-3คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000116 น.ส. กมลชนก

คูหาจันทร์

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

2 65102000117 น.ส. ภัทรนันท์

แก้วประจุ

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

3 65102000138 น.ส. นูรอัยนีย์

หมัดอะดั้ม

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

4 65102000154 น.ส. กีรติ

โอรัญรักษ์

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

5 65102000163 นาย ธราวิชย์

ทับจันทร์

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

6 65102000191 นาย อัศมี

อาจรักษา

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

7 65102000514 น.ส. ยลดา

สมเสร็จ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

กรุงเทพมหานคร

8 65102000906 น.ส. ณัฎษ์กัญญา

เทพทัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

9 65102001045 นาย ศิวกร

ศรีมุกค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

กรุงเทพมหานคร

10 65102001114 นาย ธนาธิป

แซ่ลอ

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

11 65102001136 น.ส. อรวรรณ

ช้างนานอก

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

12 65102001460 นาย จักรี

พรหมเมฆ

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

13 65102001859 น.ส. พนิตตา

แก้วกระจาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

เพชรบุรี

14 65102001882 น.ส. ฐิตาพร

ชื่นวุฒิ

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

15 65102002353 นาย อานาจศักดิ์

กีฬา

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

16 65102002370 น.ส. ณัฐนิชา

ตันสุพล

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

17 65102002395 น.ส. ภูกมล

กุลวิชวรากร

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

18 65102002463 นาย ภูริภัทร

ภูหมื่น

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

19 65102002714 น.ส. รุง่ ทิวา

ศรีวิชัยมูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ลาปาง

20 65102002756 น.ส. พรลภัส

จรูงจิตรอารี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 65102002932 นาย คณินณัฐ

ชาญชนะโยธิน

บุญวัฒนา

นครราชสีมา

22 65102003101 น.ส. รินรดา

พรรณพัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

23 65102003199 นาย สุภัควี

แซ่อั้ง

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

24 65102003217 นาย ณัฐกันต์

เกสรธัมกิตติวุท

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

25 65102003235 นาย กฤษณ

สว่างแจ้ง

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

26 65102003237 นาย ธนรัตน์

ฤทธิ์ครบุรี

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

-4ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

27 65102003258 น.ส. ชิดชนก

ชุมสาย ณ อยุธยา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

28 65102003364 น.ส. ณฤดี

จาปาศักดิ์

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

29 65102003556 น.ส. สิริยากร

สหัสนา

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

30 65102003633 น.ส. สิตาภา

เบญจถาวรอนันท์

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

31 65102004053 น.ส. เพียงเพียร

เพียปลัด

ศรีสงครามวิทยา

เลย

32 65102004060 น.ส. ชฎากรณ์

ภูมิดอนใส

ศรีสงครามวิทยา

เลย

โรงเรียน

จังหวัด

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000376 นาย ณัฐพงษ์

นทีพิพัฒน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

กรุงเทพมหานคร

2 65102002490 น.ส. สรัลวลัย

เทียนไทย

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

โรงเรียน

จังหวัด

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000055 น.ส. ณัฐวดี

ชูช่วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

2 65102000092 น.ส. สุชัญญา

ม่วงมัน

ระยองวิทยาคม

ระยอง

3 65102000147 นาย ภูนิภัทธ์

พลายด้วง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

4 65102000732 น.ส. โซเฟีย

อูมาโมง

นราธิวาส

นราธิวาส

5 65102000808 น.ส. นาฐตญา

จันทร์ตระกูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

6 65102001106 นาย พีรดนย์

ทวีสุขสุวัณโชติ

เบญจมานุสรณ์

จันทบุรี

7 65102001734 นาย ณัฐรัจน์

กัจฉมาภรณ์

ราชวินิตบางแก้ว

สมุทรปราการ

8 65102001753 น.ส. สิริกร

พึ่งโพสพ

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

9 65102001756 น.ส. ธารี

ขันตินิติกุล

อุดมสิทธิศึกษา

กาญจนบุรี

10 65102002210 นาย เดชบดินทร์

มาลาอุตม์

พระแม่มารี

กรุงเทพมหานคร

11 65102002242 น.ส. รสริน

ฤทธิ์ธงชัยเลิศ

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

12 65102002425 นาย วรรณรัตน์

รักพรม

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สงขลา

13 65102002503 น.ส. เชณิตา

จตุรัส

ท่าตะโกพิทยาคม

นครสวรรค์

14 65102002584 น.ส. กมลชนก

เที่ยงน่วม

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

15 65102002666 น.ส. ฐิติมา

ญะกัณฐะ

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

16 65102002719 น.ส. วรรณวิสา

ศรีเอียด

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

กระบี่

-5ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

17 65102002763 น.ส. จุฑามณี

ดิลกโศภณ

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

18 65102002779 นาย ธนพล

ภูทองเงิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

สระบุรี

19 65102002979 น.ส. วรัญญา

ยอดประเสริฐ

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

20 65102003085 นาย พัชรพล

บังเมฆ

สันติสุขพิทยาคม

น่าน

21 65102003212 นาย ปพน

ธเนศวรพงษ์

พระมหาไถ่ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

22 65102003219 นาย วายุ

กลีบบัว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

23 65102003406 นาย ทิชานนท์

หงษ์ประเสริฐ

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

24 65102003450 นาย คชรัตน์

ภิญโยขวัญ

ราชประชานุเคราะห์ 28

ยโสธร

25 65102003526 น.ส. บุหลัน

ไชยชนะ

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

พิจิตร

26 65102003587 น.ส. บุษราภรณ์

สีสังข์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

27 65102003638 นาย วีระวัฒน์

สิงห์สวัสดิ์

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

28 65102003747 นาย พุทธิเมธา

ตังคโณบล

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

29 65102003851 น.ส. กุลหญิง

หอมบุบผา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาแพงเพชร

กาแพงเพชร

30 65102004064 นาย วรชัย

แซ่ก๊วย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

31 65102004198 น.ส. ระพีภร

ยุทรัมย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

32 65102004203 นาย ธีรภัทร

พรมชัย

หัวตะพานวิทยาคม

อานาจเจริญ

33 65102004274 นาย ธรรพ์ธีรธรณ์

ธรรมเรืองฤทธิ์

ศรีสงครามวิทยา

เลย

34 65102004469 น.ส. พิมลนาฏ

บ้านกล้วย

บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชลบุรี

35 65102004561 น.ส. ธัญญรัตน์

สุ่นปาน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

36 65102004589 น.ส. ศศิชา

คูณเพิ่ม

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

37 65102004605 นาย นวรัตน์

ลอยจันทึก

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

38 65102004655 น.ส. รุง่ นภา

แถวบุญตา

เลยพิทยาคม

เลย

39 65102004660 นาย ธนภัทร

ลาเภา

ทวีธาภิเศก

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

จังหวัด

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000573 นาย ภูวกฤต

ตรีณุมิตร

มัธยมตากสินระยอง

ระยอง

2 65102002058 น.ส. นวนันทน์

พูลสวัสดิ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

-6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000018 นาย ธนวิชญ์

สุขแสง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

2 65102000184 น.ส. พิมพ์มาดา

รุพันธ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

3 65102000328 น.ส. อมรรัตน์

มอญใหม

ชุมพวงศึกษา

นครราชสีมา

4 65102000512 น.ส. ภัทร

ลีลารัศมี

รุง่ อรุณ

กรุงเทพมหานคร

5 65102000554 น.ส. จิดาภา

เมืองขุนทด

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

6 65102000670 นาย ดลย์

เกตุแก้ว

สามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

7 65102000692 น.ส. นฤชล

มงสนธิ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

8 65102000794 น.ส. พลอยปิติ

ปิยประพันธ์

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

9 65102000843 นาย คามิล

มามะ

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

10 65102000895 น.ส. ปนัดดา

แวววีรคุปต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

11 65102000898 นาย ปธานิน

จันทร

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

12 65102000919 น.ส. จิรัชยา

วชิรพิเชฐ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

13 65102000925 น.ส. พิมญาดา

วชิระตรีธาดา

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

14 65102000944 น.ส. ญาดา

แซ่โง้ว

สตรีวัดระฆัง

กรุงเทพมหานคร

15 65102000958 น.ส. ภัทรนิษฐ์

รัตตกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

16 65102000972 น.ส. นวินดา

โสวะภาส

สตรีสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

17 65102000973 น.ส. รวงข้าว

พิศเพ็ง

เซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

18 65102001094 นาย ภูริณัฐ

ปวารณา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

19 65102001137 น.ส. นภัศชนันท์

ใจสุข

เซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

20 65102001270 น.ส. เป็นตะวัน

แสนทวีสุข

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

21 65102001312 น.ส. ธนกร

ศรีทรัพย์อนันต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

22 65102001334 น.ส. รินรดา

พิทยครรชิต

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

23 65102001391 นาย ภคิน

อนันตวัชกร

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

24 65102001446 น.ส. พิมพ์วิไล

บุญโสภณกาญจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

25 65102001455 น.ส. นฎกร

สกุลปิยานนท์

สตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

26 65102001480 นาย วริทธิ์

สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

27 65102001523 น.ส. พิมพ์ชนก

สุรชีวิน

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

28 65102001525 น.ส. สาริศา

พานิชสุโข

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

29 65102001571 น.ส. สายน้าผึ้ง

เอกวิทยาเวชนุกูล

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

-7ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

30 65102001613 น.ส. อบิเกล

เข้มคุ้ม

สตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร

31 65102001625 น.ส. ดาวาว

เส็งหลวง

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

32 65102001652 น.ส. กชณิภา

สุดลาภา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 65102001654 น.ส. ณ ภัทชา

สุทธิไมตรี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

34 65102001705 น.ส. สุภัทชา

พิทักษ์ไตรรงค์

สตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

35 65102001723 นาย พิชญะ

ใจตรง

วิเชียรมาตุ

ตรัง

36 65102001729 น.ส. ปาณิสรา

สันติสุข

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

37 65102001793 น.ส. สิตานัน

กิจเวคิน

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

38 65102001909 น.ส. นลพรรณ

วิทยาพงษ์

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

39 65102002070 น.ส. ปัญจพร

สิงห์อุสาหะ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

กรุงเทพมหานคร

40 65102002089 น.ส. สุตาภัทร

พาราภัทร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

41 65102002254 น.ส. ภัณฑิรา

โตสกุลวงศ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

42 65102002281 นาย ชวิน

เหล่าอนันต์ชัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

43 65102002287 น.ส. ดารินทร์

ประชาอภิชัย

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

44 65102002336 น.ส. พัทธวรรณ

ตรีระพงศ์พิชิต

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

45 65102002360 น.ส. อโรชา

โกมะหะวงศ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

46 65102002449 น.ส. นัทธ์หทัย

เสภาศีราภรณ์

ระยองวิทยาคม

ระยอง

47 65102002615 น.ส. ตะวัน

บุญภิมุข

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

48 65102002660 น.ส. ณิชาภา

จันทร์แก้ว

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

49 65102002702 น.ส. สริลพร

แสงพิชัย

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

50 65102003070 น.ส. นภัสสร

เจริญดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

51 65102003245 น.ส. ชญานิศ

ขอนแก่น

สตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

52 65102003246 นาย ไม้เอก

โพธิ์ทิพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

53 65102003335 นาย ภานพ

แปลงศรี

วชิราวุธวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

54 65102003431 น.ส. ลภัสรดา

ปุกทะเล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

55 65102003649 นาย ภูภรณ์

สุขเรือน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

56 65102003729 น.ส. เพชรไพลิน

ชุง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

57 65102003884 น.ส. ชนิภาดา

พรมรัตน์

เฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

58 65102003885 น.ส. ณัฐชยา

บัวกลม

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

59 65102003916 นาย เกล้าจุฬา

คล้อยอรุณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

60 65102003970 น.ส. เปี่ยมปีติ

จุลละจารี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

-8ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

61 65102003980 น.ส. ลิตา

วณิชชาภิวงศ์

ซางตาครูส้ คอนแวนท์

กรุงเทพมหานคร

62 65102003993 น.ส. บุษกร

บ่อแก้ว

มัธยมปัญญารัตน์

กรุงเทพมหานคร

63 65102004029 น.ส. ปัณฑิตา

ประทุมสุวรรณ์

เทพมิตรศึกษา

สุราษฎร์ธานี

64 65102004199 นาย ธนภัทร

ทองพริก

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

กรุงเทพมหานคร

65 65102004353 น.ส. ฐานวีร์

วิชัยรัมย์

อรัญประเทศ

สระแก้ว

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000271 นาย หัสกรณ์

ศรีใหม่

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

2 65102000624 น.ส. วิภาพร

พรหมงาม

บ้านพิณโท

อุบลราชธานี

3 65102001141 นาย ภูเบศ

หุมอาจ

อุดมดรุณี

สุโขทัย

4 65102001601 น.ส. อรณิชา

พรหมแก้ว

พัทลุง

พัทลุง

5 65102002148 นาย สุทธิ

ณ พูน

มัธยมตากสินระยอง

ระยอง

6 65102002312 นาย ศรัญ

ศรีศักดิ์ศิลป์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

7 65102002469 นาย กรวุฒิ

อยู่พ่วง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

8 65102002807 น.ส. ญาตาวี

ขวัญอยู่เย็น

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

9 65102003861 น.ส. พิชญ์สินี

ผลยะฤทธิ์

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10 65102004052 น.ส. ขวัญข้าว

มาลี

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

11 65102004324 น.ส. เอื้อมอารีย์

บุญชาติ

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

12 65102004624 น.ส. รุจิรา

ดวงเพ็ชร

สันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

-9คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000004 น.ส. พัทธ์ธีรา

อวนศรี

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

2 65102000038 น.ส. ธิติพร

เพลาทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

กรุงเทพมหานคร

3 65102000645 น.ส. วรรณภร

งามหงษ์ทอง

รุ่งอรุณ

กรุงเทพมหานคร

4 65102000884 น.ส. ภัทราพร

กระแสโสม

บ้านไผ่

ขอนแก่น

5 65102000963 นาย สุรยุทธ

นาซิน

บ้านไผ่

ขอนแก่น

6 65102001022 น.ส. พรรวษาสิริ

คลังสาโรง

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม

7 65102001292 นาย จิรวัฒน์

ภาเตชะ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

เชียงราย

8 65102003853 น.ส. สุภาวรรณ

วิจิตรจรัสแสง

ประชาวิทย์

ลาปาง

9 65102004124 น.ส. สุภัสสร

แพงพุย

เลยพิทยาคม

เลย

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000447 นาย จักรภพ

สันตยานนท์

พิบูลวิทยาลัย

ลพบุรี

2 65102003086 น.ส. ณัฐวดี จันทรา

บุตราช

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

3 65102003332 นาย คุณากร

ตัง้ วิริยะเมธ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

4 65102003552 นาย ลอยลา

คาเงิน

ทรงวิทยาเทพารักษ์

สมุทรปราการ

5 65102004018 น.ส. นันทกานต์

จันทร์ขุน

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102001058 นาย เทพรัตน์

บัวแย้ม

พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

กรุงเทพมหานคร

2 65102001205 นาย เอกพนธ์

โลหะรัตน

วัดเขมาภิรตาราม

นนทบุรี

3 65102001586 นาย พงศธร

ทบนา

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ศรีสะเกษ

4 65102003350 นาย ธรรมลักษณ์

วรรณโชติ

กาแพงเพชรพิทยาคม

กาแพงเพชร

5 65102003867 น.ส. กานดาภร

ยังดี

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นนทบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102001088 น.ส. ปัญชลีย์

ทองนุ่ม

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

2 65102001227 น.ส. รัตนพร

รุจิราวงศ์วัฒนา

รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

สงขลา

- 10 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

3 65102002761 น.ส. กัญญาภัค

ลิม่ สกุล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

4 65102003066 น.ส. พศิกา

สกุลสุลักขณา

นครนายกวิทยาคม

นครนายก

5 65102003150 น.ส. ธนิดา

ดาช่วย

สุราษฎร์ธานี 2

สุราษฎร์ธานี

6 65102003806 น.ส. พิชญา

เอี่ยมละออ

วัดนวลนรดิศ

กรุงเทพมหานคร

7 65102003967 นาย ศรัณยพงศ์

เพชร์ทอง

ชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

8 65102004197 น.ส. วิภาวรรณ

ชุ่มเย็น

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สมุทรปราการ

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000826 น.ส. อารียา

พูนประโคน

พังโคนวิทยาคม

สกลนคร

2 65102002203 น.ส. พาวิตา

สุขแจ่ม

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

3 65102002383 น.ส. ชนานันท์

ศรีสุวรรณ

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

สงขลา

4 65102002398 น.ส. นภสร

ช่วยเพชร

พัทลุง

พัทลุง

5 65102002588 น.ส. นิภา

หาดขุนทด

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

6 65102002921 น.ส. กรกช

จันทร์จรูญ

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

7 65102003047 น.ส. พลอยชมพู

สุขโชติ

พัทลุง

พัทลุง

8 65102003135 นาย ทองธน

สงครามโต

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

9 65102003345 นาย ชนภัทร

พันเถื่อน

สระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

10 65102004028 น.ส. พัชรีภรณ์

เพชรเศษ

สตรีทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

11 65102004382 น.ส. นันท์นภัส

ทองทิพย์

สตรีทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

12 65102004546 น.ส. ณภัทร

พึ่งโพธิ์ทอง

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิน่
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000039 น.ส. ภทรพรรณ

ศิลปี

สตรีวัดระฆัง

กรุงเทพมหานคร

2 65102000441 นาย สถาพร

ธัมมิกะกุล

เดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี

3 65102000668 น.ส. ฐิตาภา

พิริยะกิตติการ

ศรียานุสรณ์

จันทบุรี

4 65102001059 น.ส. สุภาภัทร์

เกิดแก้ว

วัดน้อยนพคุณ

กรุงเทพมหานคร

5 65102001570 น.ส. ปาลิตา

เงินพุ่ม

นารีวุฒิ

ราชบุรี

6 65102002337 นาย พิสิฐ

ทบบุญ

มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

7 65102002379 น.ส. เบญจมาภรณ์

เพ็ชรกุล

อามาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

8 65102003979 นาย ยุทธนา

ทองดี

วชิรปราการวิทยาคม

กาแพงเพชร

9 65102004062 นาย ภูวาดล

พึ่งโพธิ์

เลยพิทยาคม

เลย

- 11 คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000251 นาย ปัณณธร

ยุทธนาภูมิ

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

2 65102000297 นาย ณัฐดนัย

ไชยมั่น

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

3 65102000340 น.ส. สุนิษา

บัวคา

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

4 65102000455 น.ส. พรหมชนิตา

สุขุมาลพันธ์

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

5 65102000559 นาย สิขเรศ

มีขวด

กศน.ตาบลปากแพรก

สุราษฎร์ธานี

6 65102000867 น.ส. ชิดชนก

ชวนากรรัตน์

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

7 65102000875 นาย พลวัต

พันธุ์พฤกษ์

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

8 65102001035 นาย ทีปกร

ภูอร่ามวัฒนา

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

9 65102001183 น.ส. เตชินี

กลิ่นสุวรรณ์

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

กรุงเทพมหานคร

10 65102001905 นาย ตฤณ

โสภณสกุลวงศ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ปทุมธานี

11 65102002093 น.ส. มุทิตา

จันทิม

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

12 65102002097 น.ส. ธิตาภา

ไพบูลย์สวัสดิ์

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

13 65102002439 นาย ธีรดนย์

สินพาณี

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

14 65102002480 น.ส. ธัญญรัตน์

ปลื้มสุทธิ์

เขมะสิริอนุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร

15 65102002917 น.ส. รติมา

อภิชนาพงศ์

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

16 65102002980 น.ส. อรอริญชย์

เหรียญชัยยุทธ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

17 65102003765 น.ส. สิริยากร

กรรณวัฒน์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

18 65102003803 น.ส. สุภัทรา

ตฤษณาเกษตร

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000331 น.ส. สิรีรัศมิ์

นิลพยัคฆ์

พระโขนงพิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

2 65102000339 น.ส. เศรษฐณัญฑ์

คณโททอง

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

3 65102000341 น.ส. แพรพลอย

แก้วชม

วิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพมหานคร

4 65102000583 นาย ศราวุธ

ลี้ภัย

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

5 65102000803 นาย ธีรภัทร์

กิตติวัฒนางกูร

ราชดาริ

กรุงเทพมหานคร

6 65102000879 น.ส. ณิชารีย์

สุภารัตน์

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

7 65102000880 น.ส. สุพิชญ์ชญา

อาชาไอศวรรย์

อัสสัมชัญศึกษา

กรุงเทพมหานคร

8 65102001012 น.ส. ธวัลรัตน์

สุวนาคกุล

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

- 12 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

9 65102001028 น.ส. พรนภัส

ภูริทัต

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

10 65102001178 น.ส. เปมิกา

นาคพวง

สารวิทยา

กรุงเทพมหานคร

11 65102001589 น.ส. ฟาริดา

เกียรติยศ

พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

กรุงเทพมหานคร

12 65102002715 น.ส. สนขจร

เผ่าไพสิฐศรีอนันต์

GED

13 65102002836 นาย ชานนท์

ทองคุ้ม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

นครปฐม

14 65102003110 น.ส. ชนากานต์

ปรักมาส

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

15 65102004258 น.ส. ภารดี

จงเจริญจิตเกษม

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

- 13 คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000207 น.ส. ชนิกานต์
คงตะโก
2 65102000256 น.ส. เกณิกา
จันทร์เอี่ยม
3 65102000260 น.ส. ชินานาง
จานงค์
4 65102000666 นาย ทศพล
นวลเจริญ
5 65102001065 น.ส. รัตนา
สังข์เผือก
6 65102001472 น.ส. ศศิธร
มีแก้ว
7 65102001585 น.ส. สาธิมา
ลิ่มนา
8 65102001591 น.ส. ธิตนิ ันท์
อนุศักดิ์พิทยา
9 65102001595 น.ส. อุษาวดี
พุ่มพูล
10 65102001714 น.ส. กนกอร
ตรีเดชา
11 65102001842 น.ส. จิดาภา
อัลภาชน์
12 65102001878 น.ส. สุภลักษณ์
ปลดเปลื้อง
13 65102001910 น.ส. วนัชพร
แก้วดี
14 65102002013 นาย จิรภัทร
อมรวงศ์
15 65102002188 น.ส. เอมอร
บุพโก
16 65102002233 น.ส. ปริตา
ลาอ่อน
17 65102002844 น.ส. ริณภัทร
ฐินปุตโต
18 65102002882 น.ส. บุศยรินทร์
บัวทัพพ์มงคล
19 65102003207 น.ส. ชลธิชา
คงกระพันธ์
20 65102003524 น.ส. แพรวา
กะสิ
21 65102003658 นาย อาทิตย์
แก้วม่วง
22 65102003923 น.ส. คันธมาศ
นิยมญาติ
23 65102004026 น.ส. สุกัญญาพร
เกิดคุ้ม
24 65102004116 น.ส. ณกัญญา
วันละภา
25 65102004254 น.ส. ชุตนิ ันท์
โคตะลี
26 65102004256 น.ส. ชลภัทร
จันทร์แจ่มใย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102001336 น.ส. พิทยาภรณ์
พุทธสินธุ์
2 65102001914 นาย ธนรัตน์
วงษ์อินตา

โรงเรียน
สวนศรีวิทยา
พระแม่สกลสงเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
สมุทรสาครบูรณะ
GED
โยธินบูรณะ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ราชินีบูรณะ
ราชินีบูรณะ
มัธยมปุรณาวาส
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
สวรรค์อนันต์วิทยา
ศึกษานารีวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครนายกวิทยาคม
ราชินีบูรณะ
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
สิรินธรราชวิทยาลัย
นวมินทราชูทิศ พายัพ
GED
สตรีนนทบุรี
บ้านกรวดวิทยาคาร
สตรีนนทบุรี
สว่างบริบูรณ์วิทยา

โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูสุรนวิย์ทวยาคาร
ิจัยและพัฒนาการศึกษา

จังหวัด
ชุมพร
นนทบุรี
กาญจนบุรี
สงขลา
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครนายก
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นครปฐม
เชียงใหม่
นนทบุรี
บุรีรัมย์
นนทบุรี
ชลบุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์

- 14 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000013 น.ส. คริษฐา

เอกเจริญวัฒนา

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

2 65102000318 น.ส. อริสรา
3 65102001727 น.ส. วรรณรัตน์
4 65102001865 นาย ก้องภพ

เศวตสุทธิพันธ์
นรสิงห์ธนชัย
บุญพิมพ์

ธิดานุเคราะห์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เบญจมานุสรณ์

สงขลา
นครปฐม
จันทบุรี

5 65102002894 นาย วรเมธ
6 65102002942 น.ส. พุทธิดา
7 65102003438 นาย ปัสกาล

แสงคา
เฉยชิต
อ่องสะอาด

เทศบาล 6 นครเชียงราย
กรพิทักษ์ศึกษา
หอวัง

เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

8 65102003567 นาย รชตะ

ศรีชมภู

บ้านไร่วิทยา

อุทัยธานี

9 65102003984 น.ส. อฐิตยิ า

แซ่ตนั

วังหลังวิทยาคม

สระแก้ว

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000275 น.ส. นภัสรานันท์

แจ่มจันทร์

อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์

ลพบุรี

2 65102000407 น.ส. วิภาวรรณ
3 65102000810 นาย เมที

กากะนิก
จตุราวิยสัจ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

สิรินธรราชวิทยาลัย

กาญจนบุรี
นครปฐม

4 65102000827 น.ส. ชนนิกาน
5 65102000950 น.ส. อภิสรา
6 65102001254 น.ส. สุกัญญา

ศิริเวช
เปรมพล
ชาวเพชร

อรุณวิทยา
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
นาคประสิทธิ์

ประจวบคีรีขันธ์
ตาก
นครปฐม

7 65102001282 น.ส. เนตรนภา

ไกรสร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

8
9
10
11
12
13
14

เนตรสุวรรณ
ศรีวรรณะ
สวัสดิ์ชม้าย
บุญใหญ่
ปุยทอง
ประพันธ์ศรี
กานารายณ์

บางปะกอกวิทยาคม
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กาญจนานุเคราะห์
นาคประสิทธิ์
พรานวิบูลวิทยา
พลูตาหลวงวิทยา
นาคประสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กาญจนบุรี
นครปฐม
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
นครปฐม

โรงเรียน

จังหวัด

สกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

65102001431
65102002095
65102002121
65102003015
65102003078
65102003604
65102004321

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กีรัตยา
พัชรพล
กุลจิรา
เนตรทิวา
อรณี
วีณากร
วชิราภรณ์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102002322 นาย เจตนิพัทธ์

วรามิตร

- 15 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000119 น.ส. จิรัญญา

กาเนิดผล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

2 65102000418 น.ส. ธัญษภัค
3 65102000738 น.ส. ฐิตริ ัตน์
4 65102001526 น.ส. พัทธ์ธีรา

วัฒนอัมพร
จินะเสนา
รอดดารา

สตรีภูเก็ต
สตรีภูเก็ต
มัธยมวัดนายโรง

ภูเก็ต
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร

5 65102001574 น.ส. ชญาดา
6 65102001907 นาย สภาพัฒน์
7 65102001911 น.ส. ชญานิศ

ศรีเสน
ไพรบึง
ขุนอินทร

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
หอวัง
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
สงขลา

8 65102002938 น.ส. เอเวลิน พลอยไพลินนาเกลดิงเงอร์

อุดรพัฒนาการ

อุดรธานี

9 65102003256 น.ส. พิม
10 65102003469 น.ส. ชนิษฎา

อักษรวงศ์
นันทเสนา

เตรียมอุดมศึกษา
สตรีนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

11 65102004038 นาย ภูเบศ

เลิศบรรจงงาม

มัธยมวัดนายโรง

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000215 น.ส. นีน่า

เพชรรุณ

2 65102000273 น.ส. นิชาภา
3 65102000323 น.ส. อารีญา
4 65102000428 น.ส. มินลณี

ตั้งสืบทอดวงศ์
ธรรมการ
นาคาพงษ์

5 65102000760 น.ส. น้าฝน
6
7
8
9
10
11
12

65102000844
65102000848
65102000869
65102001051
65102001103
65102001133
65102001291

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

13
14
15
16
17
18

65102001308
65102001454
65102001668
65102001781
65102001854
65102002515

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต
าหนักทสวนกุ
สิรินธรราชวิ
ยาลัยหลาบมัธยม)

จังหวัด
นครปฐม

หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เทศบาล4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

นครปฐม
สงขลา
ลพบุรี

พันธ์งาม

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

นุธิดา
ปิตาภรณ์
ทิพยดา
ปทิตตา
รวิสรา
ภูมิธาดา
ณีรชร

พรนพรัตน์
ธรรมวิสุทธิ์
วันสา
นราธรสวัสดิกุล
สุขสถิตย์
สุวัฒนา
ศรีจันทร์รัตน์

บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ราชวินิตบางแก้ว
สายปัญญารังสิต
ดัดดรุณี
ชุมแสงชนูทิศ
ปลูกปัญญา

สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
นครสวรรค์
นครราชสีมา

กรวรรณ
ภัสราภรณ์
ณวรา
วิไลวรรณ
ยงศิลป์
สุพรรณนี

แย้มอ่วม
นวลนิ่ม
นิลนวล
พุทธโกสัย
รัตนา
จอมศรีกระยอม

วัดราชโอรส
สภาราชินี จังหวัดตรัง
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
กาญจนานุเคราะห์
มัธยมด่านขุนทด

กรุงเทพมหานคร
ตรัง
เพชรบุรี
นครสวรรค์
กาญจนบุรี
นครราชสีมา

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

- 16 โรงเรียน

จังหวัด

19 65102002681 น.ส. ทตพร
20 65102002712 น.ส. กนกวรรณ

เข็มทอง
ศรสุวรรณวุฒิ

สภาราชินี จังหวัดตรัง
เจี้ยนหัว

ตรัง
นครปฐม

21 65102003178 น.ส. ปาริชาติ
22 65102003520 น.ส. ธนาภรณ์
23 65102003896 น.ส. ภัคมณี

สมบูรณ์กิจวัฒนา
เซียว
ศรีโพนสา

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เจี้ยนหัว
สายปัญญารังสิต

นครปฐม
นครปฐม
ปทุมธานี

24 65102004007 น.ส. สุธิตา

ศรีทองทา

ปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000006 นาย ชยวุฒิ

พันธ์แก้ว

ยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

2 65102000010 น.ส. ปานระพี
3 65102000021 นาย ธราเทพ

บ้านคุ้ม
แป้นน้อย

ลาปางกัลยาณี
พัทลุง

ลาปาง
พัทลุง

4 65102000022 น.ส. พิชญ์สินี

จิตตพงศ์

สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

5
6
7
8
9

สุขดานนท์
พงษ์ไชย
เรืองศรี
คงคราญ
หว่อง

พนัสพิทยาคาร
นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กระสังพิทยาคม
เซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
ชลบุรี

10 65102000613 น.ส. ปภาวรินท์

สุขทั่ว

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

นครราชสีมา

11
12
13
14
15
16
17
18

65102000770
65102000809
65102000937
65102001299
65102001436
65102001656
65102001985
65102002135

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.

ณิชานันท์
ณิชาภัทร
ณิชา
ประกายจันทร์
สัณหณัฐ
จักรพรรดิ์
พลเทพ
ทอฝัน

ใจกระจ่าง
ชะยะ
บัวขาว
ทองเสี่ยน
สาราญทรัพย์
สมบัตดิ ี
แต้ไมตรี
มาตวังแสง

ระยองวิทยาคม
เทพศิรินทร์ พุแค
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สตรีสิริเกศ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต
กสวนกุหลาบมัธยม)
วัดไร่ขิงาหนั
วิทยา
ชลราษฎรอารุง
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ระยอง
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
นครปฐม
นครปฐม
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา

19
20
21
22

65102002380
65102003242
65102003681
65102003762

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กมลชนก
ชลิตา
ชนิกานต์
กุลธิดา

กาเนิดภู
ศาตวรรณ
วรกุลปัญญาเลิศ
ฟุ้งมงคลเสถียร

อุดรพิทยานุกูล
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อยุธยานุสรณ์
เบตงวีระราษฎร์ประสาน

อุดรธานี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา
ยะลา

65102000170
65102000335
65102000381
65102000570
65102000598

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชุตนิ ันท์
ชีวะพัฒน์
ชโลทร
ชนัฏากร
เอมี่

- 17 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000002 น.ส. จิรัชญา

สังข์ทอง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

2 65102000019 นาย เมธาสิทธิ์
3 65102000034 น.ส. จิดาภา
4 65102000130 น.ส. ธนิษฌา

กุดวิฬา
สีกิมซิ่ว
สุภากุล

กมลาไสย
สงวนหญิง
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี

5 65102000361 น.ส. ชนัญญา
6 65102000384 นาย รัชชานนท์
7 65102000853 น.ส. ตรัยรัตน์

ละดาศรี
จันทร์ทัง
จิตต์ณรงค์

อนุกูลนารี
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

กาฬสินธุ์
นครศรีธรรมราช
สงขลา

8 65102000932 น.ส. ยลรวี

วิชัยดิษฐ

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

9 65102001039 น.ส. ทักษพร
10 65102001043 น.ส. ขวัญจิรา

บัวรอด
แสงโพธิ์แก้ว

สิริรัตนาธร
มัธยมวัดหนองจอก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

11 65102001125 น.ส. อภิชญา

สนทมิโน

สอาดเผดิมวิทยา

ชุมพร

12 65102001126 น.ส. กฤตยา
13 65102001484 น.ส. สุภัชชา

วังชิต
ชูเกิด

สอาดเผดิมวิทยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ชุมพร
กรุงเทพมหานคร

14 65102001567 น.ส. ฐิตมิ า
15 65102001667 น.ส. ณัฐกานต์

ไชยสุวรรณ
วัฒกีเจริญ

วัดเขมาภิรตาราม
เบญจมราชูทิศ

นนทบุรี
นครศรีธรรมราช

16 65102001677 น.ส. นิภาดา
17 65102003814 น.ส. กาญจน์ณชา

วรสาร
สมานมิตร

สมุทรปราการ
ศรีสะเกษวิทยาลัย

สมุทรปราการ
ศรีสะเกษ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102001830 นาย จิรายุ

กันตโสภณานนท์

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล

จังหวัด

ชลราษฎรอารุง

ชลบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000008 น.ส. ณัฐชยา

สาราช

มอ.วิทยานุสรณ์

สงขลา

2
3
4
5
6
7

รัตนะ
อรุณ
แสงสาง
ประทุมขันธ์
อ่องบางน้อย
เจียมจรรยารักษ์

ราชโบริกานุเคราะห์
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
มัธยมวัดหนองแขม
นักบุญเปโตร

ราชบุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

65102000016
65102000023
65102000118
65102000202
65102000472
65102000475

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กาญจนา
จารุพรรธ์
ปทิตตา
ศิริลักษณ์
วรรณพร
ธัญญาดา

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

- 18 โรงเรียน

จังหวัด

8 65102000745 น.ส. วรินทร
9 65102000766 น.ส. ศิอารย์

เพียรการ
กล่าสี

ปทุมเทพวิทยาคาร
แม่เมาะวิทยา

หนองคาย
ลาปาง

10 65102000767 น.ส. จารุพิชญา
11 65102001067 น.ส. วรัญญา
12 65102001075 น.ส. พรชิตา

ทรัพย์ส่ง
ถิ่นก้อง
เลาหกิตติการ

อามาตย์พานิชนุกูล
ศึกษานารีวิทยา
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
นครนายก

13 65102001276 น.ส. ชนัญญา
14 65102001296 น.ส. เกศศิรินทร์
15 65102001327 นาย สุกัลย์

แก้วลาด
พิมพ์นนท์
แซ่เล้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กาแพง
วัดราชโอรส

นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร

16 65102001363 น.ส. พนิดา

รักท้วม

ศึกษานารีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

17 65102001435 นาย ขจรยศ
18 65102001478 น.ส. ปิยพร

เปลี่ยนสุ่น
ไชยแก้ว

ทวีธาภิเศก
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช

19 65102001890 น.ส. ปพัสส์ลิตา

อรรถสงเคราะห์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ตรัง

20 65102001999 นาย ภัคพงศ์
21 65102002147 นาย ณัฐวุฒิ

ชูจิตร
พันธ์วิไล

วัดเขมาภิรตาราม
ลิ้นฟ้าพิทยาคม

นนทบุรี
ศรีสะเกษ

22 65102002484 น.ส. ศศิธร
23 65102002724 น.ส. อุษาคเนย์

หมื่นประจญ
ม่วงแก้ว

บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

24 65102002799 น.ส. พิมพ์นภัส
25 65102003468 น.ส. บัวชมพู
26 65102003685 น.ส. ภัชธีญา

มีชัย
อุ่นเจริญ
วงศ์เทพเตียน

สตรีสิริเกศ
สตรีศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย

ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่

27 65102003705 น.ส. ภิญญาดา

ชื่นอารมย์

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ฉะเชิงเทรา

28 65102003860 นาย สรวิชญ์
29 65102003872 น.ส. ชลดา
30 65102003957 นาย พงศ์ศภัค

นะฮาหม๊ะ
ลังการ์พินธุ์
ชะรุง่ รัมย์

หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สา
สิรินธร

สงขลา
น่าน
สุรินทร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102002034 น.ส. คีตภัทร
2 65102002752 น.ส. วิมลวรรณ
3 65102003460 น.ส. ชญาน์พัชร

ลิ้มสกุล
บรรจงศิริ
สมบูรณ์พงศ์

สตรีศรีสุริโยทัย
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
มารีวิทยากบินทร์บุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
ปราจีนบุรี

- 19 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000083 น.ส. พิมพ์วรีย์
ไหมพรหม
2 65102000089 น.ส. พีรดา
ประกอบนิล
3 65102000110 นาย อนุภัทร
พงษ์หาญพาณิชย์
4 65102000145 น.ส. ปิยฉัตร
เหลารัก
5 65102000180 น.ส. พิชชานันท์
ลี้สุขสม
6 65102000302 นาย บววรทัต
จรัสเศรษฐสิริ
7 65102000346 น.ส. อัศริญา
รักษ์ศาสนา
8 65102000432 น.ส. พรรณพษา
พูลเพิ่ม
9 65102000457 น.ส. จิราภา
เถลิงศักดาเดช
10 65102000643 น.ส. มัลลิกา
บุญชูวงค์
11 65102000740 น.ส. วณิชา
สามัน
12 65102000890 น.ส. เด่นนภา
โบสี
13 65102000917 น.ส. เนตรนภา
มูลประดุง
14 65102000941 น.ส. ญาดา
สมเดช
15 65102000984 น.ส. จิดาภา
ทาจุน
16 65102000994 น.ส. ศศินา
กีรติวิทยากร
17 65102001356 น.ส. สุดารัตน์
เจริญสุข
18 65102001374 น.ส. อภิชญา
พงษ์เจริญ
19 65102001421 น.ส. การะเกด
อินอร่าม
20 65102001596 น.ส. ภัสสรา
งานเลิศ
21 65102001738 น.ส. พุธิตา
เกษตรสิน
22 65102001790 น.ส. เพ็ญพิชชา
ฤกษ์กมล
23 65102001823 น.ส. ชลลดา
กาไลทอง
24 65102001917 น.ส. ณัฐธิดา
เจริญปรุ
25 65102002304 น.ส. ธมลพรรณ
มูลสาร
26 65102002359 นาย ชยพัทธ์
มณีพันธ์
27 65102002387 น.ส. วรรณพณา
นิฐินันท์กุล
28 65102002687 น.ส. นภา
อยู่ประเสริฐ
29 65102002868 น.ส. ณิชานันทน์
คงมา

โรงเรียน
สวนศรีวิทยา
ชิโนรสวิทยาลัย
ยอแซฟอุปถัมภ์
พิชัยรัตนาคาร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มัธยมวัดสิงห์
พัฒนาวิทยา
สิงห์สมุทร
สิรินธรราชวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ปทุมวิไล
อามาตย์พานิชนุกูล
ราชินีบูรณะ
มีชัยพัฒนา
จรัสพิชากร
สงวนหญิง
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ฤทธิยะวรรณาลัย
สตรีศรีสุริโยทัย
สตรีนครสวรรค์
นารีวิทยา
วัดราชโอรส
ขุนยวมวิทยา
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
บางกะปิ
ศรัทธาสมุทร
โพธิสารพิทยากร

จังหวัด
ชุมพร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ระนอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ยะลา
ชลบุรี
นครปฐม
กระบี่
ปทุมธานี
กระบี่
นครปฐม
บุรีรัมย์
นครศรีธรรมราช
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
แม่ฮ่องสอน
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลขที่ใบสมัคร
65102002969
65102002992
65102003002
65102003038
65102003594
65102003696
65102003727
65102003848
65102003943
65102004073
65102004285
65102004463

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

- 20 ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
พชรภูมิ
ด้วงอินทร์
อัสสัมชัญ
ธนัชพร
คณาปราชญ์
พระปฐมวิทยาลัย
ณัชชา
อโลภะตานนท์
พระปฐมวิทยาลัย
ศรัญญา
อับดุลฟาก๊ะ
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ธัญศร
กลิ่นศรีสุข
สตรีนนทบุรี
สุนิษา
สามสี
ชัยบาดาลวิทยา
พลอย
บุญราม
สตรีวัดระฆัง
สิราวรรณ
หวานชอบ
ตาคลีประชาสรรค์
ยุพารัตน์
คงกิ้ม
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ฐิติยาภรณ์
บางเลา
อยุธยาวิทยาลัย
วรกมล
ภู่สุวรรณ์
ชัยนาทพิทยาคม
ปรารมย์
ดวงเพชร
สมุทรสาครวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000156 น.ส. นฤภัทร
แสนยนต์
เมืองนครศรีธรรมราช
2 65102000228 นาย ธนวินท์
อมรสิริพงศ์
พระปฐมวิทยาลัย
3 65102000353 น.ส. สุภัทรา
บุญหอมชื่น
ชานาญสามัคคีวิทยา
4 65102000637 น.ส. ชุติกาญจน์
แซ่ก๊วย
ราชินีบูรณะ
5 65102000820 นาย ปิยวัฒน์
พยัฆรัตน์
บางบ่อวิทยาคม
6 65102000878 น.ส. นภาพร
จันทไพจิตร
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
7 65102001369 น.ส. ชื่นนภา
ผิวหอม
ฤทธิยะวรรณาลัย
8 65102001477 น.ส. วิธิตา
ศรีทอง
อัมพวันวิทยาลัย
9 65102001938 นาย ต้นศิลป์
จีนบุบผา
นาคประสิทธิ์
10 65102002487 นาย จักรพันธ์
บัวกล่า
สหบารุงวิทยา
11 65102002582 นาย ชยพล
ตั้งทานุ
นาคประสิทธิ์
12 65102002691 น.ส. ลภัสรดา
ใจเย็น
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
13
14
15
16

65102003267
65102003522
65102003701
65102003855

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

กุลยา
ธิดารัตน์
ปิติณัฐ
พัทธมล

ณ ตะกั่วทุ่ง
วิวัฒน์วรนัย
แสงทรัพย์
มอบนรินทร์

สตรีภูเก็ต
เทพลีลา
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ทุ่งสง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
พังงา
พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท
สมุทรสาคร

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครปฐม
ระยอง
นครปฐม
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

- 21 โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000028 น.ส. ปุณณภา
เจริญผล
ราชวินิต นนทบุรี
2 65102000051 นาย ภาคิน
อินทโพธิ์
ศรีวิชัยวิทยา
3 65102000052 นาย ศิวัช
ชัยแสง
ศรีวิชัยวิทยา
4 65102000058 นาย ธนภัทร
สุกิจปาณีนิจ
ศรีวิชัยวิทยา
5 65102000073 นาย ปรเมศวร์
ชุมพล
พระปฐมวิทยาลัย
6 65102000132 นาย รัชพล
สีลับขวา
นนทบุรีวิทยาลัย
7 65102000201 นาย จีฮาน
ช่างคิด
วัดพุทธบูชา
8 65102000218 นาย ธัญเทพ
สังขะพงศ์
ราชวินิตบางแคปานขา
9 65102000233 นาย ธนบูรณ์
ปัญจมาส
สารสิทธิ์พิทยาลัย
10 65102000375 นาย ภาคิน
ลิขิตอัมพร
เทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
11 65102000378 นาย ภาณุวัชร
เจริญรื่น
หอวัง ปทุมธานี
12 65102000414 นาย ภูริณัฐ
สุวรรณชีพ
ศรีวิชัยวิทยา
13 65102000527 นาย ปุณณวิช
หาสูง
ศรีวิชัยวิทยา
14 65102000552 นาย ภูริคุณ
สุวรรณชีพ
ศรีวิชัยวิทยา
15 65102000560 นาย อิลฮาล
แคยิหวา
พิมานพิทยาสรรค์
16 65102000602 นาย เดชานนท์
ผิวงาม
ศรีวิชัยวิทยา
17 65102000672 นาย ธนพล
สายบุญสา
พระปฐมวิทยาลัย
18 65102000673 นาย วรินทร
สีมาเมือง
ชัยเกษมวิทยา
19 65102000674 น.ส. ปาริดา
น่วมคง
สิรินธรราชวิทยาลัย
20 65102000675 น.ส. พรรณวษา
วงษ์วุฒิ
สิรินธรราชวิทยาลัย
21 65102000676 น.ส. กัณฐิกา
แซ่ตั๊น
สิรินธรราชวิทยาลัย
22 65102000706 นาย รวิพัชร
มีอารีย์
ชัยเกษมวิทยา
23 65102000735 นาย สมภพ
กองอาษา
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
24 65102000750 นาย พงศพัฒน์
เพ็งภิญโญ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
25 65102000812 นาย อนุภัทร
เหล็งยินดี
มัธยมปุรณาวาส
26 65102000855 นาย ณัชพล
ใจธรรม
มัธยมตากสินระยอง
27 65102000920 นาย สุทธิโชค
ตั้งเมือง
สมุทรสาครวิทยาลัย
28 65102000942 น.ส. อาทิมา
คาควร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
29 65102001005 นาย พลวิวัฒน์
แก้วสวัสดิผล
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
30 65102001070

น.ส. สุวภัทร

ศรีพินิจภัทร

จังหวัด
นนทบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สตูล
นครปฐม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

เลขที่ใบสมัคร
65102001073
65102001100
65102001202
65102001213
65102001309
65102001404
65102001663
65102001770
65102001930
65102002011
65102002104
65102002358
65102002592
65102002651
65102002771
65102002784
65102002787
65102002849
65102002901
65102003326
65102003429
65102003444
65102003457
65102003465
65102003546
65102003836
65102004036

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

- 22 ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ปิยภัทร
เพ็ชรนุ้ย
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
สิริธร
ใจประโชติ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธีรพัฒน์
วิชัยธรรมคุณ
พระปฐมวิทยาลัย
พงศกร
บุญยัง
มัธยมตากสินระยอง
ณัฐพงษ์
ขัณทะมา
กาญจนานุเคราะห์
ปัณณวิชญ์
วีระตระการรัตน์ ศึกษานารีวิทยา
เจษฎา
สมศักดิ์
กาญจนานุเคราะห์
สรศักดิ์
พันธุ์ยิ่งยก
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วัชพล
บุญมาพบ
วัดสุทธิวราราม
อัครพล
เปียวิเศษ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สายฟ้า
พรานพนัส
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
จารุวิทย์
จินดามรกฏ
พระปฐมวิทยาลัย
กฤษณ์ธร
ไม้แก้ว
ศรีวิชัยวิทยา
กฤษณพงศ์
ไม้แก้ว
ศรีวิชัยวิทยา
พัชรพล
อุยสุย
เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
อาริตา
มัจฉาวานิช
วิชูทิศ
ปานเลขา
ทองปาน
สตรีพัทลุง
ไชยพัฒน์
เพชรมณี
สุราษฎร์พิทยา
ธนกฤต
บุพศิริ
สกลวิสุทธิ
ศรายุทธ
ศรีโยหะ
วิชูทิศ
ชุติเดช
ศรัทธาผล
สารสิทธิ์พิทยาลัย
อภิวรรษ
พึ่งแย้ม
สามเสนวิทยาลัย
พีรพัฒน์
วีระบุญพิพัฒนา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ทัพพ์เทพ
มากบุญ
สุราษฎร์พิทยา
ภควัชร์
ศรีดารากุล
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ภูมิระพี
หนูจุ้ย
ภูเก็ตวิทยาลัย
สุทธิพงษ์
เจริญจิตปัญจ์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

58 65102004138 นาย พีรภพ
59 65102004496 นาย ชานนท์
60 65102004669 น.ส. ชัญญานุช

สุธีรธรรม
มิดดี้
ใจเฟือย

พรตพิทยพยัต
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัตนราษฎร์บารุง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ระยอง
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี

- 23 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000427 น.ส. ธัญชนก

เนื้อนิล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

2 65102001023 น.ส. ธันยธรณ์

ผิวอ่อนดี

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สุพรรณบุรี

3 65102001055 น.ส. ณัฐพร

ปานนิล

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

4 65102001131 น.ส. ปัทมาภรณ์

เกตุสุริวงค์

ธรรมโชติศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

5 65102001237 น.ส. สุชาวดี

วงศ์สุขดี

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

6 65102001321 นาย ธนพัฒน์

ชั่งสูงทรง

กรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

7 65102001841 นาย ธนัชชัย

นิลประภัสสร

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

8 65102001903 น.ส. อรญา

พรพิรุณโรจน์

ชุมพลโพนพิสัย

หนองคาย

9 65102002220

โอภาสวรกิจจา

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

10 65102002630 น.ส. ปัญชิกา

หนูวรรณะ

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

11 65102002649 น.ส. วันวิสา

คลี่ดี

ท่ายางวิทยา

เพชรบุรี

12 65102002789 น.ส. นันทิกา

แซ่เล้า

บ่อสุพรรณวิทยา

สุพรรณบุรี

13 65102002866 นาย ภูษณ

จารนัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

14 65102002939 นาย ศตวรรษ

เอื้อทยา

ยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

15 65102003328 น.ส. ปาริชาติ

น้อยระแหง

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

16 65102003439 น.ส. ศุภสรา

หงษ์โต

ห้วยกระเจาพิทยาคม

กาญจนบุรี

17 65102003939 น.ส. ปภาวี

สายมา

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

18 65102004022 น.ส. ณิชกานต์

ผึ่งผาย

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

นาย สิรภัทร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102001250 น.ส. สมฤดี

โฉมยง

เมืองปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

2 65102001848 น.ส. กัญญาณัฐ

เสาวภาพันธ์

มัธยมฐานบินกาแพงแสน

นครปฐม

3 65102001876 น.ส. ดีนาน

จันทร์เชื้อ

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

พิจิตร

4 65102002113 น.ส. นันท์นภัส

วิไลลักษณ์

สตรีอ่างทอง

อ่างทอง

5 65102002250 นาย รคิราภ์

รวิรัฐธา

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

6 65102002637 น.ส. พรพิชชา

ตั้งวุฒิสาร

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

7 65102003061 นาย พลาจักษณ์

ปานเกษม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

8 65102003540 นาย พิพากษา

แสงแก้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

- 24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000040 น.ส. ปานจันทร์

สวัสดินันทน์

พิบูลวิทยาลัย

ลพบุรี

2 65102000224 น.ส. รุง้ นภา

อ่อนจุรี

อินทร์บุรี

สิงห์บุรี

3 65102000225 น.ส. กานต์ธิรา

สินนุศาสน์

อินทร์บุรี

สิงห์บุรี

4 65102000359 น.ส. สิริณัฏฐ์

นาคิด

ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

5 65102000413 น.ส. สุพรรณี

นาคแกมทอง

อรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

6 65102000531 น.ส. เจนจิรา

บุญวัย

นารีวุฒิ

ราชบุรี

7 65102000618 น.ส. จุฬารัตน์

คาโพธิ์

อรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

8 65102001145 น.ส. กัลยกร

ปั้นก้อง

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

9 65102001173 น.ส. จินตนา

ลาภอุไรเลิศ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

10 65102001186 นาย เบญจพล

หนูนิล

นาวังศึกษาวิช

หนองบัวลาภู

11 65102001195 น.ส. ณัฐชาวีร์

ร่มเย็น

รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

12 65102001240 น.ส. ธมน

ทรงนิพิฐกุล

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

13 65102001246 น.ส. ธมลวรรณ

อิ่มแผ้วพันธุ์

รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

14 65102001319 น.ส. ภคพร

หวองเจริญพานิช

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

15 65102001360 น.ส. จีราวรรณ

ทรัพย์เจริญกูล

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

16 65102001395 น.ส. สุพิชฌาย์

ขันทอง

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

17 65102001623 น.ส. โสภิญญา

ธารงลักษณ์

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

กรุงเทพมหานคร

18 65102001776 นาย จักรกฤช

เอี่ยมสะอาด

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

19 65102001834 นาย อโนชา

ทับชม

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

20 65102001943 น.ส. ขวัญฤดี

แสงจันทร์

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

21 65102001980 น.ส. พีรยา

แพรไพศาล

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

22 65102001990 นาย ธนภัทร

มูลโมกข์

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

23 65102001991 น.ส. ภิญญดา

โมกข์ศิริ

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

24 65102002029 น.ส. สร้อยสน

วงสมบัติ

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

25 65102002192 น.ส. ภัทรนันท์

อุ่นใจ

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

26 65102002338 น.ส. พิสชา

เนตรสว่าง

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

27 65102002652 น.ส. เบญจกัลยา

เอี่ยมวิลัย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

กรุงเทพมหานคร

28 65102002703 นาย ธีรภัทร์

พรหมอุทัย

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

29 65102003036 น.ส. กชกร

แก้วสวัสดิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

30 65102003080 น.ส. มาริสา

เชื้อชาร

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

31 65102003136 น.ส. มลตณรัตน์

วิวัฒน์เมทากร

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

- 25 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

32 65102003271 น.ส. ภณิดา

อบกลั่น

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

33 65102003297 น.ส. ขวัญจิรา

กมุทวณิช

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

34 65102003353 น.ส. เจียระไน

สุขไกร

พัทลุง

พัทลุง

35 65102003369 น.ส. ชลธิชา

เรืองเดช

ศึกษานารีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

36 65102003410 น.ส. ภัณฑิรา

นรากรณ์

ธัญบุรี

ปทุมธานี

37 65102003421 น.ส. ณัฐนารี

วงษ์วิชัย

นนทบุรีพิทยาคม

นนทบุรี

38 65102003442 น.ส. กุลรัตน์

ใจยั่งยืน

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

39 65102003550 น.ส. ฐิตาภา

ศรีสวัสดิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

40 65102003644 น.ส. ขวัญฤดี

ดังก้อง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

41 65102003799 น.ส. ปัณณพร

มาชู

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

42 65102003879 น.ส. ปาลิดา

ธรรมวงค์

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

43 65102003890 น.ส. วัลภา

จุลปาน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

ฉะเชิงเทรา

44 65102003981 น.ส. กมลวรรณ

แช่มช้อย

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สุพรรณบุรี

45 65102004301 น.ส. น้าหนึ่ง

อยู่ดี

ทองผาภูมิวิทยา

กาญจนบุรี

46 65102004473 น.ส. ฟาริดา

ไชยจันลา

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000486 นาย วิสิฏฐา

สุภารัตน์

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

2 65102000635 น.ส. ดลพร

บุญเต็ม

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

3 65102001154 น.ส. สุภัทรา

ปู่สุข

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

4 65102001549 น.ส. กัญยาณี

รืน่ มีแสง

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

5 65102001977 น.ส. มุฑิตา

ศรีวงศ์รัตน์

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

6 65102001995 น.ส. อนัญพร

โสดา

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

7 65102002053 น.ส. วันวิกา

สมรภูมิ

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

8 65102002082 น.ส. นันท์นภัส

ป้อมจัตุรัส

สุรนารีวิทยา

นครราชสีมา

9 65102002096 น.ส. นันทกาญจน์

ชานนท์

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

10 65102002119 น.ส. นันทิยา

สิงห์ปรุ

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

11 65102002613 น.ส. สุชันยา

ขวัญเกิด

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

12 65102002648 น.ส. ภไทมาศ

แผนสมบูรณ์

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

13 65102002692 น.ส. ธนัชชา

พรหมแสงใส

เทพลีลา

กรุงเทพมหานคร

- 26 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

14 65102002895 น.ส. ชุติกาญจน์

ชาวนาผล

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

15 65102002908 น.ส. นฤพร

วงษ์พานิช

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

16 65102002968 น.ส. ภัทรภร

กลัดสาเนียง

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สมุทรสาคร

17 65102002975 น.ส. สุนิตา

วิวังสู

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

18 65102003167 น.ส. พิมพ์วิไล

หงษ์ลอยวงษ์

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

19 65102003230 น.ส. ภัสราภรณ์

ปันเต๋

ชลประทานวิทยา

นนทบุรี

20 65102003324 น.ส. เนตรนรินทร์

ลิ้มเจริญวงษ์ชัย

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

21 65102003337 น.ส. สรัญญา

ตันธนกิจไพศาล

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

22 65102003414 น.ส. พิชฌน์มญชุ์

วีระวงศ์

พัทลุง

พัทลุง

23 65102003538 น.ส. ภูริมาศ

มวมขุนทด

มัธยมด่านขุนทด

นครราชสีมา

24 65102003702 น.ส. ณิชาภัทร

ขอนแก่น

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

25 65102003770 น.ส. ธนภรณ์

บุญอารีย์

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

26 65102003933 น.ส. ปิยภรณ์

ครองระวะ

บอสโกพิทักษ์

นครปฐม

27 65102003937 น.ส. ชญานินท์

พวงบุบผา

อรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

28 65102004016 น.ส. ปุณณภา

มะโนน้อม

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

29 65102004201 น.ส. พิมลรัตน์

สืบสัตย์

ปัญญาวรคุณ

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000561 น.ส. ณิชนันทน์

ไทยทอง

นักบุญเปโตร

นครปฐม

2 65102000838 น.ส. ชญาดา

ทองแดง

สภาราชินี จังหวัดตรัง

ตรัง

3 65102001157 นาย ชลชาติ

ผดุงม่วงทอง

ท่าม่วงราษฎร์บารุง

กาญจนบุรี

4 65102001504 น.ส. ฟ้าใส

ดวงจินดา

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

5 65102001647 น.ส. มนัสนันท์

ดอกไม้พุ่ม

ปทุมธานี นันทมุนีบารุง

ปทุมธานี

6 65102001726 นาย ภูวนาถ

สิงหราช

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

7 65102002055 นาย วชิรวิชญ์

อินทพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

8 65102003804 น.ส. ภัทรนารถ

อุปนันไชย

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

9 65102004220 นาย กิติศักดิ์

สุภาวงศ์

จอมทอง

เชียงใหม่

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000064 น.ส. วรรณรวี

เกษตรพล

รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

2 65102000135 น.ส. กัญญาพัชร

มะลิเลิศ

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

กรุงเทพมหานคร

- 27 ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เลขที่ใบสมัคร
65102000338
65102000399
65102000720
65102001190
65102001516
65102002023
65102002142
65102002239
65102002489
65102002518
65102002646
65102002700
65102002701
65102002893
65102003069
65102003372
65102003531
65102003545
65102003573
65102003621
65102003639
65102003769
65102004003
65102004240
65102004250
65102004617

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

ชื่อ - นามสกุล
ทศพล
แถมจอหอ
มลฑกาณฑ์
ทองบางผึ้ง
ชัยรัตน์
ยางศรี
ณัฐนันท์
ประทีป
จิรัชญา
ตาราเรียง
ลักษิกา
ทองเปี่ยม
ณฐมน
ธิติกิตติพงศ์
ญาณวดี
วิไลสวรรค์
ฐิตาพร
คานุ
อชิรญา
ทรัพย์พ่วง
ขวัญกมล
ศรียา
เทียนชมพู
แก้วจารนัย
บวรรัตน์
สุทธิพันธุ์
รมณ
วิศาลวณิชธัญ
พรรวินท์
ทองประคา
จุฑาทวัช
วรรณ์แสงแก้ว
กษิเดช
บุญชู
วรณัน
ลาภนิลจินดา
จักรภฤต
จิตรังษี
ภาวิณี
กองทิพย์
จิตติมา
นิลจินดา
พิชญ์สินี
หงษ์อร่าม
จิราพร
ดีอุดมวงศา
โชติกา
แก้วเกิด
สุธิมา
วงศ์ราษฎร์
กนกวรรณ
วิเศษสิงห์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000343 น.ส. ปุณยวีร์
อัครชูวงศ์
2 65102002035 นาย ศิวกร
บุญเม่น
3 65102002955 นาย ทวีทรัพย์
ทรัพย์ประเสริฐ
4 65102003907 นาย สีหนาท
โภคัยวณิช
5 65102004159 น.ส. สาลิณี
โยชน์ด้วง

โรงเรียน
ศรีบุณยานนท์
สตรีประเสริฐศิลป์
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
กาญจนานุเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รัตนราษฎร์บารุง
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนานุเคราะห์
ชัยนาทพิทยาคม
ราชินีบูรณะ
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
สิรินธรราชวิทยาลัย
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ปทุมวิไล
สุคนธีรวิทย์
กรพิทักษ์ศึกษา
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สิรินธรราชวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เชียงคาวิทยาคม
เชียงคาวิทยาคม
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด
นนทบุรี
ตราด
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชัยนาท
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
พะเยา
พะเยา
กาญจนบุรี

โรงเรียน
นารีนุกูล
สตรีนครสวรรค์
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
กาแพงแสนวิทยา
ราชินีบูรณะ

จังหวัด
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

- 28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000185 น.ส. กมลลักษณ์

อนันตกูล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

2 65102000186 น.ส. กัญญาณัฐ

คณาวงค์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

3 65102000194 น.ส. จีระนันท์

เสกกล้า

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

4 65102001134 น.ส. ไปรยา

แดงมณี

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

5 65102001288 น.ส. บุญญานุช

หมื่นไวย์

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

6 65102001447 น.ส. เพชราภรณ์

ยอดจันทร์

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

7 65102001698 น.ส. ณัชชา

ยืนยง

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

8 65102001844 น.ส. ศริญญา

อร่ามโชติ

วัดป่าประดู่

ระยอง

9 65102001847 น.ส. ศรัญญา

อร่ามโชติ

วัดป่าประดู่

ระยอง

10 65102001951 น.ส. ชิษณุศา

เล้าสกุล

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

11 65102001978 น.ส. ชุติกาญจน์

คิ้มแหน

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

12 65102002008 น.ส. วิภาวรรณ

ช้างชาวนา

ตลิ่งชันวิทยา

สุพรรณบุรี

13 65102002077 น.ส. ชนาภา

เอี่ยมมา

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

14 65102002084 น.ส. เกสรา

สงวนพานิช

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

15 65102002166 น.ส. ลักษิกา

อินทรโชติ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

16 65102002198 นาย ภูรีภัทร

เพ็งมา

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

17 65102002364 น.ส. อลิสา

คงแสง

นารีวุฒิ

ราชบุรี

18 65102002674 นาย อรรคพล

คุ่ยพินิจ

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

19 65102002769 น.ส. ณัฐนภา

มีพูล

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

20 65102003064 น.ส. พัชราพรรณ

ประทุมรัตน์

บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

ชลบุรี

21 65102003321 น.ส. แพรวา

พิมพิสอน

สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

22 65102003464 น.ส. พัชราภรณ์

สะสมทรัพย์

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

23 65102003529 น.ส. วรวรรณ

ทองกรอย

อรุณวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000198 น.ส. ณิชาพัฒน์

ปฐมพรวิวัฒน์

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

2 65102000263 น.ส. กมลวัทน์

โตรักษา

มารีย์อุปถัมภ์

นครปฐม

3 65102000590 น.ส. สุภัชชา

อ่วมดี

พัฒนานิคม

ลพบุรี

4 65102000874 น.ส. อัญชลี

สกุลทิฆัมพร

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

5 65102000947 นาย ณภัทร

ศรีสดเลิศ

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

6 65102001221 นาย ธิติพัทธ์

ธนันต์ชัยนพเก้า

บางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

- 29 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

7 65102001236 น.ส. ชุดาวัชรีย์

ปรีดาสกุลเจริญ

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

8 65102001556 น.ส. ณัฐชยา

วิมุกตะลพ

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

9 65102001581 นาย ดนุพน

ชัยยะคา

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

10 65102001712 นาย ศิษฐภพ

สุขเจริญ

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

11 65102001815 นาย สุพิพัฒน์

แสงสอน

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

12 65102001850 น.ส. กนกวรรณ

เรียมศรี

ดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

13 65102001946 นาย นันทภพ

จวอรรถ

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

14 65102002305 นาย อัสนี

สามสารี

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

15 65102002569 น.ส. อัจฉรียา

ทองมาก

วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์

ราชบุรี

16 65102002570 น.ส. กิตติมา

ดารา

วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์

ราชบุรี

17 65102002620 นาย รัชชานนท์

ลิปิกรลือชา

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

18 65102003067 นาย ธุวานนท์

ใจกล้า

บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

ชลบุรี

19 65102003084 น.ส. สมัญญา

กี่สุข

บางลี่วิทยา

สุพรรณบุรี

20 65102003115 นาย อัครวิทย์

จันทรัง

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

21 65102003129 นาย อัครพนธ์

อุดมทรัพย์

คงคาราม

เพชรบุรี

22 65102003194 น.ส. กฤศรดา

แย้มผกา

ปัญญาวรคุณ

กรุงเทพมหานคร

23 65102003251 นาย กิตติพงศ์

เปรมจิตต์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

24 65102003519 นาย อนาวิล

ย้อยแย้ม

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

25 65102003693 นาย ภคพล

จิติวงศ์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

26 65102003826 นาย กฤตภาส

ศรีสมพงษ์

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

27 65102003919 นาย กฤษกรณ์

มูลคา

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

28 65102003947 นาย ธนวัฒน์

เพ็ชรป้อม

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

29 65102004046 นาย สรวิชญ์

สิริชัยเจริญกล

ดาราสมุทร

ชลบุรี

30 65102004359 น.ส. กรณิการ์

เต้นลือ

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

31 65102004530 นาย ศุภกร

คุ้มมณี

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000047 นาย มนัส

นวนละออง

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

2 65102000062 น.ส. พรรณรมน

เอกรัตนเวศน์

รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

3 65102000269 น.ส. พัชรสุคณธ์

พินธุศิรกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 65102000345 นาย เสฏฐนันท์

พจมานวิมล

รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

- 30 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

5 65102000355 น.ส. นัฐพร

เจตนานุศาสน์

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

6 65102000517 น.ส. ณัฏฐณิชา

เวียงวิราศไพศาล

ศึกษานารีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

7 65102000623 น.ส. ชญานี

แซ่จึง

ภัทรญาณวิทยา

นครปฐม

8 65102000744 น.ส. ศิริวรรณ

สิงห์ลอ

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

9 65102000912 น.ส. สุขุมาภรณ์

เหมือนวงศ์ธรรม

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

10 65102000922 นาย ปัณณวัฒน์

อินทร์ไพร

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

11 65102001115 นาย พศุตม์

อุ่นไธสง

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

12 65102001171 นาย เพียงพุทธ

เมฆพิพัฒน์พร

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

13 65102001225 นาย วัชรากร

มาลีวรรณ์

นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

14 65102001441 นาย ณฐกฤต

มากมิตร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

15 65102001572 น.ส. อัลวานีย์

เจะเห็ง

จงรักสัตย์วิทยา

ปัตตานี

16 65102001703 น.ส. อุบลวรรณ

พรหมสวัสดิ์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

17 65102001730 น.ส. ธัญญารัตน์

พลายละหาร

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

18 65102001737 นาย จิณณะ

อภิรักษาภรณ์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

19 65102001795 นาย ดนุเดช

นิลคูหา

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

20 65102001857 นาย นันทภพ

วีระหงษ์

บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)

สมุทรสาคร

21 65102001973 น.ส. กนกวรรณ

บุญโย

ลานสักวิทยา

อุทัยธานี

22 65102002105 นาย พรพจน์

หมั่นดี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

23 65102002127 นาย ภาวัต

แก้วแกมคง

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

24 65102002140 นาย ณัฐวุฒิ

ปินะกาพัง

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

25 65102002165 น.ส. ภรภัทร

โสมะภีร์

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

26 65102002186 นาย อาณัต

บัวดอนไพร

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

27 65102002406 น.ส. รุง่ ไพลิน

สุดเปรือ่ งปราชญ์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

28 65102002502 น.ส. ขวัญฐิตา

การดี

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

29 65102002504 น.ส. ชมพู

อินทร์จันทร์

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

30 65102002727 น.ส. ชุติกาญจน์

เกตุนิล

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

31 65102003233 นาย วิชชากร

ทานาแซง

กรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

32 65102003259 นาย ทิเบต

เซียมเอคู

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

33 65102003382 น.ส. พลิศาน์

ธนาธีระไพศาล

ท่าม่วงราษฎร์บารุง

กาญจนบุรี

34 65102003590 นาย ณัฏฐพล

เรืองวราพิชญ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

35 65102003706 น.ส. บุญญิสา

หมานมา

สภาราชินี จังหวัดตรัง

ตรัง

36 65102003725 นาย สุชัญญา

คดดี

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

37 65102003733 นาย สุชานัน

คดดี

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

- 31 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

38 65102003779 น.ส. มนฑิรารัชญ์

มากมี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

39 65102003929 นาย กฤตภาส

เถกิงสุขวัฒนา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

40 65102003969 นาย ฉลองมงคล

วันเกษม

เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราชฎร์)

สมุทรสาคร

41 65102004094 นาย ธนากฤต

โชคอานวย

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

42 65102004131 นาย สมโภช

คาเทียนทอง

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา

43 65102004180 น.ส. นันท์นภัส

เทพรักษ์

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

44 65102004679 นาย คัมภีรภาพ

ดวงดี

บุญวัฒนา

นครราชสีมา

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000715 น.ส. จินตะวัน

รักษานาค

ดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

2 65102000902 น.ส. สุกานดา

นาคลาภา

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

3 65102000908 น.ส. จิราวรรณ

อยู่จงดี

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

4 65102002225 น.ส. ชัชชญา

ศรีนวลขา

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

5 65102002788 นาย ภัทรพงษ์

เนียมจีน

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102001941 น.ส. ปิยดา

สมสิทธิ์

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

2 65102001942 น.ส. ณัฐนันท์

โฆษเกรียงไกร

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

3 65102002007 นาย ภาคิน

คงแก้ว

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

4 65102002045 น.ส. อมราวดี

เจริญสุข

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

5 65102002156 น.ส. อธิชา

หงส์ราแพน

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

6 65102002228 น.ส. อภัสรา

มากหนู

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

7 65102003392 น.ส. จิรภัทร์

อานักมณี

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

- 32 คณะเภสัชศาสตร์
โครงการทาความร่วมมือกับโรงเรียน MOU
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000210 นาย นิธิศ

พิริยสถิต

2
3
4
5
6
7

65102000211
65102000243
65102000252
65102000286
65102000344
65102000371

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ยศวีร์
สุธีร์พร
ภาพนภัส
ศศิชา
สโรชา
ไชนิส

ชุษณะทัศน์
ธัญญรัตน์สกุล
จิตประไพ
เนื่องนุสนธิ์
อ่าทรัพย์
แซ่เฮ้ง

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

65102000386
65102000387
65102000388
65102000412
65102000420
65102000422
65102000477
65102001080
65102001098
65102001165
65102001189
65102001247
65102001320
65102001744
65102001775
65102002609
65102002739
65102003334
65102004494

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

ณิชนันทน์
ปองกานต์
ธัญชนก
ปานระพี
วรกานต์
สุจิรา
ณัฐ
ธนโชติ
ภัทรพร
สุธิมา
จิตรลดา
ศตายุ
บุญญวัฒน์
สุวิมล
อชิรญาณ์
ภิษัช
นันทเชษฐ์
ธมลนัท
นวินดา

ตันวัฒนเสรี
แผ่เกียรติวงศ์
เอี่ยมลานา
กลับบ้านเกาะ
จงบรรจบ
แผนเจริญ
เศรษฐวิทยา
โพธิ์ทอง
นิษุณะรัตน์
เลิศอนันต์ชัยกุล
อร่ามโภคิน
ขันอุย
ปองเสงี่ยม
บุญเรืองรอด
บุญธรรม
อุรุเหมานนท์
เทียนประเสิฐ
บุษปฤกษ์
จุลสวัสดิ์

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

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

- 33 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000048 น.ส. ดวงพร

ชัชวัสวิมล

ซางตาครูส้ คอนแวนท์

กรุงเทพมหานคร

2 65102000103 น.ส. อัญชิสา
3 65102000124 นาย ศุภเดช

ตันธราพรฤกษ์
พัดชื่น

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สารสิทธิ์พิทยาลัย

เพชรบุรี
ราชบุรี

4 65102000175 น.ส. ณัฐธิดา
5 65102000283 น.ส. ณิชกานต์
6 65102000294 น.ส. พรปวีณ์

ได้เปรียบ
ตุ้มฉาย
กลัดงาม

สวนศรีวิทยา
ศรีบุณยานนท์
นารีวุฒิ

ชุมพร
นนทบุรี
ราชบุรี

7 65102000363 น.ส. วิลาวรรณ
8 65102000408 น.ส. ศรัณยา

บริรักษ์สกุลลิ้ม
อยู่ดว้ ง

ศรีวิชัยวิทยา
ดรุณาราชบุรี

นครปฐม
ราชบุรี

9 65102000410 น.ส. สาวิณี
10 65102000565 น.ส. ชาลิสา
11 65102000574 น.ส. ธีรดา

แก่นจันทร์
ศรีโยหะ
คูมหานาคา

อุดมดรุณี
สิริรัตนาธร
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

12
13
14
15

65102000587
65102000610
65102000756
65102000757

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

วริศรา
อภิมุข
ณัทปภา
เพชรลัดดา

เพียศรีวิชัย
ชั้นสกุล
มากเจริญ
โต๊ะกู

ขอนแก่นวิทยายน
วิเชียรมาตุ
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

ขอนแก่น
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

16
17
18
19
20
21
22

65102000769
65102000773
65102000850
65102000948
65102000974
65102000990
65102000997

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ณิชารีย์
สุรภา
ธนัฐ
จิดาภา
นันท์นภัส
ณัฐณิชา
พิไลยาร์

อักษร
เอี่ยมอาจ
นพศรี
ชุนธีรสรรค์
บุญปั่น
แม้นจิตร
รักบางยอ

พุทธิรังสีพิบูล
เบ็ญจะมะมหาราช
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
บ้านนา (นายกพิทยากร)
ดรุณาราชบุรี
กาญจนานุเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

ฉะเชิงเทรา
อุบลราชธานี
นนทบุรี
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

23
24
25
26
27
28

65102001120
65102001142
65102001176
65102001252
65102001279
65102001285

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

เบญญาภา
จักษณา
เพ็ญพิชชา
พราวพฤทธิ์
กฤติยา
นิเเลน

เฟื่องอารมย์
ภูทางนา
ไถ้เงิน
พลอยมุกดา
หลากสุขถม
มีเติม

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
สิงห์บุรี
โยธินบูรณะ
สุธีวิทยา
มัธยมวัดหนองแขม

ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
สิงห์บุรี
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
29 65102001366 นาย ภูดศิ

ชื่อ - นามสกุล
สุขสวัสดิ์

- 34 โรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย

จังหวัด
ราชบุรี

30 65102001424 นาย อิทธิพัทธ์

สุภณิดาเมธัส

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

31 65102001509 น.ส. กนกพร
32 65102001520 นาย คณวัฒน์

ฉิมดิษฐ์
ลีลาเทพินทร์

ท่ามะกาวิทยาคม
สุรศักดิ์มนตรี

กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

33 65102001622 น.ส. ภัควลัญชญ์

หนูหมื่น

วิเชียรมาตุ

ตรัง

34 65102001824 น.ส. สโรชา
35 65102001900 น.ส. ภูชิษา

มันฑะกะ
บางกะปิ
บุญญาภากรกุลภัค ปัณณวิชญ์

กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา

36 65102001913 น.ส. พรปวีณ์
37 65102001940 น.ส. ศิรภัสสร
38 65102001945 น.ส. สุชัญญา

กาญจนเรืองวัฒน์
คงเวหน
พุ่มพฤกษ์

เชียงกลางประชาพัฒนา
ปัณณวิชญ์
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

น่าน
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี

39 65102001954 น.ส. กันยพัชร์
40 65102002063 น.ส. ธัญญารัตน์

ภาคทวี
เหลืองสดใส

ปัณณวิชญ์
ศรีบุณยานนท์

พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี

41 65102002141 น.ส. วาริษา
42 65102002229 น.ส. นุชนาฏ
43 65102002255 น.ส. ปาริชา

กริม่ ใจ
มลัยทอง
ยังหัตถี

องครักษ์
เขาย้อยวิทยา
สิริรัตนาธร

นครนายก
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร

44
45
46
47
48

65102002357
65102002386
65102002516
65102002619
65102002664

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นภัสสร
ปฐมพร
วิศัลย์ศยา
ธิตวัน
ฉัตรศิริ

ชัยมานะ
เหมล้วน
พารุง่
โพธิ์อ่อน
แวดอุดม

ดรุณาราชบุรี
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รัตนาธิเบศร์
ประภามนตรี 2
มัธยมวัดหนองแขม

ราชบุรี
จันทบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

49
50
51
52
53
54
55

65102002704
65102002725
65102002767
65102003007
65102003012
65102003095
65102003117

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ปณาลี
ธัญภร
มนัชญา
ศศิมาภรณ์
หรรษกรณ์
ชลฐิตา
กุสุมา

สุมนานุสรณ์
สรรพอาสา
โสมณะ
ดิษรัก
แต้มแก้ว
เเก้วพูลผล
เขียวนาค

สารสาสน์วิเทศนครปฐม
โยธินบูรณะ
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หาดใหญ่วิทยาลัย
นาคประสิทธิ์
สตรีอ่างทอง

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
นครปฐม
อ่างทอง

56
57
58
59
60
61

65102003160
65102003244
65102003306
65102003415
65102003424
65102003486

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย

สุทธิดา
กิตติธัช
ศิลปกาญจน์
พัชนพ
สิรวิชญ์
ภัฏ

กลเเกม
เลี้ยงรอด
สาลี
ลิ้มเลิศตระกูล
ชูมี
ดารานันทน์

สมุทรสาครวิทยาลัย
ปราจิณราษฎรอารุง
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
อัสสัมชัญธนบุรี
ศรีบุณยานนท์
เซนต์ดอมินิก

สมุทรสาคร
ปราจีนบุรี
นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
62 65102003499 นาย ญาณวรุตม์
อ้วนเจริญ

- 35 โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

จังหวัด
นนทบุรี

63 65102003543 น.ส. วิภาภัค

คาชื่น

พนัสพิทยาคาร

ชลบุรี

64 65102003554 น.ส. รุง่ นภา
65 65102003582 น.ส. พิมลนาฎ

ภูเหมือนบุตร
หัตถกอง

สตรีนนทบุรี
ชลกันยานุกูล

นนทบุรี
ชลบุรี

66 65102003669 น.ส. ปภาวรินทร์

ตั้งภูเบศร์

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

67 65102003670 น.ส. อรไพลิน
68 65102003700 นาย ธิติ

ทัดวอน
ทองเเก้ว

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กาญจนบุรี
อ่างทอง

69 65102003718 นาย ธีรวัฒน์
70 65102003756 น.ส. ปุณยาพร

ลังกาแกม
ผะลิวรรณ์

ท่ามะกาวิทยาคม
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ

กาญจนบุรี
สมุทรปราการ

71 65102003767 น.ส. ปาณชิสา
72 65102003912 นาย ปัณณวัฒณ์

เจริญวัย
แสงอ่อน

มัธยมประชานิเวศน์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี

73 65102003918 น.ส. อาภาพัชร์
74 65102003924 น.ส. ขนิษฐา
75 65102004005 น.ส. ณัฐวดี

พีรพงศศิลป์
สีใสแสง
สุกสว่าง

พระหฤทัยดอนเมือง
สตรีวัดระฆัง
ปากเกร็ด

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

76
77
78
79
80

65102004009
65102004011
65102004101
65102004188
65102004304

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

รัชตะ
สุชานันท์
จิตรลดา
วชิรญาณ์
ชัยยาลักษณ์

หนูนาง
วชิรบรรจง
ธนะวิทย์
แดงมาดี
วัชรสุนทรสิทธิ์

ปากเกร็ด
บางกะปิ
ศึกษานารีวิทยา
ราชโบริกานุเคราะห์
บ้านหลวง

นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
น่าน

81
82
83
84

65102004374
65102004387
65102004409
65102004559

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

ภัทรมาศ
ศิวภาณี
กัลยกร
อัครวิชญ์

เเซ่คู
กมลศักดาวิกุล
อรุณพันธ์
คาแก้ว

ท่ามะกาวิทยาคม
ซางตาครูส้ คอนแวนท์
ศึกษานารีวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

จังหวัด

กรพิทักษ์ศึกษา
วิทยานุกูลนารี
อู่ทองศึกษาลัย
สงวนหญิง
ปัณณวิชญ์

กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
2
3
4
5

65102000231
65102000423
65102000759
65102001640
65102001899

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ณัฐญา
อัยยา
เบญจพร
ณิชาลัย
ญาดา

ชมทรัพย์จาเริญ
จันทร์สระแก้ว
เชื้อวงษ์
ศรีหสุทธ์
ราชวงค์

- 36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000031 นาย พรภิสิทร์

พิมสว่าง

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

2 65102000057 นาย เอกบดินทร์
3 65102000087 นาย ตรีภูมิ

เกิดแก้ว
คงครองสมัย

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่างทอง
ราชบุรี

4 65102000329 นาย นววิธ

จันทราภรณ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

5 65102000453 น.ส. สุชานันท์
6 65102001215 น.ส. ปวันรัตน์

เชิงฉลาด
ปะวะโก

มัธยมวัดดอนตูม
มัธยมวัดหนองแขม

ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร

7 65102001479 น.ส. กนกกร
8 65102001485 นาง อภิสมย์
9 65102001665 นาย ไทพัฒน์

รัตนคา
ขันติวงษ์
ทองคา

บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
วิเชียรมาตุ
สารสิทธิ์พิทยาลัย

สุพรรณบุรี
ตรัง
ราชบุรี

10 65102001745 น.ส. ยุรฉัตร
11 65102001783 น.ส. ธนัชพร

พึ่งสันเทียะ
จันทร์ขาว

เทศบาล 6 นครเชียงราย
คงคาราม

เชียงราย
เพชรบุรี

12 65102001915 น.ส. สิริกร
13 65102001919 น.ส. อารดา
14 65102002037 นาย ธนวัฒน์

สังคะโห
วิหคทอง
รุง่ เรือง

สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ศรีวิชัยวิทยา

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม

15
16
17
18
19

65102002167
65102002564
65102002634
65102002645
65102002680

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

กฤษติกานต์
กชามาศ
วันเต็ม
ขนิษฐา
ปภาวรินท์

พันธกุล
ดาวเด่น
เยี่ยมวิลาสสกุล
มีสกุล
ทองรี

มัธยมวัดหนองแขม
คลองใหญ่วิทยาคม
ศรีบุณยานนท์
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร
ตราด
นนทบุรี
อ่างทอง
สุโขทัย

20
21
22
23
24
25
26

65102002780
65102002841
65102002941
65102003440
65102003493
65102003962
65102004377

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

วีร์ณัฐ
นฤพร
เมธาพร
ธนัชพร
ปรกรณ์
สรารัศมิ์
นันท์นภัส

นภาวรรณ
จ้อยร่อย
บุญน้อม
พรมประดิษฐ์
สุขพูนพร้อม
ชวนชม
จันทนา

โยธินบูรณะ
บ่อสุพรรณวิทยา
ประสาทรัฐประชากิจ
สุโขทัยวิทยาคม
ราชสีมาวิทยาลัย
สตรีนนทบุรี
สายปัญญารังสิต

กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
สุโขทัย
นครราชสีมา
นนทบุรี
ปทุมธานี

โรงเรียน
สงวนหญิง
สารสิทธิ์พิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย

จังหวัด
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000213 น.ส. อริสา
เชาว์ประชาทรัพย์
2 65102000274 นาย ชยาวัฒน์
สินสมบูรณ์ทอง
3 65102000424 น.ส. อโรชา
เหมือนดาว

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
4 65102000431 น.ส. อักษร
คุ้มไขนุ่น

- 37 โรงเรียน
บางบ่อวิทยาคม

จังหวัด
สมุทรปราการ

5 65102000641 น.ส. ธิญาดา

ชินณบดี

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

6 65102000962 น.ส. ณัฐวดี
7 65102001046 น.ส. ญาดา

หล่อเลอพงศ์
เครืออยู่

มัธยมวัดหนองแขม
ตากพิทยาคม

กรุงเทพมหานคร
ตาก

8 65102001193 น.ส. พรหมประทาน

รุง่ เรือง

หันคาพิทยาคม

ชัยนาท

9 65102001474 น.ส. พัชราภรณ์
10 65102001519 นาย ธนวัฒน์

เพ็งเเก้ว
กุศลผดุงกิจ

ปะเหลียนผดุงศิษย์
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ตรัง
กรุงเทพมหานคร

11 65102001542 น.ส. รชนีทร
12 65102001608 น.ส. ญาดา
13 65102001676 น.ส. ปภาวี

รังษี
ปวีณชัย
ตันโชกี

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สามเสนวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย

สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา

14 65102001867 นาย พิเชษฐ์
15 65102001958 น.ส. พิมลวรรณ

จาคีไพบูลย์
ศรีสาราญ

พระปฐมวิทยาลัย
บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นครปฐม
กาญจนบุรี

16 65102001965 น.ส. พัชรดา
17 65102002018 น.ส. ภัทรภร
18 65102002155 น.ส. อรอุมา

นิลทองสกุล
แสงกระจาย
วิโรจน์จริยากร

สุราษฎร์พิทยา
สุธีวิทยา
สายปัญญารังสิต

สุราษฎร์ธานี
สระบุรี
ปทุมธานี

19
20
21
22
23

65102002430
65102002595
65102002621
65102003060
65102003105

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

ธีรพิชญ์
สุทธิวัฒน์
อารยา
ธนวัฒน์
ณิชาภัทร

ช่างสาร
นิลเทศ
แทนกลาง
เกษมอุตสาหกิจ
น้าจันทร์

อุดรพิทยานุกูล
เบญจมราชานุสรณ์
ราชวินิต นนทบุรี
กศน.แขวงวัดราชบพิธ
หันคาพิทยาคม

อุดรธานี
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท

24
25
26
27
28
29
30

65102003176
65102003197
65102003275
65102003632
65102003643
65102003675
65102003690

น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

ขวัญฤดี
วรุตม์
ธนบดี
ปัญจพนธ์
ชยุต
ณิชาภัทร
ธัญญารัตน์

บุญศรี
ทองรุง่
ศรีภคนานนท์
ปฐมชัยอัมพร
โกวิทวิจารณ์
อ่อนสอาด
เจริญกีรตินันท์

คลองน้าใสวิทยาคาร
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
มัธยมวัดหนองแขม
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีนครสวรรค์
มีชัยพัฒนา

สระแก้ว
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
บุรีรัมย์

31
32
33
34
35

65102003752
65102003843
65102004135
65102004349
65102004475

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

กิติ
เปรมฤทัย
ณัฏฐณิชา
พัชรพล
อรสา

สายพันธ์
พิณเสนาะ
สมศรี
กิตติวิรยานนท์
สุดตาชาติ

กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
รัตนราษฎร์บารุง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี

- 38 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000144 น.ส. ชนากานต์

เอี่ยมมา

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

2 65102000312 นาย ระพีพัฒน์
3 65102000535 นาย ธนวัฒน์

วิทยาการ
แสงจันทร์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กุยบุรีวิทยา

อ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์

4 65102000821 นาย ภัทรพงษ์

ทองสุข

หนองหญ้าไซวิทยา

สุพรรณบุรี

5 65102000841 นาย ปิยวัฒน์
6 65102000923 นาย อานิส

โรจนธรรมเจริญ
ลีมะ

สารสิทธิ์พิทยาลัย
เจริญวิทยานุสรณ์

ราชบุรี
นราธิวาส

7 65102000938 น.ส. นิลยา
8 65102000961 นาย อดิศักดิ์
9 65102001109 น.ส. ฮานน่า

ทับทิม
ฉิมพิภพ
โฟรเรสท์

มัธยมวัดดอนตูม
ธัญบุรี
มารีวิทย์สัตหีบ

ราชบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี

10 65102001167 นาย นิรวิทธ์
11 65102001187 นาย สุรพัศ

ห้วยหงษ์ทอง
สะอาดอ้น

พระปฐมวิทยาลัย
ศรียาภัย

นครปฐม
ชุมพร

12 65102001229 น.ส. กัลยาณี
13 65102001449 น.ส. นภัส
14 65102001499 นาย คูน

ชูขา
หงษ์ยนต์
เซ็นกลาง

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
มัธยมวัดดอนตูม
มงฟอร์ตวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
เชียงใหม่

15
16
17
18
19

65102001615
65102001624
65102002044
65102002050
65102002157

นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย

นนตพัตร์
ธีรภัทร์
ภูณัฏฐ์ชา
โทมัส
ศุภวิชญ์

ลาภา
จักรเพชร
ธนาพงษ์ชัยปรีชา
กาอุช
รังษีสันติวานนท์

บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
สุคนธีรวิทย์
สุคนธีรวิทย์
สวนศรีวิทยา
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
ชุมพร
อ่างทอง

20
21
22
23
24
25
26

65102002169
65102002174
65102002212
65102002293
65102002420
65102002438
65102002506

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย

พันธชัย
รพีภัทร์
ปริณาภา
กิตติพัฒน์
ชลธิชา
บวรวงศ์
ชัยณรงค์

ยุพิน
ศรีเสวก
แปดนาวัน
สงวนปัญญาสกุล
ทรัพย์มา
พรเณร
รุง่ สว่าง

ยอแซฟอุปถัมภ์
มัธยมวัดหนองแขม
กาแพงแสนวิทยา
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
วังไกลกังวล
มัธยมวัดหนองแขม
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี

27 65102002625 นาย ปฐมพร
28 65102002690 นาย ธนกร
29 65102002745 น.ส. ปารณีย์

เมืองวงษ์
ชูแก้ว
ทวีสุข

หนองหญ้าไซวิทยา
สตรีระนอง
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สุพรรณบุรี
ระนอง
นครปฐม

30 65102002816 นาย จิรายุทธ
31 65102002869 นาย เมธชนัน

รวิโสภิตยิ่ง
ภาคาโชติ

พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมวัดหนองแขม

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
32 65102003005 นาย ธนสิทธิ์
ทิมทอง

- 39 โรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ

จังหวัด
ราชบุรี

33 65102003011 นาย ธนกร

สังข์เงิน

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

34 65102003466 นาย ปฐมพร
35 65102003467 น.ส. สรินญา

เกสระ
ศรีเล็ก

อัสสัมชัญศรีราชา
ศรีวิชัยวิทยา

ชลบุรี
นครปฐม

36 65102003480 น.ส. นิตยาพร

โกมาร

บัวขาว

กาฬสินธุ์

37 65102003492 น.ส. สรัญญา
38 65102003699 นาย วีรนันท์

มิตรศิริ
ขอนดอก

ศรีวิชัยวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นครปฐม
ฉะเชิงเทรา

39 65102003781 นาย กิตติชัย
40 65102003790 น.ส. อารีญา
41 65102003798 นาย กฤษฎา

กุลจารหิรัณย์
พราหมเกษม
สุขใส

เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ศรีวิชัยวิทยา
อุดมศึกษา

เพชรบูรณ์
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

42 65102004034 นาย ภูเบศ
43 65102004051 นาย สุภัทร์ชัย

กอเผ่าพันธ์
เจตนะจิตร

อรุณวิทยา
ชัยนาทพิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์
ชัยนาท

44 65102004063 นาย ศิไวภพ
45 65102004070 นาย ภูษิต
46 65102004112 นาย สุรชาติ

แพงขะ
ศรีโคตร
มลวัง

หล่มเก่าพิทยาคม
ดาราสมุทร
หล่มเก่าพิทยาคม

เพชรบูรณ์
ชลบุรี
เพชรบูรณ์

47 65102004172 น.ส. นงนภัส
48 65102004364 นาย ภูริชญ์
49 65102004405 น.ส. รมย์นลิน

สันติเวศม์
มั่งนิมิตร
พิพัฒนโสภณ

กันทรารมณ์
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เทศบาล 6 นครเชียงราย

ศรีสะเกษ
อ่างทอง
เชียงราย

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ตาคลีประชาสรรค์
ประทาย
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ประทาย
ชัยภูมิภักดีชุมพล

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ชัยภูมิ

นนทบุรีพิทยาคม

นนทบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ระยอง
สมุทรสงคราม
ระยอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

เลขที่ใบสมัคร
65102000264
65102000488
65102000595
65102001362
65102001682
65102002279

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่อ - นามสกุล
ธัญชนก
จอมพล
สาวิตรี
อุบลวัฒน์
นทีกานต์
สรสิทธิ์
เกศกนก
ทองอ่อน
รัตนาภรณ์
แผ่นอก
ศุภารมย์
บุณยปรรณานนท์

7
8
9
10
11
12

65102002754
65102002809
65102002923
65102003024
65102003759
65102003794

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ธิญาดา
ณัชชา
นนทพัทธ์
ณัฏฐณิชา
พริมณฎภัสสร
อาภาพัชร์

วงค์สุวรรณ์
ใจเอื้อย
ประสพเนตร
โชติช่วง
ภูสังข์ฉาย
ธีร์ธนพงศ์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ดรุณาราชบุรี
ระยองวิทยาคม
ศรัทธาสมุทร
ระยองวิทยาคม

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
13 65102003847 นาย เอกรัตน์
รอดหลา

- 40 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

14 65102003971 น.ส. แพรพลอย

ศาลติกุลนุการ

คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี

ปทุมธานี

15 65102003990 น.ส. พัตนรีย์
16 65102004534 นาย รัฐสภา

สีสิงห์
นภาศิริโรจน์

อยุธยานุสรณ์
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000017 นาย วชิระ
2 65102000082 น.ส. ธวัลรัตน์
3 65102000209 น.ส. กนกพร

ชุ่มศิริ
ภูเด่นไสย
ขุมเพ็ชร

บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

4 65102000226 นาย ปภัทสโร

ประทุมมา

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

5 65102000249 นาย กฤษฏิ
6 65102000308 น.ส. วชิราภรณ์
7 65102000382 นาย รัฐภูมิ

ศรีทรง
กมุตริ า
ผิวล้วน

สตรีวิทยา ๒
นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร
ระยอง
กรุงเทพมหานคร

8
9
10
11
12

65102000398
65102000576
65102000578
65102000584
65102000632

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย

กรรชัย
มนัสวี
ธันยพร
ณัฐชัย
ดลล์สันติ

อุดมรัตน์
เจริญวงศ์วัฒนา
ศรุตยานันท์
ญาณศุภวงศ์
ไทรทองผาติกุล

มารีวิทย์สัตหีบ
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
สุคนธีรวิทย์
บอสโกพิทักษ์
กรพิทักษ์ศึกษา

ชลบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

13
14
15
16
17
18
19

65102000640
65102000754
65102000768
65102000877
65102001042
65102001283
65102001284

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย

วิชณี
รินรดา
จุฬาลักษณ์
ชัยฤทธิ์
พงศกร
นราวดี
ณัฐพล

แซ่ย่าง
คัตตพันธ์
โฮกอ่อน
เจริญพร
อ่อนพรม
อนุรักษ์สกุล
ทองนาโพธิ์

สันติวิทยา
สตรีวัดระฆัง
ศรีบุณยานนท์
พลูตาหลวงวิทยา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

20
21
22
23
24
25

65102001310
65102001337
65102001342
65102001515
65102001518
65102001566

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย

พันธบัตร
พนิดา
ณัฎฐณิชา
พฤฒ
พงศพล
ภูษิต

ใบบุตร
วัยเจริญ
โสวรรณี
ตันเวทยานนท์
ทองเพชร
เพชรแอน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รัตนราษฎร์บารุง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ราชโบริกานุเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สุคนธีรวิทย์

กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
นครปฐม

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
26 65102001821 นาย กิตติเทพ
ณ นคร

- 41 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย

จังหวัด
นครปฐม

27 65102001845 น.ส. ณัฎฐณิชา

แสงชาติ

สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

กาญจนบุรี

28 65102001862 นาย พุฒิพงศ์

สมพร

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

29 65102001879 นาย วรปรัชญ์

ชูเชิด

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

30 65102001923 นาย พุฒิเมธ
31 65102001936 นาย กิตติพงษ์

สมหมาย
ชอนขุนทด

สิรินธรราชวิทยาลัย
มัธยมด่านขุนทด

นครปฐม
นครราชสีมา

32 65102002019 นาย กฤตธนัท
33 65102002054 นาย วณิช
34 65102002065 น.ส. นัทชา

จันทร์อุตส่าห์
กุลมา
แสงสุรีย์ฉาย

พระปฐมวิทยาลัย
สิริรัตนาธร
ราชินีบูรณะ

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

35 65102002115 นาย เอื้ออาทร
36 65102002222 น.ส. พรรณวษา

พรไชยา
เเฝงทรัพย์

มัธยมวัดหนองแขม
เซนต์เมรี่

กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี

37 65102002297 น.ส. อภิชญา
38 65102002324 นาย นวพล

อบเทียน
จิตร์สุภา

ประจวบวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ประจวบคีรีขันธ์
ปทุมธานี

39
40
41
42
43

65102002436
65102002467
65102002554
65102002591
65102002695

นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย

วัชรินทร์
ดวงเนตร
อภิสิทธิ์
ภูมิรพี
พชรดนัย

จิตผ่อง
ทรงลายอง
มาศรี
อัครฮาด
ตั้งอั้น

ปากเกร็ด
ธัญบุรี
พุนพินพิทยาคม
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

นนทบุรี
ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี
หนองบัวลาภู
สุราษฎร์ธานี

44
45
46
47
48
49
50

65102002736
65102002904
65102002957
65102003059
65102003139
65102003209
65102003266

น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย

รติยา
ภควัต
ณัฐภัทร
ธนกร
อรวรรณ
กฤติน
พิชยะ

พาทีทิน
ต้นกันยา
กลิ่นกาเนิด
สอาดโพธิ์ทอง
ตรงประเสริฐสุข
กระตุดเงิน
ทุมมา

คลองใหญ่วิทยาคม
ศรีสองรักษ์วิทยา
อู่ทอง
สุราษฎร์พิทยา
รัตนาธิเบศร์
สายปัญญารังสิต
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ตราด
เลย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
นนทบุรี
ปทุมธานี
อ่างทอง

51
52
53
54
55
56

65102003356
65102003474
65102003476
65102003479
65102003627
65102003671

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

ศรัทธาพงศ์
บุญยวีร์
พัตร์พิมล
วัชรพล
จีราภรณ์
ณัฐพัชร์

อัจฉริยสุชา
ดีเอี่ยม
หลีนวรัตน์
จันทร์เกษ
สิงห์ยอง
มาพล

พระหฤทัยนนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
พระมารดานิจจานุเคราะห์
มัธยมวัดหนองแขม

นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
57 65102003707 นาย นนท์ปวิธ
บัวผุย

- 42 โรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

จังหวัด
เลย

58 65102003764 นาย ปัณฑเชษฐ์

มาฆะลักษณ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

59 65102003789 น.ส. วิภาพร
60 65102003839 นาย ขวัญธีร์

ธนสีลังกูร
บึงพับ

สารคามพิทยาคม
หอวัง ปทุมธานี

มหาสารคาม
ปทุมธานี

61 65102003849 นาย ศุภวิชญ์

พูลบัว

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

62 65102003949 นาย จิรภิภัฐร์
63 65102004045 นาย ชินวัตร

ธนาภัทรชัยสิทธิ์
น่วมคา

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ชัยนาทพิทยาคม

กาญจนบุรี
ชัยนาท

64 65102004097 นาย กิตติศักดิ์
65 65102004132 น.ส. อาจรีย์
66 65102004327 นาย ธนากร

อริยพัฒนหิรัญ
มีอินทร์
เอี่ยมสะอาด

ชิโนรสวิทยาลัย
รัตนาธิเบศร์
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
อ่างทอง

67 65102004344 น.ส. ชลลดา
68 65102004393 นาย เสฏฐพงศ์

เทศทอง
เลาหบุตร

บางลี่วิทยา
สกลวิทยา

สุพรรณบุรี
นครปฐม

69 65102004397 นาย ปาราเมศ
70 65102004528 นาย ตราภูมิ
71 65102004641 น.ส. จันทนา

สีรัตน์
โพธิ์ที
เพ็งอุดม

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ราชวินิตบางเขน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000075 น.ส. กัณฐิกา
จีนเพชร
พนัสพิทยาคาร
2 65102000091 น.ส. เบ็ญจวรรณ
ธนิกกุล
ประสาทรัฐประชากิจ

จังหวัด
ชลบุรี
ราชบุรี

3
4
5
6
7
8
9

65102000513
65102000819
65102000892
65102000989
65102001132
65102001139
65102001338

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

วชิรวิทย์
อิทธิกร
ชนิดาภา
ปทิตตา
สุพรรนิการ์
ปัญญฤทธิ์
วิจิตรา

ติเหมย
อมรคณา
หนันทุม
คงเอียด
แก้วน้อย
ธรรมลังกา
คาประภา

สิริรัตนาธร
สิริรัตนาธร
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ท้ายเหมืองวิทยา
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
มัธยมวัดดอนตูม
พระปฐมวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
พังงา
ชลบุรี
ราชบุรี
นครปฐม

10
11
12
13
14
15

65102001448
65102001450
65102001473
65102001493
65102001597
65102001655

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

เนตรนภา
วาสิตา
โสวิชญา
วัลลภ
พัณณ์ชิตา
กัลยกร

สายยศ
คงสนิท
จุฑามาตย์
เกิดธนัชพร
บูรณัติ
จิตระเมศ

ศรียานุสรณ์
เมืองกระบี่
อามาตย์พานิชนุกูล
มัธยมวัดหนองแขม
นาคประสิทธิ์
มาลาสวรรค์พิทยา

จันทบุรี
กระบี่
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครนายก

- 43 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
16 65102001675 น.ส. รัตนาวลี
รัตตะประทุม
ด่านช้างวิทยา

จังหวัด
สุพรรณบุรี

17 65102001687 น.ส. สุนิสา

คนขยัน

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

18 65102001741 น.ส. ภัณฑิรา
19 65102001767 นาย นพวิชญ์

ทองมาก
อินทะเสโน

ป่าพะยอมพิทยาคม
ป่าพะยอมพิทยาคม

พัทลุง
พัทลุง

20 65102001786 นาย ศุภณัฐ

กล่อมภิรมย์

บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)

สมุทรสาคร

21 65102001814 น.ส. ธัญญพัทธ์
22 65102001825 น.ส. ชลธิชา

รัชตะพรทรัพย์
พงศ์พิชญาภา

เซนต์เมรี่
เซนต์เมรี่

อุดรธานี
อุดรธานี

23 65102001949 น.ส. นฤมล
24 65102001970 น.ส. ถิรมันตินี
25 65102001974 น.ส. สาริศา

ทองอ่วมใหญ่
เลิศศรีสุทธิพงศ์
จิระบวรโชค

หนองรีประชานิมิต
กาญจนบุรี
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
หนองรีประชานิมิต
กาญจนบุรี

26 65102002016 นาย ธนัชกฤศ
27 65102002021 น.ส. มัณฑศิลป์

ดีนิยม
เขียนด้วง

ภัทรญาณวิทยา
หาดใหญ่วิทยาลัย

นครปฐม
สงขลา

28 65102002043 น.ส. สราสินี
29 65102002106 นาย นพกร
30 65102002114 นาย พีรพัฒน์

พรามทองวัน
ปานพรหม
พรหมสุวรรณ์

ดรุณาราชบุรี
พิบูลวิทยาลัย
คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา

ราชบุรี
ลพบุรี
ยะลา

31
32
33
34
35

65102002146
65102002175
65102002272
65102002294
65102002326

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

สุพรรณษา
พัชญาพร
ธัญสินี
โสภิตนภา
กุลธร

สุขสม
พรหมจันทร์
สุรัตริ งุ่ โรจน์กุล
อุปชัย
โตกระโทก

อู่ทอง
คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
สตรีสมุทรปราการ
ทรายมูลวิทยา
สมุทรปราการ

สุพรรณบุรี
ยะลา
สมุทรปราการ
ยโสธร
สมุทรปราการ

36
37
38
39
40
41
42

65102002335
65102002526
65102002636
65102003020
65102003169
65102003192
65102003200

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

สัญญา
อิสรีย์
นันท์นภัส
นันทิชา
พิมพ์ชนก
ญาณิศา
วรรณพร

อิ่มจันทึก
วงศ์อินตาธาดา
สร้อยสูงเนิน
บุญวิไลวงศ์
แดงสวัสดิ์
โภชน์เกาะ
เชื้องาม

รัตนราษฎร์บารุง
พระกุมารร้อยเอ็ด
สตรีชัยภูมิ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
นาคประสิทธิ์
ครบุรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครปฐม
นครราชสีมา
กาญจนบุรี

43
44
45
46
47
48

65102003232
65102003351
65102003487
65102003506
65102003521
65102003533

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย

วิไลลักษณ์
ลลิดา
เบญจภรณ์
กชกร
ปวริศ
จุตพิ ล

เงินนาค
มอบจัน
เอกพจน์
ธวัธวงค์
ศรีเรือน
พิชญ์พิเชฐ

สิรินธรราชวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
นารีวิทยา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
มัธยมวัดหนองแขม

นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 44 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
49 65102003580 นาย ภูมิพัฒน์
ทองสุทธิรุจินพ
สารสิทธิ์พิทยาลัย

จังหวัด
ราชบุรี

50 65102003597 นาย ปวินณัฐ

ปรีชา

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

51 65102003610 น.ส. ปารีณา
52 65102003612 น.ส. พรฤดี

บุญยวัฒน์
ครองชัย

หนองฉางวิทยา
กระแชงวิทยา

อุทัยธานี
ศรีสะเกษ

53 65102003625 นาย อรรณพ

ชาน้อย

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

54 65102003629 น.ส. มณีรัตน์
55 65102003661 นาย วีรภัทร

ตลับไธสง
คงมั่น

วัดไร่ขิงวิทยา
สารสิทธิ์พิทยาลัย

นครปฐม
ราชบุรี

56 65102003709 น.ส. ธนิกา
57 65102003714 น.ส. เทพสุดา
58 65102003808 นาย นพณัฐ

ปฏิพิมพาคม
คุณกร
ณรงค์เพชร

สารสาสน์วิเทศนครปฐม
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

นครปฐม
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร

59 65102003827 น.ส. ฉัตรพร
60 65102003899 น.ส. ธิดารัตน์

เจนกุลประสูตร
อภิบาลศรี

สตรีวัดอัปสรสวรรค์
อุทัยวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร
อุทัยธานี

61 65102004002 น.ส. วรรณพร
62 65102004006 น.ส. ศุภณัฐ
63 65102004082 นาย วรวงศ์

เกตุอินทรีย์
ศิลประดิษฐ์
ช่างเขียน

เทพศิรินทร์ พุแค
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วัดเขมาภิรตาราม

สระบุรี
อ่างทอง
นนทบุรี

64
65
66
67
68

เครือทอง
บุญรอด
อยู่ดี
กองทอง
เกียรติ์ศักดาวงศ์

วัดไร่ขิงวิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เชียรใหญ่
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นครปฐม
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร

สุขสวัสดิ์นาโชค
สังข์พิชัย

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
พระหฤทัยนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

65102004120
65102004129
65102004164
65102004279
65102004351

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มานิตา
นัทธมน
ปทิตา
ศุภิสรา
ญาณิศา

69 65102004428 น.ส. มนัสนันท์
70 65102004495 นาย ธีรภัทร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000123 น.ส. พนิดา
เกษกาญจน์
อุตรดิตถ์ดรุณี
2 65102000288 นาย ทิเบต
เจริญฉ่า
พิบูลวิทยาลัย
3
4
5
6

65102000854
65102003092
65102003668
65102004047

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

ธนกฤต
แพรวพรรณ
อสมาพร
พงศกร

กุ่ยตระกูล
มั่นอาจ
แพฟืน
เกิดผลวัฒนา

ท่าม่วงราษฎร์บารุง
นครสวรรค์
สิรินธรราชวิทยาลัย
ชัยนาทพิทยาคม

จังหวัด
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
นครปฐม
ชัยนาท
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ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102001863 น.ส. ฉันชนก

ขมสวัสดิ์

นารีวุฒิ

ราชบุรี

2 65102002521 น.ส. มุทิตา
3 65102003016 น.ส. นันทนัช

โตภาดี
คาตัน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี

4 65102003083 น.ส. มลฑิฌาญ์

ย้อยหยด

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

โรงเรียน
นารีวิทยา
ราชินีบูรณะ

จังหวัด
ราชบุรี
นครปฐม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000217 น.ส. ทิพยาภรณ์
อินทร์ประสงค์
2 65102001214 น.ส. ณัฐชนก
พิทักษ์สาลี
3 65102001329 นาย ธนชัย
4 65102001769 น.ส. วรกานต์

วัชรชัยโสภณสิริ
สุขรักษ์

บ่อสุพรรณวิทยา
รัตนราษฎร์บารุง

สุพรรณบุรี
ราชบุรี

5 65102001789 น.ส. นิชนันท์
6 65102001902 นาย ณัฐนนท์
7 65102001968 นาย วัชรวิทย์

อมรปิยสิริกุล
ไชยมุกดาสกุล
สุขสินธุ์ไพบุลย์

รัตนราษฎร์บารุง
มัธยมวัดหนองแขม
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

8
9
10
11
12

65102002057
65102002264
65102002538
65102002585
65102002612

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มาลินี
รุง่ ทิวา
อภิชญา
มีสุข
ปรีชญา

ประดิษฐขา
วานิยพงศ์
จูรบูรณ์
เพิ่มสุข
เพียรทอง

พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมวัดหนองแขม
ประชามงคล
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ราชินีบูรณะ

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม

13
14
15
16

65102002813
65102003634
65102003665
65102004049

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กิตติพัฒน์
อาริสา
สุวรรณพร
ศรัณพร

กัณหา
ไชยเลิศชินภัทร
ฉิมสอน
สุขศรี

ชลบุรีสุขบท
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สตรีนครสวรรค์
วังไกลกังวล

ชลบุรี
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102001219 น.ส. นภัสสนันท์
2 65102002995 น.ส. พิชชากร

อุทยานชัย
สุวรรณเกษร์

สิริรัตนาธร
สิริรัตนาธร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102003026 นาย วงศธร
จุลพันธ์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
เพชรบุรี

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
2 65102003319 นาย อภิวิชญ์
ชยาภัม
3 65102004526 นาย ธีทัต

วรเมธาพล
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สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
อัสสัมชัญระยอง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ระยอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102001144 น.ส. กุลธิดา
2 65102001248 นาย ธนพล

วีระพรกวี
กลั่นเกลี้ยง

สายธรรมจันทร์
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ราชบุรี
ราชบุรี

3 65102001420 น.ส. สุพิชญา
4 65102003672 นาย จักรพงศ์

งามโรจน์
ชูใหม่

พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

นครปฐม
สงขลา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000320 นาย กมลภู

ยิตติพินิจ

สิงห์สมุทร

จังหวัด
ชลบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
1
2
3

เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
65102001242 น.ส. กรกชกร
ศรีภักดี
65102001532 นาย สิทธิศักดิ์
ปานพันธ์
65102003171 นาย ภัทรพล
ครุฑสิงห์

โรงเรียน
เซนต์เมรี่
อรุณประดิษฐ์
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จังหวัด
อุดรธานี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000351 น.ส. ณัฐหทัย
ศักดิ์ศรีสกุล
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2 65102000787 น.ส. เกณิกา
ไตติลานนท์
เซนต์โยเซฟ บางนา
3 65102002782 นาย ภคพล
คล้ายเนียม
ประภามนตรี 2
4 65102002889 นาย ภาณุวัตน์
สุวรรณไชยรัตน์
สารสาสน์พิทยา

จังหวัด
นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000789 นาย ชัยพร
ดอนริเลิศ
ศรีสองรักษ์วิทยา
2 65102001697 น.ส. จิดาภา
แจ่มศรี
อนุกูลนารี
3 65102001835 นาย ธนาวุฒิ
จันทรวิชิต
สายมิตรศึกษา
4 65102003900 น.ส. กรกนก
ธัญญปภัสสร
เซนต์โยเซฟ บางนา

จังหวัด
เลย
กาฬสินธุ์
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
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ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102001238 นาย ณัฐภัทร

ม่วงศรี

จังหวัด

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

จังหวัด

พระแท่นดงรังวิทยาคาร
อัสสัมชัญคอนแวนต์

กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102001361 น.ส. นิศาชล
2 65102001631 น.ส. ปารมีต์

จิตนิยม
อนันตวิไลเลขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000081 น.ส. นิศานต์นิษฐ์
2 65102000137 นาย เอกราช
3 65102000246 น.ส. พิชญา

อินทรผล
ชัยสงค์
พรหมมินทร์

นิยมศิลป์อนุสรณ์
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สุรศักดิ์มนตรี

เพชรบูรณ์
หนองบัวลาภู
กรุงเทพมหานคร

4
5
6
7
8

65102000247
65102000287
65102000317
65102000319
65102000325

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ชยาภา
เพชร
พชรพล
บุณยานุช
ชุตกิ าญจน์

โชระเวก
กลิ่นหอม
เข็มสว่าง
มากสกุล
ศิริวงศ์

บ้านไร่วิทยา
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ราชสีมาวิทยาลัย
อุดมดรุณี
ดาราสมุทร

อุทัยธานี
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สุโขทัย
ชลบุรี

9
10
11
12
13

65102000392
65102000608
65102001077
65102001085
65102001090

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

จิดาภา
นันทนัท
วริศรา
ณัฎฐณิชา
ปพนสรรค์

นวลฉวี
วรรณรัตน์
ประทุมภา
ตุ้มทอง
ลิ่มวานิชรัตน์

สองพี่น้องวิทยา
แสงทองวิทยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

สุพรรณบุรี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

14 65102001503 น.ส. พรนภัส

เหมือนหลี

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

สงขลา

15
16
17
18
19

ยงประเดิม
มุทะเสน
อาจศิริวัฒน์
กาญจนมุสิก
คนเก่ง

วิเชียรมาตุ
ป่าติ้ววิทยา
บางปะกอกวิทยาคม
ยุพราชวิทยาลัย
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตรัง
ยโสธร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ตาก

65102001538
65102001600
65102001643
65102001740
65102001828

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ชนิษฐา
ปิยะฉัตร
ชัยวัฒน์
นภสร
ญาณิศา

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
20 65102001866 น.ส. ณิศศา
กั้วมาลา
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มารีวิทย์สัตหีบ

จังหวัด
ชลบุรี

21 65102001874 น.ส. ภูริสา

จันทร์โอ

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

22 65102002310 น.ส. กฤตยา
23 65102002721 น.ส. อลิสษรา

สะสมพล
ไกรยราช

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วัดไร่ขิงวิทยา

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

24 65102002996 นาย สิรภพ

มั่นคง

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

25 65102003841 นาย ณัฐปคัลภ์

เพชรน้อย

อรุณวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

จังหวัด
กาญจนบุรี

มารีวิทยากบินทร์บุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปราจีนบุรี
นครปฐม

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000239 น.ส. พรรษกร
ทรัพย์สมบูรณ์
2 65102000520 น.ส. ธัญพิชชา
3 65102003448 นาย สมิทธ์

ธงไชย
คนึงเหตุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
2
3
4
5

65102000171
65102000337
65102000454
65102001099
65102001113

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย

วนัสนันท์
อดิลักษณ์
สุนิสา
กันตภณ
บดินทร์

รูปโอ
เลิศประเสริฐพันธ์
วงศ์คาจันทร์
ศรีวัฒนางกูร
สายสุวรรณ

ระยองวิทยาคม
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชลบุรีสุขบท
สามเสนวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ระยอง
ราชบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี

6
7
8
9
10
11
12

65102001311
65102001323
65102001330
65102001443
65102001444
65102001461
65102001511

นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย

พงษ์ศธร
ภูริพัต
สิทธิสินี
สิรภัทร
คุณากร
ธรรณธรณ์
รชกร

เนระคร
สุขเกษมสวัสดิ์
ธงชัย
สุวรรณคาม
ศุขพงษ์
เหง้าศรี
เปลี่ยนปราณ

ธัญบุรี
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตบางแก้ว
ทวีธาภิเศก
ทวีธาภิเศก
มัธยมวัดหนองจอก
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี

13
14
15
16
17
18

65102001543
65102001580
65102001672
65102001680
65102001893
65102001912

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

เดชาพล
ธนธร
อนพัทย์
แทนคุณ
วรัญญู
ปิยชัย

ไกรตะนะ
นาคสุขศรี
อุ่นเจริญ
พรหมณรงค์
เชิดโกทา
ศรียาภัย

พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
อัสสัมชัญระยอง
มัธยมตากสินระยอง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ระยอง
ระยอง
เพชรบุรี

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
19 65102001929 น.ส. พิมพ์ลภัส
ธรรมบุญเป็ง

- 49 โรงเรียน
เถินวิทยา

จังหวัด
ลาปาง

20 65102002118 นาย ภาณุวัฒน์

กันทัด

หันคาพิทยาคม

ชัยนาท

21 65102002318 น.ส. ฐิดาพร
22 65102002327 นาย วริศ

เติมสุข
จิตติชัย

สิรินธร
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

สุรินทร์
กาญจนบุรี

23 65102002344 นาย ภูริวัชญ์

ชาตะรูปะ

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

24 65102002479 น.ส. พิมพ์รัชตะ
25 65102002508 นาย ทนุธรรม

สุทธิประดิษฐ์
หนูสิทธิ์

อุดมดรุณี
นางรอง

สุโขทัย
บุรีรัมย์

26 65102002520 นาย ภูวรินทร์
27 65102002551 น.ส. ศกลวรรณ
28 65102002720 นาย ภควัต

หริตกุล
แซ่ตนั
ทองเชิด

มัธยมวัดนายโรง
สตรีภูเก็ต
มารีวิทย์สัตหีบ

กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ชลบุรี

29 65102002728 นาย ยศพร
30 65102002734 น.ส. บัวชมพู

วชิราดิศัย
พิมพกรรณ์

ทวีธาภิเศก
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

31 65102002859 น.ส. มณฑิกา
32 65102002918 นาย ธีรวิทย์
33 65102002993 นาย ธีรยุทธ

จันทนวาณิชวงศ์
พูลศิลป์
วงศา

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สิริรัตนาธร
ทวีธาภิเศก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

34
35
36
37

นกรูร้ ัก
ศิวะนาถนุสรณ์
ดิสนีเวทย์
เอี่ยมอุตสาหะ

สามัคคีศึกษา
ภูเก็ตวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สารสิทธิ์พิทยาลัย

ตรัง
ภูเก็ต
นนทบุรี
ราชบุรี

โรงเรียน
วัดป่าประดู่
วัดไร่ขิงวิทยา
มงฟอร์ตวิทยาลัย
ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
ราชวินิต นนทบุรี

จังหวัด
ระยอง
นครปฐม
เชียงใหม่
นนทบุรี
นนทบุรี

เบญจมราชูทิศ
อัสสัมชัญระยอง
พระหฤทัยนนทบุรี
ชัยบาดาลวิทยา
กันทรารมณ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นครศรีธรรมราช
ระยอง
นนทบุรี
ลพบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบุรี

65102002997
65102003347
65102003489
65102004054

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

ธวัลรัตน์
ปฐวี
กนิษฐา
สุทธิวัฒน์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000033 น.ส. พฤกษา
ดวงการุณ
2 65102000281 น.ส. นิรัชพร
ชัยดารงค์
3 65102000377 นาย ชิเนนทร์
กิ่งโคกกรวด
4 65102000654 น.ส. พิมพ์มาดา
มั่งมี
5 65102000719 น.ส. ชลกร
ก้อนคา
6
7
8
9
10
11

65102001300
65102001347
65102001387
65102001398
65102001423
65102001533

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

สรรพศิริ
วริษา
ญาณิศา
ภัคจิรา
กนกศักดิ์
พัทธนันท์

สิริปิยะสิงห์
มีทับ
รอดอนันต์
พันธ์สกูล
ชราศรี
สุดแท้

ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
12 65102001553 นาย ภูริภัทร
นาควิจิตร

- 50 โรงเรียน
พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

13 65102001885 น.ส. ดุษฏี

มีบุญลาภ

มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

นครศรีธรรมราช

14 65102002163 น.ส. ธนิษฐา
15 65102002195 นาย ปุณณวิชญ์

ภู่จารูญ
เดชอินทร์

หนองฉางวิทยา
หนองฉางวิทยา

อุทัยธานี
อุทัยธานี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000216 นาย ปิยะ
2 65102000368 น.ส. พิมพ์ชญาณ์
3 65102000379 นาย ภรภัทร

ระวิงทอง
นุชาติวงศ์
ขจรรุง่ ศิลป์

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สามพรานวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

4 65102000402 น.ส. ธีร์วรา
5 65102000436 นาย ภูบดินทร์

พันธุ์ปี
วงษ์โสมะ

สามพรานวิทยา
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

นครปฐม
ลาพูน

6 65102000439 น.ส. ธวชินี
7 65102000515 นาย ธนโชติ
8 65102000538 นาย ณัฏฐกรณ์

จูดคง
ไทรชมภู
น้อยโสภณ

พัทลุง
พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมตากสินระยอง

พัทลุง
นครปฐม
ระยอง

9
10
11
12
13

65102000539
65102000563
65102000569
65102000593
65102000918

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ธนโชค
ชนาภัทร
อาวุธเทพ
ธนยศ
ศิริชัย

สุภคนธ์
ล้อทนงศักดิ์
นวลสิงห์
จิระ
บริบูรณ์

มัธยมตากสินระยอง
อัสสัมชัญธนบุรี
สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
อัสสัมชัญธนบุรี
ชลราษฎรอารุง

ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี

14
15
16
17
18
19
20

65102001002
65102001049
65102001069
65102001143
65102001175
65102001182
65102001274

นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย

พสิษฐ์
วรรณธร
กฤตเมธ
สันติราษฎร์
ศศิวิภา
รามณรงค์
กีรติ

มาลารัตน์
ทางชูแก้ว
ศรีแก้ว
หล้าอูบ
อยู่จู
พันธเดช
สุทธิวิริยะกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
วัดไร่ขิงวิทยา
วิเชียรมาตุ
สรรพวิทยาคม
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
วัดนวลนรดิศ
พระปฐมวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ตรัง
ตาก
พิจิตร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

21
22
23
24
25
26

65102001304
65102001313
65102001315
65102001316
65102001331
65102001384

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

นฤพล
วชิรวิชญ์
สุชาติ
สรวิศ
กิตติกร
ภูรินท์

อริยกวินวงศ์
กาเนิดดี
สีตา
ล้าเหลือ
พิมเทศ
สิรินราพรรณ

กศน.ตาบลพระปฐมเจดีย์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

ลาดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35

เลขที่ใบสมัคร
65102001407
65102001411
65102001451
65102001658
65102001669
65102001791
65102001831
65102002032
65102002059

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

ชื่อ - นามสกุล
รติมา
ศิริยอด
พงศกร
อินอ่อน
อิฟฟาน
อัครามีน
อนุพันธ์
แม้นศรี
วรรษมน
บุญยุภู
ธนพร
สดากร
พศิน
ม่วงไหมแพร
ต้นกล้า
กันบัว
ทศพร
เสฎฐัตต์

36
37
38
39
40

65102002431
65102002744
65102002827
65102002910
65102003211

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

พลอยกาญจน์
วชิราภรณ์
นลินรัตน์
อักษราภัค
กัษณ

เตชอัครเสถียร
ฉายาลักษณ์
จรัสจารุทัศน์
มันตริทธิกุล
คัชมาตย์
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มอ.วิทยานุสรณ์
หนองสูงสามัคคีวิทยา
มอ.วิทยานุสรณ์
สุคนธีรวิทย์
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
อัสสัมชัญคอนแวนต์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
มัธยมวัดหนองแขม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

จังหวัด
สงขลา
มุกดาหาร
สงขลา
นครปฐม
พังงา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

ศึกษานารี
อัมพรไพศาล
อัมพรไพศาล
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
ลาพูน
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000142 น.ส. ประภาพรรณ
ราชบัวโฮม
สีดาวิทยา
2 65102002026 นาย อัมรินทร์
กันทา
คงทองวิทยา

จังหวัด
นครราชสีมา
นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000030 น.ส. ชญานิศ
ปรีชา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
2 65102000122 นาย พีรพัขร์
นิ่มขุนทด
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
3 65102000498 น.ส. เขมิกา
คานวน
พนัสพิทยาคาร
4 65102001481 น.ส. จุฑามาศ
โตมี
ดาราสมุทร
5 65102002088 นาย นริศร
สังข์นัครา
ราชโบริกานุเคราะห์
6 65102002750 นาย ภูมิพัฒน์
เม่าทอง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7 65102002843 นาย สิรภพ
เหลืองประเสริฐ
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
8 65102003043 นาย นนท์ปวิธ
จีระดิษฐ์
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
9 65102003076 นาย รัชชานนท์
ชั้นสกุณี
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
10 65102004102 นาย อิทธิวัฒน์
จันทรวงษา
พระปฐมวิทยาลัย
11 65102004126 นาย ธรรมภัทร์
โตแทน
ดรุณาราชบุรี

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี

- 52 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102001611 น.ส. วิศรุตา

บุตรบุรี

ป่าพะยอมพิทยาคม

พัทลุง

2 65102002392 นาย พิชชากร
3 65102002817 นาย ภวัต

มารอด
เจริญพงษ์

พระหฤทัยนนทบุรี
พระหฤทัยนนทบุรี

นนทบุรี
นนทบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000449 น.ส. จิรภิญญา
2 65102000468 น.ส. พินทุอร
3 65102000485 นาย เตชิต

แอกสวัสดิ์
เนาวรัตน์
วรพุฒิไชย

ดัดดรุณี
ราชินีบูรณะ
เซนต์คาเบรียล

ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

4 65102000975 น.ส. บุษยวรรณ
5 65102001648 น.ส. ศศิธร

ปานมั่งมี
ศรีอาภัย

สิรินธรราชวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม
นครปฐม

6 65102001649 นาย ธนาคาร
7 65102002494 น.ส. นฤชล
8 65102002605 นาย ปฐมยศ

อุปชาใต้
ศิริสวัสดิ์
แก้วจั่น

พระปฐมวิทยาลัย
มุกดาหาร
สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม
มุกดาหาร
นครปฐม

9
10
11
12
13

จันทร์รังษีฉาย
เกษตรพูนสุข
หอมดวง
พวงภู่
พิมพ์สวัสดิ์

ราชินีบูรณะ
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พระปฐมวิทยาลัย
นครนายกวิทยาคม
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม
เพชรบุรี
นครปฐม
นครนายก
นครปฐม

65102003238
65102003585
65102003738
65102003746
65102003909

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย

มณธกานต์
รัฐธรรมนูญ
ธนวินท์
ณัชชา
เสาวภาค

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000481 นาย ชนาธิป
น้อยนิล
เทศบาลวัดกลาง

จังหวัด
ขอนแก่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1
2
3
4
5
6

65102000397
65102001340
65102001385
65102001465
65102001693
65102001803

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย

จักรพัฒน์
ชญาณัฐ
พริม
รวิพล
ฐิตพิ งษ์
ปุริมปรัชญ์

กล้วยแดง
สุวรรณชีพ
เถาว์ทะวงศ์
มณฑาทิพย์
แสงสว่าง
พชระพงศกุล

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ราชวินิตบางแก้ว
ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา
วัดไร่ขิงวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
พระปฐมวิทยาลัย

กาญจนบุรี
สมุทรปราการ
ลพบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

ลาดับ
7
8
9
10
11

เลขที่ใบสมัคร
65102001937
65102003355
65102003578
65102004017
65102004153

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

- 53 ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
พสธร
แก้วระย้า
หอวัง ปทุมธานี
ภูวดล
ศรีพันนา
สามชัยวิเทศศึกษา
ศรัทธา
ทัศวดี
อยุธยาวิทยาลัย
ปุณณวิทย์
อมตศรีประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธนกฤต
เสมาใหญ่
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม
ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000099 นาย นิสสรณ์
จันทร์เคน
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
2 65102000532 น.ส. พลอยไพลิน
สุกทน
เซกา
3 65102000619 น.ส. สัญจิตา
ผ่องผาด
วัดป่าประดู่
4 65102001008 น.ส. เวชญาดา
สุราช
หนองบัวพิทยาคาร

จังหวัด
สระบุรี
บึงกาฬ
ระยอง
หนองบัวลาภู

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000007 น.ส. ศศิพิมพ์
ชะตารัตน์
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
2 65102000173 นาย ศรัณย์
แซ่เตี๋ย
นิยมศิลป์อนุสรณ์
3 65102000232 น.ส. ณัฐวดี
หลอดทอง
เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง
4 65102000357 นาย วรชต
ประเสริฐโสภา
มัธยมวัดสิงห์
5 65102000465 น.ส. ปณพร
รุจิรานนท์
ชลกันยานุกูล
6 65102000469 นาย ธนภัทร
หนิมุสา
ภูเก็ตวิทยาลัย
7 65102000550 น.ส. พิมพ์วิภา
ตั้งบูรณากิจ
พระหฤทัยนนทบุรี
8 65102000716 นาย ปวริศร์
กลิ่นศรีสุข
หอวัง
9 65102000755 น.ส. ปานรวี
แซ่ส้อ
แก้งคร้อวิทยา
10 65102001123 น.ส. กรณิศ
แก้วสุข
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
11 65102001180 นาย ภาณุพงศ์
ชาวนาห้วยตะโก พระปฐมวิทยาลัย
12 65102001191 น.ส. ชาลิสา
สันติธัญญาโชค
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
13 65102001263 นาย กฤษฏิ์
ถนัดพงษ์
เพชรพิทยาคม
14 65102001645 นาย จักรภัทร
ล่วนเส้ง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
15 65102002138 นาย เตชินท์
ตันศฤงฆาร
สุคนธีรวิทย์
16 65102002491 นาย ดนุเดช
คงธนอุดมพร
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
17 65102002560 นาย ณัฐภัค
จักรีลา
สภาราชินี จังหวัดตรัง
18 65102002962 นาย อโณทัย
สรีนะรา
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
19 65102003427 นาย ชัยพันธุ์
มาเติม
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ภูเก็ต
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
ตรัง
นครปฐม
นนทบุรี
ตรัง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

- 54 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000189 นาย กันตภณ

วิเศษโกสิน

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

2 65102000661 น.ส. สิวารักษ์
3 65102000901 น.ส. วรัญญา

แพทย์เพียร
สิงห์ชัย

สุรนารีวิทยา
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

นครราชสีมา
สมุทรปราการ

4 65102000969 น.ส. ปุณยนุช

คุ้มอารีย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

5 65102001052 น.ส. เขมจิรา
6 65102001307 น.ส. ปานลดา

วรรณรัตน์
เหล่าช่างธน

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี

7 65102002946 นาย พรวัฒน์
8 65102004084 น.ส. สุปราณี
9 65102004103 นาย ชานนนิติ

หมวดผา
แจ้งกิตติ
วุฒิชัย

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

กาญจนบุรี
สมุทรปราการ
ราชบุรี

โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
พิจิตรพิทยาคม

จังหวัด
สมุทรสงคราม
พิจิตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102002510 น.ส. สมิตานันท์
พูลภักดี
2 65102004621 น.ส. บงกชกร
วรฉัตร

- 55 คณะดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000870 นาย พันธ์ธรรม
เลื่องสุนทร
2 65102002394 นาย ตฤษนันท์
ดีวิจารณ์
3 65102002552 นาย ปรเมศร์
ชานาญพล
4 65102002820 นาย พลกฤต
วริศราพงศกร
5 65102002821 น.ส. พรหมพิริยะ
มานิตย์
6 65102003019 น.ส. ลัลนา
หนูเรขา
7 65102004106 น.ส. พัชรพร
จิระสานต์
8 65102004627 น.ส. ศตนันทน์
ทิปะทา

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตบางแก้ว
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
อัสสัมชัญคอนแวนต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

จังหวัด
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สงขลา
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
เชียงใหม่

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102001935 นาย วีรวิชญ์
ธิติธันยธรณ์
2 65102002483 นาย ทักษ์ดนัย
พุทธา
3 65102002550 นาย คานาอัน
เหลืองอร่าม
4 65102004470 นาย ณฐนนท
แก้วศรี
5 65102004502 น.ส. พีรดา
เคารพ

โรงเรียน
มัธยมวัดนายโรง
พระปฐมวิทยาลัย
กศน.
วัดเขมาภิรตาราม
สมุทรปราการ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000705 นาย ธีระ
พิทยาวุธวินิจ
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม)
(ศึกษาศาสตร์)
2
3
4
5
6

65102000996
65102002080
65102002253
65102002306
65102002421

นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส.

นนทบุรี
สมุทรปราการ

จังหวัด
ขอนแก่น

วิชชรัศ
พัฒนะ
ภูบดี
จิรพันธุ์
สุกฤตา

เเก้วสีนวล
อุดมพรวัฒนะ
จันทร์ช่วง
เพ็ชรเอี่ยม
อนุอัน

สุราษฎร์พิทยา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
เทพศิรินทร์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

7 65102002558 นาย ปริตต์
8 65102002804 นาย รณกฤต

ปรีดายันต์
โกศลกิตติพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 56 ลาดับ
9
10
11
12
13

เลขที่ใบสมัคร
65102003072
65102003125
65102003145
65102003177
65102003254

ชื่อ - นามสกุล
ยันทุย
ภูรีเลิศวาณิชย์
จิวบางป่า
ประพันธ์วัฒนะ
แหลมทอง

นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย

พงศธร
วิชญ์พล
ศศธร
เตชินท์
กรินท์

14
15
16
17
18
19
20

65102003454
65102003688
65102003951
65102004309
65102004380
65102004422
65102004485

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

สรณวรรธ
เพิ่มพูล
จีรนันท์
ญาโณทัย
ธนกร
ชญานิศ
ชยธร

พิชัยรณรงค์สงคราม
บัวแตง
เหล่าธนพงศ์
ละมัยกุล
สร้างสุขดี
ราชสีห์
พวงนาค

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000795 น.ส. วาสิตา
ชูวารี
2 65102003164 นาย ชิษณุพงศ์
แก้วโกริยะ

โรงเรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รุ่งอรุณวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(มอดินแดง)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
ขอนแก่น

สวนกุหลาบวิทยาลัย
สุรศักดิ์มนตรี
กศน.ตาบลหลุมรัง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดสุทธิวราราม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
Han Chiang High School
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา

จังหวัด
Malaysia
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000036 นาย ศิวณัฐ
ฝอยสุวรรณ์
ภูเก็ตวิทยาลัย
2 65102000596 นาย พัศวีร์
สิริสุทธิ์
สันกาแพง
3 65102000926 น.ส. พัชรนันท์
ไพศาลรัตนการ
ขจรเกียรติศึกษา
4 65102001020 นาย เวหา
มีชัย
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
5 65102001322 น.ส. ภาณุมาส
เดชบุญพบ
เขมะสิริอนุสสรณ์
6 65102001445 นาย นันทพงศ์
เฮี้ยนชาศรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย
7 65102001592 นาย ณัฐวัฒน์
ชูศรี
สตรีพัทลุง
8 65102001639 นาย ณัฐดนัย
แน่งอนงค์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
9 65102001886 นาย ปิยะชัย
ไชยปัญญา
สารสาสน์วิเทศสายไหม
10 65102001904 นาย ตนุภัทร
คงศรี
สตรีพัทลุง

จังหวัด
ภูเก็ต
เชียงใหม่
ภูเก็ต
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง

- 57 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
11 65102002040 น.ส. อาทิตยา
สินธุพันธ์เดชา

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

65102002271
65102002273
65102002292
65102002363
65102002401
65102002410
65102002485
65102002546
65102002571
65102002602
65102002626
65102002766
65102003009
65102003037
65102003071

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

พรภิวัฒ
ธัญชนก
เวธกา
ยศกร
ทิพย์สุดา
ธฤดี
นิธิ
ธนาธิป
วรรณพร
อารียา
ภาคิน
ณัฐฐินันท์
ศศพล
น้าเพชร
ชญานันท์

ชูโชติ
ธัญญผล
รุ่งเจริญ
จงใจเทศ
พิมพ์อากาศ
พาสาลี
กนิษฐสวัสดิ์
นาประสิทธิ์
จรัสโสภณ
บุญจริง
พฤฒิวโรดม
เจริญสลุง
เกียรติชีระนันท์
เดชะศิริ
ผันผาย

ปากช่อง
อัสสัมชัญระยอง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สารสาสน์พิทยา
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สตรีนนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
แสงทองวิทยา
สารวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นครราชสีมา
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นนทบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

65102003109
65102003184
65102003339
65102003393
65102003589
65102003774
65102003802
65102003833
65102003887
65102004004
65102004136
65102004214
65102004251
65102004368

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

สองเมือง
ปวเรศ
กฤษกมล
ธนานันต์
ภคพล
ณิชารินทร์
ทอปัด
ปิ่นปัก
กานต์ปณิธิ
อดิรุจ
ณัฐธิดา
กาพย์ชวิน
สุพิชฌาย์
กิตติธัช

เม็งเกตุ
ภักดีเสนา
พิรุณสาร
ตันประเสริฐ
ทองศรี
มีเภตรา
พลธนะวัฒน
พงศ์จันทรเสถียร
เมืองขวา
มิตรนิโยดม
เขมะดุษฎี
จันทะพา
ตุรงคินานนท์
สมบูรณ์เอนก

พิษณุโลกพิทยาคม
พระหฤทัยนนทบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นครนายกวิทยาคม
วัดราชโอรส
เซนต์โยเซฟ บางนา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยานุกูลนารี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เบญจมราชูทิศ
วัดราชโอรส
ราชินี
วิทยานุกูลนารี

พิษณุโลก
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
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41
42
43
44
45

เลขที่ใบสมัคร
65102004403
65102004441
65102004535
65102004540
65102004563

นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

พรพินิต
ภูธเนศ
สุพล
พิชญ์สินี
ภัทรกร

ชื่อ - นามสกุล
อุปถัมภ์
ตุงคณาคร
สุทธิพร
โรจน์สุวรรณ
รุ่งเรือง

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
วัดราชโอรส
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ไตรมิตรวิทยาลัย

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1 65102001010 น.ส. ปภาวิน
พะนิโคดม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
2 65102001234 น.ส. ชวิศา
น้อยพันธ์
มารีวิทยา
ปราจีนบุรี
3 65102001382 น.ส. นวพร
รอดเขียว
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
นนทบุรี
4 65102001389 น.ส. น้าบุษย์
รุ่งเรือง
สตรีอ่างทอง
อ่างทอง
5 65102001531 น.ส. ฐิตาพร
อมรนพคุณ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
6 65102001711 น.ส. ปิย์วรา
ด่านวิริยะกุล
โพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
7 65102002047 น.ส. อมลณัฐ
มณฑาทิพย์
เขมะสิริอนุสสรณ์
กรุงเทพมหานคร
8 65102002102 น.ส. วริศรา
วงศ์เทววิมาน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

65102002124
65102002143
65102002170
65102002333
65102002334
65102002350
65102002354
65102002390
65102002594
65102002891
65102002967
65102003119
65102003181
65102003290
65102003358

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

พัชราภา
ธนพร
เพชรใส
ธนวรรธน์
นภัทร
นฏกร
ปุณย์รดา
ปภัสกร
พลอยวรินทร์
พรลภัส
นีร์นิดา
พรนัชชา
สิริกร
ภูรินทร์
พิมพ์ชนก

สีสาเอี่ยม
ชีวศุภกร
ผ่านชมภู
ธนอภิบูรณ์พร
พฤกษนิยพงศ์
ณ ระนอง
พินเดช
บุญเสม
อินทร์แก้ว
อาจสุรินทร์
พาณิชธีโรจน์
สนธิเมตตาพร
อิสรากรณ์
ศรีไพร
พะเนตรัมย์

สารวิทยา
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
มารีย์อุปถัมภ์
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
สตรีภูเก็ต
GED
มารีย์อุปถัมภ์
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุกูลนารี
กรพิทักษ์ศึกษา
หอวัง
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
อุดรพิทยานุกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

กรุงเทพมหานคร
สงขลา
นครปฐม
นนทบุรี
นนทบุรี
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ชลบุรี
กาฬสินธุ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

เลขที่ใบสมัคร
65102003381
65102003761
65102003870
65102003922
65102003936
65102004270
65102004337
65102004338
65102004593
65102004607
65102004610
65102004656

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

ชื่อ - นามสกุล
กวินทรา
ทองสินธุ์
ปาลิดา
กีรติเชาวการ
สิตานันท์
วงษ์จิรากร
อมรรัตน์
เกาะลุน
มนต์เสียงเพลง ศรีเพชรพูล
พงศ์รชตะ
ไชยศิวามงคล
ทรรศนพล
บุรีวงษ์
ขวัญจิรา
โพธิ์สุวรรณ
ฐานิตา
อมรวัชณ์
ณภัทร
พุ่มเจริญ
ดวงกมล
ศรีชื่น
จรัญญา
สิทธิ์สูงเนิน

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา
นานาชาติคินเคด กรุงเทพ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โพธิสารพิทยากร
พุนพินพิทยาคม
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ปราจิณราษฎรอารุง
วัดเขมาภิรตาราม
วิทยาลัยนาฏศิลป
สตรีวิทยา ๒
สตรีนนทบุรี
สุรนารีวิทยา

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
นนทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครราชสีมา

- 60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000024 น.ส. ณิชาภัทร

สกุลภักดี

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

2 65102000174 น.ส. อัสมา

ปาทาน

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

3 65102000182 น.ส. ศศิวิมล

ก้อเมืองน้อย

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

4 65102000478 น.ส. เนื้อทอง

กลุ่มยา

ประสาทวิทยาคาร

สุรินทร์

5 65102000497 น.ส. พิมพ์ชนก

ใจรักษ์

สตรีประเสริฐศิลป์

ตราด

6 65102000601 น.ส. ณิชนันทน์

พันภักดี

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ราชบุรี

7 65102000604 น.ส. ธนภรณ์

ศิริวัฒนสกุล

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

นครราชสีมา

8 65102000649 น.ส. วันวิษา

พรามบรรพต

แก่งกระจานวิทยา

เพชรบุรี

9 65102000701 น.ส. อรณิชา

แก้วเทพ

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

10 65102000817 น.ส. ณัฐวรรณ

บุตรฉ่า

สมุทรสาครบูรณะ

สมุทรสาคร

11 65102000891 น.ส. อธิชา

แนวจาปา

นารีนุกูล

อุบลราชธานี

12 65102000897 นาย เจษฎา

ปาไทย์

13 65102000930 น.ส. สาริศา

เรืองจินดา

14 65102000952 น.ส. วิชญาดา

ชลศิริ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

15 65102001006 น.ส. ชมพูนุช

กาลังประสิทธิ์

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

เชียงราย

16 65102001066 น.ส. ณัฐณิชา

คงบัว

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

สงขลา

17 65102001096 นาย สรรเพชญ

นิธิกุล

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

18 65102001101 น.ส. ลลิตภัทร

คงคาคูณ

บ้านคาวิทยา

ราชบุรี

19 65102001110 น.ส. นันท์นภัส

เต่งใหญ่

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

20 65102001251 น.ส. วราภรณ์

ศรีทองแท้

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

21 65102001275 น.ส. เรณุกา

บุญเล่ห์

มัธยมวัดสิงห์

กรุงเทพมหานคร

22 65102001302 น.ส. พินทุสร

สมประสงค์

ป่าพะยอมพิทยาคม

พัทลุง

23 65102001318 น.ส. ปิ่น

อนุสรณ์ศาสน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา

ภูเก็ต

24 65102001408 น.ส. จามจุรี

ทัสพงษ์

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

25 65102001432 น.ส. อทิตา

วิลาดการ

ศรีธรรมราชศึกษา

นครศรีธรรมราช

26 65102001463 นาย ศุภกิตติ์

พวงมณี

คงคาราม

เพชรบุรี

27 65102001464 น.ส. ชวิศา

สุรสิทธิ์

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

28 65102001467 น.ส. อโณทัย

ภูดอนนาง

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สุพรรณบุรี
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

29 65102001469 น.ส. วริษา

แจ่มกระจ่าง

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

30 65102001482 น.ส. กรินทิพย์

เพ็งดี

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

31 65102001559 น.ส. นิลณี

อย่างใจนึก

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

32 65102001561 น.ส. อนัญญา

รามัญจิตร์

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

33 65102001577 น.ส. พิมพ์ศิริ

ศิริกระจาย

ปากช่อง

นครราชสีมา

34 65102001617 น.ส. พิมพ์รภัทร

เกิดวิชัย

อันนาลัย

สมุทรสาคร

35 65102001632 น.ส. ณัชชา

พรหมมาศ

กาแพงแสนวิทยา

นครปฐม

36 65102001635 น.ส. โศรดา

เกลื่อนเมือง

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

37 65102001644 นาย ปัณณธร

โภคสมบัติ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ปทุมธานี

38 65102001650 น.ส. ศุภศร

สมบัวคู

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ศรีสะเกษ

39 65102001666 น.ส. ศุทธหทัย

ราศรีวงษ์

วัดเขมาภิรตาราม

นนทบุรี

40 65102001720 น.ส. ชริดา

วีสม

แก่งกระจานวิทยา

เพชรบุรี

41 65102001742 น.ส. กัญญาพัชร

โชติเสรีวิทย์

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

42 65102001754 น.ส. ณัฐนันท์

สวัสดี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

43 65102001755 นาย ธนนนท์

รักประทานพร

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

44 65102001833 น.ส. เทียมจันทร์

ศรีเจริญ

ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

45 65102001920 น.ส. สุทธิกานต์

จันทร์โสม

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

46 65102001955 น.ส. พิชญานัน

ชูแก้ว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

47 65102001975 น.ส. นิธินาฏ

คุ้มภัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

48 65102002010 น.ส. จิดาภา

วิเศษสุข

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

49 65102002116 น.ส. วรีวรรณ

เพ็ญนารา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

50 65102002137 น.ส. ชนกนันท์

ไข่มุข

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

51 65102002207 น.ส. โสพิชา

เจตานนท์

อัสสัมชัญศึกษา

กรุงเทพมหานคร

52 65102002464 น.ส. สลิลทิพย์

อุปกิจ

ประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

53 65102002522 นาย วุฒิชัย

กลิ่นกรุน่

วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

เพชรบุรี

54 65102002562 น.ส. เฌตาวี

อุตรพาท

กัลยาณีศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

55 65102002580 น.ส. ณัฐพร

ขอเงินกลาง

ปากช่อง

นครราชสีมา

56 65102002603 น.ส. สิวพร

ภิญโญ

มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ระยอง

57 65102002604 น.ส. นงนภัส

หลีล้วน

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

58 65102002608 น.ส. นิชานันท์

ปานประเสริฐกุล

ราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

59 65102002627 น.ส. จิรดา

แก้วมั่น

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

- 62 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

60 65102002698 น.ส. พัชรา

พงศาปาน

ชะอวด

นครศรีธรรมราช

61 65102002765 น.ส. จณิสตา

จิตคติ

ปากช่อง

นครราชสีมา

62 65102002783 น.ส. ภัคพิชา

มณีวิลัย

โพธาวัฒนาเสนี

ราชบุรี

63 65102002876 น.ส. ธิดารัตน์

ภูมิคอนสาร

ทัพพระยาพิทยา

สระแก้ว

64 65102002883 น.ส. มัลลิกา

เจริญสุข

อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

65 65102002929 น.ส. อัษฎาภรณ์

ทุมพร

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ร้อยเอ็ด

66 65102002954 นาย ปัณณวิชญ์

จิตพิมลวัฒน์

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

67 65102003031 น.ส. ชลดา

อ่วมสี

นารีนุกูล

อุบลราชธานี

68 65102003056 น.ส. สุตาภัทร

ฐานาพิชัยศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

69 65102003065 น.ส. อัญญารัตน์

อัปการัตน์

บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

ชลบุรี

70 65102003075 น.ส. พัชราภร

อุดร

แก่งหางแมวพิทยาคาร

จันทบุรี

71 65102003082 น.ส. ศศิวิมล

เมืองน้อย

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

72 65102003138 น.ส. มัลลิกา

คาภิมาบุตร

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

73 65102003228 น.ส. กรรต์ธิรา

แสงจันทร์กระจ่าง

ชุมแสงชนูทิศ

นครสวรรค์

74 65102003265 น.ส. ศิรประภา

พานิชกุล

อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

75 65102003278 น.ส. ฐิติพร

มะโนจันทร์

สวรรค์อนันต์วิทยา

สุโขทัย

76 65102003475 น.ส. สุพิชญา

อเนกศุภพล

ศรียาภัย

ชุมพร

77 65102003517 น.ส. รังสิมา

พันธุ์ฟูจินดา

สูงเนิน

นครราชสีมา

78 65102003542 น.ส. รัตนากร

พวงดี

พนัสพิทยาคาร

ชลบุรี

79 65102003547 นาย ธนพล

วชิรศักดาเดช

พิบูลวิทยาลัย

ลพบุรี

80 65102003680 น.ส. เพชรลัดดา

ศิริรัตน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

81 65102003689 น.ส. พัชรภา

พิเคราะห์จิตร

เขื่องในพิทยาคาร

อุบลราชธานี

82 65102003728 นาย กลวัชร

อินทนู

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

83 65102003731 น.ส. พิชญาดา

ช้างพลาย

อู่ทองศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

84 65102003742 นาย มารุต

คาหอม

เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

85 65102003795 น.ส. นฤมล

ทองพันธ์

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

86 65102003818 นาย ปฐมพงศ์

สิงห์บุตร

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

สุพรรณบุรี

87 65102003866 น.ส. ชณิดา

ทิ้งมิตรชั่ว

คลองลานวิทยา

กาแพงเพชร

88 65102003882 น.ส. อริสรา

ตอนศรี

พนัสพิทยาคาร

ชลบุรี

89 65102003886 นาย นิรุช

วัฒโน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

90 65102003906 น.ส. โสลดา

เกตุมงคล

แก่งกระจานวิทยา

เพชรบุรี

91 65102004020 นาย สุรชาติ

จันทร์ตุ่ย

สระแก้ว

สระแก้ว

92 65102004040 น.ส. สโรชา

สีคราม

สายธรรมจันทร์

ราชบุรี

- 63 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

93 65102004089 น.ส. รสธร

คิดกล้า

วีรวัฒน์โยธิน

สุรินทร์

94 65102004091 น.ส. นารีรัตน์

วารีดา

วีรวัฒน์โยธิน

สุรินทร์

95 65102004190 น.ส. ภัทรวดี

คชนาวงษ์

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

96 65102004234 น.ส. ภัณฑิลา

ขาวเขียว

วิสุทธิกษัตรี

สมุทรปราการ

97 65102004371 นาย กรรธิชัย

หมื่นอาราม

ป่าเด็งวิทยา

เพชรบุรี

98 65102004375 น.ส. อาทิตยา

ปานดา

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

99 65102004537 น.ส. ชนานัน

เขียนอยู่

ศึกษานารีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

100 65102004550 น.ส. กนกวรรณ

จันทร์มาก

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000102 น.ส. ปาณรวีร์

พันธ์เจริญ

หนองพลับวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

2 65102000625 น.ส. ทิวากาล

จิตร์ชะวี

บ้านคาวิทยา

ราชบุรี

3 65102000646 น.ส. ธัญวรัตน์

ธรรมวงศ์แสง

หัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

4 65102001135 นาย ศิวะการย์

รักษ์จันทร์

เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

5 65102001442 น.ส. ทรรศพรรณ

อบแย้ม

บ้านลาดวิทยา

เพชรบุรี

6 65102001971 น.ส. อรนันท์

ศรีโปฎก

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

7 65102002213 น.ส. พัฒนวดี

ยืดยาว

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

8 65102002331 น.ส. สุณิสา

บุญขจร

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

9 65102002374 นาย พงศพัศ

บุญเลิศ

อามาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

10 65102002838 น.ส. ธัญชนก

จันทะวงศ์

ทีปราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

11 65102002839 น.ส. ชลธิชา

เลิศศิลา

ทีปราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

12 65102002925 น.ส. ภานุมาส

เพียสุระ

ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

13 65102003132 น.ส. พรไพลิน

คาวงศ์

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

14 65102003558 นาย ชาติทนง

เขื่องสถุ่ง

สิงห์สมุทร

ชลบุรี

15 65102003910 นาย พงศกร

นามนาเมือง

เทพศิรินทร์

กรุงเทพมหานคร

16 65102003977 น.ส. อินทราพร

จารุตามระ

ชลประทานวิทยา

นนทบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000356 นาย ชยานนท์

รัชตวัฒน์ธนกุล

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

2 65102000394 น.ส. กาญจนา

ใสสุข

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

3 65102000813 นาย อาชนะ

มิตครบุรี

สกลวิทยา

นครปฐม

- 64 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

4 65102001746 น.ส. สุนิษา

ใหม่มงคล

เบตงวีระราษฎร์ประสาน

ยะลา

5 65102001852 นาย ปฐมภพ

เหล่าสุทธิวงศ์

ศรีธรรมราชศึกษา

นครศรีธรรมราช

6 65102002528 น.ส. ชนณิกานต์

จงกรมแก้ว

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

7 65102003557 น.ส. ทานตะวัน

โสนเส้ง

ศรีธรรมราชศึกษา

นครศรีธรรมราช

8 65102004076 น.ส. นิตยา

ชัยปัญโย

มหิศราธิบดี

นครราชสีมา

9 65102004555 น.ส. โยษิตา

คาดี

ชุมแสงชนูทิศ

นครสวรรค์

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000797 น.ส. ศิรินันท์

กิจรุง่ รัตนชัย

พระแม่สกลสงเคราะห์

นนทบุรี

2 65102000822 นาย เศรษฐา

ผาเงิน

ชลบุรีสุขบท

ชลบุรี

3 65102000933 น.ส. กุลภรณ์

ประดุจพงษ์เพชร

สารสาสน์วิเทศนครปฐม

นครปฐม

4 65102000998 น.ส. สุภัทรา

แซ่ตั้ง

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ราชบุรี

5 65102001301 น.ส. จุฑามาศ

ไกรศรี

ธรรมโชติศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

6 65102001401 นาย นพรุจ

ศรส่ง

สารสาสน์วิเทศบางบอน

กรุงเทพมหานคร

7 65102001798 น.ส. สกุณกานต์

นาคทอง

ขาณุวิทยา

กาแพงเพชร

8 65102001924 นาย กลางชล

เทพทัศน์

ปากช่อง

นครราชสีมา

9 65102002154 นาย ภาคภูมิ

ใจบารุง

ปากช่อง

นครราชสีมา

10 65102002259 น.ส. สุภาวดี

เพ็ชรน้อย

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

11 65102003155 นาย กันต์กวี

ลีลาธนโชติ

วัดราชบพิธ

กรุงเทพมหานคร

12 65102003317 นาย ฮาดิษ

ห้องสุวรรณ

ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

ยะลา

- 65 คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000464 น.ส. พิชญ์นรินทร์
2 65102000500 น.ส. สุขสญา

ทองเหลือ
รอดพงษา

มัธยมวัดดุสิตาราม
จิตพิมล

กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์

3 65102000567 น.ส. กิตติวรรณ

เสาโร

สระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

4 65102000622 น.ส. ครองขวัญ

มีหินกอง

มัธยมวัดสิงห์

กรุงเทพมหานคร

5 65102000667 น.ส. ภารดา
6 65102001269 นาย ทัตทรง
7 65102001281 น.ส. ณัฐณิชา

ภักดีวุฒิกร
ศรีโหร
สมภาร

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
อัมพวันวิทยาลัย
ศึกษานารีวิทยา

สงขลา
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร

8 65102001429 น.ส. ณัฐกุล

นิ่มเนียง

อุดมดรุณี

สุโขทัย

9
10
11
12
13

สวัสดิ์ประวิทย์
บุญมา
เปล่งปลั่ง
เจนสาริกรณ์
ลาภทรงสุข

สวรรค์อนันต์วิทยา
เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
หนองฉางวิทยา
กรรณสูตศึกษาลัย

สุโขทัย
สระบุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
สุพรรณบุรี

14 65102002928 นาย ธนดล
15 65102003295 น.ส. ภรณ์ธิฎา

ชนะวิวัฒน์
แจ้งนาม

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
วัดราชโอรส

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

16
17
18
19
20
21

พวงขจร
ศรีศักดิ์
ศรีสุข
ลามะสิน
คาภิคา
พัฒนพรพงศ์

อยุธยาวิทยาลัย
พระแม่สกลสงเคราะห์
ราชินี
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลาพูน
นครปฐม

มีพันลม
โจทย์กระโทก
โรจนเสน

สตรีสมุทรปราการ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
เซนต์คาเบรียล

สมุทรปราการ
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร

65102001659
65102001928
65102002511
65102002531
65102002684

65102003387
65102003503
65102003609
65102003641
65102003720
65102004001

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

กมลชนก
กรวิชญ์
กฤษณา
ธมนวรรณ
กิตติวรรณ

เชาว์วัฒน์
ธนกฤต
ณัฏฐิกา
ศุภกร
รัชนีกร
สรวิศ

22 65102004083 น.ส. ปิยพร
23 65102004396 น.ส. บุษบง
24 65102004594 นาย ศิรโรจน์

- 66 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000035 น.ส. ปราณปริยา
ทองสุก
2 65102000136 นาย จิลวัฒน์
วงษ์ลาย

โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี

3 65102000160 น.ส. พัชราวดี

สายสมุทร

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

4 65102000162 น.ส. ศศิวิมล
5 65102000261 น.ส. ศิกานต์

สืบสุขมั่นสกุล
สท้านวัตร

มอ.วิทยานุสรณ์
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

สงขลา
สมุทรสาคร

6 65102000370 น.ส. ณัฎฐา

เชาว์สุวรรณ

มัธยมฐานบินกาแพงแสน

นครปฐม

7 65102000728 น.ส. ปิ่นศรา

คลื่นบรรเลง

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร

8 65102000931 น.ส. กรยา
9 65102000995 นาย ปฏิภาณ
10 65102001003 นาย เจษฎาภรณ์

สวัสดิสรรพ์
จุลปาน
เชี่ยวชาญ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
สารสิทธิ์พิทยาลัย
ธรรมโชติศึกษาลัย

กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สุพรรณบุรี

11 65102001014 น.ส. ธัญศิริ

เทศเทียน

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

12
13
14
15
16

สุดใจ
วีระไวทยะ
โต๊ะทอง
ทองมี
อักคราพร

สมุทรสาครวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สมุทรสาครวิทยาลัย
รัตนาธิเบศร์

สมุทรสาคร
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
นนทบุรี

17 65102001627 น.ส. วิภาวี
18 65102001662 น.ส. ณัฐธยาน์

เเซ่ตั้ง
ธนารักษ์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ชลกันยานุกูล

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี

19
20
21
22
23
24
25

65102001758
65102001818
65102001839
65102001853
65102002046
65102002162
65102002184

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กัญญาพัชร
วชิราพร
สุภัสสร
พรพิมล
แพรพลอย
ภาวิดา
ณัฐมน

รืน่ นุสาน
พรหมอินทร์
โต๊ะทอง
ยาสมาน
แก่นทรัพย์
จั่นคา
แซ่เฮง

มัธยมฐานบินกาแพงแสน
อัมพรไพศาล
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พระแม่สกลสงเคราะห์
ดรุณาราชบุรี
สมุทรปราการ
สตรีภูเก็ต

นครปฐม
นนทบุรี
เพชรบุรี
นนทบุรี
ราชบุรี
สมุทรปราการ
ภูเก็ต

26
27
28
29
30

65102002202
65102002265
65102002289
65102002296
65102002348

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ศรุดา
ชื่นชีวัน
โชติกา
ชญานิน
ภัทรดา

ภู่วิจิตร
พวงพันธ์
หล้าประเสริฐ
โรจน์ธนศักดิ์
พูนประสิทธิ์

อัมพรไพศาล
อานาจเจริญ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โพธิสารพิทยากร
สมุทรสาครวิทยาลัย

นนทบุรี
อานาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร

65102001038
65102001041
65102001348
65102001410
65102001536

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

พีรณัฐ
อิสสเรศ
ศศิมา
นิตพิ งศ์
นภสร

- 67 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

31 65102002535 นาย ธนภัทร
32 65102002555 น.ส. ภัทรภรณ์
33 65102002579 น.ส. สุภาวดี

โตวรพันธ์
น้าชัยศรี
อินทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ท่ามะกาวิทยาคม
หัวหิน

สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

34 65102002647 น.ส. จิดาภา

ไชโยธา

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

35 65102002685 นาย ณัฐนันท์
36 65102002746 น.ส. ศุภิสรา

ลือพร้อมชัย
มุณีกุล

โพธิสารพิทยากร
พรศิริกุล

กรุงเทพมหานคร
ตรัง

37 65102002826 น.ส. จิราวรรณ

ไชยครุฑ

โพนทองพัฒนาวิทยา

ร้อยเอ็ด

38 65102002875 น.ส. กรกมล

พินิจนันท์

ศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

39 65102002930 น.ส. ซุลฟา
40 65102002953 น.ส. เกศมณี
41 65102003008 น.ส. วีรวรรณ

เจะเละ
ทับทิมทอง
ปถคามิน

มุสลิมวิทยาภูเก็ต
พิบูลวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ

ภูเก็ต
ลพบุรี
นครปฐม

42 65102003028 น.ส. นพรัตน์

จันทร์มล

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

43
44
45
46
47

เเก้วนาพันธ์
จิรายุกุล
แสงชัยยะ
เกตุครืน้
คิดดี

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
วัฒนาวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ
อู่ทอง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สุพรรณบุรี
นครปฐม

48 65102003560 น.ส. อรพิชญา

อุ้ยตระกูล

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

49 65102003792 น.ส. อนุชิตา

โตยะบุตร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

50 65102003857 น.ส. กัญญาพัชร

ธารงสิริกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

51
52
53
54

65102004219
65102004386
65102004418
65102004437

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ปิยาพัชร
ไม้สัก
สุภัคจิรา
ณิชารีย์

วรรณภาพรรณ์
ธรรมลักขณา
มงคลธง
ฉวดเถ็ก

สตรีวิทยา ๒
ราชโบริกานุเคราะห์
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

55
56
57
58
59

65102004458
65102004487
65102004498
65102004507
65102004520

น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

ธนิชา
ฐนกร
นนทกร
วสันต์
สุรกัญญา

ประทับวงศ์
อยู่บ้านแพ้ว
แผนคลุ้ม
นนทสิงห์
งามโพธิ์ศรี

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศรัทธาสมุทร
นารีวุฒิ
สวนศรีวิทยา
ภัทรญาณวิทยา

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
ชุมพร
นครปฐม

65102003143
65102003173
65102003250
65102003342
65102003437

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

สุรีย์พร
อัญมณี
จิณห์นิภา
กฤตเมธ
ลลิตา

- 68 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

60 65102004558 น.ส. แผ่นฟ้า
61 65102004580 นาย ฐิตวิ ัฒน์
62 65102004650 น.ส. ณัฏฐณิชา

น้อยวรรณา
ทับใจบุญ
ม่วงพล

โรงเรียน

จังหวัด

ยุพราชวิทยาลัย
เทพลีลา
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000282 น.ส. ญาณิศา

ทัพโพชา

บางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

2 65102000802 น.ส. พิมพ์ชนก

จันทะเสน

เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

3 65102001280 น.ส. อัญธิกา
4 65102001297 น.ส. สิรภัทร
5 65102002001 น.ส. ชิดชนก

อัครมิ่งมงคล
พุฒมี
เผ่าเสถียรพันธ์

เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
สตรีสมุทรปราการ
รุง่ อรุณวิทยา

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นครราชสีมา

6 65102002164 น.ส. นีรนาถ

ฤทธิ์ถิ

เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

7
8
9
10
11

จันทร
พรมสุข
เกียรติแสงทอง
ทองดี
ศรีเมฆ

สามพรานวิทยา
สามพรานวิทยา
พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐมวิทยาลัย
รักษ์วิทยา

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์

12 65102004121 น.ส. อริสา
13 65102004521 นาย ธนเดช

โอภาพงศ์สกุล
จังมงคลกาล

สอาดเผดิมวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ชุมพร
กรุงเทพมหานคร

14 65102004673 น.ส. กัญญ์วรา

ทองจิตติพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

65102002473
65102002476
65102002791
65102002864
65102002881

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

เกศแก้ว
สุนันทา
ปณชัย
ภาณุพงศ์
ศศิธร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1 65102000079 น.ส. สุชาดา
เขียวปั้น
หนองบัว
นครสวรรค์
2 65102000109 น.ส. วานิสสา
เนตรแก้ว
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานคร
3 65102000628 น.ส. ศิริญญาลักษณ์
4 65102000629 นาย สิรวิชญ์

เจริญ
แป้นแย้ม

ศึกษานารีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร

5 65102001040 น.ส. ประสิตา

ยงค์อานวย

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

- 69 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

6 65102001345 น.ส. สุปราณี
7 65102001402 น.ส. วรัญญา
8 65102001426 นาย ก้องเกียรติ

คันธา
เทศปัญ
นรสิงห์สกุล

หัวหินวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
กัลยาณีศรีธรรมราช

ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

9 65102001438 น.ส. สินิทธา

พรชัย

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

10 65102001569 น.ส. ภัทรภา
11 65102001749 นาย พีรภัทร

ภาคโพธิ์
เขียวเด็จ

นาคประสิทธิ์
ประสาทรัฐประชากิจ

นครปฐม
ราชบุรี

12 65102001761 นาย สิทธิพล

มั่นคง

เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

13 65102001875 น.ส. สุชาดา

ละเลิศ

รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

14 65102001927 นาย ชัยชาญ
15 65102001961 นาย ธนกฤติ
16 65102002209 นาย เฉลิมชนม์

ตุรงค์เรือง
กฤษณพันธ์
ดีพิษ

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
ทุ่งขนานวิทยา
โพธาวัฒนาเสนี

สระบุรี
จันทบุรี
ราชบุรี

17 65102002351 นาย ฐณวัฒน์

จุรีย์กิตติโชติ

บางพลีราษฎร์บารุง

สมุทรปราการ

18
19
20
21

พูนพวง
นาวาเดช
มีโพธิ์
ศรีอุทารวงศ์

นักบุญเปโตร
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

22 65102003349 น.ส. จิดาภา

กิตติอุดมพานิช

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

23 65102003470 น.ส. สรินทิพย์

ยุวถาวร

ปราจิณราษฎรอารุง

ปราจีนบุรี

24
25
26
27
28
29
30

65102003478
65102003615
65102003647
65102003745
65102003842
65102003881
65102003945

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ชนกนันท์
ยศศรัณยู
ฑิตยา
ขวัญจิรา
นพัฐกานต์
ฐิตริ ัตน์
แพรว

แย้มเกษร
สามประทีป
อินธิยาย
เเสงทิพย์
จงจิตต์โพธา
โพธิ์ทอง
เล็กชื่นสกุล

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
นาคประสิทธิ์
มัธยมวัดหนองแขม
มัธยมวัดหนองแขม
โพธาวัฒนาเสนี
พุนพินพิทยาคม
เทพลีลา

ราชบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร

31
32
33
34

65102004000
65102004010
65102004093
65102004152

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

ณฐกร
ภรภัทร
นาถสินี
ศิลา

สุริยะวงศ์
นิยมไทย
ศรีสมบูรณ์
สมพุก

พระแม่สกลสงเคราะห์
สตรีอ่างทอง
สตรีอ่างทอง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นนทบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
นครปฐม

65102002586
65102002770
65102002845
65102003039

นาย
น.ส.
นาย
น.ส.

รตนพงษ์
เนตรธิดา
กฤษณพงศ์
พัชรพร

- 70 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

35 65102004156 น.ส. ธนัญญา
36 65102004275 น.ส. พิมลวรรณ
37 65102004276 น.ส. บุญสิตา

แขวงสุ่น
แสงบารุง
สร้อยสยัมภู

สตรีอ่างทอง
สตรีนนทบุรี
โพธาวัฒนาเสนี

อ่างทอง
นนทบุรี
ราชบุรี

38 65102004307 นาย นิธิพนธ์

รากแก้ว

เทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

39 65102004366 น.ส. ธัญธร
40 65102004503 น.ส. จิตต์จันทร์ศร

ภู่ชวาลชัยกุล
อุดมโภชน์

กันทรลักษ์วิทยา
สิริรัตนาธร

ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร

41 65102004579 น.ส. จุฑามาศ

จันทรสมบัติ

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

42 65102004592 น.ส. ชนนีรัต

อาจณรงค์

ปราจิณราษฎรอารุง

ปราจีนบุรี

43 65102004614 นาย เกียรติภูมิ
44 65102004636 น.ส. ณัฐธยาน์
45 65102004640 น.ส. มาริสา

นาคครืน้
ศรทอง
แสงจันทร์เอื้อน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
มัธยมวัดหนองแขม

เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000204 น.ส. อนัญญา
ดาประภา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
2 65102000462 น.ส. อัญชิสา
วิบูลย์พันธุ์
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
3 65102000864 น.ส. ณภัทร
อิ่มสมบัติ
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

จังหวัด
ปทุมธานี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร

4 65102000881 นาย ภัทรธร
5 65102000899 น.ส. ณัฏฐณิชา

ศรีสุภะ
กองแก้ว

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

6
7
8
9
10
11
12

65102000985
65102001091
65102001257
65102001458
65102001551
65102001685
65102001851

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

สุพัฒน์ชา
นันทัชพร
กาญจนา
พิรญา
ศศิธร
ธนธร
สุพิมล

วิชัย
สอดแก้ว
แก้วงามอรุณ
ฉิมดี
วิราวุฒิ
ตันเจริญ
ศรีวิลัย

ศึกษานารี
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เซนต์โยเซฟ บางนา
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สตรีวัดระฆัง
สารสิทธิ์พิทยาลัย
รักษ์วิทยา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

13
14
15
16
17

65102001906
65102001969
65102002005
65102002423
65102002459

นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

ภรัณยู
บูรพา
นภันดร
กฤติญา
ญาณิษา

ตรีวิมล
เดชด่านสมุทร
ครุธจร
ตาดคา
หงษ์ฉลาด

อัสสัมชัญสมุทรปราการ
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
ศึกษานารี

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

- 71 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

18 65102002468 น.ส. อิสรีย์
19 65102002556 นาย กิตติภูมิ
20 65102002730 นาย แมทธิว เพชร

วงศ์ธัญวัฒน์
สิงหเสม
ศิริโสต

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สารสาสน์วิเทศธนบุรี
อัสสัมชัญสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

21 65102002747 น.ส. ปุณิกา

จิ๋วพัฒนกุล

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

22 65102002947 น.ส. ชลธิชา
23 65102003269 นาย วรฤทธิ์

ทาสอน
วีระพงษ์

โพธาวัฒนาเสนี
สารสาสน์วิเทศธนบุรี

ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร

24 65102003300 น.ส. ศิริวรรณ

ยงเขตรกิจ

มารีย์อุปถัมภ์

นครปฐม

25 65102003398 น.ส. จิราพัชร

ทองประเสริฐ

สารวิทยา

กรุงเทพมหานคร

26 65102003576 น.ส. เกมิกา
27 65102003925 น.ส. พุทธบุตร
28 65102003955 น.ส. จิราภรณ์

ปานเจริญ
สิงห์โต
อีแอม

พระแม่สกลสงเคราะห์
ท่าวังผาพิทยาคม
สตรีนนทบุรี

นนทบุรี
น่าน
นนทบุรี

29 65102004173 น.ส. สุภารักษ์

สีวิลัย

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

30 65102004284 น.ส. ณิชารีย์
31 65102004416 น.ส. พลอย
32 65102004554 น.ส. วรรษชล

บัวอินทร์
กมุทชาติ
เดชาโชติไพบูลย์

สุราษฎร์พิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สุราษฎร์ธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000027 น.ส. ขนิษฐา
เกิดแย้ม

โรงเรียน
อรุณวิทยา

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

2
3
4
5
6
7
8

65102000066
65102000253
65102000588
65102000788
65102000888
65102001224
65102001317

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กรรณิกา
ศราวุฒิ
ธนิชา
พรนภา
กุลกันยา
จินต์จุฑา
ฐิตริ ัตน์

สังข์ฉาย
ช่วยบุญ
เรียงนาม
แหมสันเทียะ
วรโชติ
เทศนา
ปลูกรัก

ปทุมวิไล
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
มหรรณพาราม
โยนออฟอาร์ค
ระยองวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปทุมธานี
สงขลา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
นนทบุรี

9
10
11
12
13

65102001856
65102002150
65102002346
65102002412
65102002549

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

พิพาดา
มนชนก
อัญมณี
รดา
ปาฏิหาริย์

ศัตรูลี้
ปริเวทกานนท์
องค์เอี่ยม
ห้วยสอนมั่นคง
โพธิ์พา

สตรีวิทยา
ดัดดรุณี
มัธยมวัดด่านสาโรง
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

- 72 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

14 65102002709 น.ส. ดวงพร
15 65102002732 น.ส. ภัทรวดี
16 65102002749 น.ส. อาภาภรณ์

ยะภักดี
ปัญญาสาร
ยะไม

สตรีวัดระฆัง
สารสาสน์วิเทศบางบอน
สตรีวัดระฆัง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

17 65102002815 น.ส. พิยดา

ประภาสัย

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

18 65102002835 นาย สุพศิน
19 65102002936 นาย ปิยะณัฐ

เรืองธรรม
ส่งเสริมพานิช

หัวหินวิทยาคม
ยอแซฟอุปถัมภ์

ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม

20 65102003006 น.ส. ศิริโสภา

ประสพพร

ชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

21 65102003146 น.ส. สุพิชญา

ชามะสนธิ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

22 65102003584 นาย ชัยณกร
23 65102003618 น.ส. ชัญญานุช
24 65102003645 น.ส. สริญญา

จิตรหาญพล
แสวงบุญ
หอมฉิมเจริญ

ยอแซฟอุปถัมภ์
นารีวิทยา
ราชินีบูรณะ

นครปฐม
ราชบุรี
นครปฐม

25 65102003787 นาย วายุ

ปรีมาทย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

26
27
28
29
30

สุวรรณไตรย์
ผ่องพรรณวิบูล
ไกรเทพ
จันทร์ดวง
อ่อนนุช

หนองสูงสามัคคีวิทยา
ศึกษานารีวิทยา
เทศบาล6(วัดตันตยาภิรม)
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สมุทรปราการ

มุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

โรงเรียน
พระแม่สกลสงเคราะห์
ราชสีมาวิทยาลัย
สุราษฎร์พิทยา
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นารีวิทยา

จังหวัด
นนทบุรี
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
ราชบุรี

65102004160
65102004178
65102004222
65102004267
65102004391

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มนัสชญา
บงกช
ณัฐธยาน์
วิกันตา
ศิริวรรณ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

เลขที่ใบสมัคร
65102000445
65102001620
65102002514
65102004176
65102004257
65102004643

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

ชื่อ - นามสกุล
เอกวัฒน์
นิลรุง่
ภูวนัตถ์
หมั่นเสมอ
สุภัทรกรณ์
ทองสาร
หทัยพัชร์
สใบทิพย์
ภูธน
จงเปาหยิน
ลัดดาพร
ด่านจับกุม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000179 น.ส. ปรียาดา
บุญบันดาล
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2 65102000208 น.ส. ปัทมาวรรณ
ยิ้มดี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

จังหวัด
เพชรบุรี
นครปฐม

- 73 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

3 65102000237 น.ส. จิราภา
4 65102000366 น.ส. อังศณา
5 65102000494 น.ส. นภัสพร

พูลถิน
เพ็งอุดม
เทียมอุทัย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ราชโบริกานุเคราะห์
แก่งกระจานวิทยา

เพชรบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี

6 65102000495 น.ส. นรินทร์ทิพย์

ถมนิล

แก่งกระจานวิทยา

เพชรบุรี

7 65102000530 นาย ธนภัทร
8 65102000612 นาย ภาคิน

ชูจิตร
กมุท

สุราษฎร์พิทยา
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สุราษฎร์ธานี
อ่างทอง

9 65102000636 นาย กีรติ

ภู่ครองทุ่ง

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

10 65102000793 นาย สุรสิทธิ์

ภู่พงศ์พฤกษา

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

11 65102000811 น.ส. ปัณฑิตา
12 65102000976 น.ส. ณัฏฐ์สุกัลย์
13 65102001260 น.ส. ณิชมน

ปทุมานนท์
ชื่นจับจิต
คงประสิทธิ์

คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

ปทุมธานี
ราชบุรี
สงขลา

14 65102001287 น.ส. ศศิวรรณ

โว้ดทวี

สามร้อยยอดวิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์

15 65102001305 น.ส. ชนากานต์
16 65102001357 น.ส. ปิยะธิดา
17 65102001439 น.ส. ภิญญาพัชญ์

กนกนุวัตร์
ภู่ระหงษ์
จีรรัตนบรรพต

รักษ์วิทยา
อรุณวิทยา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฝ่ายมัธยม)

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

18 65102001604 น.ส. มานิตา

เนื้อนุ่ม

อามาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

19 65102001605 น.ส. วิชญาดา
20 65102001606 น.ส. ธนัชชา

ศรีถัด
ทองนุ่น

อามาตย์พานิชนุกูล
อามาตย์พานิชนุกูล

กระบี่
กระบี่

21
22
23
24
25
26
27

65102001813
65102001826
65102002218
65102002688
65102002801
65102002874
65102002924

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

สิริญยา
สุนิศา
วิมลสิริ
อดิศักดิ์
สุธาสินี
อลิสา
นงนภัส

อินธิเดช
ไทยคา
พัศวงษ์
สุวรรณกลาง
สุรพิพิธ
ไพรกลาง
ศุภกิจวัฒนา

พัฒนานิคม
มารีย์อุปถัมภ์
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ท่าเรือ นิตยานุกูล
โยธินบูรณะ
ท่ามะกาวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ลพบุรี
นครปฐม
พังงา
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นนทบุรี

28
29
30
31
32

65102002926
65102003068
65102003875
65102003895
65102004092

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นุชนาถ
ธีรภรณ์
ชลพรรษ
สุรารักษ์
นันทิชา

คงแก้ว
ภู่สอาด
ปานสี
พักเพียรดี
แจ๋วเจริญวัฒนา

สามพรานวิทยา
ปราจิณราษฎรอารุง
อยุธยาวิทยาลัย
สุคนธีรวิทย์
บ้านปล่องเหลี่ยม

นครปฐม
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม
สมุทรสาคร
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ชื่อ - นามสกุล

33 65102004130 น.ส. อรปรียา
34 65102004634 น.ส. ปัณฑารีย์

มีชูรัตน์
ชาญชัย

โรงเรียน

จังหวัด

มัธยมวัดหนองแขม
สิรินธร

กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์

โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย

จังหวัด
นครปฐม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1 65102000108 น.ส. รุง้ พราย
จันทร์แฝก
2 65102000336 น.ส. ศรินทิพย์

แก้วสุวรรณ

มัธยมฐานบินกาแพงแสน

นครปฐม

3 65102000466 น.ส. สุวภัทร

พวงจิตร์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

4 65102000617 น.ส. พัชราภา
5 65102000792 น.ส. อัญชลี
6 65102000921 นาย อนพัช

เตจา
เเย้มประชา
วิทย์สุภาเลิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
มารีย์อุปถัมภ์
สารสาสน์วิเทศบางบอน

สมุทรปราการ
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

7 65102001111 น.ส. ธัญญามาศ

อินทร์ขอ

ปางศิลาทองศึกษา

กาแพงเพชร

8
9
10
11
12

เฮ้งเจริญ
โออวด
ตระกูลมัยผล
นิลอ่อน
สุวรรณพัฒนบุญ

กศน.ตาบลไร่ขิง
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาลาสวรรค์พิทยา
ศรัทธาสมุทร
นารีวุฒิ

นครปฐม
ปัตตานี
นครนายก
สมุทรสงคราม
ราชบุรี

13 65102001952 น.ส. ชนิกา
14 65102002024 น.ส. สุวิชญา

เชี่ยวสมุทร
บุญยะคงรัตน์

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
หันคาพิทยาคม

เพชรบุรี
ชัยนาท

15
16
17
18
19
20
21

65102002393
65102002523
65102002708
65102003030
65102003120
65102003311
65102003323

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

เนตรดาว
นรินทร์พร
จตุพล
ชนิกานต์
อภิชญา
ปทิตา
ณัฐกฤตา

พุทธพงศ์
เส็งพานิชย์
พันธ์ชัยทิพย์
สุภศรี
ฝั้นแก้ว
ทอดเสียง
จันปุก

เมืองนครศรีธรรมราช
ระยองวิทยาคม
ปทุมคงคา
สงวนหญิง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
อุดมดรุณี
โกวิทธารงเชียงใหม่

นครศรีธรรมราช
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุโขทัย
เชียงใหม่

22
23
24
25
26
27

65102003532
65102003673
65102003751
65102003793
65102003828
65102004037

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

บัวนภา
พีรพัฒน์
วรัญญา
สุจิตรตรา
เบญจวรรณ
สะแกวัลย์

ศรีพร
เพิ่มผล
ศิริรัตน์
พรมเหลา
เจริญสุข
สะแกคุ้ม

พระแม่สกลสงเคราะห์
หอวัง ปทุมธานี
อู่ทอง
เสนา เสนาประสิทธิ์
สมุทรสาครวิทยาลัย
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นนทบุรี
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา

65102001117
65102001179
65102001290
65102001651
65102001780

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

จิรธัญญา
ฐมาภรณ์
สุธิกานต์
กัญญาภัค
ไพลิน
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

28 65102004059 น.ส. ปวิชญา
29 65102004137 น.ส. จีระนันท์
30 65102004325 น.ส. ชลลดา

ศรีสกุล
จุฑาทิพย์
เวชกิจ

สมุทรสาครวิทยาลัย
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โพธาวัฒนาเสนี

สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
ราชบุรี

31 65102004333 น.ส. เขมณัฎฐ์

ฤทธิ์เดช

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

32 65102004384 น.ส. ณฤดี
33 65102004407 น.ส. วรินทร์ราไพ

ธรรมสิทธิ์
เจริญชัยทวียศ

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สมุทรสาครวิทยาลัย

นนทบุรี
สมุทรสาคร

34 65102004420 นาย กิจประศักดิ์

โพธิ์น้อย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร

35 65102004425 น.ส. ชนิตา

โรจนวิวัฒน์

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

นนทบุรี

36 65102004459 น.ส. แพรพิไล
37 65102004497 น.ส. เบญญาภา
38 65102004527 น.ส. วิชญาพร

รักษา
ทองศรีนุ่น
ผ่องเกตุ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชลประทานวิทยา
อยุธยาวิทยาลัย

ราชบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

39 65102004573 น.ส. ชนนิกานต์

รักษ์เชื้อ

เดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี

40
41
42
43
44

เพชรดาดี
วิชัยดิษฐ
ปลื้มเงิน
สาขากิจ
เผื่อนอาษา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ศรียาภัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สามเสนวิทยาลัย

สุพรรณบุรี
ชุมพร
นครปฐม
เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร

65102004602
65102004620
65102004638
65102004639
65102004648

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นภสร
ณัฐชยา
สุปรียา
ณัฏฐณิชา
ญาธิป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

เลขที่ใบสมัคร
65102000063
65102000125
65102000126
65102000262
65102000295
65102000347

7
8
9
10
11
12

65102000354
65102000411
65102000460
65102000474
65102000528
65102000597

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่อ - นามสกุล
บุญสิตา
เยาดา
ณิชานันท์
ธงศรี
ภูษณิศา
คงยนต์
ภาวิณี
รัตนแก้วธรรม
ปวรินทร์
แก้วเจริญ
สรรัตน์
ยอดโสภา

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมวัดหนองแขม
ถาวรานุกูล
มาลาสวรรค์พิทยา

จังหวัด
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
นครนายก

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ศศิ
สุภาวดี
ณัฐณิชา
พิมพ์มาดา
ประสิตา
โยษิตา

กรรณสูตศึกษาลัย
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
สตรีวัดระฆัง
รุง่ อรุณวิทยา
สตรีทุ่งสง

สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช

บัณฑิตย์
จัตตุลาเพศ
ออมแก้ว
บุตรโคตร
โชติจันทึก
วงษ์กวี
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

13 65102000626 น.ส. ปุนรัตน์
14 65102000694 น.ส. อรุณวนา
15 65102000708 น.ส. ชุตกิ าญจน์

หาญทะเล
แม้นสิงห์
ติ้นสกุล

ปัญญาวิทย์
นักบุญเปโตร
สตูลวิทยา

ตรัง
นครปฐม
สตูล

16 65102000746 น.ส. กัลยา

แซ่หลู่

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

17 65102000752 น.ส. วิลาศิณี
18 65102000800 นาย สรัญญ์รักษ์

ศักดิ์จ้าย
เทอดไทย

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครศรีธรรมราช
นครปฐม

19 65102000829 น.ส. พิรดา

ลพประเสริฐ

นักบุญเปโตร

นครปฐม

20 65102000845 น.ส. ป่านปฐมา
21 65102001015 น.ส. ปัณฑิตา
22 65102001092 น.ส. ปนัสยา

ข้องหลิม
กูลระวัง
สนธิวงศ์

อุตรดิตถ์ดรุณี
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
สมุทรสาคร

23
24
25
26
27

ติยะเมธา
ชินทะนา
ทะไกรเนตร
ศาลางาม
รักเกษตรกรรม

คอนสวรรค์
สมุทรปราการ
อนุกูลนารี
โซ่พิสัยพิทยาคม
ลาดยาววิทยาคม

ชัยภูมิ
สมุทรปราการ
กาฬสินธุ์
บึงกาฬ
นครสวรรค์

28 65102001506 น.ส. ณัฐมล

ปลื้มประสิทธิ์

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

29 65102001809 น.ส. อัสซารีน่า

พุฒเเก้ว

วิเชียรมาตุ

ตรัง

30
31
32
33
34
35

65102001827
65102001849
65102001860
65102001869
65102002041
65102002062

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

จิตติมา
อมรรัตน์
รุง่ นภา
เจตษฎา
พัณณิตา
คุณัญญา

สิริโสภณวรกุล
วัฒนะเฉลิม
บุญทิสา
ชาลีรินทร์
วิเศษบรรเทา
เกียล่น

ชัยภูมิภักดีชุมพล
มหรรณพาราม
มหรรณพาราม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นักบุญเปโตร
จันทร์หุ่นบาเพ็ญ

ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

36
37
38
39
40
41

65102002111
65102002149
65102002189
65102002236
65102002280
65102002307

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ภัทรานิษฐ์
สมิตา
ชยานันต์
ตริยาภรณ์
อิสรีย์
เพียรพิมุกข์

ยิ่งพัฒนวิทย์
โฆสิตมาน
ยุทธนาฤทธิไกร
เเข็งกระบือ
ดาขา
เขียวขัน

ยุพราชวิทยาลัย
ดัดดรุณี
มัธยมวัดด่านสาโรง
ชัยบาดาลวิทยา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

เชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

65102001211
65102001228
65102001241
65102001293
65102001339

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

จันทร์ธิรา
พัชรินทร์
กาญจนพรรณ
บุณฑริกา
ปนัดดา
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

42 65102002375 น.ส. ชัญญา
43 65102002434 น.ส. จริยา
44 65102002458 น.ส. สุกัญญา

ทับเนียม
ตระกูลจิตวิสุทธิ์
เถนว้อง

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โพธิสารพิทยากร
วังวิเศษ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ตรัง

45 65102002524 น.ส. สุชานันท์

โพธิ์ศาล

อรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

46 65102002573 นาย ธนพนธ์
47 65102002606 น.ส. สิริลักษณ์

สาระศาลิน
ศรีวิรัช

อู่ทอง
สตรีระนอง

สุพรรณบุรี
ระนอง

48 65102002631 น.ส. พิชญาภา

แสงแก้ว

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

49 65102002679 นาย ธนพนธ์

คาไพเราะ

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

50 65102002722 น.ส. วาสนา
51 65102002793 นาย อธิศร
52 65102002830 น.ส. นาเดีย

มาทา
คงโต
สะมะแอ

เขาทรายทับคล้อพิทยา
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

พิจิตร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี

53 65102002879 น.ส. ธัญญาภรณ์

อัมรินทร์

หนองหานวิทยา

อุดรธานี

54
55
56
57
58

ทวีเกียรติ
รุง่ มณี
แตงอ่อน
ผาบุตรลา
จตุภัทรดิษฐ์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
วังไกลกังวล
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

59 65102003122 น.ส. รัชดาวัลย์
60 65102003126 น.ส. พลอยนภัส

เลาประเสริฐ
บัวเนียม

สายธรรมจันทร์
หัวหิน

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

61
62
63
64
65
66
67

65102003127
65102003210
65102003224
65102003331
65102003333
65102003336
65102003485

นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

พรเทพ
เบญญาภา
ทีฆยุ
สุพิชฌา
นันท์นภัส
กฤตเมธ
กรบงกช

แพ่งสภา
สุวรรณพันธ์
สุมิตรเดช
ภูน้าต้น
พรหมวิพุธ
เหมือนตา
ช้างชู

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
หนองแค สรกิจพิทยา
มัธยมวัดนายโรง
ประเทืองทิพย์วิทยา
ปากช่อง

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา

68
69
70
71
72
73

65102003504
65102003505
65102003508
65102003561
65102003562
65102003623

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นิภาศิริ
ธัญญาเรศ
วิสุทธิ์โฉม
นนทพร
รุง่ นภา
ปวีณ์ธิดา

เฉียบแหลม
สุขใส
วาสุกรรณ์
สวัสดี
เริงฤทธิ์
จันทร์ศิริ

ท่ามะกาวิทยาคม
อ่าวลึกประชาสรรค์
สมุทรสาครบูรณะ
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ธาตุนารายณ์วิทยา
เทพลีลา

กาญจนบุรี
กระบี่
สมุทรสาคร
สงขลา
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร

65102002900
65102002978
65102003022
65102003034
65102003107

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

จิรายุส
สุภัสสรา
ดวงฤทัย
ธนอาภา
นวภรณ์
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

74 65102003646 น.ส. อัญชิสา
75 65102003656 น.ส. กุลภามาศ
76 65102003721 นาย เสกสรร

หุ่นทอง
เตยหอม
สายจีน

สตรีนนทบุรี
สตรีสมุทรปราการ
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ

นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

77 65102003777 น.ส. สลิลทิพย์
78 65102003791 น.ส. พัณณ์ชิตา

สถิตย์
วิทยาจิรพัฒน์

ดัดดรุณี
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ

79 65102003901 น.ส. สิริยากร

ยุคลธง

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

80 65102003921 น.ส. พัทธนันท์
81 65102003938 น.ส. ชลธาร
82 65102003964 น.ส. ปรียา

รูท้ านอง
ประจันบาล
เเหทอง

เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ศึกษานารีวิทยา
สตรีนนทบุรี

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

83 65102003994 น.ส. อิชยา

ยอดแก้ว

สตรีทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

84
85
86
87
88

เดชภักดี
หลงสะ
เพ็ชรสุวรรณ์
พูลทวี
ปันคา

สตรีทุ่งสง
จุ๋งฮัวโชะเซียว
คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
สระแก้ว
มัธยมวัดหนองแขม

นครศรีธรรมราช
ตรัง
ยะลา
สระแก้ว
กรุงเทพมหานคร

89 65102004068 น.ส. แสตมป์
90 65102004158 น.ส. ปรียาภรณ์

วงษ์ชื่น
โพธิ์ถนอม

วังไกลกังวล
มัธยมวัดหนองแขม

ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

91
92
93
94
95
96
97

65102004186
65102004206
65102004255
65102004271
65102004280
65102004363
65102004394

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

บัณฑิรา
ธันยพร
สิรินยา
ศศิธร
นันทิกานต์
ธนัชชา
ศุภณราภรณ์

บุญแก้ว
ทรงศรี
แสนโสม
พานทอง
เพิ่มพร
พานิชย์วิลัย
ชนาชน

สตรีทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สารวิทยา
โพธาวัฒนาเสนี
อุตรดิตถ์ดรุณี
มัธยมประชานิเวศน์

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร

98
99
100
101
102
103

65102004419
65102004467
65102004545
65102004571
65102004595
65102004601

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชาญชล
รัชนีวรรณ
พีรดา
สุกันยา
นยิกา
นภัสวรรณ

ชาฎก
พิมหาร
ด่านแพ
วงษา
ขุนวิไชย
อยู่หนูสิงห์

พระแม่สกลสงเคราะห์
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
สตรีวิทยา ๒
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร

65102003998
65102004008
65102004027
65102004032
65102004066

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

ปริยวิชญ์
รวิภา
ธิดามาตุ
วุฒิโรจน์
ธนรักษ์
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

104 65102004603 น.ส. สลิลลา
105 65102004616 น.ส. วิมลวรรณ
106 65102004628 น.ส. จิตต์โสภิณ

สมบุญลาภ
รักษาทรัพย์
มโนธรรมจิตต์

ลาซาล
อยุธยาวิทยาลัย
มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

107 65102004666 น.ส. รวินันท์

สุทธา

ลาซาล

กรุงเทพมหานคร

108 65102004676 น.ส. ณิชกานต์

โพธิบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ ชั้นปีที่ 1 - 4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1 65102000114 น.ส. พริษฐ์พัชร
บริบูรณ์
หอวัง ปทุมธานี

จังหวัด
ปทุมธานี

2 65102000146 น.ส. ณัฐณิชา

จันทะยาสาคร

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

3
4
5
6
7

เมืองทอง
อุ้ยอิ่มทรัพย์
จันทร์เรือง
ดีแก้ว
ทานะมัย

เมืองคง
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
รุง่ อรุณ
ศรียานุสรณ์
สระบุรีวิทยาคม

นครราชสีมา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี
สระบุรี

8 65102000742 น.ส. อภิขณา
9 65102000818 น.ส. วทินันท์

ถาวรจิรคุณ
กิตติพณิตนันท์

ฤทธิยะวรรณาลัย
ปัว

กรุงเทพมหานคร
น่าน

10
11
12
13
14
15
16

65102000832
65102000865
65102000913
65102000943
65102001220
65102001259
65102001346

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

ธนาภา
ธนังกร
สุนิษา
ณัฐมน
บรรพต
กูดานี
นันทรัตน์

ละออสุวรรณ
ธนปทุมรัตน์
ยอดสมใจ
เลิศธีรพงศ์
กล่าดิษฐ์
ยาวอหะซัน
นกรูร้ ัก

พระแม่สกลสงเคราะห์
สารสาสน์วิเทศศึกษา
นารีวิทยา
วัดป่าประดู่
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
นราธิวาส
สามัคคีศึกษา

นนทบุรี
สมุทรปราการ
ราชบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
นราธิวาส
ตรัง

17
18
19
20
21
22

65102001394
65102001396
65102001434
65102001594
65102001628
65102001710

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

วณัฐษริณ
อักษราภรณ์
สุทธิดา
ธรรมรัตน์
ภัทรียา
วิมลทิพย์

เรืองอ่อน
อินทรเรืองศร
วงษ์คารัตน์
มนัสพงษ์ธนากูล
องอาจเจริญ
หนูมาก

ศรีธรรมราชศึกษา
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ชลกันยานุกูล
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

นครศรีธรรมราช
สมุทรปราการ
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช

65102000290
65102000426
65102000479
65102000529
65102000713

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ทิพพาพร
อุทุมภรณ์
ชนกนันท์
ปาณิสรา
อรณิชา

- 80 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

23 65102001838 น.ส. ฐิตชิ ญาน์
24 65102001873 นาย กิตติคมเดช
25 65102001901 น.ส. จิตรลดา

บุญสิริวรพัชร์
สุนทรศักดิ์สิทธิ์
ปัสชาพรม

ศรียานุสรณ์
ยอแซฟอุปถัมภ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง

จันทบุรี
นครปฐม
ระยอง

26 65102002014 น.ส. กมลฉัตร

พงษ์นิล

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

27 65102002066 นาย ภู

ภูศรี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

28 65102002078 น.ส. บัณทิตา

ทองวิบูลย์

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

29 65102002261 นาย บวรนันท์

ขนชัยภูมิ

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

30 65102002270 น.ส. ปนัดดา
31 65102002276 น.ส. ธนัชพร
32 65102002277 น.ส. ปาริฉัตร

สกุลกิตติยุต
สมแก้ว
วิวัฒนไพบูลย์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

33 65102002278 น.ส. ธนภรณ์

ฟักเขียว

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

พระนครศรีอยุธยา

34
35
36
37
38

มณีไชย
ไทยเดชา
อ่อนตา
ด่วนตระกูลศิลป์
เกียรติเสริมสุข

เรยีนาเชลีวิทยาลัย
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
มัธยมวานรนิวาส
พระแม่สกลสงเคราะห์
พระหฤทัยคอนแวนต์

เชียงใหม่
นนทบุรี
สกลนคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

39 65102002657 น.ส. นวพรรษ
40 65102002748 น.ส. กาญจนวรรณ

ศรีพิชัย
แตงศรี

ศรีสองรักษ์วิทยา
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

เลย
พระนครศรีอยุธยา

41
42
43
44
45
46
47

ปีตวัฒนกุล
คูณเต็มทรัพย์
ใจทา
หลาสาคร
สักกทัตติยกุล
แผ่เต็ม
สุชนกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ศรีธรรมราชศึกษา
บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร

48 65102003180 น.ส. พีรดา

รัตนพนาวรรณ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

49
50
51
52

สิริรัตน์ภัทรกุล
สีทองประเสริฐ
คุวณาพร
ปาริยะประเสริฐ

พัทลุง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
อุดมดรุณี

พัทลุง
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
สุโขทัย

65102002426
65102002488
65102002499
65102002587
65102002618

65102002818
65102002878
65102002934
65102002935
65102002952
65102003003
65102003112

65102003213
65102003315
65102003388
65102003461

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

พัทมน
ทัตพิชา
ณัฐฌา
เพชรนคร
โชษิตา

พิชญุตม์
ศศิภร
พรรณีมัย
วาริศา
วิภาภรณ์
ตุลชตาล
สุภัสสร

นรบดี
ณัฐชานันท์
เขมิกา
ชุตกิ าญจน์

- 81 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

พระแม่สกลสงเคราะห์
พิบูลวิทยาลัย
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นนทบุรี
ลพบุรี
นครปฐม

53 65102003463 นาย ปฏิภาณ
54 65102003614 น.ส. กนกภรณ์
55 65102003630 นาย ศักดิธัช

แสงสว่าง
โชคนิมิตร
ฤทธิ์มหา

56 65102003648 นาย นราพงษ์

เจตน์เกษตรกรณ์ อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

57 65102003650 น.ส. ชลธิชา
58 65102003748 น.ส. กมลทิพย์

พงษ์ปลัด
อินศิริ

กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
หนองแค สรกิจพิทยา

นนทบุรี
สระบุรี

59 65102003753 น.ส. มนพัทธ์

สาลิกา

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

60 65102003785 น.ส. วริศรา

กิจการเจริญรุง่

กรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

61 65102003812 น.ส. พรรณวิสาข์
62 65102003829 น.ส. ชนิสรา
63 65102003915 น.ส. ณิชาฎา

ทองอยู่
สอนทอง
กุญชรินทร์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ธิดาแม่พระ
สตรีทุ่งสง

เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

64 65102003956 น.ส. รวีประภา

เกตุษา

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

65
66
67
68
69

ตุ่มทอง
แก้วทอง
นิ่มนวล
เลิศสิริธนดล
บาทขุนทด

ศึกษานารี
พิบูลวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยอแซฟอุปถัมภ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร

70 65102004343 น.ส. อารียา
71 65102004369 น.ส. ไอริณ

วินัยเเพทย์
เหลืองอ่อน

พระแม่สกลสงเคราะห์
บ้านบึงมนูญวิทยาคาร

นนทบุรี
ชลบุรี

72
73
74
75
76
77
78

เอี่ยมอ่อน
บัวทิพย์ทอง
ชุ่มเจริญ
ภาณุเมธา
รุจิขจรเดช
ฮวดตี๋
พุ่มเงิน

อุดมดรุณี
เซนต์คาเบรียล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พิมานพิทยาสรรค์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สตรีวิทยา ๒
บางกะปิ

สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สตูล
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เกษประดิษฐ

เซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุรี

65102003973
65102004098
65102004166
65102004204
65102004332

65102004388
65102004401
65102004511
65102004517
65102004522
65102004578
65102004604

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

โปรดปราน
อารียา
รัฐศาสตร์
ภูธนิก
รัชนีกร

รวิสรา
รัฏฐภัทร์
ปรเมษ
พิมชนก
ธีเดช
ภูริณัฐ
อรวรรณ

79 65102004622 น.ส. อภัสรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1 65102000046 นาย วรุตม์
ประสานทอง
ประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์
2 65102000090 นาย ราชันย์
เลปสัมพันธ์
นครนายกวิทยาคม
นครนายก
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

3 65102000094 น.ส. กรองกาญจน์
4 65102000095 น.ส. อัฐนิยา
5 65102000129 น.ส. ธนารีย์

สายสิทธิ์
พวงพันธ์
เดชนิรัตศิ ัย

สกลราชวิทยานุกูล
นครนายกวิทยาคม
อัสสัมชัญคอนแวนต์

สกลนคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร

6 65102000152 นาย พีรวัส

แก้วฉาย

ปากเกร็ด

นนทบุรี

7 65102000167 น.ส. ณัฎฐพัชร
8 65102000270 น.ส. บุณยาพร

เทียบศรี
เรืองทุ่ง

นครนายกวิทยาคม
อุดมดรุณี

นครนายก
สุโขทัย

9 65102000326 น.ส. ธนัญญา

ขาวบ้านแพ้ว

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10 65102000401 น.ส. วิกัญญาภรณ์

ภู่ทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

11 65102000508 น.ส. ณัฎฐณิชา
12 65102000545 น.ส. นันท์นภัส

กิตติสท้านไตรภพ ราชินี
เริม่ เสริมสุข
ราชโบริกานุเคราะห์

กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี

13 65102000607 น.ส. สุพรรณนิกา

พ้นภัย

นครนายกวิทยาคม

นครนายก

14
15
16
17
18

คงด้วง
รุง่ เรือง
อนันต์ชัยวัตร
แผ่นทอง
ปุ้ยมนต์

ประจวบวิทยาลัย
ประจวบวิทยาลัย
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สตรีทุ่งสง
สตรีทุ่งสง

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรปราการ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

19 65102000886 น.ส. วาสนา
20 65102000946 น.ส. ธนัญญา

เเจ่มจันทร์ฉาย
จิรสูตรสกุล

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ทีปราษฎร์พิทยา

กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี

21
22
23
24
25
26
27

65102000970
65102001081
65102001129
65102001138
65102001148
65102001168
65102001188

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อรนลิน
จิรัชยา
ธนากร
ณฐมน
ธนภรณ์
ปลิตา
จิรภัทร

ฮัดไข่
สายสืบ
มณีวรรณ
บุญนาค
บุญเพ็ง
ฮวดสุวรรณ์
เลาหรุง่ พิสิฐ

ทีปราษฎร์พิทยา
โพธิสารพิทยากร
มาลาสวรรค์พิทยา
โพธิสารพิทยากร
พนัสพิทยาคาร
สมุทรสาครบูรณะ
ราชวินิตบางแก้ว

สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ

28
29
30
31
32
33

65102001207
65102001377
65102001505
65102001563
65102001807
65102002099

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

วรุฒศิรา
พัชริดา
ศิริพิชญ์
เกล้าลฎา
ศิริพิกุล
ปัญจรัศม์

หนูคง
สิริธนศักดิ์
แวนนาราช
กาฬวัจนะ
พิกุลศรี
คชาอาจ

อามาตย์พานิชนุกูล
พนัสพิทยาคาร
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สุราษฎร์พิทยา
สตรีราชินูทิศ
ระยองวิทยาคม

กระบี่
ชลบุรี
นนทบุรี
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
ระยอง

65102000620
65102000634
65102000665
65102000857
65102000860

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ฐิตพิ งศ์
นรินธร
มณีรัตน์
กานต์มณี
วิชญาพร
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

34 65102002145 น.ส. ศรุตา
35 65102002199 นาย ดนัย
36 65102002215 น.ส. กรกนก

อาวศิริมงคล
ประธานทิพย์
ธรรมจิรภัทร

ราชวินิตบางแก้ว
อัสสัมชัญ
สารวิทยา

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

37 65102002267 น.ส. นันท์นภัส

พูลสวัสดิ์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

38 65102002274 น.ส. วิมล
39 65102002372 น.ส. ศุพภร

จุมภู่
เกตุแก้ว

มัธยมวัดด่านสาโรง
สุราษฎร์พิทยา

สมุทรปราการ
สุราษฎร์ธานี

40 65102002424 น.ส. อัจจิมา

บุญช่วยสุข

เพชรพิทยาคม

เพชรบูรณ์

41 65102002472 น.ส. สกุลตญา

ทองทับ

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

42 65102002475 น.ส. อรปรียา
43 65102002544 น.ส. ปภาณิน

ศรีสุดดี
อมรรัตนกุลชัย

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

44 65102002568 น.ส. รวินท์นิภา

ชิณวงศ์

ประทาย

นครราชสีมา

45
46
47
48
49

จิตต์ละออง
เก่งระดมกิจ
เหมธุรินทร์
เทียบศิริปกรณ์
ปัจฉิมนันท์

ระยองวิทยาคม
สตรีวิทยา
มุกดาหาร
สตรีราชินูทิศ
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระยอง
กรุงเทพมหานคร
มุกดาหาร
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร

50 65102002832 น.ส. ณัฐรดา

แซ่ลิ้ม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

51
52
53
54
55
56
57

65102002933
65102003053
65102003102
65102003128
65102003309
65102003491
65102003570

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ณัฐธิดา
สุธาทิพย์
ธิตยา
ปทิดา
สาริศา
จีรนันท์
ศิรินภา

โกมิพัฒน์
เครือคช
จองวรรณศิริ
อานวยสิน
เทวรุง่ สัจจา
พงษ์บริรักษ์
สุรินาม

ตะพานหิน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ระยองวิทยาคม
สามโคก
ประจวบวิทยาลัย

พิจิตร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์

58
59
60
61
62
63

65102003572
65102003620
65102003626
65102003636
65102003719
65102003786

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

สิริวิมล
ไปรยา
พิชญา
รัตนลักษณ์
ขวัญชีวา
ลักษิกา

วงศ์เณร
สุขตระกูล
ฐาปนธรรมชัย
มีแสง
พิมพ์พงษ์
โชติมาภรณ์

ประจวบวิทยาลัย
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
สตรีวัดระฆัง
ดาราสมุทร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

65102002575
65102002639
65102002641
65102002699
65102002792

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อมรเชษฐ์
สุพิชญา
นรีกานต์
วรรณสิฏา
ชัญญามญ

- 84 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

64 65102003854 น.ส. ซินเหล่ย
65 65102003920 น.ส. ชนมน
66 65102003940 นาย กรพล

เฉิน
บุญเรืองศักดิ์
เจียมบรรจง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เทพลีลา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

67 65102003966 น.ส. เบญญาภา

ทองเย็น

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

สงขลา

68 65102003968 น.ส. ศริญญ์
69 65102003997 น.ส. ศนันธฉัตร

เพชรประดับ
บุญลาภ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา

70 65102004077 นาย ณัฐวัฒน์

ชอบเอียด

นราสิกขาลัย

นราธิวาส

71 65102004115 น.ส. อัจฉรา

วงศ์บุญเพ็ง

ดาราสมุทร

ชลบุรี

72 65102004123 น.ส. วิภาสิณี
73 65102004217 น.ส. ประภาภรณ์
74 65102004383 น.ส. ธัญญลักษณ์

สายยืนยง
จ่าเคน
จอมคาสิงห์

นาคประสิทธิ์
ศรีบุณยานนท์
สตรีนนทบุรี

นครปฐม
นนทบุรี
นนทบุรี

75 65102004461 น.ส. ศยาวีร์

วิสัยยาส

อุดมดรุณี

สุโขทัย

76
77
78
79
80

แป้นจาก
สงดา
ชูบรรจง
สิริสาราญนุกุล
สิทธิวงษ์

อุดมดรุณี
อัสสัมชัญคอนแวนต์
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี

เตละวานิช

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

กรุงเทพมหานคร

65102004465
65102004509
65102004538
65102004576
65102004626

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

ปณัดดา
ศุภิสรา
อัธยา
ธัญพิสิษฐ์
อาทิตย์ตญ
ิ า

81 65102004652 น.ส. เกริกกนก

- 85 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000196 น.ส. ธวัลยา

บุญเลิศ

มัธยมตากสินระยอง

ระยอง

2 65102000505 น.ส. วรรณวิษา

แก้วฉุย

นารีวุฒิ

ราชบุรี

3 65102000551 น.ส. นลินา

พูสุวรรณ์

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

4 65102000616 นาย ปิยชล

ฤกษ์เปลี่ยน

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

5 65102000839 น.ส. ณัฐกานต์

เกียรติศิริวัฒนะ

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

6 65102000910 น.ส. ปริยากร

พงษ์ภัคกูล

สัตยาไส

ลพบุรี

7 65102000955 นาย วิชญ์กุลภพ

ภูมิมหา

ระยองวิทยาคม

ระยอง

8 65102001076 น.ส. นภสร

อยู่โต

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

สงขลา

9 65102001160 นาย พัชรเกียรติ

ไทยเล็ก

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

10 65102001278 น.ส. โอปอ

อยู่เจริญ

เซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

11 65102001335 น.ส. อริสา

กฤตฤกษ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

12 65102001370 นาย ธีรกานต์

พุ่มเพิ่ม

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

13 65102001550 น.ส. อมลภา

บุญเรือง

กศน.ตาบลบางคูวัด

ปทุมธานี

14 65102001568 น.ส. ธัญภา

อภิเดช

สตรีอ่างทอง

อ่างทอง

15 65102001808 น.ส. ชญานิศ

พิพัฒน์

เทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์)

ตรัง

16 65102001877 น.ส. แพรวรุง่

มิ่งมั่งมี

ระยองวิทยาคม

ระยอง

17 65102002012 นาย สรวิชญ์

อุดมทรัพย์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

18 65102002176 นาย อนุชา

พลรัตน์

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

19 65102002181 น.ส. สริตา

พร้อมพัฒนกุล

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

20 65102002314 น.ส. นันท์นภัส

คงแพทย์

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

21 65102002411 นาย จิรภัทร

ภักดิ์กวิน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

22 65102002597 น.ส. วศินี

สระทองฮ่วม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

23 65102002617 น.ส. กัญญาภัค

กาบบัวงาม

วังไกลกังวล

ประจวบคีรีขันธ์

24 65102002644 น.ส. กรทิพย์

หาญต๊ะ

ปัว

น่าน

25 65102002693 น.ส. ณัฐิดา

เพ็ญสุต

สตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร

26 65102002726 น.ส. อารดา

ตุ้มทอง

ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

สมุทรปราการ

27 65102002805 นาย นรภัทร

วิริโยฬาร

สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

28 65102002814 นาย วาซิม

รักษาคาม

มุสลิมวิทยาภูเก็ต

ภูเก็ต

- 86 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

29 65102002855 น.ส. ปพิชญานันท์

รวดเร็ว

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

30 65102003229 นาย จอมพจน์

ธนธีรวัฒน์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

31 65102003327 น.ส. มณฑิตา

ไชยบัณฑิต

พัทลุง

พัทลุง

32 65102003357 น.ส. ณิชกานต์

นวลแก้ว

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

33 65102003396 น.ส. ญาตาวี

ขาดี

ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

34 65102003495 น.ส. ชนากานต์

โอสถานุภาพ

มัธยมวัดนายโรง

กรุงเทพมหานคร

35 65102003784 นาย กิตติพศ

ขวัญยืน

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

36 65102003817 น.ส. ธารหงส์

เหมือนประสาท

ยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

37 65102003830 น.ส. พรวลัย

อิ่มน้อย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

เพชรบุรี

38 65102003858 น.ส. ณัฐนันท์

ไชยภูมิ

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

39 65102003889 นาย ภูผา

พาอ่อน

นักบุญเปโตร

นครปฐม

40 65102003944 น.ส. สุทินา

แซ่เลื่อง

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เชียงราย

41 65102003953 นาย ธนกฤติ

วิชาชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

42 65102003978 น.ส. ธนัชชา

สังข์สุทธิ์

เซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

43 65102004072 น.ส. สิตางศุ์

สกุลขา

ธิดาแม่พระ

สุราษฎร์ธานี

44 65102004213 น.ส. ไอรดา

ธานี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

45 65102004370 นาย ปฏิภาณ

โทนะบุตร

อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

46 65102004443 นาย พงศพัศ

ชิงชู

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

47 65102004572 น.ส. นิสรีน

คุณูปการ

นราธิวาส

นราธิวาส

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102000085 น.ส. เสาวลักษณ์

ตะเภา

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

2 65102000223 นาย จิตติ

ศิริพรรณพงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

3 65102000293 นาย วิกรม

ประสพพรพิพัฒน์

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

4 65102000303 นาย วรภพ

รุง่ เรืองฤทธิ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นนทบุรี

5 65102000315 นาย ธนภัทร

แก้ววันตา

มัธยมวัดดุสิตาราม

กรุงเทพมหานคร

6 65102000352 น.ส. พัทธ์ชรัญญา

อยู่สูงธีระดิลก

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

7 65102000446 นาย ดิศพงษ์

อักษรเงิน

กัลยาณีศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

8 65102000487 นาย ชนาธิป

เครือคา

คุรุประชาสรรค์

ชัยนาท

9 65102000499 นาย ณัฐวุฒิ

นิวงษา

วัดสุทธิวราราม

กรุงเทพมหานคร

- 87 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

10 65102000506 น.ส. ธัญสิริ

ธนูศิลป์

สอาดเผดิมวิทยา

ชุมพร

11 65102000647 น.ส. แก้วกานดา

แกล้วกสิกรรม

เซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุรี

12 65102000652 นาย นนธวัช

ทวีพันธ์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

13 65102000736 น.ส. ธมลวรรณ

สุขใย

เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ชลบุรี

14 65102000762 นาย วิช

สถาพรพิชญ์

เทพศิรินทร์

กรุงเทพมหานคร

15 65102000775 นาย ณัฐกวินท์

เลียงอรุณวงศ์

สระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

16 65102000934 น.ส. อารยา

บูล๊ะ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

17 65102000999 นาย จักรภัทร์

เรืองฤทธิ์

ระยองวิทยาคม

ระยอง

18 65102001019 น.ส. ลักษิกา

หวังเจริญ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

19 65102001032 นาย สิงหราช

สีลาเกตุ

ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ร้อยเอ็ด

20 65102001124 น.ส. วาโย

สุขสาคร

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

21 65102001194 น.ส. นาเดีย

ตะพานแก้ว

ปากช่อง

นครราชสีมา

22 65102001261 น.ส. พิมภัทร

เลาหะพิพัฒน์ชัย

สันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

23 65102001286 น.ส. หฤทัย

อุดมทวีเลิศ

อุดมสิทธิศึกษา

กาญจนบุรี

24 65102001328 น.ส. ลูกแก้ว

ปิยะพงศ์สิริ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

25 65102001400 น.ส. วิรัญชณา

วงษ์สวัสดิ์

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

26 65102001490 นาย ศิวกร

ทองเงิน

บางพลีราษฎร์บารุง

สมุทรปราการ

27 65102001545 นาย จิระพัทธ์

อุลิศ

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

28 65102001555 นาย พิพัฒน์

แม้ท่าไม้

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

29 65102001621 นาย อภิชิน

ศิลปชัย

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

30 65102001633 น.ส. ปัณฑ์ชนิต

ศรีบรรเทา

ราชวินิต มัธยม

กรุงเทพมหานคร

31 65102001636 นาย ปฏิภาณ

จานงค์คา

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

32 65102001684 นาย พงศ์ศิริ

กุลกิจ

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

33 65102001797 น.ส. กัญญาณัฐ

ทองเปี่ยม

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

34 65102001892 น.ส. ดนิตา

พิชาญพงศ์

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

35 65102001933 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา

บินฮะยีอาวัง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

36 65102002028 น.ส. ณิชากร

เชื้อแสดง

สตรีศึกษา

ร้อยเอ็ด

37 65102002109 น.ส. ธฤตาภา

ปราเมศร์

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

38 65102002178 น.ส. ขวัญจิรา

ทรัพย์สินสมุทร

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

39 65102002185 นาย ธฤตวัน

เปี่ยมสะอาด

กรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

- 88 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

40 65102002230 นาย นนท์ปวิธ

ปลื้มอารมย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

41 65102002252 น.ส. สิรี

วิไลวงศ์เสถียร

ปากเกร็ด

นนทบุรี

42 65102002319 น.ส. ณิชารีย์

อุดรพรหมราช

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

43 65102002325 นาย ณัฐพล

ชูเวทย์

สิริรัตนาธร

กรุงเทพมหานคร

44 65102002389 นาย ณัฐวัชต์

แสงชาติ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

45 65102002403 น.ส. ณัณทิยา

ยุ่งพรมมา

กัลยาณวัตร

ขอนแก่น

46 65102002404 น.ส. ชยานันต์

ดีทองอ่อน

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

นครศรีธรรมราช

47 65102002409 น.ส. ชลลดา

มีตระกูล

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

48 65102002435 น.ส. จิรัญญ์

ศรีไตรราศรี

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

49 65102002471 นาย กฤติน

พรหมโนรี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

50 65102002478 นาย จิรเมธ

อนันตรังสี

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นนทบุรี

51 65102002542 นาย รุจิภาส

เจริญราษฎร์

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

กรุงเทพมหานคร

52 65102002632 นาย บัวริเยท

เอี่ยมกมล

ไตรพัฒน์

ปทุมธานี

53 65102002819 น.ส. ณิชนันทน์

จานงค์

วิเชียรมาตุ

ตรัง

54 65102002823 น.ส. พัชรามณฑ์

สุวรรณกนิษฐ

มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

55 65102002824 น.ส. กัณฐภรณ์

กุ่ยรักษา

บางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

56 65102002877 น.ส. นันทวรรณ

กาญจนัมพะ

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

57 65102002976 นาย นิพิฐพนธ์

ทองเผือก

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

58 65102002994 นาย ภาพภู

หาญวัฒนาวุฒิ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

59 65102002998 น.ส. จินต์จุฑา

เจนทิพย์เวทย์

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

60 65102003000 นาย เควิน เวเชียง

ลิม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

61 65102003182 นาย สิรวิชณ์

ทวีวิไลศิริกุล

สามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

62 65102003185 น.ส. ปสุตา

ทาทอง

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

63 65102003202 น.ส. พัชร์อัมพร

อังกูรภัคธรรม

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

64 65102003221 น.ส. ชญาดา

นินเทศ

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

65 65102003226 น.ส. ปวริศา

อัศวธีระนันท์

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

66 65102003248 นาย กสานติ์สินธุ์

เกษตรสุวรรณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

67 65102003249 นาย ฐิติโก

แสงหัวช้าง

สตรียะลา

ยะลา

68 65102003260 นาย บวรณัชญ์

วิทยานุศักดิ์

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

69 65102003312 น.ส. ปัณณิกา

บุญประเสริฐ

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

70 65102003322 น.ส. ณัฐกมล

พรพิศาล

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

- 89 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

71 65102003341 น.ส. ศรัณย์พร

ปานมา

พัทลุง

พัทลุง

72 65102003344 น.ส. ชนัญญา

จรดล

วัดไร่ขิงวิทยา

นครปฐม

73 65102003354 นาย นที

ทองไทย

ประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

74 65102003366 น.ส. ณิชกานต์

เอมสาร

ดอนเมืองทหารอากาศบารุง

กรุงเทพมหานคร

75 65102003390 นาย ธนพล

มีชนะ

ชะอวดวิทยาคาร

นครศรีธรรมราช

76 65102003417 น.ส. อรวรรณ

ฤทธิ์ฤาชัย

สมเด็จพิทยาคม

กาฬสินธุ์

77 65102003419 นาย วชิรวิทย์

กัปโก

จิตพิมล

เพชรบูรณ์

78 65102003510 น.ส. พีรภาว์

มีแก้ว

วังน้าเย็นวิทยาคม

สระแก้ว

79 65102003768 น.ส. พรมล

อิ่มประเสริฐ

วัดด่านสาโรง

สมุทรปราการ

80 65102003807 น.ส. พรนภา

เตชะจารุพันธ์

มาร์มาร่า จินดามณี

กรุงเทพมหานคร

81 65102003811 น.ส. อาทิติยา

ศรีสุข

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

82 65102003835 น.ส. ณัฏฐิดา

สามเพชรเจริญ

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

83 65102003926 น.ส. ปวรลักษณ์

บัณฑิต

ปราจิณราษฎรอารุง

ปราจีนบุรี

84 65102003960 นาย จักรพันธ์

กาญจนพัฒน์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กรุงเทพมหานคร

85 65102004048 น.ส. ณัฐณิชา

ราตรี

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นนทบุรี

86 65102004113 น.ส. ภณษร

ขนานขาว

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

87 65102004125 นาย กรวิชญ์

ดีมี

สมุทรสาครวิทยาลัย

สมุทรสาคร

88 65102004157 น.ส. ณพัชฌาย์

คงสุขถิรสวัสดิ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

89 65102004171 นาย พงศ์ปณต

มณีแดง

ชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

90 65102004187 นาย วรชาติ

ออมสิน

วัดสุทธิวราราม

กรุงเทพมหานคร

91 65102004189 นาย อนาคิน

คงแก้ว

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

92 65102004202 น.ส. แพรววนิต

ใจอุ่น

วัดไร่ขิงวิทยา

นครปฐม

93 65102004215 น.ส. กันย์ชิสา

พวงสด

สิรินธร

สุรินทร์

94 65102004224 นาย จุฑาพัชร

ครุฑฉลาด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

95 65102004233 น.ส. รัตนาวดี

แคล้วพงษ์

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

96 65102004237 น.ส. นะดา

อัลอิดรีสี

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

97 65102004311 น.ส. สุกฤตา

เอี่ยนวิไล

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

98 65102004312 น.ส. ณัฐณิชา

ตามวัน

ประเทืองทิพย์วิทยา

กรุงเทพมหานคร

99 65102004318 น.ส. วิธาดา

กาลังเสือ

พระแม่สกลสงเคราะห์

นนทบุรี

100 65102004330 นาย สุริเยชินท์

สุริยะโชติกุล

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

101 65102004342 น.ส. วริศรา

อุสาหะ

พิบูลวิทยาลัย

ลพบุรี

102 65102004361 นาย ฐิติวัสส์

ช่อมณี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

- 90 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

103 65102004362 นาย เปรม

ผลิตผลการพิมพ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

104 65102004373 น.ส. ภิญญาพัชญ์

ธนประเสริฐพล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นนทบุรี

105 65102004385 น.ส. สุทาทิพย์

ศรีสิงห์

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

106 65102004399 นาย ปณิธาน

เกริกอาชาชัย

เซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร

107 65102004489 น.ส. ธนัญภรณ์

ทาบุญ

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

108 65102004490 น.ส. ณภัสสร

ศรีกุล

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

กรุงเทพมหานคร

109 65102004499 น.ส. สุชัญญา

ตู้ทอง

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

110 65102004533 นาย ธนวัฒน์

แสงอรุณพรกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นนทบุรี

111 65102004536 นาย ศุภกิจ

พลอยแดง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

112 65102004548 น.ส. กนกพร

อาวจาปา

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

113 65102004551 น.ส. ณฐกุล

แก้วเรือง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

114 65102004583 น.ส. วชิราภรณ์

เย็นสินธุ์

โยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

115 65102004590 น.ส. ณ รัก

สายเชื้อ

ราชวินิตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

116 65102004642 น.ส. มนัสนันท์

ตระกูลคูสุวรรณ

ศึกษานารีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

117 65102004667 น.ส. นภัสสร

พูลทวี

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

118 65102004672 นาย ธนพงศ์

เทพรักษ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1 65102001416 นาย จุลจักร

หมวดหยู

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

2 65102002505 น.ส. ชุติณัฐสมน

ธีรธนวงษ์

ชัยนาทพิทยาคม

ชัยนาท

3 65102002829 น.ส. ธัญวรินทร์

ธนะสารโยธิน

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

4 65102002970 น.ส. อภิสรา

อิงควระ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

5 65102003234 นาย นันทพัทธ์

ชาแก้ว

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

6 65102003399 น.ส. สุภาวดี

มณฑาทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

7 65102003698 น.ส. ปทิตตา

วงศ์ทวีป

พระแม่สกลสงเคราะห์

นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000045 นาย ฉันทวัฒน์

ตันสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นครนายก

2 65102000555 น.ส. ปาลิตา

ฤกษ์สมุทร

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

3 65102000651 น.ส. ปวณรี

ไชยคา

พะเยาพิทยาคม

พะเยา

- 91 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

4 65102001017 น.ส. ณัฐกฤตา

ทองด้วง

สารสาสน์วิเทศรังสิต

ปทุมธานี

5 65102001162 น.ส. ลลิตา

อรรถอิทธิรัตน์

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

6 65102001530 น.ส. ภัทราพร

พลับจุ้ย

มัธยมวัดดุสิตาราม

กรุงเทพมหานคร

7 65102001820 น.ส. กนกพร

ภูภักดี

สตรีศึกษา

ร้อยเอ็ด

8 65102002020 น.ส. ธิดารัตน์

เครือวัลย์

ศีขรภูมิพิสัย

สุรินทร์

9 65102002108 น.ส. สิริยากร

เตชะสัตยา

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

10 65102002300 น.ส. วรวลัญช์

พรมเสาร์

ระยองวิทยาคม

ระยอง

11 65102002361 นาย เตชิต

รัตนศิริ

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

12 65102002417 น.ส. พรพรหม

ล่ามกิจจา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

13 65102002453 นาย ภัทรดนัย

คาพิศมัย

มัธยมตากสินระยอง

ระยอง

14 65102002455 น.ส. เขมสิริ

ตั้งใจสุจริตกุล

ปลูกปัญญา

นครราชสีมา

15 65102002460 น.ส. ชมพูนุช

นิราช

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

กรุงเทพมหานคร

16 65102002665 น.ส. อิสรีย์

เชิดพยัคฆ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

นนทบุรี

17 65102002860 นาย เพชรสุระกา

สุระกาหล

กัลยาณีศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

18 65102003191 น.ส. ณหทัย

ปุราโส

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

19 65102003314 น.ส. อรกช

ชัยชนะ

บางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

20 65102003318 น.ส. วริสรา

ยุทธนาชัยกุล

สภาราชินี จังหวัดตรัง

ตรัง

21 65102003373 น.ส. ฐิติชญา

ปัญญาวง

อัมพรไพศาล

นนทบุรี

22 65102003376 น.ส. พิมลักษณ์

เดชะกัน

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เชียงใหม่

23 65102003401 น.ส. ธัญภัค

ภัทรนิรันดร์กุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

24 65102003477 น.ส. พิมพ์ลดา

ตั้งตรัสสา

ประชาวิทย์

ลาปาง

25 65102003497 น.ส. ภรณ์มณี

อุดมเจษฎา

สตรีสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

26 65102003539 น.ส. ณภัทร

ตั้งเสมาธรรม

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

27 65102003800 น.ส. ธนชนก

รังสี

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

28 65102003810 น.ส. พิมชญาดา

หารเขมร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

เลย

29 65102004110 น.ส. รมย์ธีรา

พรมวงษ์

เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

30 65102004143 น.ส. วิริญจ์

การพันธ์

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

31 65102004179 น.ส. ภัทราพร

ศรีอนุตร

เซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุรี

32 65102004253 น.ส. ภัทรภัทร

พึ่งนิ่ม

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

33 65102004323 น.ส. อณัญญา

วาสนาส่ง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

34 65102004615 น.ส. พริมา

กลิ่นสุคนธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร

- 92 ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

35 65102004635 น.ส. ณัฎฐกานต์

ชื่นมณี

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

36 65102004646 น.ส. ธิชานันท์

วังอรรครัชต์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 65102000042 นาย วรัญญู

กิจบาเรอ

Yeongdong Mirae High School

2 65102000566 น.ส. สุธาสินี

ทองช่วย

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

กรุงเทพมหานคร

3 65102000684 นาย ชานาญ

บุญปก

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

4 65102002003 น.ส. พิมพ์พร

เหมือนเดิม

นารีวิทยา

ราชบุรี

5 65102002208 น.ส. ภัทราภรณ์

รักษาจิต

ตากพิทยาคม

ตาก

6 65102002397 นาย ณัฐภัทร

อดุลโภคาธร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 65102002441 น.ส. ศิรภัสสร

เล็กลับ

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

8 65102002907 น.ส. กัญญาวีร์

เรียบร้อย

หอวัง

กรุงเทพมหานคร

9 65102002958 น.ส. ปุญญิศา

ทวีชัยวัฒน์

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

10 65102002990 นาย กรกฤต

สถิตย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

11 65102003114 น.ส. ศุภิสรา

เปรมทอง

ธรรมโชติศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

12 65102003158 นาย วริศ

เลี้ยงรัตนานนท์

ราชวินิตบางแก้ว

สมุทรปราการ

13 65102003218 นาย จีรวิชญ์

รุจิระวิทยา

สหวิทย์

สุพรรณบุรี

14 65102003389 นาย วชิรวิทย์

มีชาญ

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

15 65102003595 น.ส. นันท์นภัส

วงแก้วเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร

16 65102003703 น.ส. กัญญาวีร์

บัณฑิตกานต์

ศรียาภัย

ชุมพร

17 65102003813 น.ส. หนึ่งฤทัย

สร้อยกลาง

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

18 65102003976 น.ส. ภวรัญชน์

จินตมุทธา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

19 65102004145 นาย รัชพล

ผิวสาลี

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

20 65102004163 น.ส. อาภัสสร

บัวงาม

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

