000492 นาย อัครชัย ปรัชญาธนกุล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

5 65101001171 นาย อุดมศักด์ิ ตันติธัญญพงษ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

6 65101001225 นาย สิทธิพร บุญมา คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

7 65101001304 นาย สมาธิ จันทร์ทรา บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

8 65101001399 นาย กิตติธัช เล่าทรัพย์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

9 65101001447 นาย ธนภัทร พรมชัย ปัญจดี ชัยภูมิ

10 65101001491 นาย ณัฐวุฒิ บัวอุบล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

11 65101001613 นาย ณัฐกรณ์ ศรศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

12 65101001823 นาย ณภัทร พลายงาม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

13 65101001894 น.ส. ชลธิชา แก่นจันทร์ ท่ามะขามวิทยา ราชบุรี

14 65101001912 นาย ณพัฒน์ แทนเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

15 65101002235 น.ส. ญาตารี วาจะนะวินิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000203 น.ส. วรัญญ์รัช วรายุสวัชรกิจ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 65101000431 น.ส. นันท์นภัส เลียะเครือ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 65101000961 น.ส. วารีรัตน์ ค าอยู่ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

4 65101001285 น.ส. วราชินี แซ่หวง เถินวิทยา ล าปาง

5 65101001407 น.ส. อโรชา สมศรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

6 65101001475 น.ส. สุกฤตา เอ่ียมบุญ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

7 65101002042 นาย พรนับพัน ฉันทะกิจ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 65101002208 น.ส. อรญา มังษา นครศรีล าดวนวิทยา ศรีสะเกษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000012 นาย เมธัส วิริยะกิจเกษตร ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

2 65101000118 นาย ธัญพิสิษฐ์ อติภาสวร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 65101000204 น.ส. นันทิกานต์ สกุลเนตร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65101000359 น.ส. ศศิวิมล พรมมินทร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

5 65101000514 นาย รัชชานนท์ ย้อนใจทัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

6 65101000549 นาย ภัทรพล ณ นคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

7 65101000553 น.ส. ณิชากานต์ ถิรวรธรรม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65101000579 น.ส. จิราพัชร์ บุญเวียง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

9 65101000584 นาย ธราเทพ สระทองยอด มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

10 65101000591 นาย มงคล กระถินทอง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

11 65101000600 นาย ปัณณวิชญ์ สดแสงจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

12 65101000601 น.ส. ณภัทรชนม์ ศรีมงคล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

13 65101000643 น.ส. ภัทราภรณ์ แกล้วทนงค์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

14 65101000712 น.ส. วีรยา บุญแต่ง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

15 65101000728 นาย ศุภากร ข้าวหอมดี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

16 65101000750 นาย ธีระชัย มีแก้ว เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

17 65101000758 น.ส. วาริษา จันอาจ จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

18 65101000812 น.ส. อรอมล สุวรรณรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา ภูเก็ต

19 65101000895 นาย นราวิชญ์ เกิดกันฑ์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 65101000896 น.ส. พัทธ์ธีรา เลิศธาดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

21 65101000899 นาย กิตติคุณ ภูค า เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

22 65101000949 นาย ธนวิชญ์ จึงกิจธนวัฒน์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

23 65101000951 น.ส. พรนิภา ฝัดค้า สกลวิทยา นครปฐม

24 65101000964 นาย นนทการ พิมสาร สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

25 65101000967 นาย นภาดล เเช่มม่ันคง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

26 65101001006 น.ส. มาติกา ไกรศักด์ิศรี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

27 65101001032 นาย ปัณณทัต อัถประเสริฐกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

28 65101001036 นาย ธีรภัทร แสงเดช เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

29 65101001041 นาย เมฆาวัฒน์ รัตนกิจวรพงศ์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

30 65101001044 น.ส. แพรวจิรา รุจิเมธี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

31 65101001057 นาย วรพล สุฐาปัญณกุล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

32 65101001066 นาย ณัฐดนัย แก้วแดง สาครพิทยาคม ชัยนาท

33 65101001068 นาย ฐนพล โพธ์ิเพชร สาครพิทยาคม ชัยนาท

34 65101001156 นาย ณัฐดนัย วิสาระพันธ์ หัวตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ

35 65101001210 น.ส. รุ่งทิพย์ อัศวะธิดากร สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

36 65101001243 นาย ไพรสันต์ ซ่อมแก้ว สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

37 65101001245 นาย อมรรัตน์ ดีลุนชัย สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

38 65101001275 นาย สิรวิชญ์ แสงง้ิว บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

39 65101001284 นาย พันธ์ุเลิศ รักษาพันธ์ุ สันก าแพง เชียงใหม่

40 65101001288 นาย ภูมิสิษฐ์ วงศารุ่งเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

41 65101001360 นาย ชัยยง ลาภสาธิต มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

42 65101001379 น.ส. สุทธิดา วงศ์ค าจันทร์ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

43 65101001389 นาย ธีระธรรม ศรีบุบผา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

44 65101001422 นาย อัจฉริยะ พรมโสภา มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

45 65101001512 น.ส. ณิชาภัทร รุ่งแสง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

46 65101001582 นาย สุวิทย์ บัวภิบาล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

47 65101001587 นาย ฐิตินันท์ อาจหาญ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

48 65101001672 นาย พฤฒินันท์ พุ่มพันธ์ุ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

49 65101001687 นาย รัศม์ิพล เจริญพล ปัญจดี ชัยภูมิ

50 65101001748 นาย ธนวัฒน์ สุทธวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

51 65101001781 นาย กัมปนาท ชัยมูลฐาน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

52 65101001782 น.ส. เฌอฟ้า พงษ์กิตติพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

53 65101001797 นาย พีระวัชญ์ อุทัยนนท์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

54 65101001799 นาย พลพีร์ สืบเจริญเพชร สตึก บุรีรัมย์

55 65101001800 นาย สัญญากร ธนภัทรอนันต์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

56 65101001818 นาย กิตติภาส พันธ์ุมุง สตึก บุรีรัมย์

57 65101001928 นาย ศิรภัฑฐ์ พัทฐ์ฐิศิตา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

58 65101001931 นาย ศิวสรรค์ พิสิฐพัฒิกุล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

59 65101001971 นาย ดรัณภพ พวงเงินสกุล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

60 65101002067 น.ส. สุทธิกานต์ แก้วจันทร์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

61 65101002189 นาย ภูธนะ พวงนิลน้อย เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

62 65101002232 น.ส. บุญฑิชา ทองแก้ว สกลวิทยา นครปฐม

63 65101002262 นาย ณัฐดนัย มณีอินทร์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

64 65101002271 นาย สุวิจักษณ์ ปาปะสา มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

65 65101002329 น.ส. วรินทร์พร พณิชย์วรโชติ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

66 65101002335 น.ส. โชติรัตน์ ภิญญโชติ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

67 65101002353 นาย ชิษณุชัช อาชวชาลี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

68 65101002364 น.ส. ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

69 65101002425 นาย นรากร ชุ่มเสนา มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000017 น.ส. อรถญา จ านงชอบ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

2 65101000222 นาย ณัฐชนน วิริยะทรัพย์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 65101000235 น.ส. ศิริลักษณ์ ถินมานัต อู่ทอง สุพรรณบุรี

4 65101000239 น.ส. แพรทอง สิทธิเวช จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

5 65101000347 น.ส. นิภาภรณ์ พรหมจรรย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 65101000427 น.ส. พิชญพร วันเพ็ญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

7 65101000497 นาย กษิดิศ ผูกจีน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

8 65101000597 น.ส. ณัฐสุภา ปาระจูม พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

9 65101000807 นาย ธัญเทพ สุขใส อู่ทอง สุพรรณบุรี

10 65101000864 น.ส. เกษณี บุญเศษ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์

11 65101000913 นาย พีรณัฐ จันโม ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

12 65101000931 น.ส. จันทกานต์ สาระวัน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

13 65101000952 น.ส. ปัณณพร พ่ึงพร รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

14 65101000984 น.ส. ทิพวรรณ แป้นพุ่ม ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

15 65101001018 นาย ณัฐวุฒิ เซ่ียงหวอง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

16 65101001029 น.ส. ชิดชนก พิพัฒนตระกูล ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

17 65101001031 นาย ตฤณ จ๋ิวรักษา ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

18 65101001037 น.ส. พัชรภรณ์ พงศาปาน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

19 65101001120 น.ส. ธันยพร สุวรรณประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

20 65101001124 น.ส. อฐิติยา เกิดมี ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

21 65101001129 น.ส. ทิพย์ตะวัน ณ น่าน มารีวิทยา ปราจีนบุรี

22 65101001137 นาย ตะวัน เดชา สองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี

23 65101001229 น.ส. สุภัสสรา ตองแก้ว สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

24 65101001314 น.ส. ศศิธร แหยมประกอบทรัพย์ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

25 65101001327 น.ส. มลลัดดา มะลิแย้ม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

26 65101001350 นาย เศรฐกานต์ ใจฟู สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

27 65101001373 น.ส. ณัฐณิชา บุตรศรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

28 65101001629 น.ส. อธิดา เกล้ียงแก้ว โคกส าโรงวิทยา ลพบุรี

29 65101001755 น.ส. สุชญา เอกวัฒนกุล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

30 65101001835 น.ส. ปิยะดา ยางก้อน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

31 65101001900 น.ส. ธัญรักษณ์ ฤทธิสิงห์ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี

32 65101001909 น.ส. เสารวณี ปราบวงศา เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

33 65101001998 น.ส. ปิยะธิดา สีมาน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

34 65101002107 น.ส. วรรณลดา หงษ์รัตนศักดา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

35 65101002116 น.ส. ศศิธร ม่วงสีใส ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

36 65101002195 น.ส. นิภาพร จงรักษ์ โพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี

37 65101002409 น.ส. พัชราภา บ าเพ็ญ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000664 น.ส. สิริธร ทองบุญส่ง ศรีราชา ชลบุรี

2 65101000986 น.ส. สุกฤตา สุขขะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

3 65101001220 นาย อัครพัฒน์ วงศ์นิมิตร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

4 65101001280 นาย ทัตพิชา มีวงค์ ศรีราชา ชลบุรี

5 65101001341 น.ส. กุลิสรา อุทยาภมรวัฒน์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

6 65101001611 นาย ติณณภพ นารูลา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 65101001938 น.ส. ปิยนุช ทาปลัด ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000668 น.ส. พรนภา กล่ินหอม บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

2 65101001992 น.ส. เนตรนภา ห้วยหงษ์ทอง หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

3 65101002357 น.ส. อิชยา บุญนาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000043 น.ส. วนัสนันท์ ศรีค าน้อย อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

2 65101000173 น.ส. เนตรชนก ผลเเรก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

3 65101000224 น.ส. สุวภัทร แก้วกระจ่าง บ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สมุทรสาคร

4 65101000626 น.ส. กนกพร กันตะวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

5 65101001016 นาย ปองณภูม ปริศนานันทกุล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

6 65101001049 นาย ณัฐภัทร จันทร บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

7 65101001085 น.ส. จิรัชญา อาฒยะพันธ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

8 65101001419 น.ส. สลิลทิพย์ สังข์แก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 65101001604 น.ส. กรุณา สดช่ืน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 65101001699 นาย ปัญญา เสรีศุภโภคานนท์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 26 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 65101001745 นาย พัทธนันท์ สิโรมา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

12 65101001855 น.ส. กวิสรา พัฒนมงคลเชฐ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

13 65101002269 นาย สมิทธ์ คนึงเหตุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000876 น.ส. วรรณพร เสนะจ านงค์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000582 นาย ชวิญวัธน์ ติรประเสริฐสิน ปัญจดี ชัยภูมิ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000243 น.ส. อทิตยา สายทอง นักบุญเปโตร นครปฐม

2 65101000874 นาย รามิล รัตนจันทร์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

3 65101002153 นาย จักรพันธ์ ทองธรรมสิริ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000249 นาย ชานนท์ หนูตะพง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

2 65101000351 นาย พศวีร์ ภูแสน สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 65101002154 นาย กิตติพันธ์ุ สืบสารคาม ปากช่อง นครราชสีมา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000088 น.ส. ณัฏฐณิชา ขอบุญส่งเสริม เซนต์เมร่ี อุดรธานี

2 65101000241 น.ส. บุญยวีร์ ดีเอ่ียม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 65101000415 น.ส. บัณฑิตา ภิรมย์ภักดี เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์

4 65101000575 นาย ภาคิน เหลืองศุภชัยกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5 65101001770 นาย พีรพัสร์ อุดมกิจชัยวัฒน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

6 65101002325 นาย พงศ์วิชญ์ สมตา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001055 นาย จิรสิน อ้ึงสุวรรณ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000022 นาย ชานันท์ ธนกุลนานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 65101000090 น.ส. อทิตยา เกตุแก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 65101000109 น.ส. ชัญญา วิเศษประภา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 65101000134 น.ส. พิชญ์สินี ร่มประเสริฐ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

5 65101000144 น.ส. ยุพรัตน์ เพ็ญกุลกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

6 65101000196 น.ส. ชาลินี แผงตัน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

7 65101000197 น.ส. อคิราภ์ พุ่มสงวน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 65101000205 น.ส. ภัทราภรณ์ อ่อนค า สบปราบพิทยาคม ล าปาง

9 65101000207 น.ส. อัญชิสา สุขอุดม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

10 65101000230 น.ส. ณิชา จันทร์ศิริ สบปราบพิทยาคม ล าปาง

11 65101000256 น.ส. ณัฐพร ล้อมสินทรัพย์ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

12 65101000276 นาย สิทธิพงษ์ เลาประเสริฐ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

13 65101000285 น.ส. บุษกร  ทองเพ็ชร เลยพิทยาคม เลย

14 65101000289 น.ส. รามาวดี ปักกาสาตัง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

15 65101000309 นาย ตระกาล ประสารสอย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ

16 65101000315 นาย ธนพล อยู่พลี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

17 65101000318 นาย กมลวิช เตโชภาส มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

18 65101000441 น.ส. ฐิตารีย์ โพธ์ิเกษม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

19 65101000445 น.ส. ชนิภรณ์ แซ่ต้ัง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

20 65101000512 น.ส. ณัชชารีย์ แสนบุญศิริ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

21 65101000515 น.ส. ณัฐชาต์ ใจอุ้มผาง วัดป่าประดู่ ระยอง

22 65101000517 นาย ณัฐวุฒิ อนุสรณ์สมบัติ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

23 65101000537 น.ส. มนทชา ถาวรนุวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 65101000627 นาย ณัฐพนธ์ ไชยปาละ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

25 65101000641 น.ส. มณีรัตน์ จารุตัน ราษฎร์นิยม นนทบุรี

26 65101000675 นาย คุณากร ทับทิมทอง เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

27 65101000708 นาย ณัฏฐกร ศรีกล ่าพ่ึง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

28 65101000738 นาย ธนบดี แตงสวน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 28 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65101000746 น.ส. พัณฑ์ฑิรา เก่งการช่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

30 65101000761 น.ส. กมลมณี ช่วยศรีนวล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

31 65101000784 นาย พิชชากร เขจรเนตร บัวขาว กาฬสินธ์ุ

32 65101000802 น.ส. เปรมกมล วงศ์กระจ่าง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

33 65101000818 น.ส. วรัญญา กุลวงศ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

34 65101000819 น.ส. สุวศิริ วงศ์บุญมาก วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

35 65101000847 นาย ชลกร กีรติศักด์ิกุล หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

36 65101000869 น.ส. ฮัสยะห์ บราเฮง เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

37 65101000907 นาย สวิตต์ ธิรินทอง วัดป่าประดู่ ระยอง

38 65101000987 นาย สุริยา หอมหวล ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

39 65101001014 น.ส. พิชญาภา วิชัยค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

40 65101001039 น.ส. ธนิสร สุนทรกิจประไพ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

41 65101001060 น.ส. นันทวรรณ เก้ือสม ละแมวิทยา ชุมพร

42 65101001072 น.ส. สุชาวดี รักไทย ระยองวิทยาคม ระยอง

43 65101001074 น.ส. พัชญ์สินี ศุภมีวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

44 65101001096 น.ส. ไอรดา พรทุม เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

45 65101001297 น.ส. ศิรินญาภรณ์ ทาลา เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

46 65101001321 นาย นฤปนาท เจริญผล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

47 65101001406 น.ส. กนกวรรณ ภพักตร์จันทร์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

48 65101001536 น.ส. พัชรีภรณ์ นิพันรัมย์ วัดป่าประดู่ ระยอง

49 65101001567 น.ส. เขมิกา บุญประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

50 65101001580 น.ส. วรรณณารัตน์ อยู่ประพัฒน์ นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

51 65101001605 น.ส. ธนภรณ์ กิจเจา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

52 65101001606 น.ส. พายุดา วรนาม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

53 65101001609 น.ส. มานิดา ฤทธ์ิเอนก ร.ร.เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี

54 65101001619 น.ส. ปิยธิดา ทองเกล้ียง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

55 65101001692 น.ส. อรณัญช์ วรเวชธนกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

56 65101001703 นาย ธนกฤต เนตรชาลีรัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

57 65101001736 น.ส. วาริธร แหลมม่วง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

58 65101001810 น.ส. จิรัชยาพร ศิริมงคลชัยกูล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

59 65101001820 นาย ฐิติวัฒต์ ชาวใต้ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

60 65101002030 นาย จิตเมธ เพียรภักดี ระยองวิทยาคม ระยอง

61 65101002192 นาย นภัธ กุสุโมทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล



- 29 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

62 65101002199 นาย พชร หน่อเน้ือ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

63 65101002233 นาย ณัฏฐชนม์ ชัยมะณี สิงห์สมุทร ชลบุรี

64 65101002260 น.ส. จิรัฐติกาล ศิริธนานุกูล อุดมดรุณี สุโขทัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001035 นาย พงศกร ป่ินเกษ ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา

2 65101001103 น.ส. นันทนา ทัศเกิด สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65101001183 นาย วัชรวิชญ์ บุญชิต เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 65101001366 น.ส. กานต์ธิดา วรรณมณี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 65101001372 น.ส. พัชรี ทองชิต บางบัวทอง นนทบุรี

6 65101001564 น.ส. ณัชชา พรายระหาร พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม

7 65101001986 น.ส. ประติภา เพ็ชรเวช ศรียาภัย ชุมพร

8 65101002211 นาย ศุภกร พฤกษาย่ังยืน เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000084 นาย พิทยทิต หินอ่อน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000142 น.ส. ณิวรินทร์ ทรงศักด์ิศุภโชค สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

3 65101000198 น.ส. อรณิชา แซ่ล้ิม ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร

4 65101000211 นาย พันเพชร พันธ์ทอง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ

5 65101000220 น.ส. ปภาวรินท์ เย็นเป็นสุข เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

6 65101000313 นาย ชญานันทน์ เเสงอรุณ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

7 65101000343 น.ส. วิศรุตา บุตรบุรี ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

8 65101000371 น.ส. กฤตยา พะวารัมย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

9 65101000411 น.ส. พัทธนันท์ ชินะอมรรัตน์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

10 65101000469 น.ส. กานดา ใบทอง สิรินธร สุรินทร์

11 65101000616 น.ส. กมลวรรณ หิรัญสอาด วัดป่าประดู่ ระยอง

12 65101000638 นาย ณัฎฐกร อภิวัฒนวรรณ มารีวิทยา ปราจีนบุรี

13 65101000648 น.ส. ศิริพร ภิลัยวัลย์ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

14 65101000737 น.ส. สโรชา ศาสตรานนท์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

15 65101000781 น.ส. ฐิติพร เจนศิริวาณิชย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 65101000898 นาย กรภัทร์ รัตนสร้อย สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

17 65101000921 น.ส. ณัฐกมล งามข า มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 30 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 65101000991 นาย ธิติภูมิ เพชรงาม นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

19 65101001011 น.ส. พัชรีภรณ์ เกลียวทอง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

20 65101001186 น.ส. สิริกัลยา เนติประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

21 65101001648 น.ส. ธนัญญา ไชยวิเชียร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

22 65101001696 น.ส. ศุภภร เจียมใจ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

23 65101001808 น.ส. ธมลนัท บุษปฤกษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

24 65101002025 นาย อภิสิทธ์ิ ผาดี ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000025 น.ส. ต้นข้าว เนตรประสิทธ์ิ ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 65101000034 นาย รัชชานนท์ หงษ์สุวรรณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 65101000044 นาย วริทธ์ิ พุ่มอ าภา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65101000045 นาย ณัฏฐชัย ห้วยหงษ์ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 65101000052 นาย ธีธัช วัฒนชาลี สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

6 65101000053 นาย พิพัฒน์พล เจริญวุฒิลาภ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

7 65101000089 นาย ธรรมรงค์ ปานทอง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

8 65101000102 นาย ณัฐพงศ์ เพ็งพันธ์ุ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

9 65101000163 นาย วีรภัทร จันทะสมบัติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 65101000275 นาย เดชาวัต แก้วถา สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

11 65101000304 นาย กฤต แสงน่ิม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

12 65101000306 นาย นราวิชญ์ ชัยสิริวงศ์สว่าง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

13 65101000321 นาย พงศ์ศิริ สุภาพาส พัทลุง พัทลุง

14 65101000345 นาย วรินทร์ ผ่องใส กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

15 65101000349 นาย บัณฑิต กุลทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

16 65101000353 นาย ศุภกฤต เจียมจ าเริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65101000358 นาย อานนท์ ไทยเหียม ดาราสมุทร ชลบุรี

18 65101000372 นาย รัฐนันท์ นาสา รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

19 65101000382 น.ส. ธิดาวรรณ วงษ์ยะลา อู่ทอง สุพรรณบุรี

20 65101000404 นาย วิชญ์พล วิทยโกมล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

21 65101000409 นาย ธนวัฒน์ คุ้มรอบ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 31 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

22 65101000412 นาย พฤฒิพล จิตวิริยนนท์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 65101000440 นาย สุทธิภัทร ฤทธิบันลือ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 65101000443 นาย ธนัท จักษ์เมธา วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

25 65101000455 นาย เอกนรินทร์ โนนบุดศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

26 65101000505 น.ส. เพรียงขวัญ ฉัตรชฎานุกูล มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร

กรุงเทพมหานคร

27 65101000508 นาย พุฒิพัฒน์ จิรพงษ์เกษมสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

28 65101000605 น.ส. วรรณิษา รัตนากร มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

29 65101000621 น.ส. รุจิรดา ไชยทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี

30 65101000637 น.ส. อิศวรา คงศรีเจริญ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

31 65101000671 นาย พลกฤต เอ่ียมพญา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

32 65101000672 น.ส. ไพลิน เจริญสุข วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

33 65101000691 นาย ชนะวิชญ์ จินดาธนะสิทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

34 65101000694 นาย พงศ์พล อินมณเทียร พัทลุง พัทลุง

35 65101000731 น.ส. ชยาภรณ์ แก้วดวง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

36 65101000743 น.ส. พิมพ์ชนก เย็นลับ ราษฎร์นิยม นนทบุรี

37 65101000788 นาย ประดิภาส อุตทาสา สรรพวิทยาคม ตาก

38 65101000815 น.ส. ปริยากร ดีค า ราชินีบูรณะ นครปฐม

39 65101000830 น.ส. พินธุกานต์ สิงห์โต สามพรานวิทยา นครปฐม

40 65101000938 นาย นครินทร์ อ่อนสนิท เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

41 65101001237 นาย วีรภัทร ประพันธะศิริ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

42 65101001298 นาย ณฐพัชร์ เอิกเกริก สุรวิทยาคาร สุรินทร์

43 65101001358 นาย พงศธร กล่ินมะลิ สามพรานวิทยา นครปฐม

44 65101001897 น.ส. ธัญวรัตน์ คุ้มทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

45 65101001969 น.ส. ชนพัตกมน สมตระกูล เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

46 65101002073 น.ส. ณัฐธนิสชา อัมพรชัยรัชต์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001233 น.ส. บุญรักษา ซัวร์ฟลู เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

2 65101001369 น.ส. ขวัญวิชญ์พา สอนเเสน ราษฎร์นิยม นนทบุรี

3 65101001540 นาย วีรชน ครุฑรังสิต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65101001644 น.ส. ปสุตา โพธ์ิพานิช มัธยมตากสินระยอง ระยอง

5 65101002115 น.ส. วริยา ศรีวิลัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 32 -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000150 น.ส. บัวชมภู โทธรรม พล ขอนแก่น

2 65101000164 น.ส. ป่ินอักษร ทาดี สบปราบพิทยาคม ล าปาง

3 65101000170 น.ส. มุทิตา ประกาศเภสัช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

4 65101000228 นาย นทีพร เหลืองไพรินทร์ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

5 65101000324 นาย แรกภพ ชาญชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 65101000339 น.ส. ศศิธร โรจุยะ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

7 65101000457 น.ส. รภิชดา โกสินทรานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

8 65101000461 นาย ผืนป่า จ าปาศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

9 65101000602 น.ส. มนัสชนก ศรีหล้า ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

10 65101000726 น.ส. ขวัญเรือน แสนรักสงบ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

11 65101001020 นาย วิชชากร บุญประคม ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

12 65101001075 น.ส. สุธารัตน์ พัดงาม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

13 65101001079 น.ส. ต่วนนาดา ปาแซ ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

14 65101001092 น.ส. รุจิรา อินทจักร์ สันก าแพง เชียงใหม่

15 65101001095 นาย ภูริ ภัทร  กาจหาญ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

16 65101001190 น.ส. จิรัชนา หุมอาจ ศรีสองรักษ์วิทยา เลย

17 65101001195 น.ส. ณพนันท์ สุขสมัย วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

18 65101001263 น.ส. บุษกร รงค์สวัสด์ิ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

19 65101001741 นาย ธนพล ป้ันชูศรี นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

20 65101001757 น.ส. ศตพร สุขมี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

21 65101001925 น.ส. นภัทรสร กาบส าโรง ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

22 65101001926 น.ส. นิชาภา วราศรัย ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

23 65101002230 นาย ธีรินทร์ วาดโคกสูง ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000195 น.ส. ปวริศา เสรีพรพงศ์ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

2 65101000340 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองแป้น ปากพนัง นครศรีธรรมราช

3 65101000624 น.ส. ลลิตา ศุภมงคล มารีวิทย์ ชลบุรี

4 65101000872 นาย ธเนศ ไชยธงรัตน์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

5 65101000970 น.ส. วิลาสินี ปัญญาใส โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

6 65101000982 นาย ปวริศร์ เป่ียมปรีชา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

7 65101001058 น.ส. สุพิชฌาย์ ตาจุมปา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65101001694 นาย วราธิษณ์ สิมศิริวัฒน์ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

9 65101002283 น.ส. อิสริยาภรณ์ บ ารุงวงศ์ ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000165 น.ส. ปานหทัย ทองจรัส อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

2 65101000176 น.ส. ณัฐกมล อนันนิล เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์

3 65101000189 นาย ชนาภัทร ล้อทนงศักด์ิ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

4 65101000284 นาย กรวีร์ พะโยมศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

5 65101000294 น.ส. สุรันยา แต่งทรัพย์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

6 65101000484 นาย อธินันท์ เสริมสุข กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 65101000613 น.ส. ศิรินทรา ญานผาด อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

8 65101000713 น.ส. ศิวมน วงศ์ผาสุกโชติ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

9 65101000755 นาย กนกพล อาคะพงษ์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10 65101000915 น.ส. กานต์พิชชา การภักดี เทศบาล4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี

11 65101001437 นาย กฤษฏ์ิ นาคใหญ่ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

12 65101001640 นาย เตชินท์ วิจิตร์ปัญญารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

13 65101002014 น.ส. พิไลพร ดารา คลองใหญ่วิทยาคม ตราด

14 65101002020 น.ส. ขวัญใจ ฉ ่าทอง คลองใหญ่วิทยาคม ตราด

15 65101002043 น.ส. มณธวรรณ อาภัย จ่านกร้อง พิษณุโลก

16 65101002383 นาย คุณากร กัณหอัครพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000221 น.ส. ศศิพิมพ์ ชะตารัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

2 65101000768 นาย พุฒิกร เพ่ิมชีลอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65101000965 น.ส. ปณิชา หน่อแก้ว รังษีวิทยา เชียงใหม่

4 65101001161 น.ส. ปวิตรา โททอง ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

5 65101001352 นาย กฤษดา ช้างเทศ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

6 65101001492 น.ส. ณัฐณิชา เอ่ียมตระกูล คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

7 65101001671 น.ส. โสภิตา ลาดโพธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

8 65101001946 น.ส. วรนิษฐา ย่ิงประยูร มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000267 นาย ธนบดี อาชาทรง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 65101000288 น.ส. อติกานต์ ปานสาคร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 65101000543 น.ส. ศุภิสรา รัศมี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 65101000760 น.ส. มนัสพร วังวน นารีวุฒิ ราชบุรี

5 65101000839 น.ส. ธัญญาภรณ์ หอมสุวรรณ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

6 65101001090 น.ส. ชนม์นิภา ศรีอนันต์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 65101001203 นาย ชัยวัฒน์ เสือกล่ิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

8 65101001254 นาย ธนกร ถิรนันทนากร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 65101001444 น.ส. ศศิกานต์ สงพรมทิพย์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001333 น.ส. กิตติธรา ศรีรมย์ร่ืน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

2 65101001413 น.ส. บุญฐิสา คงศักด์ิตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

3 65101001742 นาย พงศ์ธร ล้ิมธุวทรัพย์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000291 น.ส. พัชรพร ขันต๊ะ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65101000567 นาย ยศสรัล พูนวศินมงคล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65101000632 น.ส. ศิศิพัชร์ สว่างศรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 65101000885 นาย อภิสิทธ์ิ เชษฐ์ชาติพรชัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 65101001249 น.ส. พรพรรณ ผุยหนองโพธ์ิ นารีวุฒิ ราชบุรี

6 65101001504 น.ส. ศุภมาศ งามวิลัย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

7 65101002236 น.ส. ปนัสยา อาจวิชัย บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

8 65101002267 นาย ไจรายุ บุญบางยาง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000323 น.ส. พิชญธิดา ยุบลบัณฑิตกุล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 65101000350 น.ส. สมจินตนา วรรณวิวรณ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 65101000487 น.ส. ชาลิสา พินิจ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65101000803 นาย ฐาปนะ เชาวนาศัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 65101000878 น.ส. สุภัชชา จ าปาเงิน สงวนหญิง สุพรรณบุรี

6 65101000971 น.ส. เจนจิรา แสงสุริยวงษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 65101002101 นาย ธัชพล ช้ินป่ินเกลียว ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000139 นาย ธนธรณ์ สิทธิธัตถการ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 65101000250 นาย ฐิติ กร  จันทร์ อ่อน ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

3 65101000257 นาย วัฒนฉัตร พานิชนอก วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 65101000328 น.ส. อรวรางค์ ชูสินสมบูรณ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

5 65101000434 นาย ศุภณัฐ ซ้ิมเจริญ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

6 65101000644 น.ส. นีรณภัทร เกษมสุขสถาพร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 65101000699 น.ส. ภคณัฏฐ์ จ าปาแพง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 65101000994 นาย สุวพิชญ์ ช่ืนจู พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 65101001944 นาย รังสิมันต์ คุ้มเงิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

10 65101001988 นาย เจษดา บุญนิยม  วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000070 น.ส. พิชามญน์ สมใจเพ็ง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 65101000344 น.ส. ณัฐชา หนูนันท์ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

3 65101000348 น.ส. ศศิธร ใจซ่ือ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

4 65101000421 นาย นพวิชญ์ วิริยะศรานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

5 65101000622 น.ส. ชญานิศ เพ่ิมชม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 65101000765 น.ส. ญดาพร สร้อยสน ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

7 65101000799 นาย เจตนิพัทธ์ ทองประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

8 65101000911 น.ส. นงนภัส ศิริพิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 65101001071 นาย ณัฐดนัย ดาบแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

10 65101001144 น.ส. วริศรา วิเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

11 65101001158 น.ส. แพรวา จินดาสมุทร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 65101001163 น.ส. บัณธิดา สุนทรโวหาร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

13 65101001309 นาย จักรกฤช เอ่ียมสะอาด วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

14 65101001953 น.ส. จิดาภา เปียอยู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

15 65101002184 น.ส. ประภาศิริ คุ้มประดิษฐ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000033 นาย ปฏิพัทธ์ วงษ์เสง่ียม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 65101000037 นาย ธาราดา บุญทัศน์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

3 65101000135 น.ส. พรรษชล บุญมี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

4 65101000254 น.ส. จิดาภา เลาหสถิตย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 65101000261 นาย อภิสิทธิ แขกเมือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 65101000287 นาย กัญธนัช ไทยภักดี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 65101000558 นาย จิรพัฒน์ กล่ินบุญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 65101000569 นาย ภูมิภัทร อินทนี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 65101000901 นาย ชาญชานน รังผ้ึง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

10 65101000916 นาย ณัฐภัทร อินทร์อ่อน ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

11 65101001003 นาย พิชัยยุทธ ทันสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 65101001119 นาย ธนยศ แก้วกุย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

13 65101001330 น.ส. อภิณญา โพธ์ิสุวรรณ โพรงมะเด่ือวิทยาคม นครปฐม

14 65101001378 นาย ธนวัฒน์ เงินทองดี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

15 65101001400 น.ส. ชนกานต์ หนูนุรัตน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

16 65101001519 นาย ศิวกร รัตนะ คงทองวิทยา นครปฐม

17 65101001654 นาย วัฒนศิลป คู่กระสังข์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 65101001656 นาย ณัฐดนัย เลิศรัตนาพงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000130 น.ส. กชพร พรมพาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

2 65101000131 น.ส. กรกฎ สิราริยกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

3 65101000214 น.ส. ชวันรัตน์ จันทร์คงวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 65101000234 น.ส. ติณณา ค าไวย์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

5 65101000236 น.ส. กฤติยาพร วันเพ็ญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 65101000398 น.ส. ภิญญาพัชญ์ มีถาวร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65101000565 น.ส. จิตรทิพย์ บัวจันทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 65101000661 น.ส. ณัฐธิตา พูลเดช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 65101000777 นาย ณพกร พรพิสุทธิพงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 65101001050 น.ส. ปาลิตา จาตุรัส สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

11 65101001052 น.ส. ภัคจิรา ปานสุวรรณ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

12 65101001114 น.ส. ณัฐธิมา ถมยาพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

13 65101001208 น.ส. มุกดารัศม์ิ แก้วเหล็กไหล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

14 65101001212 น.ส. มะปราง ถ่ินน้อยวงษ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

15 65101001214 น.ส. สุภาพร บู่สามสาย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

16 65101001239 น.ส. สุภาพร มีมากบาง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

17 65101001535 นาย กัมปนาท วันสามง่าม ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

18 65101001549 นาย จิณณะ อภิรักษาภรณ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

19 65101001915 นาย วรเมธ สมุทรความ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

20 65101002202 นาย อภิรัฐ สุขสมัย ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000433 น.ส. ปาริชาติ สมทรง ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

2 65101001637 น.ส. ศรัญญา รุ่งเรือง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 65101001731 น.ส. กฤติกาล กล่ินประศรี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 65101002109 นาย องอาจ พลอยแก้ว ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

5 65101002111 น.ส. พิมพ์ลดา จินดาสมุทร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000293 น.ส. ภัคพีรยา รักเดชะ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65101000502 น.ส. กัลยดา งามถาวรวงศ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

3 65101002007 น.ส. บุษกร บางทราย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 65101002276 น.ส. ณัฐพร อรรถวิชัย บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000038 น.ส. ชุติกาญจน์ บัณฑิตย์ด ารงกูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65101000141 น.ส. ปาณิสรา พุชพงษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65101000148 น.ส. กานต์สินี โสเจยยะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

4 65101000352 น.ส. ภควรรณ สกุลแก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 65101000374 น.ส. รัถยา ค าฐี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

6 65101000376 นาย ณฐกร นาคสมพันธ์ุ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

7 65101000395 นาย พัฒนพล หงษ์กลัด ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

8 65101001010 นาย อภิสิทธ์ิ สีโสภา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 65101001093 นาย ชุติพันธ์ุ มีอยู่เต็ม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

10 65101002183 น.ส. จารุภา จุ้ยเจริญ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000590 นาย อุดมศักด์ิ ค าศรี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

2 65101001457 นาย ณภัทร วัลลานนท์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

3 65101001788 น.ส. ทิพย์วารี จินดาวงษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

4 65101001980 นาย พชร สีหะเนิน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

5 65101002306 นาย ภูมิพัฒน์ วรรณโอทอง หอวัง กรุงเทพมหานคร

6 65101002350 นาย ยศภัทร นุ้ยสุภาพ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

7 65101002371 นาย กฤตคุปต์ แช่มช้อย มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101002293 นาย เสฎฐชัย อุบล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000056 นาย เมธสมิทธ ย้ิมหร่ิม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 65101000107 นาย พีรวุฒิ สว่างสังวาลย์ เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

3 65101000159 นาย กฤษดา ปางจุติ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

4 65101000171 นาย โภคิน รอดนาโพธ์ิ ศรียาภัย ชุมพร

5 65101000282 นาย พีรธัช เณรมณี มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก

6 65101000635 นาย ภาสกร บัวทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

7 65101001348 นาย ธิติวุฒิ อุปจันทร์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

8 65101001632 น.ส. สุภัสสรา สีสุด สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

9 65101001642 นาย รพีวิชญ์ ริด ารงค์ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

10 65101001662 นาย นิติธร รอดเจริญ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

11 65101001724 นาย ธรรมะประธาน กิติศรีวรพันธ์ุ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

12 65101001862 นาย นฤปนาท สัตยาภรณ์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

13 65101001965 นาย เจษฎาภรณ์ ไชยประภา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

14 65101002196 นาย ตุลยวัต สินธุระเวชญ์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

15 65101002203 นาย ชยพล แพงขวา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

16 65101002311 นาย ปฏิคม สุธาศรีโรจน์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000106 นาย ภากร พิพิธวรศิริ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

2 65101000642 นาย ภูบดี สิมมาหลวง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

3 65101000866 นาย คุณานนท์ ฤทธ์ิศร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

4 65101001274 นาย ยศพัทธ์ บุตรแสน ภัทราวดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

5 65101001290 น.ส. อัลติมา คมแท้ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

6 65101001414 นาย พัตชรพล ธนโชติคณาทิวัตถ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7 65101001464 นาย ติณณภพ พัฒนจักร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 

(มอดินแดง)

ขอนแก่น

8 65101001551 นาย อภิวิชญ์ โอชารส กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

9 65101001565 นาย อธิน เลิศรัตน์เดชากุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

10 65101001569 นาย ปัณณวิชญ์ ชิวค้า เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

11 65101001591 นาย ภราดร ราชธา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

12 65101001612 นาย กมลภพ ครบธีรวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

13 65101001775 น.ส. พิมพาภรณ์ พันธ์ุประภาส เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

14 65101001866 นาย ณัฐพงศ์ สีเผือก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

15 65101001876 นาย ธันวา เนตรไทย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 65101001893 น.ส. ปิณฑิรา สังข์ทอง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 65101002250 นาย กฤษพร ไกรสุดจิตร์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000007 น.ส. ดารารัตน์ ไชยสมปาน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

2 65101000059 น.ส. ณัฐชยา ภู่สิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

3 65101000069 นาย พสิษฐ์ สัจจโสภณ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

4 65101000073 นาย ภูชิต สินสวัสด์ิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

5 65101000151 นาย วิชญาน โพธ์ิแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

6 65101000184 น.ส. วรรัตน์ จันทมูล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

7 65101000246 นาย ภคพล สีพลนอก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

8 65101000298 นาย ภาคภูมิ ใจบ ารุง ปากช่อง นครราชสีมา

9 65101000325 น.ส. ศศินภา กาฬสินธ์ุ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

10 65101000341 นาย คอม โล่พลอย เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

11 65101000367 น.ส. ฮีจิน ยัง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 65101000419 นาย เรืองราเมศวร์ อุตรา ก าแพงวิทยา สตูล

13 65101000420 น.ส. วรหฤทัย ตนัยธัญ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

14 65101000496 นาย รัชพัชร เรืองไรวณิชย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 65101000564 นาย ชนน บุญศักด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 65101000657 นาย อัครพงษ์ บางอ้น บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

17 65101000666 น.ส. พิมพ์มาดา ปิยะกุลวรศักด์ิ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

18 65101000855 น.ส. กฤศทัศชญาน์ ผกากรอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

19 65101000940 นาย บริบูรณ์ มุ้ยประเสริฐ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

20 65101001113 นาย ปฏิภาณ ต้ังธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 65101001150 นาย กัณจ์ กฤตานุสรณ์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

22 65101001187 น.ส. จิรัฐา ฉัตรเรืองวิโรจน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

23 65101001197 น.ส. วรกมล ดิษยบุตร ราชินี กรุงเทพมหานคร

24 65101001206 นาย โกมินทร์ แซ่ลุก สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

25 65101001230 น.ส. สาริศา วงศ์ค า แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

26 65101001269 นาย นนทพัทธ์ ไทยอยู่ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

27 65101001286 น.ส. สุภาวีร์ ธีรลักษณ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 65101001295 นาย วรกร ดิษยบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

29 65101001409 น.ส. กันต์ฤทัย ทองทิพย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

30 65101001485 นาย วรกันต์ กุณวงษ์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

31 65101001506 นาย กฤตเมธ เขลากระโทก มารีย์วิทยา นครราชสีมา

32 65101001514 น.ส. อมิลฎา สุนทร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 65101001515 นาย พลอธิป ทองดี แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

34 65101001529 น.ส. ษิรดา เเก้วประเสริฐ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

35 65101001553 น.ส. ณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

36 65101001645 น.ส. เอกสรินยา สอนโพธ์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

37 65101001678 น.ส. ธัชธิตา ศรีทองกุล เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

38 65101001765 น.ส. สุชญา วงษ์วรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

39 65101001767 นาย รุ่งกวิน หลาวทอง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

40 65101001846 น.ส. พิชญา ชนะมาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

41 65101001871 น.ส. วรรณนิภา โพธิข า สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

42 65101001943 น.ส. นภัส ภู่ทรัพย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

43 65101001982 น.ส. ศิรภัสสร เดชเดโช ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

44 65101002104 นาย ไตรรัตน์ พ่ึงปรีดา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

45 65101002139 นาย ภูวิศ กานตยากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

46 65101002228 น.ส. ปุณยนุช อาขารักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

47 65101002337 น.ส. อาณดา กุลภัทรจิรากุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

48 65101002346 น.ส. ณัฐชยา ต้ังสัจจะวิฑูรย์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

49 65101002375 นาย ยนตธัช ลิมปยารยะ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

50 65101002417 น.ส. ธรรมะธิดา พรหมปลอด สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001680 น.ส. กรชมลพร อิสริยฤทธานนท์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

2 65101001933 น.ส. ณัฐวลัญช์ ตาคะนานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

3 65101001958 น.ส. พิชญนันท์ ศิราวิริยานนท์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

4 65101002210 น.ส. กุลิสรา การก่ิงไพร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

5 65101002264 น.ส. ศิพิมพ์ ปัทมะสุคนธ์ วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่

6 65101002268 นาย ณพวุฒิ เลิศรุจิกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

7 65101002300 น.ส. ณัฐวรรณ โชติญาโณ มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

8 65101002367 น.ส. สิรินทรา คนตะขบ บุญวัฒนา นครราชสีมา

9 65101002388 นาง อารียา เสียงจินดารัตน์ กศน.ต าบลชุมพวง นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000054 น.ส. ธันย์ชนก เดชอรัญ กันตังพิทยากร ตรัง

2 65101000063 นาย ณัฐสิทธ์ิ ระเบียบโอษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

3 65101000074 น.ส. จิตสุภา ชูช่วง มัธยมจิตจัณ สงขลา

4 65101000077 น.ส. ธันย์ชนก หวังค้อกลาง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5 65101000112 นาย ชาธิพล ชูช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

6 65101000123 น.ส. กัญญาวีร์ ทองมาก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

7 65101000126 น.ส. ธิดารัตน์ นรสิงห์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

8 65101000149 น.ส. นัทธมน ตรีตรุยานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

9 65101000166 น.ส. สุนิสา เหงากัง แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

10 65101000200 น.ส. พัทธวี ชายด า สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

11 65101000216 น.ส. อรญา บุตมะ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

12 65101000219 น.ส. ศิรประภา บุญสูง เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

13 65101000299 น.ส. บุษบา แก้วโกมุท ราชินีบูรณะ นครปฐม

14 65101000327 น.ส. เสาวลักษณ์ คงสังข์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

15 65101000402 น.ส. ปัญญิศา โกวิทยากร เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

16 65101000407 น.ส. นัชชนันท์ สยนานนท์ เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 65101000426 น.ส. ณัฐณิชา วงศ์สัตยพาณิชย์ เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

18 65101000471 น.ส. ประภัสสร บุญจันทร์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

19 65101000482 น.ส. คีตกานต์ สุวรรณมณี พัทลุง พัทลุง

20 65101000503 น.ส. ธันยพร โผยขุนทด จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

21 65101000509 นาย ศิวัช ศานติสาธิตกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

22 65101000573 น.ส. พัชญ์ธนัน นิยมพงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 65101000583 น.ส. นวพรรณ วิมุตตา วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

24 65101000684 น.ส. ธัญญานุช ซ่อนศรี บ้านคาวิทยา ราชบุรี

25 65101000695 น.ส. สุดารัตน์ ประหยัดทรัพย์ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ

26 65101000778 น.ส. จิราพร โพธ์ิงาม มารีวิทยา ปราจีนบุรี

27 65101000867 น.ส. ปรัชญวรรณ ค าถาเครือ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา

28 65101000890 นาย ฐานันต์ดร ครุฑกาง อู่ทอง สุพรรณบุรี

29 65101000945 น.ส. สิตานัน ศรีจ้อย ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

30 65101000999 น.ส. ศวรรยา โชติรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท สระบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

31 65101001001 น.ส. ธนาภา ลักษณะสาย สาครพิทยาคม ชัยนาท

32 65101001026 น.ส. วันแสงทอง อุดมทรัพย์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

33 65101001077 น.ส. บัณฑิตา สังข์แก้ว พัทลุง พัทลุง

34 65101001106 น.ส. หทัยภัทร รักตประจิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี

35 65101001149 นาย ภูมิศักด์ิ เกษมสุข ปะทิววิทยา ชุมพร

36 65101001172 นาย เอกปวีณ์ ศักดา บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ

37 65101001176 น.ส. พัชร์สิชา เลิศธนอภิวงศ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

38 65101001193 นาย บรรลือศักด์ิ พลับใหญ่ ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

39 65101001201 น.ส. จันทร์ทิพย์ อุ่นอร่ามวัฒน์ ระยองวิทยาคม ระยอง

40 65101001217 น.ส. จริญญา ชาวจันทึก จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

41 65101001223 น.ส. รพีพรรณ น้อยเนตร รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

42 65101001227 น.ส. พิยดา อาจคงหาญ อู่ทอง สุพรรณบุรี

43 65101001234 น.ส. พีรดา คชรักษ์ ตากพิทยาคม ตาก

44 65101001316 น.ส. ญาสุมินทร์ สีดี สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

45 65101001559 น.ส. ธันยพร อุ่นใจ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

46 65101001603 น.ส. มาติกา สุขสันติลาภ ระยองวิทยาคม ระยอง

47 65101001646 น.ส. ป่ินลัดดา พลายวงษ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

48 65101001706 น.ส. เฌอกาญจน์ สุขอร่าม วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

49 65101001726 นาย ศุภชัย ช่วยเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

50 65101001759 น.ส. ทองพรรษา โชคลาภ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

51 65101001923 น.ส. หฤทยา พ่วงทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช

52 65101001954 นาย คณิศร ศรีคันชัย สากเหล็กวิทยา พิจิตร

53 65101002003 นาย กรกฤต นาคกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

54 65101002034 น.ส. วรินทร พืดขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา

55 65101002080 น.ส. ญดา วิเชียรดี นารีวุฒิ ราชบุรี

56 65101002143 น.ส. ศุภดา โกละ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

57 65101002164 น.ส. อัยลดา ฤทธิธรรม เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

58 65101002294 น.ส. ภาวิณี บุญปลูก องครักษ์ นครนายก

59 65101002374 น.ส. พีรญา เหมือนเขียว กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

60 65101002381 น.ส. มนัสดา ดวงแก้ว กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

61 65101002393 น.ส. อสมา เนตร พรม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001056 นาย ศักด์ิ ศิริ ศิริเช ษ ฐ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

2 65101001166 นาย เจษฎาภรณ์ ชัยสุริยา นาหลวง กรุงเทพมหานคร

3 65101001213 นาย วรากร ฟ้าหว่ัน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

4 65101001277 น.ส. บวรรัตน์ เกติพันธ์ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

5 65101001813 น.ส. ธัญญ์นภัส วัฒนากรพิบูลย์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000047 นาย อภิวัฒน์ พระศิลชัย ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

2 65101000227 น.ส. ดลยาณี ดอกแก้ว กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 65101000436 นาย ชัยภัทร ต่ิงคลองตัน สกลวิทยา นครปฐม

4 65101000542 นาย ภาสกร สิทธิสังข์ กศน.ต าบลหลังสวน ชุมพร

5 65101000813 น.ส. บุญสิ ตา  เครือเช้า บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

6 65101000905 น.ส. ณัฐณิชา คงบัว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา

7 65101001027 น.ส. ทอฝัน ค าหอม สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

8 65101002049 น.ส. ทิพยวลัย สินธีระโรจน์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000360 น.ส. กัญญาภัค ปล้ืมใจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

2 65101000424 น.ส. มุฑิตา ศรีวงศ์รัตน์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 65101000904 น.ส. ปรมาภรณ์ กล่ินหอม สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

4 65101001040 น.ส. อาทิตยา รวมสิน บ้านคาวิทยา ราชบุรี

5 65101001123 นาย ชิษณุพงศ์ แซ่เล่า เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา

6 65101001231 น.ส. จุฑามาศ พ่วงฟัก เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

7 65101001530 น.ส. ณิชชา วิศมล สุนทรภู่พิทยา ระยอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000551 น.ส. กัญญาภัค กาบบัวงาม วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000031 น.ส. วรินทร ศรีเพียร วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65101000330 น.ส. แพรวา พรรณชีพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

3 65101000563 นาย กรธัช แก้วสกุลทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

4 65101000570 นาย ปฐมพงศ์ เจียมจุติกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

5 65101000774 นาย นนทพัทธ์ ขุนนะ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

6 65101000829 น.ส. กุลธิดา ทับทิมศรี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

7 65101000856 นาย ศุภณัฐ มหาพ่วง วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

8 65101000889 น.ส. กันติชา ช่ืนหะทัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

9 65101001013 นาย ดนุพน ชัยยะค า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

10 65101001097 น.ส. ศิริลักษณ์ พันธ์เปรม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

11 65101001109 น.ส. สุภาวิตา ภูฮง ระยองวิทยาคม ระยอง

12 65101001130 นาย ธนภัทร แนบฉิมพลี ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

13 65101001165 น.ส. วชิรญา ณะพิทักษ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 65101001170 น.ส. พิมพ์วิชาดา จันทร์เพ็ญสุริยา เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี

15 65101001174 นาย คริษฐ์ติณณ์ อ าไพ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

16 65101001235 นาย ชานน อุณหะจิรังรักษ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

17 65101001266 น.ส. วณัฐษริณ เรืองอ่อน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

18 65101001375 นาย พิสุทธ์ิ สว่างงาม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

19 65101001385 นาย ณัฐนนท์ อินทรวิจิตร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 65101001432 นาย นฤชิต ภัทรทิพยกร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

21 65101001433 น.ส. วิไลวรรณ วงค์ค าใหญ่ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65101001448 นาย สิรวิชญ์ รอดรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

23 65101001524 นาย จารุวัฒน์ พ่ึงไทย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

24 65101001638 น.ส. นันท์นภัส โลหกิจ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

25 65101001639 น.ส. นัทวรรณ ทองทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

26 65101001725 น.ส. เนตรชนก ย่ิงสัมพันธ์เจริญ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

27 65101001815 นาย ณภัทร สายฟอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

28 65101001829 นาย คัมภีรภาพ ดวงดี บุญวัฒนา นครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65101001831 น.ส. พิริยากุล วังษาวรกูล จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

30 65101001841 น.ส. ธนัชญา โสภณกิตติกุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี

31 65101001850 น.ส. บงกชชนก แข็งเขตการณ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

32 65101001851 น.ส. วริศา ประจันบาน สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 65101001875 น.ส. พัชรนิษฐ์ สุดสว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

34 65101001930 นาย ภาสกร เทพสนิท เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

35 65101001950 น.ส. พิชญธิดา หาลือสุข จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

36 65101001956 น.ส. ญาดา เจนรุ่งโรจน์สกุล สมุทรปราการ สมุทรปราการ

37 65101002018 นาย วรากร จันทวงศ์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

38 65101002044 น.ส. จิรสุตา สีรุ้ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

39 65101002066 น.ส. สุชานันท์ คดง้วน ปัว น่าน

40 65101002094 น.ส. วรนุช นริศเนตร บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

41 65101002125 น.ส. กัลยา แมสซิลี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

42 65101002221 นาย ชวัลวิทย์ ปรัตถพงศ์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

43 65101002246 น.ส. จิราภา ภวัครคุณ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

44 65101002256 นาย ภาคิน จิยิพงศ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

45 65101002257 น.ส. ธัญรดา คงม่ัน บุญวัฒนา นครราชสีมา

46 65101002344 นาย เสกสรร จีนน ้าใส พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

47 65101002356 น.ส. ภวิษย์พร แย้มสุวรรณ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

48 65101002396 น.ส. ชญานิศา สัมฤทธ์ิโสภาค หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000115 น.ส. ศศิประภา ทองเย็น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

2 65101000334 น.ส. ณัติรดี จิรวรเดช เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 65101000363 น.ส. ณิชชารีย์ อนันต์กิตติคุณ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

4 65101000391 น.ส. ศิริพร มีพัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

5 65101000403 นาย กิตติภูมิ ภูมิผิว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

6 65101000423 นาย กฤตณัฐ วงษ์รุ่ง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65101000463 นาย ธนารุจิรัตน์ วาจาสุจริต นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

8 65101000555 นาย ทีปกร ค ากัน เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 65101000580 นาย กฤษฎ์ ผ่องสุขสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

10 65101000679 นาย ญาณกร ประกิจจานุรักษ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

11 65101000705 นาย ธิปภัทร เบญจพรกุลนิจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

12 65101000753 น.ส. ศุภากร มากด า ชลประทานวิทยา นนทบุรี

13 65101000764 น.ส. นุศรา พานิชกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

14 65101000868 น.ส. อรปรียา บัวเกตุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

15 65101000906 น.ส. พิชญ์ภณิตา มาลัยทอง หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

16 65101000917 น.ส. เอมวลี มิตรประเสริฐพร อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 65101000959 น.ส. นริศรา พิมพา ชลกันยานุกูล ชลบุรี

18 65101000969 นาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

19 65101001007 นาย รัฐธนินท์ จรรยาประเสริฐ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

20 65101001148 น.ส. อนัญญา ตันติผาติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

21 65101001164 น.ส. ธนภรณ์ เตรียมวิจารณ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

22 65101001167 น.ส. ตุลยธิดา โพธารมย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

23 65101001204 น.ส. ชิดชนก คนเจน พิชัยรัตนาคาร ระนอง

24 65101001205 นาย อัครเดช ลือก้องไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

25 65101001281 นาย ปฏิพล พรหมอารี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

26 65101001335 น.ส. นิชนันท์ มานิตย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

27 65101001462 นาย พิธาร ประวารี วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

28 65101001499 น.ส. วนัสนันท์ หมู่เกรียง ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย

29 65101001523 น.ส. กนกพรรณ หิรัญเขต อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

30 65101001533 น.ส. สุพิชาณัฐ แดงเดช ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

31 65101001542 น.ส. นภัสนันท์ แตงทอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

32 65101001674 น.ส. ลลิดา น่ิมมาก ตราษตระการคุณ ตราด

33 65101001689 นาย วรสิทธ์ิ พ่ึงพรสวรรค์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

34 65101001690 นาย ธนบดี พาณิชยารมณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

35 65101001730 น.ส. อารียา เกิดน้อย ชลประทานวิทยา นนทบุรี

36 65101001756 น.ส. ปรียขนิษฐ์ อยู่จู สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

37 65101001766 นาย พชร เทียมเทศ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

38 65101001793 นาย กฤษณะ เพชรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล



- 49 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 65101001802 นาย ฐิติคม ก าพุสิริ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

40 65101001852 น.ส. ธีวรา เหมือนพรรณราย พัทลุง พัทลุง

41 65101001860 น.ส. นันท์นภัส มงคลวัฒนากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

42 65101002001 นาย จักรพงศ์ วงษ์ช านาญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

43 65101002081 นาย วิชญ์ ล้ิมเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

44 65101002206 น.ส. ปิยะเนตร แน่นอุดร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

45 65101002229 นาย เมฆินทร์ ตัณฑรัตน์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

46 65101002252 นาย กฤติยา ราญมีชัย ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

47 65101002315 นาย ภาคภูมิ จองกา พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

48 65101002332 น.ส. ปภาดา บางสมบูรณ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

49 65101002372 นาย ม่ิงขวัญ ทิพย์ทอง ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000213 น.ส. สุวภัทร สารักษ์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

2 65101000226 น.ส. ธีรดา จันทร์วิชัย สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 65101001669 นาย พงศกร เหล่าบวรพงษ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

4 65101001806 นาย นพรัตน์ จันทะพิทักษ์ ศรียาภัย ชุมพร

5 65101001864 น.ส. ชนาพร จิรชูพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

6 65101001874 น.ส. กิตติยาพร กิจบ าเรอ สกลวิทยา นครปฐม

7 65101001978 นาย ธีรวัฒน์ แก้วกอรัง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

8 65101002226 น.ส. ณัฐณิชา ทนนกล่ิน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

9 65101002426 นาย ธนัช เมตตาจิต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000560 นาย คงณัฐ ภัยช านาญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

2 65101000681 น.ส. ญาณิศา ญาณะณิสสร วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 65101000730 น.ส. ดมิสา สุขวาณิชวิชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 50 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65101000792 นาย กีรติ ม่ังมี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

5 65101000883 น.ส. พิณวีณา ฤกษ์ประกอบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 65101000910 น.ส. อภิญญา แซ่ตัน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

7 65101001024 น.ส. นริศษา บ ารุงเขตต์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65101001133 นาย สิทธินนท์ เมฆไพบูลย์วัฒนา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

9 65101001218 น.ส. นิชาภัทร วังสะจันทานนท์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65101001260 น.ส. ขวัญข้าว พุ่มมะปราง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

11 65101001381 น.ส. ภัทรวดี กองกุนะ พะเยาพิทยาคม พะเยา

12 65101001441 น.ส. ธิดารัตน์ บุญประสม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

13 65101001496 น.ส. จิรัขญา เมฆกุลวิโรจน์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

14 65101001511 น.ส. กานต์ธีรา วงศ์นิธิสมบูรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

15 65101001647 น.ส. อริสรา สง่างาม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

16 65101001667 น.ส. นงรมณ วิไลรักษกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร

17 65101001682 น.ส. พิมพ์ลภัส มีบุญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 65101001714 น.ส. ญาดา โสดามุข วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

19 65101001763 น.ส. มนัสนันท์ เวียงสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 65101001768 น.ส. ณัฐธิดา สุวรรณข า คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

21 65101001773 น.ส. ชัญญา ธนทรงตระกูล เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

22 65101001834 น.ส. ธันยารัตน์ อุ่นอารีย์ นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

23 65101001848 นาย ณัฐศิลป์ จิตต์เจนการ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

24 65101001857 น.ส. ปาริชาติ สามารถ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

25 65101001884 นาย ภูวดล วิมลลักษณ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

26 65101001922 น.ส. สิรีวรรณ กุลวิเศษชนะ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

27 65101001929 น.ส. วริษฐา ใจมุ่ง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

28 65101001932 น.ส. ภัทร์นิสรา โพธ์ิเหลือ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

29 65101001940 น.ส. อภิสรา ยุตะ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

30 65101001961 น.ส. ณัฐณิชา แก้วสงค์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

31 65101002033 น.ส. วราลี จันทรสีมา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

32 65101002041 น.ส. จิราส์ุ คณา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

33 65101002052 นาย รวิพล ทิมสอน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

34 65101002076 น.ส. เพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

35 65101002114 น.ส. พรไพลิน จ าปาค า โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล



- 51 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

36 65101002207 น.ส. อริสา ออมสิน ปากเกร็ด นนทบุรี

37 65101002243 น.ส. ปัณฑารีย์ ปะทิ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

38 65101002245 น.ส. ประภัสสร เสมอใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

39 65101002254 น.ส. พิชญา แสงคุ้มทรัพย์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

40 65101002255 น.ส. พิชาอร ส าเภาเงิน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

41 65101002281 นาย ฬียาพล คณะเเนม สตรีพัทลุง พัทลุง

42 65101002291 น.ส. โชษิตา ทองแก้ว ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

43 65101002318 น.ส. กุลยา บุญญวัฒน์วณิชย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

44 65101002333 น.ส. อัมพุชินี หนูทอง ระยองวิทยาคม ระยอง

45 65101002348 น.ส. ธัญพิชชา ปฐมพาณิชรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

46 65101002358 น.ส. ปาลิตา พุ่มพยอม เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

47 65101002389 น.ส. ชลิตา เลิศวัฒนวัลลี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000279 น.ส. สมินตรา เนตรจันทร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

2 65101000451 นาย พิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

3 65101000685 น.ส. บุณยานุช สุวรส เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

4 65101000736 นาย ฐนพลศ์ เซ่งหล่ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

5 65101000783 น.ส. นันทพร ป้ันประเสริฐ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

6 65101001388 น.ส. อนันตญา สายภัทรานุสรณ์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

7 65101001415 น.ส. ศศิติมนต์ สงวนรัมย์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

8 65101001423 น.ส. สุธิมา เท้ิมแพงพันธ์ุ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

9 65101001525 นาย ณัฐนนท์ เตชะบุญเกียรติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65101001643 น.ส. รมิดา สุดสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

11 65101001677 นาย ปัณณวิชญ์ ล้ออิสระตระกูล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

12 65101001704 น.ส. จิลมิกา ประทีปคีรี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

13 65101001750 นาย ภัคพล เปรมประสพโชค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

14 65101001787 น.ส. ปาริชาติ จารุเพียรเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

15 65101001861 น.ส. ธนภรณ์ แทนหา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 52 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65101001995 น.ส. ชลธิชา สังข์นาค กศน.ต าบลระแหง ตาก

17 65101002280 น.ส. วรกานต์ ชูจ าปา ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

18 65101002314 นาย ฐาปกรณ์ ป่ินตระกูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล




