
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 2 โควตา (Quota)  

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 
(Quota) นั้น 

บัดนี ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื ่อเข้าศ ึกษา 
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) 
เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี ้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศึกษารายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด  

คณะวิชา/หลักสูตร/สาขาวิชาใด ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  ให้ผู ้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ปีการศึกษา 2565 ได้ทาง 
https://admission.su.ac.th  

ทั ้งนี้   รายชื ่อผู ้ผ ่านการคัดเลือกเพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
(SU – TCAS) ปีการศึกษา 2565 จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปรญิญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 2 โควตา (Quota) 
……………………………… 

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวเวลา 08.30 - 08.45 น. ผ่านกลุ่มไลน์ 

      สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
2. สแกน QR Code เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ (ตามรายชื่อที่ก าหนด) แนะน าตัวด้วยชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 

โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 
3. คณะฯ จะส่ง Link การสอบสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  
4. วันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนรายงานตัวในกลุ่มไลน์ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ ขอให้แจ้งมายัง                 
คณะจิตรกรรมฯ ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ทางหมายเลขโทรศัพท์  096 879 9044, 095 116 5298  
 

QR Code เข้ากลุ่มไลน ์

 
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 

 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 65200000605 นาย สหทัต โสภณกุล 

2 65200000693 น.ส ศุจินธรา ทวีสิงห์ 

3 65200000774 น.ส ลลิตา พูลเมือง 

4 65200000970 น.ส พลอยไพลิน บุญสุยา 

5 65200001345 นาย จารุวิทย ์ นาคค า 

6 65200001385 นาย พศิน พุ่มแพรพันธ ์
 

 
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 

 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล 
7 65200001872 นาย รุ่งโรจน ์ สุภาพงษ ์

8 65200002000 นาย สิปปภิวัฒน์ ศรีเกษร 
9 65200002529 นาย นิทัศน ์ เทียมพรมทตั 

10 65200003365 น.ส ตุลยดา แก่นบุตร 
11 65200004045 น.ส โชติกา จันทรวงศา 
12 65200004514 นาย ธราเทพ แสงค้า 
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QR Code เข้ากลุ่มไลน ์

 
สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 

 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล 
13 65200004916 นาย ทยากร ปุโลทกานนท์ 

14 65200004944 น.ส พุทธิรัตน ์ อ่อนล าเนา 
15 65200005124 น.ส มูนา อัลรุไดน ี
16 65200005280 นาย ณพล เสือช่อ 
17 65200005401 นาย ตระกานต ์ เวียงดอนก่อ 

18 65200005717 น.ส ปวริศา กระจ่างวงศ ์
19 65200005744 นาย ทรรศวรรษ รอดด ี

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางคณะฯ จะด าเนินการยืนยันอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ว ่าถ ูกต ้อง โดยส่ง อีเมลไปยังอ ีเมลที ่ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์แจ ้งไว ้ในระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th (อีเมลอาจตกหล่นไปอยู่ใน Junk mail ได้) 

2. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่ส่งให้ทาง E-mail  
3. หลังจากเข้าร่วมไลน์กลุ่มแล้วขอให้แจ้งเลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน 
4. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบผ่านไลน์กลุ่ม 

หมายเหตุ : ในการสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการระบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้ อีเมล  Line และโปรแกรม 
ZOOM หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถโทรแจ้งทาง
คณะฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-9175-0680 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

เวลาสอบสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อ           

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ในระบบ

รับสมัคร https://admission.su.ac.th 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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หมายเหตุ : ในการสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี ้ อีเมล, Line และ

โปรแกรม ZOOM หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถโทร

แจ ้งทางคณะฯ ได ้ท ี ่หมายเลขโทรศ ัพท ์ 09 -9175-0680 หร ือทาง inbox เพจสถาป ัตย ์ศ ิลปากร TCAS 

https://www.facebook.com/ArchSUTCAS  

 

คณะโบราณคดี 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 – 16.00 น. แบ่งรอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

รายงานตัวผ่านกลุ่มไลน์ : 08.30  – 08.45 น.  

สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM : 09.00 น.  

สาขาวิชาโบราณคดี 

รายงานตัวผ่านกลุ่มไลน์ : 10.00 – 10.15 น.  

สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM : 10.30 น.  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

รายงานตัวผ่านกลุ่มไลน์ : 12.30 - 12.45 น.  

สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM : 13.00 น.  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และทดลองการใช้งาน กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบ

ความพร้อมของกล้อง หูฟัง และสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ 

2. สแกน QR Code เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม (ตามที่แจ้งแนบท้าย) แนะน าตัวด้วย  ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบสมัคร และ

สาขาวิชาที่สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า            

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

3. คณะฯ จะส่ง Link การสอบสัมภาษณ์ ผ่านกลุ่มไลน์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.45 น. ให้ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์เข้าห้องตามเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งในกลุ่มไลน์ 

4. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

5. ให้แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประชาชน และเอกสารประกอบการสมัครตามที่แจ้งในประกาศรับสมัคร    

เพ่ือแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  

https://www.facebook.com/ArchSUTCAS
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6. ส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาโบราณคดี ให้ส่งผลตรวจตาบอดสี เป็น PDF FILE มาท่ีอีเมล

archaeology60.dir@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 (วันที่ 29 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 

12.30 น. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอ่ืนๆ ไม่ต้องตรวจตาบอดสี 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ หรือพบปัญหาใด ๆ 

ในการสอบสัมภาษณ์ ขอให้แจ้ง มายังคณะโบราณคดีภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.00 น. 

ทางกล่องข้อความของ https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-8089-19240  ในเวลาราชการ  
 

คิว QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ (คณะโบราณคดี) 
 

 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โหลดโปรแกรม ZOOM ไว้ในอุปกรณ์สื่อสารให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์และเข้ารับการ
สัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
สอบสัมภาษณ์โดยโปรแกรม ZOOM เวลา ผู้เข้าสัมภาษณ ์

https://bit.ly/3xYzYVH 
Meeting ID: 966 8579 8428 
Passcode: 318957 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
09.00 – 09.15 น. น.ส. ภัคจิรา แซ่โง้ว 
09.15 – 09.30 น.  น.ส. กฤษศินี หวานระรืน่ 
09.30 – 09.45 น. น.ส. ธัญชนก อินทร์ม่วง 
09.45 – 10.00 น. นายกิตติวนิท์ ภู่อุ่น 
10.00 – 10.15 น. นายเตชนิท์ โสมินท ุ

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะฯ 

10.15 – 10.30 น. นายคณนาถ ศิริกุล 
 
 

mailto:archaeology60.dir@gmail.com
https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือทางโทรศัพท์หมายเลข%200-8089-19240
https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือทางโทรศัพท์หมายเลข%200-8089-19240
https://bit.ly/3xYzYVH
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สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
สอบสัมภาษณ์โดยโปรแกรม ZOOM เวลา ผู้เข้าสัมภาษณ ์

https://bit.ly/3EQZvBA 
Meeting ID: 927 0524 8813 
Passcode: 12345 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
09.30 – 09.45 น. น.ส. สิริกร พันธุ์วัง 

09.45 – 10.00 น. น.ส. พิชามญชุ์ เเสนค าก้อน 

10.00 – 10.15 น. นายณัฐดนัย ประมูลศิลป ์

10.15 – 10.30 น. น.ส. ทรรศนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ 

10.30 – 10.45 น. น.ส. ณัฏฐณิชา เนื่องมัจฉา 

10.45 – 11.00 น. นายปารย์ ละอองมณี 
11.00 – 11.15 น. น.ส. ภัททิยา ขนัสุวรรณ 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
สอบสัมภาษณ์โดยโปรแกรม ZOOM เวลา ผู้เข้าสัมภาษณ ์

https://bit.ly/3OErQQ3  
Meeting ID: 928 1189 4752 
Passcode: 29042565 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
09.30 – 09.45 น. น.ส. ณัฐพัสวี สายแก้ว 

09.45 – 10.00 น. น.ส. นุชนาถ จนัทรชัยพฤกษ ์

10.00 – 10.15 น. น.ส. ปภาวี เข็มกลัด 

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะฯ 

10.15 – 10.30 น. น.ส. ศิริวิมล ผิวช่อง 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

สอบสัมภาษณ์โดยโปรแกรม ZOOM เวลา ผู้เข้าสัมภาษณ ์
https://bit.ly/3MwJe7u 
Meeting ID: 357 432 1067 
Passcode: 092965 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
09.30 - 09.45 น. น.ส. ชาวณิีย์ ลิลติประพนัธ์ 

สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน 
สอบสัมภาษณ์โดยโปรแกรม ZOOM เวลา ผู้เข้าสัมภาษณ ์
https://bit.ly/3kaLu8j  
Meeting ID: 928 1689 4667 
Passcode: 446512 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
09.30 – 09.40 น. นายศุภกิจ จันชาวนา 
09.40 – 09.50 น. น.ส. อาริยา สังข์ศรี 
09.50 – 10.00 น. น.ส. วรฤทัย มีแสง 
10.00 – 10.10 น. น.ส. ชิตชนก คล้ายสงค ์
10.10 – 10.20 น. น.ส. จิณัฐตา สิงหวัน 
10.20 – 10.30 น. น.ส. ชญาลักษณ์ เจี้ยงรักษา 

 
 

 

https://bit.ly/3EQZvBA
https://bit.ly/3OErQQ3
https://bit.ly/3kaLu8j
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คณะอักษรศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code

ของสาขาวิชาที่สอบได้ ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือ
ว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้วขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น  “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และตามด้วย
ชื่อ  ตัวอย่างเช่น  6520000XXXX -บุรียา   

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ เช่น Smartphone  หรือ iPad  Tablet 
หรือ Notebook  หรือ PC ที่มีกล้อง  ไมค์  อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ  Internet 

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้สอบสามารถติดตั้งโปรแกรม หรือ 
Application ได้ตามความสะดวก  

5. ก่อนวันสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ กล้อง หูฟัง  
และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 

6.  วันสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดี ที่  28  เมษายน  2565 (ออนไลน์) 
6.1)  แต่งกายชุดนักเรียน  
6.2)  เตรียมบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
6.3)  เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอื่นใด 
6.4)  ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 

7. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ 034-256709 หรือ Inbox www.facebook.com/arts.su  
 

สาขาวิชา QR Code กลุ่มไลน์ 
ภาษาตะวันตก(ภาษาฝรั่งเศส) 
 
 
  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/arts.su
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สาขาวิชา QR Code กลุ่มไลน์ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 
บรรณารักศาสตร์ 
 

 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชานาฎยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) ไม่มีการสอบ
สัมภาษณ์ โปรดตรวจสอบรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 

คณะศึกษาศาสตร์  
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวเวลา 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์  หรือ ห้อง
สัมภาษณ์ (โปรแกรม ZOOM) ตามสาขาวิชาที่ตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชา Link เข้ากลุ่มไลน์ / ZOOM เพื่อสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา   https://discord.gg/dqRXKzFa 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://shorturl.at/suwKR 
(โปรแกรม ZOOM) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ https://line.me/R/ti/g/MwwInoH0jz 

 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต https://line.me/R/ti/g/SmddU-A3XU 

 

https://shorturl.at/suwKR
https://line.me/R/ti/g/MwwInoH0jz
https://line.me/R/ti/g/SmddU-A3XU
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สาขาวิชา Link เข้ากลุ่มไลน์ / ZOOM เพื่อสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาจิตวิทยา https://line.me/R/ti/g/uYnonpCHly 

 

สาขาวิชาการศึษาปฐมวัย https://line.me/R/ti/g/gOjW_jMbPS 

 
สาขาวิชาการประถมศึกษา https://line.me/R/ti/g/SSLXzAlF7w 

 
สาขาวิชาภาษาจีน https://line.me/R/ti/g/ej6PbNqmZe 

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา https://line.me/R/ti/g/jTiK2LE4WV 

 
สาขาวิชาภาษาไทย 
(โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 
 
 

 
 

https://line.me/R/ti/g/uYnonpCHly
https://line.me/R/ti/g/gOjW_jMbPS
https://line.me/R/ti/g/SSLXzAlF7w
https://line.me/R/ti/g/ej6PbNqmZe
https://line.me/R/ti/g/jTiK2LE4WV
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สาขาวิชา Link เข้ากลุ่มไลน์ / ZOOM เพื่อสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย 
(โครงการสืบสานภาษาไทย) 
 
 

 

 
คณะเภสัชศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะได้รับอีเมลแจ้ง Link ของโปรแกรม ZOOM ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 26 

เมษายน 2565 (ส่งไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่ระบุไว้ในระบบการรับสมัคร) 
 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับอีเมลจากคณะเภสัชศาสตร์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์ 
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ทางอีเมล varin_y@su.ac.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 08 – 9918 -5028 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ตาม Link ที่ได้รับตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ 

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับการสอบ 
4. คณะเภสัชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้  
1. เวลา 8.30 - 9.00 น.  รายงานตัว ประชุมผู ้ปกครองและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ ZOOM ตาม

รายละเอียดดังนี้   

 https://zoom.us/j/94351568169?pwd=Q2hYb0pkenFLQUpjSHlaL1dSR2FEZz09 
 Meeting ID: 943 5156 8169 
 Passcode: 9999 
 

mailto:varin_y@su.ac.th
https://zoom.us/j/94351568169?pwd=Q2hYb0pkenFLQUpjSHlaL1dSR2FEZz09
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2. เวลา 9.00 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา ผ่านระบบ ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้ 

สาขาวิชา Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร https://shorturl.at/bqvH8 

Meeting ID: 943 6612 5799 
Passcode: foodtech 
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โปรดศึกษารายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์จาก Link ด่านล่างนี้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 
https://shorturl.at/nstyO  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ https://shorturl.at/hxNRU 
Meeting ID: 966 1681 5074 
Passcode: 1111 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ https://shorturl.at/nHIJ5 
Meeting ID: 981 9334 7083 
Passcode: petro 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://shorturl.at/nBIMT   
Meeting ID: 989 9646 2018 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://shorturl.at/cBLQ3 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  https://shorturl.at/ntuKO 
Meeting ID: 939 8385 0446 
Passcode: 436517 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

https://shorturl.at/exyLW 
Meeting ID: 963 3733 5778 
Passcode: 123456 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  https://shorturl.at/bhrD0 
Meeting ID: 990 6731 0694 
Passcode: 821847 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ https://shorturl.at/cCTY2 
Meeting ID: 966 1681 5074 
Passcode: 1111 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม https://shorturl.at/eABF4 

 
 

https://shorturl.at/bqvH8
https://shorturl.at/nstyO
https://shorturl.at/hxNRU
https://zoom.us/j/98193347083?pwd=WGNZRTZ1SklkUEczMGFCQlE0a3Zxdz09
https://shorturl.at/nBIMT
https://shorturl.at/cBLQ3
https://shorturl.at/ntuKO
https://shorturl.at/exyLW
https://shorturl.at/bhrD0
https://shorturl.at/cCTY2
https://shorturl.at/eABF4
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องอัปโหลดส่ง  (โปรดศึกษารายละเอียด) 

 ให้น าแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการตรวจจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  โดย Download แบบรายงาน
ตรวจสุขภาพฯ ได้ที่ https://admission.su.ac.th และอัพโหลดส่งที่ https://forms.gle/Qi972WZZzA1zkBC16  
หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ไม่เกิน 12.00 น. 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพมายังคณะฯ พร้อมกับเอกสารที่คณะฯ ก าหนดแล้ว 
              ไม่ต้องด าเนินการจัดส่งเพ่ิมเติม 
 

ส าหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้  
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจตาบอดสีเพิ่มเติมโดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่                 
https://admission.su.ac.th และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชา  
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

1)  การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom ผ่าน Computer Smartphone หรือ Tablet โดย
ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง 

2)  สิ่งที่ต้องท าส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ส าหรับ Computer            
ทั ้ง Windows และ Macbook สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที ่ https://zoom.us/download 
ส าหร ับ Smartphone หรือ Tablet ระบบปฏิบ ัต ิการ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม                    
ได้ที่https://play.google.com และส าหรับ iPhone หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ 
https://apps.apple.com  

3)  การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 

3.1  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกเข้าร่วมระบบ Zoom ตาม Link ที่ได้รับก่อนเวลา 10 นาที พร้อมกับ 

บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

3.2  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้และสถานที่

สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นจาก

กล้อง 360 องศา 

https://admission.su.ac.th/
https://forms.gle/Qi972WZZzA1zkBC16
https://admission.su.ac.th/
https://zoom.us/download
https://play.google.com/
https://apps.apple.com/
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3.3  คลิก Link เข้าห้องสัมภาษณ์หรือเข้าผ่าน Meeting ID และ Password ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 

3.4  ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์รอการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom จากผู ้ช่วย

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์

ด้วย  

4)  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

4.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงล าพัง ไม่มีบุคคลอ่ืนรบกวน 

4.2 เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport

หรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น 

4.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักเรียนวันสอบสัมภาษณ์ 

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพ 

     ตลอดการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตามที่

ก าหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ทันที  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
วันที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
รูปแบบการสอบ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้อง
สัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่คณะฯ วิชาก าหนด ดังนี้  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์  

เวลาสอบ : 09.00 – 16.30 น. 

วิชาเอก ZOOM Meeting ID 

วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 913 4612 1057 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 977 9088 1360 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 913 4612 1057 

วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 964 8371 2299 
วิชาเอกละครเพลง 990 5703 5929 

วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 999 4804 5422 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง : การสอบสัมภาษณ์ร่วมกับผู้ปกครอง 

เวลาสอบ : 13.30 – 16.30 น. 

วิชาเอก ZOOM Meeting ID 

วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 990 5703 5929 

วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

990 5703 5929 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) , สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว , สาขาวิชาการ

จัดการชุมชน , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาการจัดการโรงแรม , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียน

เพชรบรุี), สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ , 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนบางรัก) , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนบางรัก) 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตน โดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม OR Code ของ

สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้

ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

 2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และ

ตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 6520XXXXXXX – รักษ์ศิลป์  

 3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad 

หรือ Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้องไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

 4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM  

 5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ

กล้องและหูฟัง และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 
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 6. วันสอบสัมภาษณ์ 

  6.1 แต่งกายชุดนักเรียน 

  6.2 เตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  6.3 เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอ่ืนใด 

  6.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 

 7. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทาง Application หรือ หมายเลขโทรศัพท์ประจ า

สาขาวิชาที่ปรากฎใน OR Code  
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8127  

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนบางรัก) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8127  

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8124 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8120 
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ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนบางรัก) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8121 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (เพชรบุรี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8121 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการตลาด 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8122 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8125 
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ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8123 
 

ห้องสอบสอบสัมภาษณ์ SU - TCAS รอบ 2  โควตา ปี 2565 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8128  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  
    สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

    สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 

    รายงานตัวเริ่ม : 08.00-10.00 น. สอบสัมภาษณ์เริ่ม : 09.00-16.00 น. 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  

     สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

    รายงานตัวเริ่ม : 08.30 น. สอบสัมภาษณ์เริ่ม : 09.00-16.00 น. 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  

โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะวิชาฯ จะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ Link ของโปรแกรม ZOOM  

ไปตามที่อยู่อีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่กรอกไว้ในระบบการรับสมัคร (https://admission.su.ac.th) 

ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 (ภายในเวลา 18.00 น.)  

2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับอีเมลภายในวันและเวลาตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่งอีเมลไปที่ soomthong_n@silpakorn.edu ก่อนเริ่มการ

สอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับอีเมลและไม่ได้ติดต่อคณะก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ จะถือ

ว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการสมัคร

เข้าศึกษาในรอบการสมัครนี้ 

https://admission.su.ac.th/
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  หมายเหตุ : การติดต่อสอบถามขอให้ผู้สมัครแจ้ง ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบสมัคร หลักสูตร / สาขาที่สมัคร     

เพ่ือความรวดเร็วในการให้ข้อมูล  

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่าน Link ที่ได้รับ ตามวันและ

เวลาที่คณะก าหนด ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบระบบเสียง

และภาพให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือ

บัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่มี ชื่อ - นามสกุล และรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ชัดเจนบนบัตร ก่อนเริ่มการ

สอบสัมภาษณ์ 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 
 

 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่จะต้องรับทราบ ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศและ

รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในอีเมลที่จะได้รับในภายในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่

ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และจะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ในการสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ไปโดยปริยาย 
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000605 นาย สหทัต โสภณกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65200000693 น.ส. ศุจินธรา ทวีสิงห์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 65200000774 น.ส. ลลิตา พูลเมือง ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว

4 65200000970 น.ส. พลอยไพลิน บุญสุยา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

5 65200001345 นาย จารุวิทย์ นาคค า วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

6 65200001385 นาย พศิน พุ่มแพรพันธ์ ระเบียบศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 65200001872 นาย รุ่งโรจน์ สุภาพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

8 65200002000 นาย สิปปภิวัฒน์ ศรีเกษร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

9 65200002529 นาย นิทัศน์ เทียมพรมทัต วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

10 65200003365 น.ส. ตุลยดา แก่นบุตร มาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร

11 65200004045 น.ส. โชติกา จันทรวงศา วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

12 65200004514 นาย ธราเทพ แสงค้า สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

13 65200004916 นาย ทยากร ปุโลทกานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

14 65200004944 น.ส. พุทธิรัตน์ อ่อนล าเนา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

15 65200005124 น.ส. มูนา อัลรุไดนี อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

16 65200005280 นาย ณพล เสือช่อ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

17 65200005401 นาย ตระกานต์ เวียงดอนก่อ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

18 65200005717 น.ส. ปวริศา กระจ่างวงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

19 65200005744 นาย ทรรศวรรษ รอดดี แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000073 นาย ปุญญพัฒน์ เตาะกะโทก ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

2 65200000196 นาย สุรประวีณ ทวีศักด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 65200000561 นาย ชนกันต์ วงศ์สวัสด์ิ พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี

4 65200000661 น.ส. ณัฐ นรี จิตรทอง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

5 65200000829 น.ส. จริยาภรณ์ ฉัตรสุริยากรณ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

6 65200001064 น.ส. อิศวรา บัลลังก์นาค อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

7 65200001145 นาย รณกฤต สารกาญจน์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

8 65200001147 นาย ชยนยุทธ์ ฉินนะโสต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

9 65200001283 น.ส. พิมพ์ลภัส หุ้นเอียด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

10 65200001367 นาย ศุภกิจ ศรีทองสุข ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

11 65200001569 น.ส. รยาพร เตชะอ านาจ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

12 65200001650 น.ส. ธัญทิพย์ บุญเสริมทรัพย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

13 65200001858 น.ส. กานต์พิชา กระจ่างตา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

14 65200001915 น.ส. หทัยชนก แตงจ่ัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

15 65200001918 นาย พศวัต บุญศรีเมือง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

16 65200001929 น.ส. พีรญา อัศววิทูรลักษณ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

17 65200002593 นาย กณิศ สวนขวัญ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

18 65200002604 น.ส. ณัฐปภัคค์ โคกข า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

19 65200003582 นาย กษิดิศ ทองรุ่ง หอวัง กรุงเทพมหานคร

20 65200003890 นาย ภคิน ยันตเวช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

21 65200003988 นาย สลิล ชะนะกุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

22 65200004040 นาย สิทธิพงศ์ สิงหชาติปรีชากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

23 65200004199 น.ส. พรภวิษต์ วงศ์จิรวัฒนกุล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

24 65200004317 น.ส. อัญญา ต้องประสิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

25 65200004469 น.ส. สุชานาถ จวรรณตูม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

26 65200004641 นาย วริทธ์ิธร ภิรมยาภรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

27 65200004680 นาย ชมธวัช มานิชพงษ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65200004700 น.ส. แพรทอง พิมพา เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

29 65200004881 นาย อนุชา จินตง ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

30 65200004972 น.ส. ณัฐกานต์ ข้องนอก ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

31 65200005099 นาย ธรรณพิสิทธ์ิ ตันจรารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

32 65200005540 นาย ผู้กล้า กล่ันมาลี สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 65200005633 น.ส. ปาริชาติ เวชส่งเสริม ราชินี กรุงเทพมหานคร

34 65200005668 นาย สุรวิช พัฒนวีรมงคล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

35 65200005688 นาย วันก้าว โพธ์ิถาวร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000096 น.ส. อาภากร ริยะวงษ์ พุทไธสง บุรีรัมย์

2 65200000950 น.ส. ฐาณิดา กุลสิน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

3 65200000990 นาย ชยพัทธ์ อัศวว่องไวกิจ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

4 65200002249 นาย ชลภัทร ศรีสงคราม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 65200003234 น.ส. ภูฟ้า ทาบรรเทิง หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

6 65200003512 นาย ธิติวุฒิ ใจรักภักดี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

7 65200003590 น.ส. พิชาพร โสมกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

8 65200003870 น.ส. ปัทมาวดี ส่งแสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200004571 นาย คณพศ ขวัญใจธัญญา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

10 65200004967 น.ส. พาขวัญ บัวคล่ี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

11 65200005557 น.ส. ปนิสา ศุภประดิษฐ์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

12 65200005636 นาย ธนวัฒน์ โลหเเสงสุวรรณ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

13 65200005816 น.ส. รัตนวราภรณ์ จ าปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001505 นาย สุรสาร ชัยจิตรารัชต์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

2 65200004429 น.ส. ทิพย์เกษร บัวปล้ืม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

3 65200004432 น.ส. พรประภา บัวปล้ืม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005664 นาย สหรัฐ สกุลพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001708 นาย ภาณุกร จันทร์เพ็ญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

คณะโบราณคดี 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001724 น.ส. ภัคจิรา แซ่โง้ว นักบุญเปโตร นครปฐม

2 65200002512 น.ส. ธัญชนก อินทร์ม่วง วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร

3 65200002902 น.ส. กฤษศินี หวานระร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง

4 65200003788 นาย กิตติวินท์ ภู่อุ่น แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65200005551 นาย เตชินท์ โสมินทุ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000003 นาย ณัฐดนัย ประมูลศิลป์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

2 65200000677 น.ส. สิริกร พันธ์ุวัง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

3 65200001539 น.ส. พิชามญช์ุ เเสนค าก้อน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 65200003118 น.ส. ทรรศนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 65200004409 น.ส. ณัฏฐณิชา เน่ืองมัจฉา สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

6 65200005456 นาย ปารย์ ละอองมณี วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

7 65200005548 น.ส. ภัททิยา ขันสุวรรณ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001755 น.ส. ณัฐพัสวี สายแก้ว เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

2 65200002886 น.ส. นุชนาถ จันทรชัยพฤกษ์ พานทอง ชลบุรี

3 65200005520 น.ส. ปภาวี เข็มกลัด อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003892 น.ส. ชาวิณีย์ ลิลิตประพันธ์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

คณะมัณฑนศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001680 นาย ศุภกิจ จันชาวนา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ

2 65200001974 น.ส. อาริยา สังข์ศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

3 65200002454 น.ส. วรฤทัย มีแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 65200004481 น.ส. ชิตชนก คล้ายสงค์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

5 65200005273 น.ส. จิณัฐตา สิงหวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

6 65200005365 น.ส. ชญาลักษณ์ เจ้ียงรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005881 นาย คณนาถ ศิริกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000173 น.ส. ศิริวิมล ผิวช่อง วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000142 น.ส. ณัฐนันท์ ฉ ่ำคร้ำม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

2 65200002844 นำย วีฤทธ์ิ บุญประเสริฐ บำงบัวทอง นนทบุรี

3 65200004803 น.ส. ศุภวรรณ เกษำงำม หัวหินวิทยำลัย ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000011 นำย กิตตินันท์ คณะผล ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ระยอง

2 65200000116 น.ส. ณัฐธิดำ เอกจิตร์ จอมสุรำงค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยำ

3 65200000296 น.ส. ฉัตรธิดำ อินทะสูตร สวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี สระบุรี

4 65200000778 น.ส. ธัญญรัตน์ วงษ์จันทร์งำม สระบุรีวิทยำคม สระบุรี

5 65200001062 น.ส. อริสรำ สำยบัวทอง ดรุณำรำชบุรี รำชบุรี

6 65200001665 น.ส. จินต์จุฑำ มีโฉมงำม สำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

ก ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

นครปฐม

7 65200001770 น.ส. นงนภัส พูลสวัสด์ิ วัดไร่ขิงวิทยำ นครปฐม

8 65200001852 น.ส. ณัฐชำ ทองหำญ ห้วยกระเจำพิทยำคม กำญจนบุรี

9 65200002664 น.ส. รัญชิตำ ศรีชุมพ่วง ศรียำภัย ชุมพร

10 65200003077 น.ส. อินทิรำ บูชำสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 65200003149 น.ส. ณัฐณิชำ เดชอินทร์ ปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ปรำจีนบุรี

12 65200003265 น.ส. อรณิชำ เณรจำที นำรีวุฒิ รำชบุรี

13 65200003662 น.ส. ทยุตำ อยู่ก ำเนิด ถำวรำนุกูล สมุทรสงครำม

14 65200003846 น.ส. พรทิพย์ นันทะธรรม หันคำพิทยำคม ชัยนำท

15 65200004065 น.ส. พรนภัส เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

16 65200004694 น.ส. ชรินรัตน์ เพ็งเจริญ สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี นนทบุรี

17 65200004709 นำย พศิน คุณพิสุทธ์ิ นิรมลชุมพร ชุมพร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000359 นำย ธันวำ อมเครือ โพธำวัฒนำเสนี รำชบุรี

2 65200000418 น.ส. ภัทรวดี เกตุษำ รำชินีบูรณะ นครปฐม

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200001873 น.ส. ปนัดดำ บัวบำน กำญจนำนุเครำะห์ กำญจนบุรี

4 65200002071 น.ส. วรินทร เพ็ชรภักด์ิ สระบุรีวิทยำคม สระบุรี

5 65200002617 นำย พัชรพงษ์ พวงอินทร์ ประจวบวิทยำลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200003583 นำย ธีรภัทร สุวรรณมำลี รำชโบริกำนุเครำะห์ รำชบุรี

7 65200003798 นำย จิรภัทร ยศศักด์ิ วัดบ้ำนโป่งสำมัคคีคุณูปถัมภ์ รำชบุรี

8 65200005188 น.ส. จิรำพร แสงมณี นครนำยกวิทยำคม นครนำยก

9 65200005776 น.ส. จิรัฐฌำ จ่ันบ ำรุง บำงบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000510 น.ส. ลัลน์ลลิล ทองอ่อน รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี

2 65200001318 น.ส. รวงแก้ว ประสำนสิทธ์ิ พิชัยรัตนำคำร ระนอง

3 65200001738 น.ส. สุวนันท์ สอนส่ัง ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม

4 65200001960 น.ส. ณัฐวรรณ ร่ืนยำน เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี รำชบุรี

5 65200004010 นำย ธีรภัทร  ทองแพง สิรินธรรำชวิทยำลัย นครปฐม

6 65200004651 น.ส. วริศรำ สีม่วง รักษ์วิทยำ ประจวบคีรีขันธ์

7 65200005222 น.ส. นันท์ถวัลย์ กรพิพัฒน์ พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม

8 65200005454 น.ส. เบญจพร น้อยใย วรรัตน์ศึกษำ นนทบุรี นนทบุรี

9 65200005553 น.ส. พิชญำพร บุญนำ ศรียำนุสรณ์ จันทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000381 น.ส. วรวรรณ โกมุทธิยานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

2 65200000488 นาย พีณัฐ นนทะโย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 65200000841 น.ส. ญาสินี ดีรักษา กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

4 65200001077 น.ส. ชนัญชิดา เขียวค ารพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

5 65200001140 น.ส. ประภาศิริ ทองภู ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200001172 นาย พัทธพล พุ่มสุวรรณ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

7 65200001916 นาย พีระกานต์ เนียมเมือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 65200002042 น.ส. ปาริชาต นิรันดี นักบุญเปโตร นครปฐม

9 65200002144 น.ส. สิรินารถ อนุจันทร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 65200002179 น.ส. พรชนก สุวรรณค า สถาพรวิทยา นครปฐม

11 65200002233 น.ส. ณฐพร จันทหอม หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

12 65200002646 น.ส. สิรีธร หว่ันท๊อก ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

13 65200002655 น.ส. ธีรนุช ดอกบัวหลวง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

14 65200002883 น.ส. อภิษฎา ศุกระเศรณี อู่ทอง สุพรรณบุรี

15 65200003377 น.ส. กวินธิดา ล้ิมช่ืน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

16 65200003461 น.ส. พลอยน ้าทิพย์ ศรีชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

17 65200003650 น.ส. ภาวิตา สมเจริญ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

18 65200003683 นาย ธดุลยวิชญ์ ณ นคร หอวัง กรุงเทพมหานคร

19 65200003714 น.ส. วรรณษา กษิตินทร์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

20 65200003754 น.ส. กวินนา แดงประดับ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

21 65200003854 น.ส. จิราพร ส าราญจิตร ราชินีบูรณะ นครปฐม

22 65200004069 น.ส. พนิดา คชเสนีย์ ศรียาภัย ชุมพร

23 65200004233 น.ส. สุจิรา จ าปาทิพย์งาม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

24 65200004413 นาย นที บูชา มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง

25 65200005250 นาย วิริยะ แก้วหนอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

26 65200005612 น.ส. นันท์นภัสร์ ภู่สวรรค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000468 น.ส. ชญาณี เด่นดวงใจ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 65200000725 นาย ทีฆทัศน์ จันทร์แดง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65200000943 น.ส. โยษิตา พ่วงพิทักษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

4 65200000982 น.ส. กมลวรรณ จ าปาสัก กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

5 65200001042 น.ส. เอกจิรา ทองดี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

6 65200001181 น.ส. รตา แสวงสิน สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

7 65200001271 นาย สิรวุฒิ จือประสิทธ์ิ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

8 65200001744 น.ส. สร้อยสุดา ป้ันเนตร หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

9 65200002589 น.ส. เพลงมนต์ ทิพย์มังกร วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี

10 65200002673 น.ส. ปวริศา อยู่ศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11 65200003091 น.ส. แพรวา ศิลปชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

12 65200003326 น.ส. อาริสา สุวรรณเสวก ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

13 65200003636 นาย ฐภณศักด์ิ ธนภัทร์กุลวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

14 65200003685 น.ส. สุพัตรา วงศ์ค าแสง ระยองวิทยาคม ระยอง

15 65200003701 น.ส. พรชนก จิรด ารงกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

16 65200004389 น.ส. ชนัญธิดา พงษ์โพธ์ิ นครนายกวิทยาคม นครนายก

17 65200004516 นาย ฉันทวัฒน์ เฉยสวัสด์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

18 65200005195 น.ส. พรพิมล ธัญกิจวรกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

19 65200005209 นาย วุฒิวัฒน์ พันธะไหล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

20 65200005580 น.ส. ปุณิกา ไชยน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

21 65200005857 น.ส. วิมลณัฐ เกล้ียงเกลา สิงห์สมุทร ชลบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000157 นาย ฐาปนพงศ์ บุญชูประภา บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

2 65200000258 น.ส. ชานิกา กุลดิลก ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 65200000470 น.ส. บุญณิสา ล้อมวงษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65200000489 น.ส. ธมนวรรณ ก๊กเฮง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

5 65200000742 นาย ภาคิน ศรพรหม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

6 65200000896 น.ส. ณัฐณิชา สินบ ารุง บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

7 65200000961 นาย ก้องภพ สะพานทอง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65200001047 น.ส. สุวีรา ขันธวิทย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

9 65200001101 น.ส. ชนารัตน์ วัดน้อย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

10 65200001260 นาย ชวพล นวมทอง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

11 65200001550 น.ส. ภูนวภัทร คชสินธ์ุ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

12 65200001802 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ถิรโสภี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

13 65200001942 นาย ณฐพล อ่วมเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

14 65200001955 นาย ภานุเดช เพ็งบุญ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

15 65200002170 นาย ศิระ เกียรติไกรวัลศิริ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

16 65200002541 นาย ชนาธิป พูลสวัสด์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

17 65200002603 นาย วุฒิกร วรคุณพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

18 65200002751 น.ส. นภัสสร กล่ินขจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

19 65200003443 น.ส. ลภัสรดา เพ็ชร์รุ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

20 65200003469 น.ส. ปัทมวรรณ ชฎาจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

21 65200004145 นาย ภูรี ธนาโฆษิตกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง

22 65200004248 น.ส. กิติวรรณ เสริมพานิช กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

23 65200004333 นาย ปฐมเทพ งามศิลป์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

24 65200004368 น.ส. จันทกานต์ เย็นประเสริฐ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

25 65200004482 น.ส. เพ็ญประภา วชิรพงศ์พันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

26 65200004938 นาย สมปราชญ์ ม่ันคง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

27 65200005021 น.ส. ชนม์พรรธน์ จุฑารัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

28 65200005159 นาย พฤทธ์ หัสด า กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

29 65200005638 น.ส. ณัฐจรีมาต อุณหนันทน์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000081 น.ส. ศิวพร ลักษณะวงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 65200000105 นาย สุวิจักขณ์ ณ บางช้าง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

3 65200000274 น.ส. จิณณพัตร หืออิน โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

4 65200000747 นาย ชโยธร ดอกบุญนาค บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบุรี

5 65200001410 น.ส. ทักษอร จุ้ยนคร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200001460 นาย ธวัชชัย แพทย์ใส พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65200001541 นาย โต อโนสูงเนิน ระยองวิทยาคม ระยอง

8 65200001966 นาย ภูริทัต นาคหัสดี มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

9 65200002084 นาย ธนภัทร โคตรชัย บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

10 65200002888 น.ส. กฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

11 65200002901 น.ส. สุธิมา ร่ืนรมย์ วัดป่าประดู่ ระยอง

12 65200002937 นาย ณัฐวุฒิ หารพรม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 65200003189 นาย วงศกร ตุงคะเศวต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

14 65200003241 นาย ชนมภูมิ ประจันพล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

15 65200003353 นาย ศรัณยู หวานไข่แก้ว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

16 65200003450 นาย ณัฏฐ์ สร้อยสุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

17 65200003639 นาย กฤชชลัฏ สอ้ิงทอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

18 65200003899 น.ส. ฑิฆัมพร ชูวงศ์ ศรียาภัย ชุมพร

19 65200004373 น.ส. นภกมล ค าปาน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

20 65200004610 นาย เทพรัตน์ บุญประเสริฐ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

21 65200004630 นาย ปรีชา ธนภัทร์นวกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

22 65200004861 น.ส. อนันดา คล้ายสุบรรณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

23 65200004997 น.ส. อัชฌา งามช่ืน สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

24 65200005426 นาย ธัชนนท์ กิจสวัสด์ิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

25 65200005530 นาย ทวีเดชา เจริญย่ิง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

26 65200005597 นาย อัมรินทร์ หอมระร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000586 น.ส. ญาณิกา บุญธรรม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 65200000862 น.ส. ภิญญดา พิทยาลาภสกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65200001558 น.ส. เจนจิรา อินเอม หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

4 65200001683 น.ส. มาริสา ส้มเอม ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 65200002165 น.ส. วิรัลพัชร ชูพันธ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

6 65200002372 น.ส. ชนิดา งามข า หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

7 65200003517 น.ส. สุชาวลี พะโรศิลป์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 65200003855 น.ส. ปรีชญา สุขโพธ์ิเพ็ชร ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 65200003966 น.ส. ปาริชาต เกิดดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 31 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200004351 น.ส. ศศิธร โตข า มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

11 65200004646 น.ส. วิธิตา มีทองค า กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

12 65200004843 น.ส. ดุจดาว บ ารุงสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

13 65200005293 น.ส. บัณฑิตา วาดเงิน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

14 65200005489 น.ส. นารินทร์ อิงควะระ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000766 น.ส. ณัฏฐณิชา พนาวุฒิกร ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000400 น.ส. รัตติกาล ภูสุวรรณ์ สถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร

2 65200000655 น.ส. ณัฐณิชา งามสุข ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

3 65200001107 น.ส. พนิดา อภิบาลศรี เพ่ิมวิทยา นครปฐม

4 65200001939 น.ส. ธัญชนก โสตถิปิณฑะ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

5 65200002276 น.ส. กนิษฐา เจียมศิริโรจน์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65200003041 นาย สุรเชษฐ์ ก่ิงจันทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

7 65200003371 น.ส. มนพัทธ์ นาคมาศ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

8 65200003765 น.ส. นภาพร ขาวพุ่ม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

9 65200003863 น.ส. กนกอร วงษ์มาดิษฐ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 65200003961 น.ส. พิชชมพู แซ่ล่ิม พิชัยรัตนาคาร ระนอง

11 65200004187 น.ส. วรรณวษา โปร่งจิตต์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

12 65200004426 น.ส. ชาลิสา จันโอทาน วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

13 65200004485 น.ส. รัตนพร ดีแนบเนียน สตรีนนทบุรี นนทบุรี

14 65200004486 น.ส. เมธาวี ช่ืนมานพดล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

15 65200005576 น.ส. สุกานดา ศรีสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

16 65200005641 น.ส. สุทธิดา แก้วค ามา สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001136 น.ส. นิพาพันธ์ุ คุ้มพันธุแย้ม เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 65200003558 น.ส. ณิชาภัทร อ่วมจันทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000191 น.ส. ณัชพัฒน์ แสงอ าไพ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 65200000204 น.ส. มณีรินทร์ ชัชวาลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

3 65200000214 น.ส. ภัทรภา เต็มเป่ียม มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

4 65200000246 น.ส. ณัฐนลิน ศรีลาภา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

5 65200000402 น.ส. ณัฐธิดา เอ่ียมละออ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 65200000899 น.ส. นภัสสร ศรเดช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

7 65200001085 น.ส. เสาวลักษณ์ ละอองศรี มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

8 65200001163 นาย ธนกฤต อุรารักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 65200001334 น.ส. นันทิดา โสณาวัฒน์ แก่งคอย สระบุรี

10 65200002180 นาย ธนา บุญชัย หอวัง กรุงเทพมหานคร

11 65200002518 น.ส. ริสาฤดี อรรถกรกุลกิติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

12 65200002714 น.ส. วนิดา ล่องทอง ลาซาล กรุงเทพมหานคร

13 65200002716 นาย ปรโชต อักษรนิตย์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

14 65200002986 น.ส. ทิพย์ศุภางค์ โบราณราษฎร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 65200003082 น.ส. ธัญพิชชา ฉายแสง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

16 65200003157 น.ส. ปลายฟ้า สุทธิผล เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

17 65200003391 น.ส. พิชญา เดือนแรม หอวัง กรุงเทพมหานคร

18 65200003480 น.ส. ธัญพร บัวเผ่ือน ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

19 65200004091 นาย พัธวัฒน์ ศรีธนนันท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

20 65200004150 น.ส. ช่อชมพู รุ่งนิยม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

21 65200004297 นาย อธิษฐ์ พลายน้อย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

22 65200004339 นาย ณัฐกิตต์ สกุลกาญจนาภรณ์ นักบุญเปโตร นครปฐม

23 65200004530 น.ส. นพธีรา ราศรี มารีวิทยา ปราจีนบุรี

24 65200004791 น.ส. สิรีน ทิพย์จรรยาวัตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

25 65200004985 นาย อริธัชย์ รุ่งประเสริฐวงศ์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

26 65200005640 น.ส. ศศิมา อักษรธีรถาวร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

27 65200005646 น.ส. สุจิรา ทิมบ่อแร่ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

28 65200005722 น.ส. รตา สุภาสืบ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65200005780 น.ส. นภภัค เกษมสุขไพศาล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนัก

สวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

30 65200005788 น.ส. สุรัยญา เจริญพันธ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000992 นาย ศรายุทธ์ิ อินทรักษ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

2 65200001598 น.ส. ขนิษฐากร สาสูงเนิน สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 65200002407 น.ส. ศรุดา เทียนถาวร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

4 65200003982 น.ส. ศุภรา เบญจสรรค์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

5 65200004242 น.ส. ณภัทร ตันติภิรมย์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65200004457 น.ส. ณัฐชยา คุ้มมะม่วง สิงห์สมุทร ชลบุรี

7 65200004513 น.ส. พิชญ์สินี อัชชะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

8 65200005326 น.ส. วราภรณ์ บุญศักด์ิ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000121 น.ส. วรณัฐ ใสยาวงศ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

2 65200000543 น.ส. พรชนัน สุนพคุณศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

3 65200000967 น.ส. มานิตา วิชาธรรม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

4 65200001372 นาย วรภพ ภูมิไชยวุฒิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

5 65200001643 น.ส. พัทธวรรณ เทโพ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

6 65200001853 นาย เขมินท์ สิบก่ิง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

7 65200002122 น.ส. ธัมมิกา สัจจฐิติยานนท์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

8 65200003078 น.ส. สิริกร พุมมา นครนายกวิทยาคม นครนายก

9 65200003169 น.ส. ฉวีวรรณ ก๋งแดง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

10 65200003390 น.ส. ณัฐญา อ่ิมเพชร ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 65200004049 น.ส. ปวริศา บุญยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 65200004188 น.ส. สาวิตรี พวงงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

13 65200004320 นาย ธนกฤต สุเนา คงคาราม เพชรบุรี

14 65200004359 น.ส. ศศิกาญจน์ โตข า มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

15 65200004889 น.ส. ภณิดา วาภิไหว ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65200005311 น.ส. ศิริรัตน์ กัณทะวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

17 65200005484 น.ส. กันติชา ศรีกัญญา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

18 65200005497 น.ส. ณิชาพัชร์ สุขพงษ์ไทย บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

19 65200005620 น.ส. วิภาดา ทองอ่อน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

20 65200005720 น.ส. ภูรดา อุดานนท์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000757 น.ส. นวรัตน์ สุคนธ์เขต ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 65200000993 น.ส. ญาณี ค าแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 65200001364 น.ส. นริศรา ศรีศักด์ิ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 65200001946 นาย พัชรพล แก่นค า สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

5 65200002389 น.ส. ศิราภา เธียรพิบูลย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

6 65200004300 น.ส. อรจีราภัคค์ อินทวงศ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 65200004302 น.ส. ปิยะดา โสระเวช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

8 65200005015 น.ส. กัญญารัตน์ สุทัศนมาลี โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

9 65200005303 น.ส. จุฑาภรณ์ จงจิตร บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

10 65200005828 น.ส. รถระวี เดินเมือง วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000854 น.ส. นุชวรี ติลกานนท์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

2 65200002056 นาย พงศธร ปวงกิจจา สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

3 65200003264 น.ส. มรกต ศิริวรรณา วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

4 65200004314 น.ส. นัดดา สิทธิมาชาติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

5 65200004392 น.ส. ถลัชนันท์ อรุณเรือง ราชินี กรุงเทพมหานคร

6 65200004901 น.ส. ศศิวิมล ศรีพรหมมา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 65200000315 น.ส. กฤษกาญจน์ เคร่ืองทิพย์ วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

2 65200000648 นาย กฤษดา ศรีเอ่ียม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200000911 น.ส. ภควรรณ เพ่ิมพูลสุขย่ิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

4 65200001090 นาย ธีรพงษ์ สีลับสี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 65200001298 นาย นฤชา การสมศักด์ิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

6 65200001535 น.ส. ธนัญญา หงษ์ค า บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

7 65200002099 น.ส. จันทร์ชนก นกจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

8 65200002217 น.ส. พีรดา วันหะมัด ศรียาภัย ชุมพร

9 65200003050 นาย ก้องพิภพ เอ่ียมสอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

10 65200003323 น.ส. อิสริญาภรณ์ เยาวนิช หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

11 65200003505 น.ส. ชลพัชร มุสิกชาติ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

12 65200003630 น.ส. จิดาภา พันธ์หร่ิง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65200003845 น.ส. ดารินทร์ ย้ิมใหญ่ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

14 65200004194 น.ส. ลักษิกา สุทัดสัน ระยองวิทยาคม ระยอง

15 65200004497 น.ส. พรภิมล เสนสม ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

16 65200005069 น.ส. จิรัชญา เนียมหอม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000151 น.ส. บุณฑริกา ไตรพัฒน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

2 65200001275 นาย ไพบูลย์ กิตติโศภณศักด์ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65200001871 นาย กันตภณ เพ็ญทอง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001041 น.ส. สุกัลยา จันทะชารี เทศบาล 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ

2 65200001213 น.ส. ศศินันท์ นาคู พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

3 65200001323 น.ส. วนิดา ฉิมพัฒน์ ดาราสมุทร ชลบุรี

4 65200001681 นาย ภาสกร สุวรรณ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

5 65200001868 น.ส. ชนิกานต์ รัชตะอดุลศิลป์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

6 65200002032 น.ส. อรนารี สถิตย์เดช สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

7 65200002039 น.ส. ศริญญา น่วมอ่อน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65200002198 น.ส. ธันยพร เอ่ียมรักษา คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

9 65200002586 นาย ธนดล นิลน้อย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

10 65200002713 น.ส. อัณ ณา นพพันธ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

11 65200003161 น.ส. ยมลภัทร วงศ์สิทธิชัยกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

12 65200003235 น.ส. ฐิตาภรณ์ นิยม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

13 65200003276 น.ส. ชลิตา แย้มบู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 65200003373 น.ส. สายธาร ม่วงทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 65200003381 น.ส. อริสา พูลเพียร นครนายกวิทยาคม นครนายก

16 65200004160 น.ส. ชนัญญา แย้มเนตร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

17 65200004564 น.ส. ชนิภา สุขเกษม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

18 65200004675 น.ส. สุนทราภรณ์ ศาลางาม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

19 65200005294 นาย ยงยุทธ เรืองอภิรมย์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

20 65200005809 น.ส. อรัญญา โตฤทธ์ิ ดอนพุดวิทยา สระบุรี

โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 23 โรงเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002352 น.ส. ณัฐจิตต์ ชมภูสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก

สวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

2 65200005678 น.ส. กชพร หล้าทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002993 น.ส. ณัฎฐณิชา ผิวงาม ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000323 น.ส. กัลยาณี เกิดป้าน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 65200001255 น.ส. พัชรา คงเจริญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

3 65200002187 น.ส. ชไมพร ทับศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 65200002690 น.ส. เมษา สมพิทักษ์ มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี

5 65200004019 น.ส. อมรรัตน์ กรึงชัง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

6 65200004148 น.ส. ธนัชชา ชาวนาป่า วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

7 65200004433 น.ส. อาภาภัทร รักญาติ ทวารวดี นครปฐม

8 65200004545 นาย ปราชญา เชยสัจจา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200005083 น.ส. ชลฤทัย วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

10 65200005236 น.ส. พรธิญา สีทา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

11 65200005762 น.ส. พนิดา นาคประพันธ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 65200005799 น.ส. อนัญญา มุขสิกรังษี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000002 นาย ภูริพัฒณ์ มหาพรหมรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 65200000079 น.ส. เบญญาภา พ่ึงศรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 65200000152 นาย นัฐพงศ์ วงชารี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 65200000163 นาย เจตนิพัทธ์ สุวิมลพงศ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

5 65200000183 น.ส. นิติดาว ทายสงฆ์ประไพร นารีวุฒิ ราชบุรี

6 65200000397 น.ส. ยิษฐา วงค์เพชร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7 65200000524 นาย ณภัทร กาญจนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

8 65200000683 นาย วรนน ยุวการุณย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

9 65200000689 นาย อชิตพล เหล่าจันอัน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ

10 65200000698 น.ส. ชญานิศ หีตนุ้ย มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

11 65200000741 น.ส. ณัฐริกา ม่วงมะเริง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

12 65200000768 น.ส. ทิพานัน บุญรอดดิษฐ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

13 65200000772 น.ส. กันติชญา ศรีบริกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

14 65200000788 นาย ธันฐกรณ์ เอ่ียมฉลวย สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

15 65200000892 น.ส. จันทรัตน์ เวทยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

16 65200000909 น.ส. ภัทราพร คงแคล้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

17 65200000924 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีสุพันธ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

18 65200000954 น.ส. ปวีณา เศรษฐวงศ์สิน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

19 65200000974 น.ส. ธนพรรณ ศรีนวล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

20 65200001072 น.ส. พรภัทรา คงสมปรี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

21 65200001143 น.ส. พิมพ์ชนก ทวีวิเศษพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

22 65200001168 นาย ปัณณทัต เล้าสืบสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

23 65200001183 น.ส. พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

24 65200001427 น.ส. ธัญจิรา ศรีวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

25 65200001438 น.ส. เกศวสุรมย์ ศรีพฤกษชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

26 65200001519 นาย ศิรสิทธ์ิ สัตยารักษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

27 65200001627 น.ส. รวิภา ธัญยนพพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65200001677 น.ส. ธัชพรรณ จินดาวัฒนวงศ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

29 65200001783 น.ส. วิมลสิริ นกอยู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

30 65200001888 น.ส. สุพรรณิกา นุติพรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

31 65200001904 นาย ภูรี สว่างแสง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

32 65200001952 น.ส. พิชญา ภักดีไตรภพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

33 65200001981 น.ส. กชมน ผดุงเกียรติวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

34 65200002064 น.ส. สิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

35 65200002334 น.ส. ศิริบูรณ์ มุลินิล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

36 65200002449 น.ส. รมิตา ทรัพย์ส่งแสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

37 65200002484 น.ส. วิรัลพัชร คุณาสถิตย์ชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

38 65200002505 น.ส. อริสรา ประเสริฐผล พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

39 65200002533 นาย พีระ โชติกไกร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

40 65200002760 น.ส. พรทิพย์พา พรหมรักษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

41 65200002761 นาย ศุภเสกย์ จันทร์รัตน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

42 65200002893 นาย ภูวิศ อาภาพิสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

43 65200003013 นาย ปณิธาน ศรีมงคล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

44 65200003026 นาย วชิรวิทย์ จัดเเจง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

45 65200003333 นาย สิทธิพันธ์ุ จงทิวาวัฒน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

46 65200003571 นาย ธารธรรม สีมาเอกรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

47 65200003676 น.ส. สุธาสินี ก าทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

48 65200003823 น.ส. ณัฐนันท์ ฉันทนานุกูล ราชินี กรุงเทพมหานคร

49 65200003930 นาย ธิติพันธ์ุ วงศ์พันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

50 65200003935 น.ส. ธิฏวรรณ นิลสิน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

51 65200004064 นาย ภานุรุจ พิมพา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

52 65200004322 นาย ไวยวิทย์ เจริญอนันต์กิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

53 65200004328 นาย พีรวุฒิ ทาท่ัว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

54 65200004354 นาย เอกพงศ์ ขวัญบุรี ระยองวิทยาคม ระยอง

55 65200004488 นาย ณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

56 65200004493 น.ส. ธัญชนก กองก่ิง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

57 65200004616 นาย ณัฐพันธ์ุ บุญทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

58 65200004771 น.ส. เบญญพร ทิวะกะลิน พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

59 65200004812 น.ส. มศารัศม์ พุทธะไชยทัศน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

60 65200004829 น.ส. ภาวิดา ชูหุ่นเจริญ หอวัง กรุงเทพมหานคร

61 65200004868 น.ส. กัญญาณัฐ แก้วเกตุ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

62 65200004883 น.ส. เจติยา แสงจันทร์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

63 65200004932 นาย วชิรวิชญ์ ศิริสวัสด์ิ หอวัง กรุงเทพมหานคร

64 65200005001 น.ส. อนัญญา รัตนกิจกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

65 65200005114 น.ส. แพรพลอย สุจริตธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

66 65200005179 นาย กสิณ อ้ึงนพพรกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

67 65200005298 นาย ปิยะชนก โคติวงษา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

68 65200005342 น.ส. กมลภรณ์ เอ้ือโอภาพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

69 65200005349 น.ส. ชุติกาญจน์ สุขะวัฒนะ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

70 65200005696 น.ส. ชรินธร สร่างโศก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 65200000114 น.ส. สิตา เป้ียนสีทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 65200000161 น.ส. ณิชานันท์ คนโต บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

3 65200000168 น.ส. พิรญาณ์ ฉางชูโต ระยองวิทยาคม ระยอง

4 65200000185 นาย สถาพร พันธ์ุพิริยะ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

5 65200000599 นาย จิรายุ นิลปราการ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

6 65200000673 นาย ธนาธิป เจียรเจริญวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

7 65200000882 น.ส. มณทิชา คานงอน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 65200000913 น.ส. ธิดารัตน์ เล้ียงรักษา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

9 65200001055 น.ส. ญาณิศา งามแก้ว สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

10 65200001087 น.ส. เจนจิรา วิเศษพานิชกิจ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

11 65200001154 น.ส. สุวพิชญ์ แสงนวล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 65200001199 นาย ปุณณกันต์ อาชาวิลาวัณย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

13 65200001813 น.ส. สาริศา สุนทรวุฒิศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

14 65200001938 น.ส. ปวีณ์ธิดา อักษรทิพย์ ศรียาภัย ชุมพร

15 65200002073 น.ส. กาณดา สัจจะไชย อัมพรไพศาล นนทบุรี

16 65200002290 น.ส. ลดาวัลย์ ประสพผลสุจริต สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 65200002346 น.ส. ศศิกานต์ กสิกิจพาณิชย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 65200002462 นาย กฤต ทองสงฆ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 65200002526 นาย ณัฐพล เจนวุฒิพาณิชย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

20 65200002588 น.ส. ญาณิศา ชัมภารีย์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

21 65200002831 น.ส. ธนัญญา น่วมไม้พุ่ม สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65200002944 น.ส. ภัณฑิรา อิงสุรารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

23 65200003266 น.ส. เมษิณี ปานสวย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

24 65200003712 น.ส. กุญช์ชญา กองสมบัติสุข ระยองวิทยาคม ระยอง

25 65200003858 น.ส. ณัฐณิชา พรต้ังจิตลิขิต อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

26 65200004072 นาย กรเกษตร โพธ์ินาคเงิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

27 65200004283  ชุณหกาญจน์ บุญบางเก็ง หอวัง กรุงเทพมหานคร

28 65200004436 น.ส. วิศิษฐ์สิริ ขวัญแสง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

29 65200004574 น.ส. พิมพ์มาดา ไพรวัลย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

30 65200005563 นาย เนติธร กระฐินทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

31 65200005750 น.ส. ญาณิศา ตุกชูแสง ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000171 นาย ณภัทร ทองเจือ ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร

2 65200000910 น.ส. สุภาวิตา พรเวชอ านวย ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

3 65200001046 นาย วีรฉัตร มะลิปง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

4 65200001886 น.ส. ดลพร สังข์อ่วม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

5 65200002037 น.ส. กชกร ลังกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65200002074 น.ส. วิภาดา ผลพัฒน์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

7 65200002191 นาย อภินัทธ์ เสนดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

8 65200002224 น.ส. สุจิรา บุญลาภ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

9 65200002530 น.ส. โชษิตา พรมสมบัติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

10 65200002700 นาย พงศกร สว่างนวล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

11 65200003321 น.ส. รตนพร ฤทธ์ิแปลก สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

12 65200003322 นาย ธีรัตม์ ศรีเพชรสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

13 65200003762 น.ส. ศศิธร สุรพัฒน์ไพดิษฐ์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

14 65200004613 นาย ปานทองแท้ ปานเพชร อู่ทอง สุพรรณบุรี

15 65200005731 น.ส. จิรนันท์ น้อยเสวก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

16 65200005757 น.ส. นุชนารถ ถาโอด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

17 65200005848 นาย พีรกานต์ บุญเพ็ง มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000186 น.ส. ปนัดดา ทิพอุทัย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 65200000226 น.ส. รังสิมา พูนศรี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

3 65200000739 น.ส. ปวันรัตน์ ฤทัยวัฒน์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

4 65200001339 น.ส. นุตประวีณ์ มนัสไพบูลย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 65200001734 นาย กฤษดา เงินบ ารุง หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

6 65200001906 น.ส. ธนภรณ์ นุชพิทักษ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

7 65200002024 น.ส. ชยาภรณ์ เรืองเกตุ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

8 65200002061 น.ส. นภสร ฤทธ์ิวาปี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 65200002549 น.ส. ประภาสิริ สีสวย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

10 65200003267 น.ส. พรนภัส พลูแก้ว สตรีอ่างทอง อ่างทอง

11 65200003386 น.ส. พิจิตรา ตันทะสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

12 65200003493 น.ส. รัญชิดา รัตนเทพี สตรีระนอง ระนอง

13 65200003622 น.ส. ฉัตฏิกาญจน์ บุญน่วม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

14 65200003715 น.ส. สุพรรณสา พงศธรพาณิช กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

15 65200004035 น.ส. วีนัส เตรียมเกิดทรัพย์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

16 65200004120 น.ส. ศศิกานต์ วัฒนบวร เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

17 65200004139 น.ส. พิชญาภา อินทร์จันดา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

18 65200004850 น.ส. ชญานิศ กอปรกิตติสุข หอวัง กรุงเทพมหานคร

19 65200004893 น.ส. วีรกานต์ แม้นเมฆ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 65200005076 น.ส. ชลลดา เอ่ียมธรรม สตรีอ่างทอง อ่างทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004110 น.ส. ณัฐนันท์ เงินโสภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001043 นาย ธนทัต สุวรรณวิจิตต์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 65200001943 นาย ฐิติพันธ์ุ รัศมีจาดเช้ือ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

3 65200001975 น.ส. อภิญญา ปัญญาสวรรค์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

4 65200002645 นาย ทินพร รักแผ่นดินธรรม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

5 65200003115 น.ส. วริศรา เหลืองรุ่งทรัพย์ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

6 65200003229 น.ส. ชัดชนก พงษ์สุภาพ แก่งคอย สระบุรี

7 65200003684 น.ส. รุจิราภา ค าฝาด อรัญประเทศ สระแก้ว

8 65200004030 นาย ธีรภัทร รุกข์โพธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 65200004561 นาย กฤษกร คะณา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65200004753 น.ส. ฐิติรัตน์ ค ายอด เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 65200004844 น.ส. ธนัชพร ทองนุ่ม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

12 65200004929 น.ส. ปวีณรัตน์ โพธิกมลวัฒน์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

13 65200004949 น.ส. ปิยวรรณ โปปัญจมะกุล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

14 65200005009 น.ส. กมลชนก กระแสวุฒิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

15 65200005763 น.ส. นิชกานต์ กรวยทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

16 65200005835 นาย นันทชัย ตุนหนูแฟง มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

17 65200005839 น.ส. จิรภา ล าดับ วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

18 65200005852 นาย ศุภวิชญ์ นันทนาภรณ์โสภณ ระยองวิทยาคม ระยอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000009 นาย ภวินท์ ศรีชัยสุวรรณ คงทองวิทยา นครปฐม

2 65200000095 นาย ณัฐภาส ย่าพรหม ระยองวิทยาคม ระยอง

3 65200000540 นาย ณกรวีร์ อ่อนสอาด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

4 65200001931 นาย ณัฐวุฒิ เสมสว่าง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65200002139 นาย อิทธิพัทธ์ อยู่พุ่ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65200002246 นาย ชัยธวัช สามารถกุล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

7 65200002457 นาย ศศิวัฒภ์ ผงกุลา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

8 65200002500 นาย จินระภัทร จงจุดเทียน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

9 65200002547 นาย ธนภูมิ ลาภอารมณ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

10 65200002598 น.ส. วลัยลักษณ์ แสงแตง ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

11 65200002622 นาย สุธิพงศ์ ตัวสะเกต อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

12 65200002862 นาย ทวีทรัพย์ จริยโสธร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

13 65200002897 น.ส. กัญญาพัชร จอมค าสิงห์ ปากเกร็ด นนทบุรี

14 65200003031 น.ส. ชีพชนก จันทร์เรือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 65200003072 นาย นิธิวัชร์ ศิวัฒน์ธนสิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

16 65200003136 นาย กฤษณธร เตโชเวโรจน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

17 65200003532 น.ส. นิสารัตน์ วุฒิเกษตรกิจ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

18 65200003534 นาย พณัฏฐ์ ลิโมทัย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 65200003584 น.ส. พิมพ์วลัญช์ ผ่องใส วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 65200003731 นาย ธราธร ทรงธรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

21 65200003767 น.ส. ลออรัตน์ ชุมพล ท่าใหม่(พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

22 65200003909 นาย ณัฐชานนท์ มงคลรัตนาสิทธ์ิ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65200003972 นาย กันต์ ประภาวดี ระยองวิทยาคม ระยอง

24 65200004055 นาย จิรศักด์ิ สมจิตร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

25 65200004249 นาย ญาณภัทร ดอนเหนือ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

26 65200004395 นาย คุณากร ธิรินทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 65200004420 น.ส. พิยดา ช่อผกา บางคล้าพิทยาคม ฉะเชิงเทรา

28 65200004470 น.ส. มัลลิกา ป่ินเกตุ ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

29 65200004567 นาย กษิดิศ หนูสนิท ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

30 65200004754 นาย ศรัณย์ พัฒนวิจิตร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

31 65200004876 นาย สหรัถ ณ พิกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

32 65200004966 นาย ศุภพณัฐ วัฒนเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

33 65200005295 นาย อิทธิพัฒน์ เรืองประวัติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

34 65200005350 นาย อภิพัฒน์ แย้มช่ืน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

35 65200005424 นาย พีรภัทร บุญโทแสง นครนายกวิทยาคม นครนายก

36 65200005765 นาย คุณภัทร ใจระห้อย คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

37 65200005817 น.ส. พิมพ์ลภัส สอนทา สิงห์บุรี สิงห์บุรี

38 65200005837 น.ส. กนกลักษณ์ สุขปล่ัง คงคาราม เพชรบุรี

39 65200005850 น.ส. สุตาภัทร วงศ์ชะอุ่ม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

40 65200005862 นาย ปาณชัย ร่มพุฒตาล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005617 น.ส. อเนชา ยกสมบัติ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000207 นาย พฤฒพงศ์ ก้อนพิมาย มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี

2 65200000622 น.ส. พรพิมล ผิวผ่อง ธัญรัตน์ ปทุมธานี

3 65200000907 นาย ยศพัทธ์ อัตถะสัมปุณณะ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

4 65200001369 นาย พงศ์พล นนทสิทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65200001706 นาย ณัฐวุฒิ ไชยพันธ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

6 65200001810 น.ส. พรรษชล หอมคุณ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

7 65200002288 นาย ทิเบต เจริญศรีไพบูลย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65200002428 น.ส. เมธาวี อินทรภักดี สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

9 65200002626 น.ส. ชลธิชา ทองดี วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

10 65200002643 นาย ณภัทร จะริบรัมย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

11 65200002659 น.ส. ภัทรนิษฐ์ นาคนวล มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

12 65200002728 น.ส. ธนพร เจริญศรี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

13 65200002870 น.ส. ณัฐณิชา จีนโสภา ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

14 65200003466 นาย พัชรพล พัฒนกุลอนันต์ คงทองวิทยา นครปฐม

15 65200003503 น.ส. บุษกร คล้ายเพชร สวนศรีวิทยา ชุมพร

16 65200003526 น.ส. นพวรรณ มหาพันธ์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

17 65200003559 น.ส. พลอยนภัส ลักษณ์ชญา ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

18 65200003934 น.ส. จุฑารัตน์ ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

19 65200003947 น.ส. อมรพรรณ น้อยเจริญ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

20 65200004253 น.ส. กนกวรรณ ตุนสมจิต อู่ทอง สุพรรณบุรี

21 65200004465 น.ส. พรรณวลิน ทองค า วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

22 65200004466 น.ส. ศิโรรัตน์ แก้ววิเชียร วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

23 65200004475 น.ส. ณัฐณิชา อรุณเลิศรัศมี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 65200004820 นาย ภาคิน ธรรมศิริ สาธิตบางนา สมุทรปราการ

25 65200005018 นาย ศรัณย์ณัฐ ทัศนีย์ชัยพร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

26 65200005351 นาย รัชชานนท์ จิตอุดมวัฒนา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

27 65200005364 น.ส. กัญจีรัชญ์ ยางเครือ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ

28 65200005652 น.ส. ธนาภรณ์ นิลกรณ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

29 65200005660 น.ส. นันท์นภัส ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

30 65200005705 นาย ชัยยุทธ์ คงนานดี ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

31 65200005883 นาย วรเมธ หอมจันทรา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001246 นาย ธนกร สมพรพิสุทธ์ิ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

2 65200001530 นาย สุรวัช ย่ิงปัญญาโชค อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

3 65200001976 นาย สรยุทธ อิงบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

4 65200002316 นาย ภูมิไทย พรมโกฎิ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 65200002333 น.ส. นัสนันท์ พุ่มจ าปา เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท

6 65200002461 นาย จิรัฏฐ์ ร่ืนเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

7 65200002545 น.ส. เขมิกา ยุทธนาวรากุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี

8 65200003135 นาย กันตโชติ ศิริอวยชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

9 65200003145 นาย ศุภฤกษ์ แสงคง หอวัง กรุงเทพมหานคร

10 65200003404 นาย รณกร คูประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

11 65200003528 นาย อรรณพ ศรีจันทร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

12 65200003722 น.ส. เขมิกา ช้างยนต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65200004176 นาย นิติพัฒน์ กันภัย ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

14 65200004228 น.ส. ปรางทิพย์ เฉลิมวิบูลย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 65200005059 นาย ก้องเกียรติ กันยาประสิทธ์ิ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

16 65200005531 นาย พลวิชญ์ ชุนเกษา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

17 65200005647 นาย รัชพล รัตนกิตยากุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

18 65200005677 นาย ธนะพัฒน์ พงศ์พัฒนรัฐ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 65200005681 น.ส. เต็มศิริ ทูลสงวนศรี สตรีนนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001529 น.ส. ชโลธร ใจแจ้ง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000041 นาย นริศร์ เช้ืออินทร์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

2 65200000461 น.ส. ปัณฑิตา บุญกระจ่าง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี

3 65200001521 น.ส. มาริสา อินชายเขา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

4 65200001527 น.ส. จุฑารัตน์ อัศวทรัพย์ไพศาล นารีวุฒิ ราชบุรี

5 65200002621 น.ส. ธัญชนก ถวยสูงเนิน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 65200003950 น.ส. ศุภลักษณ์ ท้าวกลาง นิคมวิทยา ระยอง

7 65200004104 น.ส. ลิปิการ์ โยคาวจร นารีวุฒิ ราชบุรี

8 65200004157 นาย เสฎฐวุฒิ สุขราช สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

9 65200004332 น.ส. รัตนาภรณ์ รอดแสง นารีวิทยา ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200004385 น.ส. ณัฐธิดา พระเวก นารีวิทยา ราชบุรี

11 65200005291 นาย รัตนกร รัตนเจริญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

12 65200005302 นาย พัฒนพงษ์ จันทร์มี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

13 65200005417 นาย โชคชัย นาอยู่ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

14 65200005421 นาย สัญ ชัย  ภาษี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003152 น.ส. กมลพรรณ แคล้วโยธา สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004116 นาย ทวิพัฒน์ ถุงปัญญา เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005414 น.ส. ธันยาภัทร์ โสภณวัฒนโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002416 นาย นนท์ปวิธ เจริญสุขสวัสด์ิ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

2 65200004520 น.ส. เบญญาภา พลเสน วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

3 65200004668 น.ส. ภรดา สยัดพานิช สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

4 65200004884 นาย ณภัทร สันตินิมิตร วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

5 65200005200 น.ส. บัณฑิตา แท่นมณี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

6 65200005552 นาย เตวิช ธรรมปิติ ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

7 65200005912 นาย รัชพล แสงจันทร์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002496 น.ส. นันทภัทร์ กิจเจริญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

2 65200005813 นาย เตชิต วีระวานิช พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004833 นาย จักรพล โพธิจักร์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000679 นาย มาบางกอก สอนสมศิริโชค สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

2 65200001292 นาย พงศธร ยันทุย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

3 65200002396 นาย เพ่ิมบุญ ดวงโสมา เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

4 65200003705 นาย พระนาวา จารุพันธ์ กศน.เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

5 65200004628 นาย ศิวกร ไทตระกูลชัย ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

6 65200004751 นาย ธนภัทร ขีเจริญสุข กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 65200005039 นาย ปริพัตร จ่างพิพัฒน์นวกิจ เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร

8 65200005191 น.ส. อารยา อุดมวงศ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

คณะดุริยางคศาสตร์
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 65200005327 น.ส. ศศิกานต์ ศรีระสันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

10 65200005389 นาย สิตธนา ฝามงคล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

11 65200005408 นาย นภันต์ วรรธนทวาทศ กศน.เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

12 65200005447 นาย อาคิรา นราธรรม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

13 65200005692 นาย ธันพันธ์ พิสุทธ์ิธาราชัย สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005219 น.ส. เอมมาลี มูลสาร ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

2 65200005869 น.ส. กุลณัฐ หงษ์ศรีเมือง ร่องค า กาฬสินธ์ุ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004553 นาย M GUM JA NAW กศน.เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 65200002425 น.ส. พัทธ์ชรัญญา อยู่สูงธีระดิลก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 65200003131 น.ส. อารีญา ศิริมาจันทร์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

3 65200003551 น.ส. นภัสวรรณ กนกสินสมวงศ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

4 65200004442 น.ส. จิรภัทร วังคีรี ภูเรือวิทยา เลย

5 65200004926 น.ส. พิมพ์มาดา เชียง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

6 65200005052 นาย ศุภวิชญ์ เบญจกรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 65200005904 น.ส. พัชรมัย ไทรแช่มจันทร์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000373 น.ส. ณัฐวลัญช์ ตาคะนานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 65200000646 น.ส. ธัญวรัตน์ เมืองพรม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200001573 น.ส. พิมพ์ชนก พะเนตรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 

รามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

4 65200002343 นาย สารคดี ขุนภักดี ดาราสมุทร ชลบุรี

5 65200002456 นาย ธนิสร พิพัฒน์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

6 65200002783 น.ส. ณิชนันทน์ โยธาทิพย์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

7 65200002789 นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

8 65200003508 น.ส. ศุภิสรา ปาสา แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย

9 65200003747 น.ส. ธนัทฌาพร มารมย์ เทิงวิทยาคม เชียงราย

10 65200003777 น.ส. มุฐิตา อุณหัน ปทุมวิไล ปทุมธานี

11 65200003901 นาย มนัสเสห์ อยู่สันติกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 65200003910 นาย ชาคริต เกษศรัทธา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

13 65200003999 น.ส. ปัณณพร เสมอวงศ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

14 65200004109 น.ส. ภัครมัย แจ้งศรี ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

15 65200004310 น.ส. ธันยพร กิจพิทักษ์สิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

16 65200004418 น.ส. สิริวิชญา ขมสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง

17 65200004704 น.ส. นันทภัค พิศเพ็ง อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

18 65200004724 น.ส. หงษ์หยก ควรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

19 65200005012 น.ส. ลาบีบา กาซี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

20 65200005032 น.ส. ศุจินทรา โพธ์ิสม ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

21 65200005040 น.ส. ธนิกานต์ จิตรเวโรจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

22 65200005105 น.ส. โชติรส ละเลิศ นานาชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

23 65200005113 น.ส. นาเดีย ปาเกท ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

24 65200005120 น.ส. ณัฎฐธิดา ศรีอรุณศักด์ิ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

25 65200005203 น.ส. กันตพร เทวบุญ ระยองวิทยาคม ระยอง

26 65200005252 น.ส. ปรุงทิพย์ มโนนัย สตรีศรีน่าน น่าน

27 65200005271 นาย เจฟฟร่ี ฟรอส์ท เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

28 65200005473 น.ส. วนัสนันท์ รุ่งเจริญ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

29 65200005645 น.ส. เบญญาดา ช่ืนชมปณิชา มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

30 65200005659 น.ส. อธิชา โรจน์ปัญญากิจ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

31 65200005694 น.ส. นันท์ทิญาธร ยุงกลาง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

32 65200005735 น.ส. วารีนิธิ จันทร์บุญ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

33 65200005804 น.ส. วาสนา สังข์โสม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

34 65200005834 น.ส. ปรียาภรณ์ วรุณดี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

35 65200005840 น.ส. ศศิกานต์ พูลผล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

36 65200005858 น.ส. รุ้งไพลิน เทพวิเชียร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

37 65200005893 น.ส. ปณิดา กอเดช เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

38 65200005894 น.ส. พรรณวรินทร์ แสนวงษา ปากเกร็ด นนทบุรี

39 65200005906 น.ส. พรพรรณ แซ่ฮุ่ย วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

40 65200005909 น.ส. ธวัลยา ภูชาดึก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 38 จังหวัด (กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000155 นาย รัชจานนท์ ยอดสถิตย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

2 65200001564 น.ส. ศรัณย์พร จันทร์สง่า หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

3 65200001830 นาย ธนัชชานันท์ จันทร์ปลูก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 65200001903 น.ส. เกียรติยา เกียรติยศนุสรณ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

5 65200001919 น.ส. อชิรญา สุขสกุลวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

6 65200002022 น.ส. ปณิสรา ฉันทจินดา นักบุญเปโตร นครปฐม

7 65200003734 น.ส. ปุญชรัสม์ิ บัวปลี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

8 65200004456 น.ส. ปาลิตา หอมหวล เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

9 65200004800 นาย ชนสรณ์ ภู่เป่ียม เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

10 65200005702 น.ส. สุพรรณษา ต้ังเจริญสุขสม ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000523 นาย ทัศนัย พิมพา มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

2 65200000667 นาย กฤตธนัท ศิริทรัพย์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 65200001038 น.ส. นงนภัส คุณวิเศษ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

4 65200001726 น.ส. กมลฉัตร สมสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

5 65200004760 น.ส. จุฑาทิพย์ บัวแก้ว ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200005306 น.ส. สุธิมา เขียวไสว บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003073 นาย ศิรศักด์ิ ไตรเมศร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000962 น.ส. ภิญญดา เณรจาที สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 65200001478 น.ส. นงนภัส ทองดี เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200002365 น.ส. วรนิษฐา สิงห์โตทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

4 65200002493 น.ส. มนสิชา แก้วถ่ินเถ่ือน สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65200002674 นาย ภคพงศ์ กิตติชีวเวช เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

6 65200002739 นาย ธนสิษฐ์ ค าอาจ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

7 65200002868 น.ส. ชนิสรา ล้ิมวดี ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

8 65200002869 น.ส. ธนัชญา ด่านอุดม พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

9 65200002882 น.ส. ศิริการต์ มิตรวิเชียร โป่งน ้าร้อนวิทยาคม จันทบุรี

10 65200003047 น.ส. พรรษมน เปรมใจ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

11 65200003137 น.ส. ธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

12 65200003193 น.ส. ภัทชานิษฐ์ พัฒนไพโรจน์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

13 65200003274 นาย พรพล พรไพศาล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

14 65200003397 น.ส. พิชชาธร รักดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

15 65200003408 น.ส. พลอยรัตน์ สระศรีสม ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี

16 65200004152 น.ส. ปภาวี ขาวแก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี

17 65200004272 น.ส. อารยา แซ่อ้ึง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

18 65200004298 น.ส. ณัฏฐธิดา พุกจีน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

19 65200004301 น.ส. วริศรา สมรูป ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

20 65200004637 น.ส. พิมพ์นภัทร เปรมปรี เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

21 65200004835 นาย กิตติภพ ปุณณะเวส อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

22 65200004907 น.ส. นุชสิรี สุขศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

23 65200005022 น.ส. ธันยธรณ์ สุขกูล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

24 65200005089 น.ส. อาภัสรา พรสังข์มณีกุล แก่งคอย สระบุรี

25 65200005470 นาย ธรรม์กีรติ ชุมแสง สวนศรีวิทยา ชุมพร

26 65200005526 น.ส. สุพรรณษา วงษ์ศรีสังข์ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

27 65200005578 น.ส. วิสสุตา เเสงประดิษฐ์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

28 65200005590 นาย รัฐนันท์ กูนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

29 65200005655 น.ส. หทัยชนก ประกอบไวทยกิจ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

30 65200005707 น.ส. สุวรรณา เก้าแสนสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

31 65200005715 น.ส. ภัทราภา กอเจริญ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000823 น.ส. วลีรัตน์ มาดี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 65200001195 น.ส. ภัทรวดี สัชชานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65200001499 น.ส. ศิริขวัญ ใบสิริ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 65200002656 นาย ธนวัฒน์ ผ้ึงลาภ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

5 65200002983 น.ส. ศิวรินทร์ บัวผ้ึง บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

6 65200004919 น.ส. อารียา สวยบ ารุง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

7 65200005384 น.ส. กนธิชา วีระประสิทธ์ิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

8 65200005450 น.ส. ศศิธร เอ้งฉ้วน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000824 น.ส. ธนวรรณ วัฒนา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 65200001397 น.ส. พัณณิตา พญานานนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

3 65200001517 นาย พลสิทธ์ิ บิณหะซัน หอวัง กรุงเทพมหานคร

4 65200001926 นาย ธนากรณ์ แซ่จัง สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

5 65200002686 น.ส. กัญญาภัค จันรวม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

6 65200002746 น.ส. ปลิตา ฮวดสุวรรณ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

7 65200003001 นาย เจษฎา เกิดโต มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

8 65200003820 นาย อภิชาต ช านาญกิจ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

9 65200003915 น.ส. ชญานิศ จงเกษม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

10 65200004292 น.ส. แพรวานิตย์ บุญเติมนิติกุล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

11 65200005299 น.ส. จิราภา จันทร์ประสงค์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

12 65200005512 น.ส. ณัฐญา ผาแสง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000038 น.ส. ภุมรินทร์ เขียวไกร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

2 65200000480 นาย รชานนท์ มีสวัสด์ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 65200000876 นาย อนุพงษ์ คงเก้ือ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65200001036 น.ส. ธันวรัตน์ หลาวเพ็ชร์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

5 65200001253 นาย สรวิสิฐ บุญทรง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

6 65200001329 น.ส. ดวงกมล ยุภาคณิต เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

7 65200001670 น.ส. ศิริกร ฟองการ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

8 65200001690 น.ส. วรรณพร ทองน่วม ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

9 65200001720 น.ส. ฐิติวรรณ เต่าทอง หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

10 65200001773 น.ส. ศิริกุล ศิริสัมพันธ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

11 65200001885 น.ส. รักชนก ใจกล้า มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

12 65200002264 นาย ชิษณุพงศ์ เพ่ิมพงศาเจริญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

13 65200002330 น.ส. อรพิมพ์ หงษ์ทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

14 65200002374 นาย ณัฐวุฒิ เเสงภักด์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

15 65200002587 น.ส. ณัฐนันท์ บุญทรัพย์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

16 65200002906 น.ส. ธีรตา แดงชาวนา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

17 65200003046 น.ส. ปัญญาพร ระไวกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา

18 65200003065 น.ส. จรรยา บุญม่ัน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

19 65200003287 น.ส. จิรัชยา สมประดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 65200003681 นาย จิรบูรณ์ เข่งวา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 65200003818 นาย รณกฤต ประเศรษโฐ ตราษตระการคุณ ตราด

22 65200004004 น.ส. นิติณัฐดา วงศ์ไชย รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

23 65200004266 น.ส. พรชนิตว์ อาริยะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

24 65200004396 นาย ภคพล ป่ินทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

25 65200004445 นาย ปาฏิหาริย์ เปร่ืองชะนะ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

26 65200004576 น.ส. วชิราภรณ์ เพ็ชร์พร้อม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

27 65200004730 น.ส. ปวีณา เอมโอษฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

28 65200005586 น.ส. ปาริชาติ นาคอินทร์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

29 65200005697 น.ส. เนตรดาว ใบเนียม เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000080 น.ส. นวพรรษ แก้วพวง ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

2 65200000507 น.ส. บัณฑิตา ทองสัมฤทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200000594 น.ส. ศิรดา เถ่ือนพงษ์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

4 65200000956 น.ส. กนกวรรณ แก้วเรือนจันทร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 65200001013 น.ส. ปทิตตา คล้ายสุวรรณ นิคมวิทยา ระยอง

6 65200001056 น.ส. สาวิตรี ท้วมเสมา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

7 65200001948 น.ส. ศราวรรณ เกตุสร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

8 65200002021 น.ส. ณภัทร บุญทันเสน นักบุญเปโตร นครปฐม

9 65200002040 น.ส. ปริยาภัทร ชูศรีเอ่ียม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

10 65200002065 น.ส. ชลธิชา เจริญสุข เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

11 65200002450 น.ส. อภิณญา ตีรถะ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

12 65200002451 น.ส. วรรณวิภา ร่มโพธ์ิรีย์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

13 65200002459 น.ส. ณิชารีย์ ชาตรี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

14 65200002620 น.ส. บวรลักษณ์ ครุฑคม อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

15 65200002634 น.ส. วรรณิษา สุทธา ล าสนธิวิทยา ลพบุรี

16 65200002730 น.ส. ปาจรีย์ ทับจ่าย วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

17 65200002754 น.ส. สุขุมา แจ้งอรุณ อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม

18 65200002838 น.ส. ณัฐนิตา มากแพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

19 65200003432 นาย ธีรเดช สน่ันก้อง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

20 65200003437 น.ส. จิฬารัตน์ อินสุข รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

21 65200003610 น.ส. นภัสสร เพ็งศิริ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

22 65200003907 น.ส. สุภาวดี ศรีอ๊อต สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

23 65200003937 น.ส. กัณตา ทิมโพธ์ิกลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

24 65200003943 น.ส. มุฐิดา สงวนไทร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

25 65200003959 นาย ณัฐชนน คล้ายหงษ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

26 65200003979 นาย ชิตธวัช สาภักดี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

27 65200004031 น.ส. เกตน์สิริ สถานสถิตย์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

28 65200004213 น.ส. เพชรนภา ชินขุนทด จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

29 65200004569 นาย ชัยกฤต ทับเปล่ียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

30 65200004612 น.ส. วศินี เช้ือจ๋าย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

31 65200004841 น.ส. กันตพร ดิษฐสกุล สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

32 65200004946 น.ส. รพีภรณ์ ไชยสวัสด์ิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

33 65200005007 น.ส. ปภาวรินทร์ โกสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

34 65200005155 น.ส. สุชาดา ศรแก้วดารา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

35 65200005201 น.ส. ศิริพร งามญาติ ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

36 65200005425 น.ส. ธนิดา ยอดนุ่ม สงวนหญิง สุพรรณบุรี

37 65200005703 นาย พีรพัฒน์ นวัตจีรัฐติกุล วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

38 65200005704 น.ส. กัญญณัฐ ดวงศิริ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000867 น.ส. ณัฐวรรณ ดีมา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

2 65200001844 น.ส. พิทยารัตน์ สุวรรณศรี สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

3 65200002361 น.ส. สโรชา ข าบางยาง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

4 65200002467 นาย ธนวัฒน์ สิรวิชชากร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 65200003024 น.ส. อรุณประไพ เขียววิจิตร นครนายกวิทยาคม นครนายก

6 65200004097 น.ส. ลฎาดา วงศ์รักไทย มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

7 65200004142 น.ส. วิมพ์วิภา สวนาการณ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

8 65200004143 น.ส. ชยาภรณ์ วัฒนศักด์ิมณฑา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

9 65200004282 น.ส. กฤษวรรณ ก่อเกียรติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 65200004577 น.ส. พรวลัย สมบุญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง ระยอง

11 65200004687 น.ส. ญาณิศา พอดี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000030 น.ส. สุนิตา สมประสงค์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

2 65200000322 น.ส. ขวัญฤทัย ดีสวัสด์ิ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

3 65200000421 น.ส. กุลภามาศ เตยหอม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 65200000522 น.ส. ณรัตน์สิตา กวางทองพานิชย์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

5 65200000886 น.ส. หทัยวรรณ ดีเขียว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 65200001006 น.ส. นันทิพัฒน์ บุศยบุตร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 65200001054 นาย นักรบ สุขรัตน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

8 65200001355 น.ส. นิรัตน์ชา ด่านจุมพลพงศ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

9 65200001384 น.ส. ศญาพร วนาภิชิต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200001403 น.ส. สุชานันท์ นุรักษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

11 65200001421 นาย ปุณณัส ศุกยะเลิศ ศรียาภัย ชุมพร

12 65200001425 น.ส. จุฑามาศ แสงเพ็ชร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

13 65200001543 นาย สาธิก สุนทรพุกก์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

14 65200001549 นาย พุฒิพัฒน์ นาคดี ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร

15 65200001552 น.ส. วรัทยา พุทธชาติ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

16 65200001652 น.ส. จิราพัชร กลัดทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 65200001699 นาย ชวัลวิทย์ นามแสง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

18 65200001771 น.ส. จีรวรรณ ขวัญงาม บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

19 65200001788 น.ส. สิรินาฎ ขาวพันธ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

20 65200001806 นาย อรรถกรณ์ ประทีป หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ชัยภูมิ

21 65200001837 น.ส. รมย์นรินทร์ บุญช่ืน พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

22 65200002141 น.ส. สะโรชา อินทร์จ่ัน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

23 65200002275 น.ส. กมลชนก เกิดศรี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

24 65200002282 น.ส. ธนัชชา บุญชูย้ิมแย้ม เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

25 65200002368 น.ส. สุจารี จันทร์พุฒ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

26 65200002419 น.ส. พัชนีภรณ์ ปังเส็ง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

27 65200002438 น.ส. บุษราพร แซ่กัว วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

28 65200002446 น.ส. ธัญชนก พิลึก เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์

29 65200002693 น.ส. ญาณิศา เหล็กกล้า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

30 65200002813 น.ส. อริสา สรสิทธ์ิ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

31 65200003064 น.ส. กนกวรรณ โพธิเเก้ว รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

32 65200003125 นาย วงศ์วริศ สอนประสิทธ์ิ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

33 65200003354 น.ส. วรรณภรณ์ อินท์ศร เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

34 65200003522 น.ส. อารีรัตน์ สัมมาสาโก พุทไธสง บุรีรัมย์

35 65200003560 น.ส. ณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

36 65200003613 น.ส. จุฑากาญจน์ บุญโพธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

37 65200003655 นาย มณัฐกาวิน เเดงอาจ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

38 65200003805 น.ส. ศิริวรรณ สุขอร่าม สงวนหญิง สุพรรณบุรี

39 65200003812 น.ส. ธรรญธร ชูเนียม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

40 65200004009 น.ส. มานิตา กกฝ้าย กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

41 65200004059 น.ส. รัตติกาล กระดาษดี หันคาพิทยาคม ชัยนาท

42 65200004144 น.ส. ฉัตรสิริ สิริโรจน์รัตน์ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

43 65200004151 น.ส. สุพรรณศิริ หาญประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

44 65200004286 น.ส. ภัณฑิรา คงอยู่ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

45 65200004416 น.ส. พุทธชาติ พากเพียร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

46 65200004478 นาย หัสดิน โพธ์ิเต้ีย ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

47 65200004657 นาย ธนชล พรหมประกาย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

48 65200005176 นาย ภีม อมรชัชวาลกุล วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

49 65200005429 น.ส. พรรณภัค เพ็งเพชร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

50 65200005494 นาย ปุณญวัธห์ สุปาลรักษ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

51 65200005529 น.ส. กัญญาภัทร เต็งแย้ม ศรีราชา ชลบุรี

52 65200005581 นาย อธิวัฒน์ หาญปรีชาสวัสด์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

53 65200005605 น.ส. พรทิพย์ รัตนวรรณ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

54 65200005773 น.ส. ทักษพร เรืองศสกุลชาญ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

55 65200005782 น.ส. ญาณิน บุญไพโรจน์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

โครงการโควตา 38 จังหวัด (กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000028 น.ส. วรินทร ศรีเพียร วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65200000118 น.ส. สุนิตา โตทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 65200000329 นาย ธนพล บ ารุงสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 65200000431 น.ส. นารีรัตน์ เพลียซ้าย ลาซาล กรุงเทพมหานคร

5 65200000573 น.ส. บุญญรัตน์ กิจแก้ว สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

6 65200000624 น.ส. วรนิษฐา สร้างสกุล สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

7 65200000762 น.ส. ธัญญรัศม์ วัฒนสมบูรณ์ เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี

8 65200000900 น.ส. ณิชกานต์ นวลแก้ว สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

9 65200001004 น.ส. ชฎาภกชณ์ ไวกัณสุรส เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 65200001159 น.ส. ปวิตรา อาจปรุ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

11 65200001174 น.ส. ภัทรจาริน ปาลเปรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

12 65200001266 นาย ศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

13 65200001306 น.ส. ธิษณามดี เกิดแฟง ดาราสมุทร ชลบุรี

14 65200001381 น.ส. เมธาพร ศอกจะบก อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

15 65200001614 น.ส. ปิยพร มีพันลม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 65200001668 น.ส. นาราภัทร คูหาเพ่ิมทรัพย์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

17 65200001700 น.ส. ณัฐิยา สุวรรณวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

18 65200001834 น.ส. วริสสรา เกิดมาก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

19 65200002394 น.ส. ชนิตรา ล าลึก วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

20 65200002554 น.ส. ณัฐติญา บัวเขียว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

21 65200002602 น.ส. อินทิรา สมานทรัพย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

22 65200002691 น.ส. ปวริศา คงประชา สิงห์สมุทร ชลบุรี

23 65200003071 น.ส. กัญญาพัชร สุขสวัสด์ิ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

24 65200003113 น.ส. ธารารัตน์ พวงสีเงิน สิงห์บุรี สิงห์บุรี

25 65200003237 นาย อินทรทร พยุงวาทเศรษฐ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

26 65200003269 นาย ธีรภัทร เพ็งเจริญ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

27 65200003288 น.ส. จุฬาลักษณ์ สุขรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

28 65200003402 น.ส. พรนภัส สุขปราการ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

29 65200003412 น.ส. แพรทอง ช่วยญาติ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

30 65200003772 น.ส. ทิพากร ต้ังประเสริฐ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

31 65200003848 นาย ศิรัส ย่ิงสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

32 65200003916 น.ส. นนทภร หลายรุ่งเรือง สิงห์สมุทร ชลบุรี

33 65200003974 น.ส. พรรณพัชร เเยมภายค า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

34 65200004057 น.ส. ปทิตตา จงรัตน์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

35 65200004190 น.ส. โสภิตา ขุนณรงค์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

36 65200004295 น.ส. อุมาพร บ ารุงบ้าน สิงห์สมุทร ชลบุรี

37 65200004406 น.ส. พรไพลิน แก้วทรงเกษ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

38 65200004410 น.ส. พัทธมน คุ้มภัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

39 65200004624 นาย ชนาธิป ไข่หลุ่ม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

40 65200004729 น.ส. พิยดา ปัญญาสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

41 65200004757 นาย ภาคิน โชครัตนคีรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

42 65200004815 น.ส. ญาณกร ล้ิมยุ่นทรง นารีวิทยา ราชบุรี

43 65200005320 น.ส. จิดาภา รักวรนิต จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

44 65200005334 น.ส. ศศิกานต์ ปัญจเวสารัช เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

45 65200005385 น.ส. ศุภิสรา เทียนด า เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง

46 65200005455 น.ส. พัชราวดี สายสมุทร เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

47 65200005488 นาย ปุญญพัฒน์ วลีสุขสันต์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

48 65200005501 น.ส. วนิดา ปันแดง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

49 65200005783 น.ส. นารารัตน์ หินจีน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

50 65200005897 น.ส. พราวรวี หาญรุ่งเรืองชัย เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000102 น.ส. ณัฐชา เล็กชะอุ่ม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

2 65200000398 น.ส. ธนิภา คันธรักษ์ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

3 65200000443 น.ส. อริสรา ศรีระชาติ สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

4 65200000588 น.ส. วิภาดา ดิษฐยานุรักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

5 65200000607 นาย ถิรวัฒน์ พิพัฒน์พรพันธ์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

6 65200000884 นาย นราวิชญ์ หงษ์วิจิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65200001073 น.ส. ฐิติพร เครือชะเอม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

8 65200001211 น.ส. นันท์นภัส เรืองพรหม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

9 65200001377 น.ส. ณัฐธยาน์ แจ่มจันทา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65200001382 น.ส. พรกนก เอมจิตต์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

11 65200001461 น.ส. ธมนวรรณ โพธ์ิศรี แก่งคอย สระบุรี

12 65200001472 น.ส. ปัณณพร แพเสือ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

13 65200001763 น.ส. กัลยรัตน์ อยู่เล็ก นครนายกวิทยาคม นครนายก

14 65200001817 น.ส. ชลดา ตีโยบลานนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 65200001892 น.ส. ณัฎฐณิชา ใยรัมย์ อรัญประเทศ สระแก้ว

16 65200002115 น.ส. พรสิริ อัศวสืบสกุล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 65200002227 นาย ปุณยวีร์ แฝงพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

18 65200002241 น.ส. สิริพร พลแหลม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

19 65200002294 น.ส. มณีพร จันทร์ลอย ปทุมวิไล ปทุมธานี

20 65200002313 น.ส. ปัญญาพร ศศิโรจน์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

21 65200002335 นาย โมไนย สุขสวัสด์ิ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65200002555 น.ส. ชิดชนก อุบล กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65200002644 นาย ปริณ ชินภาณุวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

24 65200002748 น.ส. ไผ่ศรีสุข เพชรเอม ศรีราชา ชลบุรี

25 65200002861 นาย เจษฎาภรณ์ แช่มปรีชา สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

26 65200002974 น.ส. เมธาวี สังข์ย้ิมพันธ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

27 65200003003 น.ส. วริฐา พาพานต์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

28 65200003030 นาย ธนกร เจริญทวีมงคล สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

29 65200003166 น.ส. ลัลนา บุญส่ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

30 65200003194 น.ส. ญาณิศา ถุงพุดซา ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

31 65200003307 น.ส. จิรภิญญา เคหะลูน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

32 65200003873 นาย ผล ธนกุลวัฒนา ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 65200004245 น.ส. กุสมา แนวดง มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปราจีนบุรี

34 65200004448 นาย ปุณยวีร์ ทองค า ระยองวิทยาคม ระยอง

35 65200004537 น.ส. ปาลิดา สว่างทวีวงศ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

36 65200004566 น.ส. จิดาภา จ านงสังฆ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

37 65200004578 น.ส. ภัทร์รพี แก้วสวัสด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

38 65200004582 น.ส. ขฒิษา เหมพิจิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์

39 65200004705 น.ส. อธิชนัน แสวงกิจ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

40 65200004830 น.ส. นภัสวรรณ บุญส่ง หันคาพิทยาคม ชัยนาท

41 65200004982 น.ส. พัชราภรณ์ หารัญดา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

42 65200004987 นาย ภูริพัฒน์ บุตรนุ้ย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

43 65200005163 น.ส. ปณิดา ศรีนอก บุญวัฒนา นครราชสีมา

44 65200005210 นาย ภาคภูมิ จันทร์เพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

45 65200005286 น.ส. พิชาพร โพธิพฤกษ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

46 65200005502 น.ส. บัวบุศยา เกตุมี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

47 65200005523 น.ส. กวิสรา มุ่งดี ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

48 65200005549 นาย ศุภวิชญ์ เข็มเพชร พิชัยรัตนาคาร ระนอง

49 65200005682 น.ส. ศศิญาดา หร ่าเดช พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

50 65200005733 น.ส. บุญธิดา คุ้มแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000046 นาย ธัชพล โรจนภิญโญสถิต สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 65200000107 นาย วรภพ วงศ์รัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

3 65200000236 น.ส. ภรภัทร นากุ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

4 65200000422 น.ส. ภัทรพร จันทร์นุ่ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

5 65200000453 น.ส. ณิชาภา สุรณาภรณ์ชัย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65200000465 น.ส. ลภัสรดา โสภณกิจเจน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 65200000662 นาย ศาสตรา มาทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

8 65200000755 น.ส. ญาณปิลันท์ อุไรวาท เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200000767 น.ส. สิณีมาศ สิริพันธะสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

10 65200000830 นาย นราวิชญ์ ยังบรรเทา ศรียาภัย ชุมพร

11 65200001007 น.ส. สุจิตตา ศิริพัชรางกูร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

12 65200001081 น.ส. กมลวรรณ เพียงเกตุ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

13 65200001124 น.ส. กัณฐกาญจน์ สืบบุญเชิญวงศ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

14 65200001134 น.ส. ปวริศา หวังกิจไพบูลย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

15 65200001308 น.ส. ณัฎฐณิชา ทองโชติ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

16 65200001340 นาย เตชินท์ กิจพ่อค้า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

17 65200001357 น.ส. วรรณษา กรงทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

18 65200001812 นาย เมธาบุตร ไชยบัง วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

19 65200002067 น.ส. รัตติยากร บุญเศษฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

20 65200002543 น.ส. ณัชชา บุษยะกนิษฐ์ แก่งคอย สระบุรี

21 65200002973 น.ส. บุษบา เลาหพูนรังษี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

22 65200003053 น.ส. ทักษพร ศรีปริยานนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

23 65200003076 น.ส. ปกีรวรรณ มากเสมอ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

24 65200003181 น.ส. สุชานันท์ พุฒเพ็ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

25 65200003205 น.ส. ไอลดา บุญสุทธ์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

26 65200003344 น.ส. อ าพร สุขโข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

27 65200003473 น.ส. สุพิชญา พิศาลพันธ์ุ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65200003548 นาย คุณากร เสริมทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

29 65200003652 น.ส. พลอยชยา บุรพัฒน์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

30 65200003710 นาย ธนัท นิตยวัน ระยองวิทยาคม ระยอง

31 65200003797 น.ส. กานต์สินี นพเกตุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

32 65200003885 น.ส. ลลิตภัทร ปล้ืมประสิทธ์ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

33 65200003908 น.ส. สุทธิดา โพธ์ิชัยเลิศ นครนายกวิทยาคม นครนายก

34 65200003911 น.ส. นันท์นภัส คงแพทย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

35 65200004008 น.ส. วาเนสษา ไฮเล็นซ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

36 65200004192 นาย ภูริ โกดี อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

37 65200004200 นาย วาณิช พ่ึงเพาะปลูก สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

38 65200004218 นาย ศิลปชัย รตโนภาส เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

39 65200004252 น.ส. นพนันท์ ทิพย์อาสน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

40 65200004347 น.ส. ปภาวรินท์ ม่ิงมิตร ระยองวิทยาคม ระยอง

41 65200004375 นาย พลัง สิงหสุต เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

42 65200004400 น.ส. ณัฐพัชร์ พงษ์ประณิธิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

43 65200004492 น.ส. สุพิชญา สิทธิพงษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

44 65200004526 น.ส. ศศิธร มาลัยวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

45 65200004717 น.ส. เมตตา ระวิรุ่ง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

46 65200004718 น.ส. นงนภัส อุ่นอก ชลประทานวิทยา นนทบุรี

47 65200004787 น.ส. วริศรา คงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

48 65200004819 นาย เกียรติภูมิ สุฬาพา สตรีอ่างทอง อ่างทอง

49 65200004826 น.ส. นงนภัส แคบ ารุง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

50 65200004895 น.ส. นันทิชา ปัตตะถม มารีวิทย์ ชลบุรี

51 65200004956 น.ส. อาภัสรา ศิรินคร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

52 65200005126 น.ส. ญาณาธิป วงค์ลาน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

53 65200005139 นาย ภคพล จันทร์ชัย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

54 65200005149 น.ส. เอริกา วงศ์จ ารูญ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

55 65200005157 น.ส. พนิตนันท์ ค านก ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

56 65200005322 น.ส. กัญญาภัทร ยางศีลา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

57 65200005376 นาย นพรุจ สายทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

58 65200005514 น.ส. ธันญ์วริน ธนเศรษฐวิศาล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

59 65200005532 น.ส. ฐิติภา ธนิยวรนนท์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

60 65200005542 นาย วรากร นุ่มจิตร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

61 65200005561 นาย ณัฐชัย จ าปาหอม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

62 65200005667 นาย กฤษณ์ ผาสุกรรม เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

63 65200005726 น.ส. ภาวินี หงษ์ทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

64 65200005748 นาย ศตวรรษ พจนารถ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001057 นาย จิรทีปต์ รุ่งน้อย มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

2 65200001169 นาย ธนกร แจ่มจรรยา มารีวิทย์ ชลบุรี

3 65200001404 น.ส. ปาลิดา ยอดสร้อย สิงห์บุรี สิงห์บุรี

4 65200001835 น.ส. พิชญา ราชา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

5 65200002359 น.ส. นฤตย์อร วาระเพียง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

6 65200002830 น.ส. อนันตญา อุ๋ยวงษ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 65200003180 นาย เดชาธร เพ่ิมพูลทรัพยากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

8 65200003657 น.ส. ศศิณา มาทองแดง วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

9 65200004356 นาย ธัญวิสิฏฐ์ ลีธีระ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

10 65200004357 นาย กรรณภิรมย์ รัตนสุวรรณ บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบุรี

11 65200004450 น.ส. กุลนิดา ดอนสกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

12 65200004688 น.ส. ปภาวรินทร์ วันตะธรรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

13 65200004758 น.ส. อรุณรัตน รัตนะชโยโต ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

14 65200004790 น.ส. มณีนันท์ เยทะสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 65200004890 น.ส. สุพิชญา แก้วกาญจน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

16 65200005261 น.ส. พีรยา เปร่ียมสูงเนิน พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

17 65200005308 น.ส. ณรากร จันทร์ชาวนา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 65200005336 น.ส. พรนภัส ว่องไวมีทรัพย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

19 65200005369 น.ส. ธิรดา ยงพิศาลภพ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 65200005420 น.ส. เบญญาภา แก้วศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

21 65200005521 นาย ศุภวิชญ์ เเดงน่ิม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004904 น.ส. กานต์พิชชา เวียงสุขไพบูลย์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002258 นาย นฤธัช เสริมสุวิทยวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 65200002687 น.ส. ชุดากานต์ เคนกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

3 65200002984 น.ส. จิดาภา เพชรก าเนิด นิรมลชุมพร ชุมพร

4 65200003525 น.ส. จินดามณี จิรสรวงเกษม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

5 65200004365 นาย คณณัฏฐ์ ปัญญาวิริยากุล สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

6 65200004398 นาย กันต์ธร พฤกษาชีวะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 65200005674 น.ส. อาภัสดา ชาวหงษา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 65200005709 น.ส. ทิพรัตน์ ประสิทธิพันธ์ุ พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000653 นาย ภาณุเดช สุสัณกุลธร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65200001422 นาย พีรวิชญ์ วรทัต เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

3 65200001469 นาย พีรวิชญ์ กูแบ่ง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

4 65200002096 นาย ศุภวิชญ์ ศิลาพร ชลประทานวิทยา นนทบุรี

5 65200002239 นาย พรรวษา ใจดี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 65200002266 นาย อัครพล พุฒมาก วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7 65200002312 น.ส. ชานิศา ทิศาวงศ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65200002452 น.ส. อภิสราภรณ์ ชาญมัจฉา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 65200002852 นาย ศักด์ิสรัล เกษมสุขไพศาล สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

10 65200003150 นาย นรากร เทพทินกร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

11 65200003222 น.ส. ฐิติวรรณ ปรุงกระโทก เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

12 65200003268 น.ส. วทันยา อาดัน เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

13 65200003693 น.ส. ภมรรัตน์ ลันวงษา อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี

14 65200003764 น.ส. ปฏิญญา ศาตากร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

15 65200004124 น.ส. เพ็ญสุภา แจ่มแจ้ง วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65200004168 น.ส. ชลธิชา ชาญชัยรัตนชัย ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง

17 65200004312 น.ส. ณัฐณิชา ผดุงชูกิจ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

18 65200004364 นาย กฤติพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

19 65200004401 นาย กรณ์ ตันเอ่ีิยม กสิณธรอาคาเดม่ี กรุงเทพมหานคร

20 65200004538 นาย ภคนันท์ พัฒบุญมา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

21 65200004962 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์เพ็ญ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

22 65200005042 น.ส. นงนภัส ประทุมวัลย์ มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

23 65200005321 นาย ณภัทร เจริญจรัสกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

24 65200005685 นาย พิสุทธิศักด์ิ โชติกเสถียร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

25 65200005826 น.ส. ธนัชญา บุญมี สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

26 65200005873 นาย ณภัทร พันธ์ุสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002015 น.ส. ชามาวีร์ ปรางเปรมปรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65200002940 นาย ปรินทร์ อมรรัตนไพจิตร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 65200004023 น.ส. วริศรา หล่อศิลาทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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