
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่  26 เมษายน 2565 เรื ่อง รายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์                           
เพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2        
โควตา (Quota) และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                           
เพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2        
โควตา (Quota) (เพ่ิมเติม) นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดด้ าเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยัน
สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. โดยศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 65 ผ ู ้ผ ่ านการค ัดเล ือกรอบ 2 ย ืนย ันส ิทธ ิ ์ ในระบบ TCAS            

ของทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 65 สละส ิทธ ิ ์  ส  าหร ับผ ู ้ท ี ่ ย ืนย ันส ิทธ ิ ์แล ้วในระบบ TCAS              

ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

 วันที่ 13 พฤษภาคม 65  ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 65 ผู ้มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และช าระเงินตาม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 

 

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://reg.su.ac.th/




- 3 -

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 65200000661 น.ส. ณัฐ นรี จิตรทอง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

4 65200001064 น.ส. อิศวรา บัลลังก์นาค อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

5 65200001147 นาย ชยนยุทธ์ ฉินนะโสต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

6 65200001283 น.ส. พิมพ์ลภัส หุ้นเอียด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 65200001367 นาย ศุภกิจ ศรีทองสุข ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65200001569 น.ส. รยาพร เตชะอ านาจ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

9 65200001650 น.ส. ธัญทิพย์ บุญเสริมทรัพย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

10 65200001915 น.ส. หทัยชนก แตงจ่ัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

11 65200001918 นาย พศวัต บุญศรีเมือง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

12 65200001929 น.ส. พีรญา อัศววิทูรลักษณ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

13 65200002593 นาย กณิศ สวนขวัญ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

14 65200002604 น.ส. ณัฐปภัคค์ โคกข า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

15 65200003582 นาย กษิดิศ ทองรุ่ง หอวัง กรุงเทพมหานคร

16 65200003890 นาย ภคิน ยันตเวช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

17 65200003988 นาย สลิล ชะนะกุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

18 65200004040 นาย สิทธิพงศ์ สิงหชาติปรีชากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

19 65200004641 นาย วริทธ์ิธร ภิรมยาภรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

20 65200004881 นาย อนุชา จินตง ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

21 65200004972 น.ส. ณัฐกานต์ ข้องนอก ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

22 65200005099 นาย ธรรณพิสิทธ์ิ ตันจรารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

23 65200005633 น.ส. ปาริชาติ เวชส่งเสริม ราชินี กรุงเทพมหานคร

24 65200005668 นาย สุรวิช พัฒนวีรมงคล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

25 65200005688 นาย วันก้าว โพธ์ิถาวร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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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 65200003234 น.ส. ภูฟ้า ทาบรรเทิง หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

5 65200003512 นาย ธิติวุฒิ ใจรักภักดี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

6 65200003590 น.ส. พิชาพร โสมกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

7 65200003870 น.ส. ปัทมาวดี ส่งแสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65200004967 น.ส. พาขวัญ บัวคล่ี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

9 65200005557 น.ส. ปนิสา ศุภประดิษฐ์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

10 65200005636 นาย ธนวัฒน์ โลหเเสงสุวรรณ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

11 65200005816 น.ส. รัตนวราภรณ์ จ าปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

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

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



- 9 -

โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000020 นาย ศุภกฤต โชคถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 65200000058 น.ส. ญาณิศา ศักด์ิสิริโกศล ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

3 65200000097 น.ส. นิชาภัทร ศรีธรรมรัชต์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 65200000098 น.ส. นภชนก จันทร์ชูผล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

5 65200000101 น.ส. ประภัสสร ฮวดหนองโพธ์ิ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

6 65200000104 น.ส. แพรพิไล เครือแปลง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 65200000106 น.ส. นริศรา พฤกษชาติ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

8 65200000108 น.ส. ปาณิสรา พงษ์อัคคศิรา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 65200000130 น.ส. ณัฐวรรณ อ านาจ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

10 65200000137 น.ส. อวภาส์ กองแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

11 65200000144 น.ส. เมธาพร บุตรศรีเพ็ชร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

12 65200000153 น.ส. ดวงกมล ชาละวันกุมภีร์ ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

13 65200000165 น.ส. ณัฐนิชา ผลมงคลวัฒน์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

14 65200000170 น.ส. สุพิชญา ฤกษ์ดี ธัญรัตน์ ปทุมธานี

15 65200000190 น.ส. ณัฐมน แผนสมบูรณ์ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

16 65200000199 น.ส. เอมิกา เย็นสมุทร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

17 65200000203 น.ส. พิณนภา เผยกล่ิน แกลงวิทยสถาวร ระยอง

18 65200000205 น.ส. ณัฐนิชา แม่บุญเรือน ระยองวิทยาคม ระยอง

19 65200000216 น.ส. ณัฐณิชา สวิง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

20 65200000217 น.ส. อณิษฐ์ อริยะตา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

21 65200000242 น.ส. จรรยพร ค าสด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

22 65200000249 น.ส. สุภัคชาณันท์ เอ่ียมจ ารัส เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

23 65200000262 น.ส. ศิรินญา จุ้ยพลอย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

24 65200000266 น.ส. ธนิษฌา สุภากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

25 65200000292 นาย ธนภพ มณีเกิดศิริ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

26 65200000307 น.ส. วนัชพร จันโทศรี ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

27 65200000325 น.ส. ภูริชา จูฑะจันทร์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

28 65200000330 น.ส. ชาลิสา จันทรสอน สวนศรีวิทยา ชุมพร

29 65200000331 น.ส. ภัทรวดี ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

30 65200000338 น.ส. เปรมยุดา ศุภรัตนชาติพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

31 65200000339 น.ส. วรรณิดา รูปหล่อ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

32 65200000340 น.ส. ศิวพร ธีระวัฒนา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

33 65200000346 น.ส. จิรัฐิติกาล นิลวดี มารีวิทย์ ชลบุรี

34 65200000365 น.ส. มณฑกาญจน์ เหลืองเรืองโรจน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

35 65200000370 น.ส. พิมพ์ชนก ชวนชม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

36 65200000408 น.ส. กวิสรา คงสังข์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

37 65200000410 น.ส. ปทิตตา นราธรสวัสดิกุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

38 65200000413 น.ส. ปณิดา แก้วอุดม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

39 65200000419 น.ส. ธัญวีร์ ผ่องแผ้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

40 65200000424 น.ส. วรกัญญา อินตรา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

41 65200000430 น.ส. ปราณปรียา อ าไพจิตร อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

42 65200000435 น.ส. ณัฐธยาน์ ทองแสงจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

43 65200000459 น.ส. ธนัชญา ค าลาด ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

44 65200000462 น.ส. มัญฑิตา จางเศรษฐศิริโชค สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี

45 65200000463 น.ส. ปฐมาพร เอ้ือทรัพย์อนันต์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

46 65200000493 น.ส. กรปรียา สีดุก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

47 65200000504 น.ส. พิทยาภรณ์ วสุพงษ์เดชานนท์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

48 65200000535 น.ส. ตะวัน พิพัฒน์พล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

49 65200000596 น.ส. กิตติยาพร สายลือนาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

50 65200000597 น.ส. ดาริน ศิลปี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

51 65200000606 น.ส. นภาพร ขันตี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

52 65200000614 นาย พีรภูมิ อนรรฆเมธี อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

53 65200000645 นาย พลกทล แจวเจริญ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

54 65200000660 น.ส. ลักษณพร อัครบวรเดช เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

55 65200000664 น.ส. กษมาภรณ์ โชติชัย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

56 65200000665 น.ส. ชาลิสา พรมบุตร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

57 65200000680 น.ส. สุภิชชา ไถ้เงิน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

58 65200000734 นาย พศวีร์ ปลอดทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

59 65200000748 น.ส. ภูษณิศา ช่ืนสมบูรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

60 65200000751 น.ส. พิชญา ศรีเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

61 65200000856 น.ส. ธัญลักษณ์ ธ ารงกุลไพบูลย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

62 65200000931 น.ส. ศรุดา คฤคราช ระยองวิทยาคม ระยอง

63 65200000932 น.ส. ฐิยดา ศรีสงคราม ศรียาภัย ชุมพร

64 65200000958 น.ส. สุนันทา ชีวโรจน์ณรงค์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

65 65200000980 น.ส. แพรอ าพัน ชูจิตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

66 65200000998 น.ส. อภิญญา ม่ิงมีชัย ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

67 65200000999 น.ส. นลินนิภา ปู่เรือน อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

68 65200001005 น.ส. เกศิณี มุสิกพันธ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

69 65200001017 น.ส. นฤมล เจเถ่ือน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

70 65200001021 น.ส. ดุจดรินทร์ ญาโนภาส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

71 65200001061 น.ส. ธนันชา ศักด์ิกัลยาวดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

72 65200001086 นาย ภูมิรพี พวงมณี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

73 65200001097 นาย วัชริศ ส าเนียงเย็น เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

74 65200001098 น.ส. อาฬิษา ไชยเดช ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

75 65200001157 น.ส. ฐิติชญา น่ิมนาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

76 65200001161 น.ส. ภวิกา ไสยะ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

77 65200001178 น.ส. มนัสนันท์ สันติเมธี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

78 65200001182 น.ส. กิตติญา ผุยดา เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

79 65200001200 น.ส. รติมา พวงทอง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

80 65200001202 น.ส. ณัฏฐศศิ ภิญโญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

81 65200001229 น.ส. อรวรา กันทะหล้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

82 65200001238 นาย ภาณุเดช เจรจา อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

83 65200001251 น.ส. ณัฐณิชา อ่อนนาเลน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

84 65200001252 น.ส. ณัฎณิชา ฟังอารมณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

85 65200001265 น.ส. สุภาวิณี เมืองแดง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

86 65200001295 น.ส. สาธิตา เปรมสอน ปากเกร็ด นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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87 65200001313 น.ส. ชนาภา ใจซ่ือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

88 65200001356 น.ส. กุลจิรา แสนย่าง ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

89 65200001360 น.ส. กชพร ศรีสุภาพ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

90 65200001361 น.ส. เบญจวรรณ ปัญจพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

91 65200001362 น.ส. กมลลักษณ์ พุทธะเลิศพงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

92 65200001365 น.ส. ภัทรมน ย่ิงยอด บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

93 65200001368 น.ส. ภัคธีมา คงภักดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

94 65200001417 น.ส. ชนกนันท์ สุสุทธิ ระยองวิทยาคม ระยอง

95 65200001419 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ หาเรือนทรง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

96 65200001431 น.ส. อัจจิมา ชิดอินทร์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

97 65200001471 น.ส. สุพรรณิการ์ พ่ึงพระ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

98 65200001498 น.ส. รินรดา แซ่ตัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

99 65200001507 น.ส. ปริณดา เต็งม่ิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

100 65200001514 น.ส. ณิชนันทน์ อัชฌานันท์วิวัฒน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

101 65200001584 น.ส. อัจฉรา เจริญอมรชัยกุล อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

102 65200001605 น.ส. ภริตา คณารักษ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

103 65200001631 น.ส. นฤมล ชมเชย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

104 65200001656 น.ส. อรวิตา ช่างประดิษฐ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

105 65200001703 นาย กฤติณ วัฒนาโภคยกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

106 65200001736 นาย พรชัย ศรีมณฑก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

107 65200001745 น.ส. ณิชาภา หิมารัตน์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

108 65200001793 น.ส. วรรณกร ชาติชาญชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

109 65200001861 น.ส. จิดาภา พุทธคุณเมตตา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

110 65200001867 น.ส. ปริยากร จตุรโยธิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

111 65200001973 น.ส. ดาริชา ภาคาเพียร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

112 65200001999 น.ส. วรรษชล เป่ียมสกุล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

113 65200002007 น.ส. สุธาพร บุตรแก้ว นครนายกวิทยาคม นครนายก

114 65200002023 นาย สุวิจักขณ์ ดวงกมล สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

115 65200002028 น.ส. ปัณฑารีย์ สกุลแสง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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116 65200002031 นาย นันทวัฒน์ เรืองอุไร วัดโพธ์ิผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา

117 65200002066 นาย ศรรัก น ้าสมบูรณ์ นักบุญเปโตร นครปฐม

118 65200002069 น.ส. เสาวลักษณ์ ทรัพย์อินทร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

119 65200002159 น.ส. ธัญธิดา ไพราราชธรรม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

120 65200002173 นาย กีรกิต จิรัตนานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

121 65200002178 น.ส. อาทิติยา ดิษฐ์เล็ก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

122 65200002226 นาย ณัฏฐ์ อนันต์ธนะทวี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

123 65200002229 น.ส. ณชญาดา จันทร์หอม ระยองวิทยาคม ระยอง

124 65200002306 น.ส. นุวาลา พรหมากร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

125 65200002307 น.ส. ชนภา โรจนาวี จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

126 65200002363 น.ส. สุรีย์รัตน์ ศรีจันทร์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

127 65200002387 นาย ธนกร ส่ังหลิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

128 65200002409 น.ส. ภัทรีพันธ์ ขุมเงิน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

129 65200002420 น.ส. สุชาวดี ค าไพเราะ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

130 65200002468 น.ส. ธนัชชา มีอุดม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

131 65200002477 น.ส. ณิชารัศม์ สัตยาภิรมย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

132 65200002532 น.ส. ขวัญชนก ภู่ขวัญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

133 65200002573 นาย ภูดิศ เรืองเดช ตราษตระการคุณ ตราด

134 65200002575 น.ส. ภัทรพร แพรสมบูรณ์ ศรียาภัย ชุมพร

135 65200002579 น.ส. วิชยาธรณ์ โห้เหรียญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

136 65200002616 น.ส. มธุรดา ป่ินวิเศษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

137 65200002745 น.ส. ทักษพร พลหาร อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

138 65200002758 น.ส. จิรภา ไสยวิริยะ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

139 65200002791 น.ส. วรสิริ สีค า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

140 65200002820 น.ส. วรนันท์ เทียบกลึง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

141 65200002842 น.ส. โภคิณี กุศลรอด ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

142 65200002872 น.ส. เกวลิน จันทร์มณี สวนศรีวิทยา ชุมพร

143 65200002931 นาย ชญศักด์ิ ภิรมย์กิตติโชติ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

144 65200002959 น.ส. ดลพร ประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

145 65200002964 น.ส. ดาปนีย์ ช่างรัมย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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146 65200002989 น.ส. ตรีนุช คนยัง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

147 65200002991 น.ส. ธิดารัตน์  วิระเทพสุภรณ์  ระยองวิทยาคม ระยอง

148 65200003012 น.ส. กนกพิชญ์ มากชลบท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

149 65200003063 น.ส. อชิรยา อินทโฉม ธัญบุรี ปทุมธานี

150 65200003066 น.ส. สุพิชชา ชูราศรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

151 65200003099 น.ส. ธนพร ขันทอง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

152 65200003111 น.ส. มัชชิมา กล ่าพลบ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

153 65200003130 นาย เอ้ืออังกูร บุญสูง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

154 65200003214 น.ส. ธัญจิรา อุทัยพิมลพันธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

155 65200003221 น.ส. ปลายฝน คณะเสน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

156 65200003296 น.ส. บัวบูชา ดวงสุข ระยองวิทยาคม ระยอง

157 65200003299 น.ส. สุธีรา นาคท่ัง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

158 65200003308 น.ส. วรัทยา สัมพดา วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

159 65200003314 น.ส. กัลยกร ย้ิมละมัย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

160 65200003319 น.ส. พีรยา ชังพูลสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง

161 65200003324 น.ส. อธัญญา จาดสิงห์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

162 65200003352 นาย อรรถเดช อู่เงิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

163 65200003361 นาย ชุติพงศ์ กุลศิริบุญญานนท์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

164 65200003460 น.ส. ภัทรพร นาคจังหวัด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

165 65200003568 น.ส. พรนับพัน ศิลป์ไพบูลย์พานิช สงวนหญิง สุพรรณบุรี

166 65200003634 นาย ธนนันท์ เนียมหอม วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

167 65200003638 น.ส. อรณิชา ช่างปลูก หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

168 65200003660 น.ส. ภวิกา เช้ืออาษา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

169 65200003664 น.ส. อิลิมีเลช เวีย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

170 65200003672 น.ส. สุชัญญา แดงโสภา นครนายกวิทยาคม นครนายก

171 65200003700 น.ส. สุวิมล ย้ิมลมัย ราชินีบูรณะ นครปฐม

172 65200003756 น.ส. รัญธิดา เพ่ิมพูนกุล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

173 65200003799 น.ส. ปฏิมาวดี สัสดีอาจ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

174 65200003810 นาย ชัยพัฒน์ แป้นสุวรรณ นครนายกวิทยาคม นครนายก

175 65200003833 น.ส. สุจิตรา ช านาญไพร เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

176 65200003866 น.ส. วทัญญา เงินทอง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

177 65200003878 น.ส. พิชญ์สิณี จันทรวัฒน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

178 65200003902 น.ส. ณัฏฐิตา สุขเกษม สงวนหญิง สุพรรณบุรี
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179 65200003924 น.ส. ณัฐนันท์ เจียระวานิช สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

180 65200003932 น.ส. ธันวาภรณ์ โกศัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

181 65200003952 น.ส. จุฑารัตน์ หาดไทย อรัญประเทศ สระแก้ว

182 65200003968 น.ส. ชนิดาภา เข็มนาค ราชินีบูรณะ นครปฐม

183 65200003997 น.ส. แพรววนิต ใจอุ่น วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

184 65200004006 น.ส. ชนิสรา เอ่ียมละออ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

185 65200004137 น.ส. อนันญา ฮันเตอร์ แกลงวิทยสถาวร ระยอง

186 65200004146 น.ส. ลักษณ์นารา เตชาดิศัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

187 65200004193 น.ส. ชนิดาภา ศรีชัยมูล ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

188 65200004239 นาย หริรักษ์ ทันสมัย วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

189 65200004337 น.ส. วริศรา ประจันบาล วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

190 65200004348 น.ส. พิชาญา ใจพอดี ระยองวิทยาคม ระยอง

191 65200004371 น.ส. ภัทรียา มาคะสิระ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

192 65200004372 น.ส. นุชนาถ บ้านเนิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

193 65200004423 นาย เมธัต พวงเงิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

194 65200004519 นาย ภควัต ภูนาเขียว บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

195 65200004547 น.ส. ชัชฌญา บัวบรรจง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

196 65200004558 น.ส. ชนิภรณ์ ต้ังสุจริตกุล ระยองวิทยาคม ระยอง

197 65200004559 น.ส. รัชวัลยสร รานอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

198 65200004560 น.ส. ธัญชนก ทองค า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

199 65200004598 น.ส. กชมนวัณย์ พอพัททัวร์ ศุภพลทองโชติ มารีวิทย์ ชลบุรี

200 65200004599 น.ส. กฤติยาณี พุฒจิระ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

201 65200004639 น.ส. กัลยรัตน์ มัยวิสัย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

202 65200004648 น.ส. วรรณวลี หงษ์ทอง ท่าใหม่(พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

203 65200004664 น.ส. ปิยะนิธ์ิ ส้ิวอินทร์ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

204 65200004674 นาย ชวศิลป์ ปรีดาวัฒนากูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

205 65200004689 น.ส. ทิพยดา วันสา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

206 65200004698 นาย ศุภวิชญ์ มาลีวงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

207 65200004726 น.ส. ชนากานต์ จันทวี จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

208 65200004728 น.ส. สิริภัทร ย่ีวาศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

209 65200004741 นาย อัคคพล อยู่ยอด หันคาพิทยาคม ชัยนาท

ช่ือ - นามสกุล



- 16 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

210 65200004762 น.ส. ธนพรรณ คานมะโน พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

211 65200004788 น.ส. โชควาสนา เอมสวาท พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

212 65200004810 น.ส. อรวรา ร่ืนจิตร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

213 65200004879 น.ส. เกวลิน จันทา ระยองวิทยาคม ระยอง

214 65200004945 น.ส. ณฤชล ฤทธิแผลง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

215 65200005143 น.ส. วรินทร สุทธิเก้ือกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี

216 65200005150 น.ส. ณัฐชมน แสนวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

217 65200005154 นาย วีรภัทร ป้อมเชียงพิณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

218 65200005197 นาย ศุภกร สิงหา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

219 65200005305 นาย กันติพัส หอมสอาด บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

220 65200005474 น.ส. ฐิติพร จันทร์คลองใหม่ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

221 65200005507 น.ส. เพชรรัตน์ ศรีชุมพล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

222 65200005522 น.ส. ภัทรนภัส ศรีสุวรรณ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

223 65200005602 น.ส. ธารระริน รุ่งโรจน์ดี ระยองวิทยาคม ระยอง

224 65200005630 น.ส. ณัฐณิชา ทัศนโกวิท ชลกันยานุกูล ชลบุรี

225 65200005653 น.ส. อมราลักษณ์ อารีราษฎร์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

226 65200005687 น.ส. ชญาดา บุญมี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

227 65200005708 นาย ปิติกร แซ่หล่ิว ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

228 65200005827 นาย มาฆะสันต์ วรรณคร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004219 น.ส. จิดาภา เจริญชนะ ระยองวิทยาคม ระยอง

2 65200004834 น.ส. อัญชลี คงถนอม รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000160 น.ส. พิชชาภา จ่ันนพรัตน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 65200000352 นาย ภาวิน วอนเพียร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 65200000736 น.ส. ณิชาวีร์ นาเรือง สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

4 65200000794 น.ส. ศศิชา จุยานนท์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

5 65200001002 น.ส. จิราพัชร ศรีข า วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

6 65200001634 นาย ปารเมศ ทองภูเบศร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65200001769 น.ส. สุชานรี ประเสริฐเจริญสุข สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 65200002051 น.ส. ภาสิดา ธรรมศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

9 65200002132 นาย อัษฎา กิตติสัทโธ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

10 65200002230 น.ส. กัลยาณี ศรีซุย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 65200002385 นาย ศุภชัย ลาภนิกรชัย สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

12 65200002474 น.ส. กฤติยา บัวเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65200002801 น.ส. บุญสิตา ฝึกฝนจิตต์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

14 65200003011 นาย ภูมิธรรม กล ่ากล่ิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 65200003644 น.ส. ธนันญดา นุกูลประทีป ศรียาภัย ชุมพร

16 65200003912 น.ส. ณัฐปานี ประทุมมินทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง

17 65200004206 น.ส. กชภัทร ศรีพิทักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

18 65200004914 น.ส. ทิพสุคนธ์ิ มงคล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

19 65200005128 นาย เขมณัช นิชารัมย์ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

20 65200005206 น.ส. สิรีธร พิศพันธ์ุ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

21 65200005263 น.ส. ณิชา แสงไทย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

22 65200005368 นาย ภูรินท์ เงินถม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

23 65200005787 นาย วิสุทธิพร หรสิทธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 65200005820 นาย ธนภัทร เทียมรักษ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000142 น.ส. ณัฐนันท์ ฉ ่าคร้าม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

2 65200002844 นาย วีฤทธ์ิ บุญประเสริฐ บางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000011 นาย กิตตินันท์ คณะผล ช านาญสามัคคีวิทยา ระยอง

2 65200000116 น.ส. ณัฐธิดา เอกจิตร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 65200000296 น.ส. ฉัตรธิดา อินทะสูตร สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

4 65200000778 น.ส. ธัญญรัตน์ วงษ์จันทร์งาม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 65200001062 น.ส. อริสรา สายบัวทอง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

6 65200001665 น.ส. จินต์จุฑา มีโฉมงาม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

7 65200001770 น.ส. นงนภัส พูลสวัสด์ิ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

8 65200001852 น.ส. ณัฐชา ทองหาญ ห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบุรี

9 65200002664 น.ส. รัญชิตา ศรีชุมพ่วง ศรียาภัย ชุมพร

10 65200003077 น.ส. อินทิรา บูชาสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 65200003149 น.ส. ณัฐณิชา เดชอินทร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

12 65200003662 น.ส. ทยุตา อยู่ก าเนิด ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

13 65200003846 น.ส. พรทิพย์ นันทะธรรม หันคาพิทยาคม ชัยนาท

14 65200004065 น.ส. พรนภัส เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

15 65200004709 นาย พศิน คุณพิสุทธ์ิ นิรมลชุมพร ชุมพร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000604 นาย ไชยมิตย์ เอ่ียมส าอางค์ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

2 65200000692 นาย กฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 65200000783 น.ส. ดาวิณี กล่ินหอม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

4 65200000941 น.ส. ณิชาพัชร์ แซ่ล้ือ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 65200001330 น.ส. วิชชุลดา อาหาสิเม ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 65200002571 น.ส. ปาณวาศ อัญชลีอ านวยพร ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 65200002790 น.ส. พิชญา โกมลนิมิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

8 65200003128 น.ส. ภัทรมล ผิวขาวปล่ัง สามพรานวิทยา นครปฐม

9 65200003796 น.ส. อภิญญา เผือดผ่อง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001228 น.ส. รสลิน ข าวิบูลย์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

2 65200001575 นาย กฤติพงษ์ มีจันทร์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 65200001789 น.ส. ญาณิศา ฮ้ันประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 65200001790 น.ส. ณิชา เสถียรรูป สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

5 65200002435 น.ส. กนกวรรณ แสงสว่าง ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

6 65200002539 นาย กวี สังข์ทอง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

7 65200002806 น.ส. กัญญาณัฐ สมทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65200004316 น.ส. ชาตาดี มีบุญธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

9 65200004517 นาย ธีรเมธ ชลบุษย์ ดาราสมุทร ชลบุรี

10 65200004544 นาย ธนกฤต โพธิศรางกูล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

11 65200004712 นาย ชยุต พวงลัดดา สิงห์บุรี สิงห์บุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000359 นาย ธันวา อมเครือ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

2 65200000418 น.ส. ภัทรวดี เกตุษา ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 65200001873 น.ส. ปนัดดา บัวบาน กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

4 65200002071 น.ส. วรินทร เพ็ชรภักด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 65200002617 นาย พัชรพงษ์ พวงอินทร์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200003583 นาย ธีรภัทร สุวรรณมาลี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

7 65200003798 นาย จิรภัทร ยศศักด์ิ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

8 65200005188 น.ส. จิราพร แสงมณี นครนายกวิทยาคม นครนายก

9 65200005776 น.ส. จิรัฐฌา จ่ันบ ารุง บางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000510 น.ส. ลัลน์ลลิล ทองอ่อน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

2 65200001738 น.ส. สุวนันท์ สอนส่ัง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 65200004010 นาย ธีรภัท ร  ทองแพง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65200004651 น.ส. วริศรา สีม่วง รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

5 65200005222 น.ส. นันท์ถวัลย์ กรพิพัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 65200005454 น.ส. เบญจพร น้อยใย วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000189 นาย ธนวัฒน์ ตุ่มศรียา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 65200000381 น.ส. วรวรรณ โกมุทธิยานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

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

4 65200001077 น.ส. ชนัญชิดา เขียวค ารพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

5 65200001172 นาย พัทธพล พุ่มสุวรรณ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

6 65200001916 นาย พีระกานต์ เนียมเมือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 65200002655 น.ส. ธีรนุช ดอกบัวหลวง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

8 65200003461 น.ส. พลอยน ้าทิพย์ ศรีชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

9 65200003650 น.ส. ภาวิตา สมเจริญ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

10 65200003683 นาย ธดุลยวิชญ์ ณ นคร หอวัง กรุงเทพมหานคร

11 65200003854 น.ส. จิราพร ส าราญจิตร ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 65200004069 น.ส. พนิดา คชเสนีย์ ศรียาภัย ชุมพร

13 65200004233 น.ส. สุจิรา จ าปาทิพย์งาม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

14 65200005250 นาย วิริยะ แก้วหนอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

15 65200005612 น.ส. นันท์นภัสร์ ภู่สวรรค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

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 65200001271 นาย สิรวุฒิ จือประสิทธ์ิ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

7 65200001744 น.ส. สร้อยสุดา ป้ันเนตร หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

8 65200002589 น.ส. เพลงมนต์ ทิพย์มังกร วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี

9 65200002673 น.ส. ปวริศา อยู่ศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200003091 น.ส. แพรวา ศิลปชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

11 65200003326 น.ส. อาริสา สุวรรณเสวก ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

12 65200003685 น.ส. สุพัตรา วงศ์ค าแสง ระยองวิทยาคม ระยอง

13 65200003701 น.ส. พรชนก จิรด ารงกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

14 65200004389 น.ส. ชนัญธิดา พงษ์โพธ์ิ นครนายกวิทยาคม นครนายก

15 65200004516 นาย ฉันทวัฒน์ เฉยสวัสด์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

16 65200005195 น.ส. พรพิมล ธัญกิจวรกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

17 65200005209 นาย วุฒิวัฒน์ พันธะไหล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

18 65200005580 น.ส. ปุณิกา ไชยน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

19 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 65200000896 น.ส. ณัฐณิชา สินบ ารุง บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

6 65200000961 นาย ก้องภพ สะพานทอง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 65200001047 น.ส. สุวีรา ขันธวิทย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8 65200001101 น.ส. ชนารัตน์ วัดน้อย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200001260 นาย ชวพล นวมทอง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

10 65200001550 น.ส. ภูนวภัทร คชสินธ์ุ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

11 65200001802 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ถิรโสภี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 65200001942 นาย ณฐพล อ่วมเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

13 65200001955 นาย ภานุเดช เพ็งบุญ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

14 65200002170 นาย ศิระ เกียรติไกรวัลศิริ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

15 65200002541 นาย ชนาธิป พูลสวัสด์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

16 65200002603 นาย วุฒิกร วรคุณพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

17 65200002751 น.ส. นภัสสร กล่ินขจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

18 65200003443 น.ส. ลภัสรดา เพ็ชร์รุ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

19 65200003469 น.ส. ปัทมวรรณ ชฎาจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

20 65200004145 นาย ภูรี ธนาโฆษิตกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง

21 65200004248 น.ส. กิติวรรณ เสริมพานิช กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

22 65200004333 นาย ปฐมเทพ งามศิลป์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

23 65200004368 น.ส. จันทกานต์ เย็นประเสริฐ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

24 65200004482 น.ส. เพ็ญประภา วชิรพงศ์พันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

25 65200004938 นาย สมปราชญ์ ม่ันคง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

26 65200005021 น.ส. ชนม์พรรธน์ จุฑารัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 65200005638 น.ส. ณัฐจรีมาต อุณหนันทน์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000081 น.ส. ศิวพร ลักษณะวงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 65200000274 น.ส. จิณณพัตร หืออิน โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

3 65200001410 น.ส. ทักษอร จุ้ยนคร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

4 65200001460 นาย ธวัชชัย แพทย์ใส พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 65200001541 นาย โต อโนสูงเนิน ระยองวิทยาคม ระยอง

6 65200001966 นาย ภูริทัต นาคหัสดี มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

7 65200002084 นาย ธนภัทร โคตรชัย บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

8 65200002888 น.ส. กฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

9 65200002901 น.ส. สุธิมา ร่ืนรมย์ วัดป่าประดู่ ระยอง

10 65200002937 นาย ณัฐวุฒิ หารพรม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

11 65200003189 นาย วงศกร ตุงคะเศวต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

12 65200003241 นาย ชนมภูมิ ประจันพล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

13 65200003353 นาย ศรัณยู หวานไข่แก้ว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

14 65200003450 นาย ณัฏฐ์ สร้อยสุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 65200003639 นาย กฤชชลัฏ สอ้ิงทอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

16 65200003899 น.ส. ฑิฆัมพร ชูวงศ์ ศรียาภัย ชุมพร

17 65200004373 น.ส. นภกมล ค าปาน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

18 65200004610 นาย เทพรัตน์ บุญประเสริฐ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

19 65200004630 นาย ปรีชา ธนภัทร์นวกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

20 65200004861 น.ส. อนันดา คล้ายสุบรรณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 65200004997 น.ส. อัชฌา งามช่ืน สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

22 65200005426 นาย ธัชนนท์ กิจสวัสด์ิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

23 65200005530 นาย ทวีเดชา เจริญย่ิง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

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

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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 24 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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

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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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

29 65200005788 น.ส. สุรัยญา เจริญพันธ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000992 นาย ศรายุทธ์ิ อินทรักษ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

2 65200002407 น.ส. ศรุดา เทียนถาวร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 65200003982 น.ส. ศุภรา เบญจสรรค์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

4 65200004242 น.ส. ณภัทร ตันติภิรมย์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65200004457 น.ส. ณัฐชยา คุ้มมะม่วง สิงห์สมุทร ชลบุรี

6 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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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

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

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 65200005303 น.ส. จุฑาภรณ์ จงจิตร บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

9 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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65200002056 นาย พงศธร ปวงกิจจา สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

3 65200004392 น.ส. ถลัชนันท์ อรุณเรือง ราชินี กรุงเทพมหานคร

4 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

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 65200002099 น.ส. จันทร์ชนก นกจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

7 65200002217 น.ส. พีรดา วันหะมัด ศรียาภัย ชุมพร

8 65200003050 นาย ก้องพิภพ เอ่ียมสอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200003323 น.ส. อิสริญาภรณ์ เยาวนิช หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

10 65200003505 น.ส. ชลพัชร มุสิกชาติ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

11 65200003630 น.ส. จิดาภา พันธ์หร่ิง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 65200003845 น.ส. ดารินทร์ ย้ิมใหญ่ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

13 65200004194 น.ส. ลักษิกา สุทัดสัน ระยองวิทยาคม ระยอง

14 65200004497 น.ส. พรภิมล เสนสม ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

15 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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000923 น.ส. วรรณยา ประทุมมาลัย ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

2 65200001041 น.ส. สุกัลยา จันทะชารี เทศบาล 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ

3 65200001213 น.ส. ศศินันท์ นาคู พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

4 65200001323 น.ส. วนิดา ฉิมพัฒน์ ดาราสมุทร ชลบุรี

5 65200001681 นาย ภาสกร สุวรรณ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

6 65200001868 น.ส. ชนิกานต์ รัชตะอดุลศิลป์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

7 65200002032 น.ส. อรนารี สถิตย์เดช สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

8 65200002039 น.ส. ศริญญา น่วมอ่อน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9 65200002198 น.ส. ธันยพร เอ่ียมรักษา คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

10 65200002586 นาย ธนดล นิลน้อย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

11 65200002713 น.ส. อัณ ณา นพพันธ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

12 65200003161 น.ส. ยมลภัทร วงศ์สิทธิชัยกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

13 65200003235 น.ส. ฐิตาภรณ์ นิยม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

14 65200003276 น.ส. ชลิตา แย้มบู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 65200003373 น.ส. สายธาร ม่วงทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

16 65200003381 น.ส. อริสา พูลเพียร นครนายกวิทยาคม นครนายก

17 65200004160 น.ส. ชนัญญา แย้มเนตร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

18 65200004564 น.ส. ชนิภา สุขเกษม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

19 65200004675 น.ส. สุนทราภรณ์ ศาลางาม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

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 าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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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

6 65200004148 น.ส. ธนัชชา ชาวนาป่า วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

7 65200004433 น.ส. อาภาภัทร รักญาติ ทวารวดี นครปฐม

8 65200004545 นาย ปราชญา เชยสัจจา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200005236 น.ส. พรธิญา สีทา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

10 65200005762 น.ส. พนิดา นาคประพันธ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002305 นาย ศุภกิตต์ิ พันไทยสงค์ แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

2 65200002708 น.ส. จุฑาทิพย์ ลอยลม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 65200003117 นาย อาทิตย์ เครือครุฑ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

4 65200004318 น.ส. ปิยะวดี สีสุขสาม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

5 65200005008 นาย รัชภูมิ สมณะ เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001088 น.ส. พิชญานันท์ เกษมพัฒนสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

2 65200002633 นาย ภคนันท์ ศรีประจันทร์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

3 65200002928 น.ส. กิตินันต์ นาคผง นารีวิทยา ราชบุรี

4 65200002936 น.ส. พิชญ์สินี เจียรวณิชชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

5 65200003114 น.ส. วรรณพร อะโนมา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

6 65200003233 นาย รุจิภาส วงศ์วานศรีสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 65200003520 นาย วชิรวิชญ์ วงษ์สายันต์ นครนายกวิทยาคม นครนายก

8 65200003529 น.ส. ปภาวรินท์ สุฉันทบุตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

9 65200004136 น.ส. ธนภร ใจรวมกูล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

10 65200005162 น.ส. บุณยานุช ตงล้ิม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000991 นาย ประสิทธ์ิชัย ใจช่ืนบาน เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

2 65200001416 น.ส. ปัทมา สุขีชิต เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

3 65200001449 น.ส. ปาจรีย์ บุญยงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

4 65200001456 น.ส. ดวงฤทัย อากรแก้ว แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

5 65200001676 น.ส. สุชัญญา สกุลตันเจริญชัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 65200002764 น.ส. พรชนก วังศรีราช สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65200003040 น.ส. ปริชมน มีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

8 65200003116 นาย ณัฐพล ทองอุไร กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

9 65200003172 น.ส. ชญาดา พิทักษ์ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ

10 65200003197 น.ส. รุ้งตะวัน ธีระพันธ์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

11 65200003372 น.ส. ภิราวรรณ ทองดอนเหมือน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 65200003429 น.ส. สาวิตรี สรงพรมทิพย์ คงทองวิทยา นครปฐม

13 65200003433 นาย จารุกิตต์ิ บรรทัดกาญจน์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

14 65200003573 น.ส. ภัคจิรา เอ่ียมสะอาด พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 65200003589 น.ส. วีรินทร์ กมลพันธ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

16 65200003815 น.ส. ธนาพร สร้อยระย้า บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

17 65200003955 น.ส. อาทิตยาภรณ์ เบญจวัชรานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

18 65200004169 น.ส. ธนภรณ์ กล้ายประยงค์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

19 65200004184 นาย กีรติศักด์ิ อารีย์วงศ์สถิตย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

20 65200004742 นาย สิทธิเดช สุขสวัสด์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

21 65200004887 นาย ธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

22 65200005097 นาย ยุทธการ เขียวน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 65200005147 น.ส. วิลาสินี จิตเพ่ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

24 65200005165 น.ส. เอ้ือมพร ยันตรา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

25 65200005390 น.ส. สิรามณ โง๊ะบุดดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

26 65200005391 นาย ปราวณา บุญมี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

27 65200005498 น.ส. ฐิตารีย์ แสนดี ระยองวิทยาคม ระยอง

28 65200005718 น.ส. ณัฐริชา พรมมีเดช หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000268 น.ส. ธัญชนก สมจร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

2 65200003218 น.ส. ณัฐนันท์ พลายมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

3 65200003585 นาย บุญพเรศ โนรีราษฎร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000221 น.ส. ณัฐพร รักไทย วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 65200000697 น.ส. วรัญญา แสงรุ่ง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

3 65200001664 น.ส. ภัทรวดี วุฒิเจริญถาวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

4 65200001874 น.ส. โสพิศนภา น่ิมนวล บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

5 65200002075 นาย รัชชานนท์ ปัจฉิมสุภาคม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

6 65200002252 นาย ธนภัทร สุขเกษม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 65200002295 นาย ภูมิวัฒน์ พุฒิเอก วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 65200003869 นาย ทรงพล ปัญญาญาณ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000384 นาย ทวี จันทร บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

2 65200001612 น.ส. เมธิวา ปุ๋ยรักษา วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

3 65200001727 นาย ศุภเกียรติ พันธ์เจริญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

4 65200001750 น.ส. พิชญาภา บุตรจันทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 65200001765 น.ส. รุจิรา กร่ิงเกษมศรี รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

6 65200002033 น.ส. กรพินธ์ุ สร้อยทอง สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร

7 65200002083 น.ส. ภุมรินทร์ แก้วสอาด นารีวุฒิ ราชบุรี

8 65200002889 น.ส. จุฑามาศ แซ่ม้า ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 65200003074 น.ส. พรชนก ห้าวหาญ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

10 65200003190 น.ส. ภคมน เพ็ชรด า วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

11 65200003981 น.ส. ฐิติกานต์ ย่ิงยวด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

12 65200004041 น.ส. พิชญา แสงน้อย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 65200005063 น.ส. นาตาชา ศิริสุขะ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

14 65200005319 น.ส. ศิริเพ็ญ พ่วงเพ็ชร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

15 65200005889 นาย สาริศ ชูพงศ์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000001 นาย ณัฐพริษฐ์ สมบูรณ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

2 65200000396 น.ส. ภาณุมาศ สุวรรณสิงห์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

3 65200000440 นาย วีรภัทร ภาษิต สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65200000666 น.ส. ศศิธร ภูประไพ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

5 65200000718 นาย ปิยศักด์ิ สวยสอาด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

6 65200000869 น.ส. เบญญาภา รัตนวิชัย สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

7 65200001048 นาย อภิสิทธ์ิ สุขศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

8 65200001332 นาย ภาคินณัฏฐ์ พัฒนะจิรานันท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

9 65200001415 น.ส. ปุณยนุช หิตานุรักษ์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65200001752 น.ส. นภัทรสร ศรีสุข สมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 65200001767 น.ส. ภิญญาพัชญ์ เตชนาธนาวรัตน์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

12 65200001865 นาย นรินทร์ ลาภพิสมัย สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

13 65200002016 นาย พีรพุฒิ ชีพรับสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 65200002097 นาย ธนภพ สมใจ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

15 65200002236 น.ส. ชนิกานต์ เกิดจันทร์ตรง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

16 65200002326 น.ส. วิภาดา แซ่ต๊ัน สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

17 65200002639 นาย ศุภ์ภณปรัช ปานนวม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

18 65200002689 นาย สิทธินนท์ นางแย้ม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 65200002977 น.ส. ธนวรรณ เกษไธสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

20 65200003198 น.ส. ปุณณภา ป้อมรุ่ง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

21 65200003413 น.ส. ฐานิสา อุปมา คงคาราม เพชรบุรี

22 65200003477 นาย ชินธิป แย้มย้ิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

23 65200003606 นาย ธงชัย รัตนา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 65200003646 นาย กฤตนัย วันดี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

25 65200003745 น.ส. โซเฟีย มาร์ติลา รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

26 65200003926 นาย กฤตภาส โชคธนธรณ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

27 65200003985 นาย กัญจน์ จรัสโรจนพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

28 65200004343 นาย ปฏิพัทธ์ ข าพิศ ปทุมวิไล ปทุมธานี

29 65200004415 นาย ฐิติรัตน์ หล่อเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

30 65200004634 นาย ณัฐพงษ์ ด้วงทอง ชิตใจช่ืน ปราจีนบุรี

31 65200004832 นาย ธีรัตม์ ศรีสุโข เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

32 65200004858 นาย สิทธิภัทท์ เทพสุธา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

33 65200004989 นาย ภูวดล ศรีพันนา สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร

34 65200005060 นาย ตรัยเพชญ์ แผนสมบูรณ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

35 65200005086 น.ส. ณัฏฐากร วุฒิกรีเกียรติ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

36 65200005166 นาย นราธิป สังฆโสภณ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

37 65200005174 นาย สิทธินนท์ สิงห์พะเนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

38 65200005432 นาย วิโรจ แดงสงฆ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

39 65200005438 นาย ณัชณนนท์ เลิศภัพธาธรน์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

40 65200005457 น.ส. สวิตตา กองแก้ว สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

41 65200005698 นาย สิรวิชญ์ ขัดบัว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

42 65200005885 นาย วีรภัทร จิตรพรทรัพย์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000127 น.ส. สิริยา ศรีเหรา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 65200000212 น.ส. ภัสสร สารศิริ วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

3 65200000405 น.ส. สุพิชญา ข ายัง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

4 65200000574 น.ส. รวินันท์ ตรุยานนท์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 65200000657 น.ส. กนกพร นาคนาเกร็ด วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

6 65200000690 น.ส. วรพรรณ เปีย นักบุญเปโตร นครปฐม

7 65200000806 น.ส. จุฑาทิพย์ ชูชัยรัตน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 65200000985 น.ส. ลลิล เดชรักษา ปากเกร็ด นนทบุรี

9 65200001091 น.ส. ลักษิกา สังข์ชัย อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

10 65200001105 น.ส. สุภิณญา คงสุข อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

11 65200001595 น.ส. ภัทรดา บุบผา บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี

12 65200001721 น.ส. ศศิวิมล ม่วงงาม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

13 65200001779 น.ส. สุนันทา อิสรไกรศีล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

14 65200002049 นาย วชิรภาคย์ ประสิทธ์ิผล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 65200002293 น.ส. ปิยะพร ไชยธงรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

16 65200002357 น.ส. ศุภกานต์ เฮงพระพรหม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

17 65200002552 น.ส. ศุภิสรา เจตะบุตร หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

18 65200002561 น.ส. ณัฐพร แทนคุณ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

19 65200002711 น.ส. อัยยา มีชัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

20 65200002786 น.ส. สุทธิดา เนตรกอบเก้ือ ราชินีบูรณะ นครปฐม

21 65200002840 น.ส. ณัฐกาญจน์ แก้วเขียว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

22 65200003093 น.ส. รพีพรรณ ม่วงพรวน วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

23 65200003144 น.ส. กนกวรรณ มะธุระนัตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

24 65200003226 น.ส. ทิพย์สุดา เจริญเกตุแก้ว ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

25 65200003358 น.ส. จิณณพัต แผนสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

26 65200003380 น.ส. กชกร แซ่แต้ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

27 65200003565 น.ส. ญาณนารี ศรีอูด นารีวุฒิ ราชบุรี

28 65200003696 น.ส. ณัฏฐณิชา ลูกเกิด รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

29 65200003697 น.ส. ชญานุช สินมา รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

30 65200003822 น.ส. สุพิชฌาย์ นวมทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

31 65200003920 น.ส. วรัญญา ไชยทุม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

32 65200003978 น.ส. ธนภรณ์ เนียมหอม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

33 65200004133 น.ส. รัตน์ตินา จิตรโภชน์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

34 65200004246 น.ส. จิรกิตต์ิ เนียมแตง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

35 65200004473 น.ส. กัลยา ถาปันแก้ว โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

36 65200004777 น.ส. รัชนีกร นุ้ยสุข สวีวิทยา ชุมพร

37 65200004817 นาย ภูธเนศ พุ่มทรา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

38 65200005019 น.ส. อาทิมา สน่ันวงค์สังข์ ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

39 65200005056 น.ส. สุพรรณิการ์ บัวขาว ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

40 65200005396 น.ส. วณิชชา คะเนวัน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

41 65200005428 น.ส. กัญญารัตน์ พันธ์เพียร นารีวุฒิ ราชบุรี

42 65200005755 น.ส. ศิรินภา พงศ์ช่ืนสุวิมล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000602 นาย กันทรากร เนินคีรี มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี

2 65200001250 นาย รชต พานิชรุทติวงศ์ มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี

3 65200001576 นาย บิณฑ์สูง บุษบงส์ บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

4 65200001587 นาย ธนชาติ เอ้ือยอ่อง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 65200001735 น.ส. นภสร ระวิวรรณ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

6 65200001850 นาย ชญานนท์ จันทร์ประสิทธ์ิ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

7 65200002195 น.ส. ศศิพักตร์ แก้วสุวรรณ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

8 65200003394 นาย กิตติกุล หาญกล้า วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

9 65200003746 นาย ชลพศุ เช่ือมวราศาสตร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200003995 นาย พิชัยพร พลบเนียม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

11 65200003996 นาย ธเนศ ศรีเจริญการกิจ ตล่ิงชันวิทยา สุพรรณบุรี

12 65200004082 นาย ธัญพิสิษฐ์ พูลพนัง ระยองวิทยาคม ระยอง

13 65200004196 นาย ศิวัช จ ารูญศิริรุ่งโรจน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

14 65200004287 นาย นาวินตาร์ กองแก้ว เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

15 65200005217 นาย ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002919 น.ส. พรนภัส พุ่มเมือง โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี

2 65200003067 น.ส. พรรณวร ปานสง่า รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000556 นาย ภูวภัสสร์ เจริญจอหอ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

2 65200001150 น.ส. ภควลัย สมงาม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 65200001630 น.ส. ธีรดา เคนทะชาลี มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

4 65200001691 น.ส. มณฑิรา ขวัญแก้ว ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

5 65200001907 น.ส. ชนันท์ญา หม่ืนจันทร์ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

6 65200002123 นาย เพชรอิงธนิล หาจ าปี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 65200002559 น.ส. พิมพ์วรีย์ พันธ์ุวิเชียร มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

8 65200002827 นาย โชติชยุตม์ ไทยเจริญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

9 65200003185 น.ส. ชญานิศ สร้อยค า บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

10 65200003484 นาย สรไกร ตรีกรุณาสวัสด์ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 65200003720 น.ส. พิชชาพร วีระพลากร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

12 65200003969 น.ส. เพ็ญพิชชา กรัตพงศ์ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

13 65200005458 น.ส. นิชชา ศศิธรรัศมี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

14 65200005861 น.ส. พชรนันท์ คล้ายบัณดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

15 65200005903 นาย ณภัทร ผุสพานิช สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001477 น.ส. รัตน์ษา จันทร์ประเสริฐ ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 65200002345 น.ส. นิศากร สังข์แจ่ม พระนารายณ์ ลพบุรี

3 65200002729 น.ส. วรัชยา รัชวัตร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

4 65200003774 น.ส. ณัชฌา หอมแดง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง ระยอง

5 65200003802 น.ส. สุลักขณา ปานดอนลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี

6 65200004276 น.ส. พิชญ์ภัสสร วีรโชติโยธิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ (โควตาโรงเรียน)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000335 น.ส. จิราภา ร่ืนนุสาร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

2 65200000724 น.ส. ณิชา วัฒนาพงษากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

3 65200000959 น.ส. ศิประภา น้อยแสง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 65200001479 น.ส. อรพินท์ จินดารัตน์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

5 65200004606 น.ส. นันท์พัชร์ เทียนอิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 38 -

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000152 นาย นัฐพงศ์ วงชารี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 65200000163 นาย เจตนิพัทธ์ สุวิมลพงศ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

3 65200000183 น.ส. นิติดาว ทายสงฆ์ประไพร นารีวุฒิ ราชบุรี

4 65200000397 น.ส. ยิษฐา วงค์เพชร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

5 65200000524 นาย ณภัทร กาญจนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

6 65200000683 นาย วรนน ยุวการุณย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

7 65200000698 น.ส. ชญานิศ หีตนุ้ย มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

8 65200000892 น.ส. จันทรัตน์ เวทยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

9 65200000909 น.ส. ภัทราพร คงแคล้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

10 65200000954 น.ส. ปวีณา เศรษฐวงศ์สิน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

11 65200000974 น.ส. ธนพรรณ ศรีนวล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

12 65200001072 น.ส. พรภัทรา คงสมปรี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

13 65200001143 น.ส. พิมพ์ชนก ทวีวิเศษพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

14 65200001168 นาย ปัณณทัต เล้าสืบสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 65200001183 น.ส. พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

16 65200001427 น.ส. ธัญจิรา ศรีวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

17 65200001438 น.ส. เกศวสุรมย์ ศรีพฤกษชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

18 65200001519 นาย ศิรสิทธ์ิ สัตยารักษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

19 65200001627 น.ส. รวิภา ธัญยนพพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

20 65200001783 น.ส. วิมลสิริ นกอยู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

21 65200001888 น.ส. สุพรรณิกา นุติพรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

22 65200001952 น.ส. พิชญา ภักดีไตรภพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

23 65200001981 น.ส. กชมน ผดุงเกียรติวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

24 65200002064 น.ส. สิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

25 65200002334 น.ส. ศิริบูรณ์ มุลินิล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

26 65200002484 น.ส. วิรัลพัชร คุณาสถิตย์ชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

27 65200002505 น.ส. อริสรา ประเสริฐผล พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65200002533 นาย พีระ โชติกไกร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

29 65200002893 นาย ภูวิศ อาภาพิสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

30 65200003013 นาย ปณิธาน ศรีมงคล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

31 65200003026 นาย วชิรวิทย์ จัดเเจง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

32 65200003571 นาย ธารธรรม สีมาเอกรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

33 65200003676 น.ส. สุธาสินี ก าทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

34 65200003823 น.ส. ณัฐนันท์ ฉันทนานุกูล ราชินี กรุงเทพมหานคร

35 65200003930 นาย ธิติพันธ์ุ วงศ์พันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

36 65200004064 นาย ภานุรุจ พิมพา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

37 65200004328 นาย พีรวุฒิ ทาท่ัว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

38 65200004488 นาย ณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

39 65200004493 น.ส. ธัญชนก กองก่ิง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

40 65200004771 น.ส. เบญญพร ทิวะกะลิน พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

41 65200004829 น.ส. ภาวิดา ชูหุ่นเจริญ หอวัง กรุงเทพมหานคร

42 65200004883 น.ส. เจติยา แสงจันทร์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

43 65200004932 นาย วชิรวิชญ์ ศิริสวัสด์ิ หอวัง กรุงเทพมหานคร

44 65200005001 น.ส. อนัญญา รัตนกิจกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

45 65200005179 นาย กสิณ อ้ึงนพพรกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

46 65200005298 นาย ปิยะชนก โคติวงษา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

47 65200005696 น.ส. ชรินธร สร่างโศก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 65200000161 น.ส. ณิชานันท์ คนโต บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

2 65200000168 น.ส. พิรญาณ์ ฉางชูโต ระยองวิทยาคม ระยอง

3 65200000185 นาย สถาพร พันธ์ุพิริยะ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

4 65200000599 นาย จิรายุ นิลปราการ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

5 65200000673 นาย ธนาธิป เจียรเจริญวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

6 65200000882 น.ส. มณทิชา คานงอน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

7 65200000913 น.ส. ธิดารัตน์ เล้ียงรักษา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 65200001055 น.ส. ญาณิศา งามแก้ว สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

9 65200001087 น.ส. เจนจิรา วิเศษพานิชกิจ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65200001154 น.ส. สุวพิชญ์ แสงนวล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 65200001199 นาย ปุณณกันต์ อาชาวิลาวัณย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

12 65200001813 น.ส. สาริศา สุนทรวุฒิศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

13 65200002073 น.ส. กาณดา สัจจะไชย อัมพรไพศาล นนทบุรี

14 65200002290 น.ส. ลดาวัลย์ ประสพผลสุจริต สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

15 65200002346 น.ส. ศศิกานต์ กสิกิจพาณิชย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

16 65200002462 นาย กฤต ทองสงฆ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

17 65200002526 นาย ณัฐพล เจนวุฒิพาณิชย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

18 65200002588 น.ส. ญาณิศา ชัมภารีย์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

19 65200002831 น.ส. ธนัญญา น่วมไม้พุ่ม สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 65200002944 น.ส. ภัณฑิรา อิงสุรารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

21 65200003266 น.ส. เมษิณี ปานสวย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

22 65200003858 น.ส. ณัฐณิชา พรต้ังจิตลิขิต อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

23 65200004072 นาย กรเกษตร โพธ์ินาคเงิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

24 65200004283 น.ส. ชุณหกาญจน์ บุญบางเก็ง หอวัง กรุงเทพมหานคร

25 65200004436 น.ส. วิศิษฐ์สิริ ขวัญแสง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

26 65200004574 น.ส. พิมพ์มาดา ไพรวัลย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

27 65200005563 นาย เนติธร กระฐินทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

28 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 65200002191 นาย อภินัทธ์ เสนดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65200002224 น.ส. สุจิรา บุญลาภ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

8 65200002530 น.ส. โชษิตา พรมสมบัติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

9 65200003322 นาย ธีรัตม์ ศรีเพชรสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

10 65200003762 น.ส. ศศิธร สุรพัฒน์ไพดิษฐ์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

11 65200004613 นาย ปานทองแท้ ปานเพชร อู่ทอง สุพรรณบุรี

12 65200005731 น.ส. จิรนันท์ น้อยเสวก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

13 65200005757 น.ส. นุชนารถ ถาโอด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000186 น.ส. ปนัดดา ทิพอุทัย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 65200000739 น.ส. ปวันรัตน์ ฤทัยวัฒน์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

3 65200001339 น.ส. นุตประวีณ์ มนัสไพบูลย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 65200001734 นาย กฤษดา เงินบ ารุง หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

5 65200001906 น.ส. ธนภรณ์ นุชพิทักษ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

6 65200002549 น.ส. ประภาสิริ สีสวย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

7 65200003267 น.ส. พรนภัส พลูแก้ว สตรีอ่างทอง อ่างทอง

8 65200003386 น.ส. พิจิตรา ตันทะสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

9 65200003493 น.ส. รัญชิดา รัตนเทพี สตรีระนอง ระนอง

10 65200004035 น.ส. วีนัส เตรียมเกิดทรัพย์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

11 65200004120 น.ส. ศศิกานต์ วัฒนบวร เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

12 65200004139 น.ส. พิชญาภา อินทร์จันดา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

13 65200004850 น.ส. ชญานิศ กอปรกิตติสุข หอวัง กรุงเทพมหานคร

14 65200005076 น.ส. ชลลดา เอ่ียมธรรม สตรีอ่างทอง อ่างทอง

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 65200004030 นาย ธีรภัทร รุกข์โพธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 65200004561 นาย กฤษกร คะณา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

6 65200004753 น.ส. ฐิติรัตน์ ค ายอด เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 65200004929 น.ส. ปวีณรัตน์ โพธิกมลวัฒน์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

8 65200005009 น.ส. กมลชนก กระแสวุฒิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

9 65200005835 นาย นันทชัย ตุนหนูแฟง มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

10 65200005839 น.ส. จิรภา ล าดับ วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000540 นาย ณกรวีร์ อ่อนสอาด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

2 65200001424 น.ส. กิจกัลยา ยอดป่ิน ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

3 65200001931 นาย ณัฐวุฒิ เสมสว่าง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

4 65200002139 นาย อิทธิพัทธ์ อยู่พุ่ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 65200002457 นาย ศศิวัฒภ์ ผงกุลา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

6 65200002598 น.ส. วลัยลักษณ์ แสงแตง ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

7 65200002897 น.ส. กัญญาพัชร จอมค าสิงห์ ปากเกร็ด นนทบุรี

8 65200003022 นาย เผ่าทอง พีรพัฒน์วรกุล คงทองวิทยา นครปฐม

9 65200003731 นาย ธราธร ทรงธรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65200003732 นาย ณัฐศรณ์ จิตจรัสบุณย์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

11 65200003767 น.ส. ลออรัตน์ ชุมพล ท่าใหม่ (พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

12 65200004249 นาย ญาณภัทร ดอนเหนือ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

13 65200004395 นาย คุณากร ธิรินทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 65200004470 น.ส. มัลลิกา ป่ินเกตุ ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

15 65200004567 นาย กษิดิศ หนูสนิท ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

16 65200004754 นาย ศรัณย์ พัฒนวิจิตร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

17 65200005295 นาย อิทธิพัฒน์ เรืองประวัติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 65200005350 นาย อภิพัฒน์ แย้มช่ืน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

19 65200005817 น.ส. พิมพ์ลภัส สอนทา สิงห์บุรี สิงห์บุรี

20 65200005837 น.ส. กนกลักษณ์ สุขปล่ัง คงคาราม เพชรบุรี

21 65200005850 น.ส. สุตาภัทร วงศ์ชะอุ่ม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

22 65200005862 นาย ปาณชัย ร่มพุฒตาล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000622 น.ส. พรพิมล ผิวผ่อง ธัญรัตน์ ปทุมธานี

2 65200000907 นาย ยศพัทธ์ อัตถะสัมปุณณะ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

3 65200001369 นาย พงศ์พล นนทสิทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

4 65200001706 นาย ณัฐวุฒิ ไชยพันธ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

5 65200001810 น.ส. พรรษชล หอมคุณ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

6 65200002288 นาย ทิเบต เจริญศรีไพบูลย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 65200002626 น.ส. ชลธิชา ทองดี วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

8 65200002643 นาย ณภัทร จะริบรัมย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

9 65200002659 น.ส. ภัทรนิษฐ์ นาคนวล มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

10 65200002870 น.ส. ณัฐณิชา จีนโสภา ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

11 65200003466 นาย พัชรพล พัฒนกุลอนันต์ คงทองวิทยา นครปฐม

12 65200003503 น.ส. บุษกร คล้ายเพชร สวนศรีวิทยา ชุมพร

13 65200003526 น.ส. นพวรรณ มหาพันธ์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

14 65200003559 น.ส. พลอยนภัส ลักษณ์ชญา ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 65200003934 น.ส. จุฑารัตน์ ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

16 65200003947 น.ส. อมรพรรณ น้อยเจริญ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

17 65200004253 น.ส. กนกวรรณ ตุนสมจิต อู่ทอง สุพรรณบุรี

18 65200004465 น.ส. พรรณวลิน ทองค า วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

19 65200004466 น.ส. ศิโรรัตน์ แก้ววิเชียร วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

20 65200004475 น.ส. ณัฐณิชา อรุณเลิศรัศมี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 65200005018 นาย ศรัณย์ณัฐ ทัศนีย์ชัยพร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

22 65200005351 นาย รัชชานนท์ จิตอุดมวัฒนา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

23 65200005364 น.ส. กัญจีรัชญ์ ยางเครือ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ

24 65200005652 น.ส. ธนาภรณ์ นิลกรณ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

25 65200005660 น.ส. นันท์นภัส ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

26 65200005705 นาย ชัยยุทธ์ คงนานดี ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

27 65200005883 นาย วรเมธ หอมจันทรา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001246 นาย ธนกร สมพรพิสุทธ์ิ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

2 65200002333 น.ส. นัสนันท์ พุ่มจ าปา เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท

3 65200003135 นาย กันตโชติ ศิริอวยชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

4 65200003145 นาย ศุภฤกษ์ แสงคง หอวัง กรุงเทพมหานคร

5 65200003528 นาย อรรณพ ศรีจันทร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

6 65200003722 น.ส. เขมิกา ช้างยนต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 65200004228 น.ส. ปรางทิพย์ เฉลิมวิบูลย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 65200005647 นาย รัชพล รัตนกิตยากุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

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 65200004104 น.ส. ลิปิการ์ โยคาวจร นารีวุฒิ ราชบุรี

3 65200004157 นาย เสฎฐวุฒิ สุขราช สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

4 65200004332 น.ส. รัตนาภรณ์ รอดแสง นารีวิทยา ราชบุรี

5 65200005291 นาย รัตนกร รัตนเจริญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

6 65200005302 นาย พัฒนพงษ์ จันทร์มี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

7 65200005421 นาย สัญ ชัย  ภาษี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
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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

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002043 น.ส. เขมิกา บุญประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65200002949 นาย อภิวิชญ์ อนุตธโต บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

3 65200004455 น.ส. ชุติกาญจน์ ไหลวารินทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000008 น.ส. ป่ินแก้ว วิวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 65200000511 นาย ธีธัช ลี กุล นิมิต สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

3 65200000581 นาย ฐิติโชติ สุจริต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 65200001775 นาย อดิเทพ ธีรภาพธรรมกุล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

5 65200002772 นาย อดิลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

6 65200002871 นาย กฤติน หงษ์พานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7 65200003729 นาย กษิดิศ สิงห์กวาง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

8 65200003771 น.ส. ฐนิธญาณ์ นิกรมวโณลักษณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

9 65200003776 น.ส. สริตา มังคละสวัสด์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

10 65200003786 นาย สอาด ทับเคลียว ศรียาภัย ชุมพร

11 65200004108 น.ส. ศุภาพิชญ์ จันพรม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

12 65200005495 นาย ม่ันคง ตังรักธรรมกุล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

13 65200005754 นาย ธีรพงศ์ อ่ิมอุทร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000034 น.ส. อรณิชา แซ่ล้ิม ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร

2 65200000708 น.ส. ธัญพร ศรีอุปถัม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 65200002636 น.ส. ศศิธร กล่อมเกล้ียง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 65200002799 น.ส. ณัฐณิชา ช่ืนสบาย วัดป่าประดู่ ระยอง

5 65200003627 นาย เสฎฐวุฒิ กวีสุขวรกุล ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

6 65200003913 น.ส. กวิสรา ตวงชัยธนากร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

7 65200005204 น.ส. พัทธวรรณ ใจสุภาพ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000004 นาย จิรพัฒน์ จิรเวชสุนทรกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 65200002723 นาย ปธานิน คลองน้อย กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 65200005356 นาย อัตพล บัวบาล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001608 นาย กฤตพจน์ มณีมาศ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 65200002430 น.ส. เปมิกา ไกรทอง นารีวิทยา ราชบุรี

3 65200003773 น.ส. พรรัมภา วัชนุภาพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 65200003891 น.ส. ภัทราภรณ์ สัมฤทธ์ิเดชขจร นารีวิทยา ราชบุรี

5 65200004107 น.ส. ธันทิวา ทวิสิทธ์ิ ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 65200004846 น.ส. พรหมพร ต่วนเครือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002156 น.ส. นรีนาถ หนูดุก บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

2 65200004162 นาย พงศกร บุณยเลขา บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65200004363 นาย นันทพงศ์ ศรีโยราช ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

4 65200004380 น.ส. ชวิศา อ ่าบุญ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

5 65200004399 นาย ปุณณวิทย์ อมตศรีประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001037 นาย ชนาธิป อ่วมรอด วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 65200001572 นาย พัทธดนย์ พิริยะมาสกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65200003567 น.ส. รัญชนา รัชตารมย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

4 65200004431 นาย สุกฤษฏ์ิ ต้ังนิมิตโชค วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004191 น.ส. ธนพร ใจอดทน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000928 น.ส. สรัลพร บุญล้อม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 65200003170 น.ส. พัชรพร สัมมาขันธ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 65200003249 น.ส. อมรรัตน์ จงสวัสด์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 65200004090 น.ส. อโรชา มณฑาลพ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001913 น.ส. นงนภัส จิตนาวา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000773 นาย พัฒนภูมิ ทองเช้ือ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 65200001898 นาย วนัสพล อิศรากร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 65200002111 นาย กฤตธี จันทร์ผล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
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ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 65200002129 นาย กิตตินันท์ เสนจันทร์ฒิไชย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 65200003654 น.ส. วนารี รามจุล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000119 นาย เมธาสิทธ์ิ ฆนวารี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 65200001299 นาย ศิริชัย ใจบุญ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 65200001831 นาย ธเนศ หิรัญเวช สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 65200001842 นาย นันษธร เจิมสม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002523 น.ส. เบญจมาศ ผาพรหมมา มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 65200002524 น.ส. นราวดี อนุรักษ์สกุล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 65200002525 น.ส. ชนสรณ์ ทองดอนใหม่ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

4 65200003616 นาย สุธี ฉิมบุญอยู่ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

5 65200004118 นาย ภูมินทร์ บรมสุข สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001104 น.ส. ญาณิศา ทะบูรณ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 65200002091 นาย จุลจักร ออมสิน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 65200002499 น.ส. สุพิชชา สมบุญดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 65200005198 นาย มโนมัย พุ่มสีนิล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 65200005199 นาย วิเศษสุทธ์ิ วันมา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003633 น.ส. แพรววา ผาสุข สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000013 น.ส. เจนจิรา มีเนตรทิพย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 65200002982 น.ส. นวรัตน์ ศรีวิริยรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 65200002990 นาย ณัฐพล สินศุข สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 65200003504 นาย สุธี ชาวสมุทร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

5 65200004290 น.ส. ศุภนิดา สุดาทิพย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

6 65200004291 น.ส. ธิดาวรรณ ค าวัติ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

7 65200004471 นาย ศุภวิชญ์ ชะอุ่ม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003726 น.ส. ชัญญรัสย์ จิตจ านงค์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 65200004449 น.ส. ศิริรัตน์ น้อยเหว่า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001732 นาย ภคพล ช่วยเเก้ว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 65200002441 น.ส. ปริณดา จงสถาพรย่ิง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 65200002476 น.ส. พอหทัย ตันธรรมเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200004520 น.ส. เบญญาภา พลเสน วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

2 65200004668 น.ส. ภรดา สยัดพานิช สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

3 65200005200 น.ส. บัณฑิตา แท่นมณี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

4 65200005552 นาย เตวิช ธรรมปิติ ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

5 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 65200005327 น.ส. ศศิกานต์ ศรีระสันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

7 65200005389 นาย สิตธนา ฝามงคล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

8 65200005408 นาย นภันต์ วรรธนทวาทศ กศน.เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200005219 น.ส. เอมมาลี มูลสาร ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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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 65200003551 น.ส. นภัสวรรณ กนกสินสมวงศ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3 65200004442 น.ส. จิรภัทร วังคีรี ภูเรือวิทยา เลย

4 65200004926 น.ส. พิมพ์มาดา เชียง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

5 65200005052 นาย ศุภวิชญ์ เบญจกรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 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

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 65200003747 น.ส. ธนัทฌาพร มารมย์ เทิงวิทยาคม เชียงราย

9 65200003777 น.ส. มุฐิตา อุณหัน ปทุมวิไล ปทุมธานี

10 65200003901 นาย มนัสเสห์ อยู่สันติกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 65200003910 นาย ชาคริต เกษศรัทธา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

12 65200003999 น.ส. ปัณณพร เสมอวงศ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

13 65200004109 น.ส. ภัครมัย แจ้งศรี ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

14 65200004310 น.ส. ธันยพร กิจพิทักษ์สิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

15 65200004418 น.ส. สิริวิชญา ขมสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65200004704 น.ส. นันทภัค พิศเพ็ง อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

17 65200004724 น.ส. หงษ์หยก ควรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

18 65200005012 น.ส. ลาบีบา กาซี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

19 65200005032 น.ส. ศุจินทรา โพธ์ิสม ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

20 65200005040 น.ส. ธนิกานต์ จิตรเวโรจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

21 65200005105 น.ส. โชติรส ละเลิศ นานาชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

22 65200005113 น.ส. นาเดีย ปาเกท ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

23 65200005120 น.ส. ณัฎฐธิดา ศรีอรุณศักด์ิ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

24 65200005203 น.ส. กันตพร เทวบุญ ระยองวิทยาคม ระยอง

25 65200005271 นาย เจฟฟร่ี ฟรอส์ท เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

26 65200005473 น.ส. วนัสนันท์ รุ่งเจริญ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

27 65200005645 น.ส. เบญญาดา ช่ืนชมปณิชา มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

28 65200005659 น.ส. อธิชา โรจน์ปัญญากิจ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

29 65200005694 น.ส. นันท์ทิญาธร ยุงกลาง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

30 65200005735 น.ส. วารีนิธิ จันทร์บุญ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

31 65200005804 น.ส. วาสนา สังข์โสม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

32 65200005834 น.ส. ปรียาภรณ์ วรุณดี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

33 65200005840 น.ส. ศศิกานต์ พูลผล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

34 65200005858 น.ส. รุ้งไพลิน เทพวิเชียร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

35 65200005894 น.ส. พรรณวรินทร์ แสนวงษา ปากเกร็ด นนทบุรี

36 65200005906 น.ส. พรพรรณ แซ่ฮุ่ย วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000113 น.ส. ขณิษฐา ต้นสิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 65200000201 น.ส. ณภัสสร ก ๋านารายณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 65200000390 น.ส. วัลลภา วิชัยภูมิ ธัญบุรี ปทุมธานี

4 65200001620 น.ส. สุชานัน เจริญสุข รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

5 65200001625 น.ส. สกุนตลา อารัตน์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

6 65200001742 น.ส. ชนันนัทธ์ ศุภไพบูลย์อนันต์ มารีวิทย์ ชลบุรี

7 65200001894 น.ส. ชุติกาญจน์ ไพเราะ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

8 65200001911 น.ส. วรรณพร ช้างทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

9 65200001962 น.ส. กัญญาพัชร คงเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

10 65200002018 น.ส. รตินันท์ แพรทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 65200002231 น.ส. พิมพ์วณัท บุญสมพงษ์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

12 65200002259 น.ส. นันท์นภัส พรมวงค์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

13 65200002278 นาย เจษฎาภรณ์ ธรรมศาสตร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

14 65200002445 น.ส. บัณฑิตา พิศาลวานิช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 65200002513 น.ส. พรพิมล แก้วตา กศน.อ าเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

16 65200002669 นาย สุวิจักขณ์ พราหมณ์นันโฑ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

17 65200002992 นาย พงศกร ช่วยเปรม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

18 65200003029 นาย ชญานิน สวนสุวรรณ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 65200003240 น.ส. นันนภัทร โต๊ะมิ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

20 65200003569 น.ส. อิสรีย์ เทพทอง อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

21 65200003827 นาย บัญชาภณ ปยุทธนันท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

22 65200003914 น.ส. ชุติมา ปะวะโน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

23 65200003975 น.ส. พัชรวีร์ มาดี ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

24 65200004015 น.ส. อินทิรา อินสว่าง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

25 65200004051 น.ส. ธันชนก พานะ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี

26 65200004058 น.ส. มัลลิกา รักษ์น่ิม สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

27 65200004222 น.ส. ณัฐมณฑ์ สิริกาญจนชัยกุล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65200004345 นาย ปราณรวัฐ ปูนจันตัง ธัญบุรี ปทุมธานี

29 65200004422 น.ส. จิณณพัต แสงคุณ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

30 65200004504 น.ส. รัตนาภรณ์ สอนณรินทร์ บ้านนา (นายกพิทยากร) นครนายก

31 65200004710 น.ส. เอมมิกา นพภาษิต บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

32 65200004875 น.ส. นลินภัสร์ เพ็งเหล็ง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

33 65200005103 นาย วรวรรธน์ บัวแก้ว ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

34 65200005164 นาย ชวิศ เทศหร่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

35 65200005189 นาย คณิน ชีพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

36 65200005242 น.ส. โชติกาญจน์ ทองซ้าย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

37 65200005380 นาย เบญจมินทร์ เตยหอมสิริสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

38 65200005504 น.ส. สาวิตรี กุลเกตุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

39 65200005729 น.ส. อนัญญา รุ่งขจรกล่ิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

40 65200005730 น.ส. ปุณณลักษณ์ บุญมี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

41 65200005745 น.ส. ภาณุมาศ มาฉกาจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

42 65200005819 น.ส. พรพิมล ชุมจันทร์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001687 นาย รพีพล ชลิศราพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 65200002214 นาย วิกรานต์ โชคเกษตรชัย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 65200002405 น.ส. ปณาลี สมศรี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 65200002444 นาย พิสิษฐ์สรรค์ สีรุ้ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 65200002797 น.ส. เจณิสตา จินดาวงค์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

6 65200003359 น.ส. ชนิสรา ประเสริฐสม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

7 65200003454 น.ส. ดาวดี คุ้มแว่น นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

8 65200003819 นาย ศิรวัฒน์ ผลวัฒนะ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 65200003886 น.ส. อาทิตยา เรือนอุบล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65200004508 น.ส. มนรดา ยุพาสวัสด์ิ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

11 65200004593 น.ส. ศุภกานต์ ดาษดา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

12 65200005168 น.ส. ณิชาภัทร ศรีเผ่าพันธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

13 65200005182 นาย ชัยศิริ ประเสริฐศรี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

14 65200005539 นาย ธนญชัย บุญเรือง เจ้ียนหัว นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001069 น.ส. ทัศนีย์ ฉิมมามี สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

2 65200004649 น.ส. ปาลิตา วานิชวิสุทธิกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000684 น.ส. นรินทิรา เก่งกาจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ใน

พระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

2 65200003168 น.ส. หทัยกานย์ วงค์จอม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

3 65200003927 น.ส. วิมลสิริ อ่ิมบุญ อรัญประเทศ สระแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200003303 นาย ธรรณธร ศรีวิสัย ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

2 65200003306 นาย ก้องภพ พงษ์ทิพย์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

3 65200004092 นาย จารุเกียรติ ณ นคร ศรียาภัย ชุมพร

4 65200004509 น.ส. ศิรภัสสร เดชเดโช ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 38 จังหวัด (กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200001564 น.ส. ศรัณย์พร จันทร์สง่า หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

2 65200001830 นาย ธนัชชานันท์ จันทร์ปลูก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 65200001903 น.ส. เกียรติยา เกียรติยศนุสรณ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

4 65200001919 น.ส. อชิรญา สุขสกุลวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

5 65200002022 น.ส. ปณิสรา ฉันทจินดา นักบุญเปโตร นครปฐม

6 65200003734 น.ส. ปุญชรัสม์ิ บัวปลี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

7 65200004456 น.ส. ปาลิตา หอมหวล เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

8 65200004800 นาย ชนสรณ์ ภู่เป่ียม เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

9 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

3 65200002365 น.ส. วรนิษฐา สิงห์โตทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

4 65200002493 น.ส. มนสิชา แก้วถ่ินเถ่ือน สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 65200002674 นาย ภคพงศ์ กิตติชีวเวช เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

6 65200002869 น.ส. ธนัชญา ด่านอุดม พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 65200002882 น.ส. ศิริการต์ มิตรวิเชียร โป่งน ้าร้อนวิทยาคม จันทบุรี

8 65200003137 น.ส. ธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

9 65200003397 น.ส. พิชชาธร รักดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

10 65200003408 น.ส. พลอยรัตน์ สระศรีสม ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี

11 65200004152 น.ส. ปภาวี ขาวแก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี

12 65200004272 น.ส. อารยา แซ่อ้ึง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

13 65200004298 น.ส. ณัฏฐธิดา พุกจีน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

14 65200004835 นาย กิตติภพ ปุณณะเวส อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

15 65200004907 น.ส. นุชสิรี สุขศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 65200005089 น.ส. อาภัสรา พรสังข์มณีกุล แก่งคอย สระบุรี

17 65200005470 นาย ธรรม์กีรติ ชุมแสง สวนศรีวิทยา ชุมพร

18 65200005526 น.ส. สุพรรณษา วงษ์ศรีสังข์ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

19 65200005590 นาย รัฐนันท์ กูนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

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 65200004919 น.ส. อารียา สวยบ ารุง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

6 65200005384 น.ส. กนธิชา วีระประสิทธ์ิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

7 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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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 65200003915 น.ส. ชญานิศ จงเกษม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

8 65200004292 น.ส. แพรวานิตย์ บุญเติมนิติกุล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9 65200005299 น.ส. จิราภา จันทร์ประสงค์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

10 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 65200001036 น.ส. ธันวรัตน์ หลาวเพ็ชร์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

4 65200001253 นาย สรวิสิฐ บุญทรง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 65200001329 น.ส. ดวงกมล ยุภาคณิต เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

6 65200001670 น.ส. ศิริกร ฟองการ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

7 65200001690 น.ส. วรรณพร ทองน่วม ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

8 65200001720 น.ส. ฐิติวรรณ เต่าทอง หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

9 65200001773 น.ส. ศิริกุล ศิริสัมพันธ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

10 65200001885 น.ส. รักชนก ใจกล้า มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

11 65200002264 นาย ชิษณุพงศ์ เพ่ิมพงศาเจริญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

12 65200002330 น.ส. อรพิมพ์ หงษ์ทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

13 65200002374 นาย ณัฐวุฒิ เเสงภักด์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

14 65200002587 น.ส. ณัฐนันท์ บุญทรัพย์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 65200002906 น.ส. ธีรตา แดงชาวนา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

16 65200003065 น.ส. จรรยา บุญม่ัน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

17 65200003287 น.ส. จิรัชยา สมประดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

18 65200003681 นาย จิรบูรณ์ เข่งวา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 65200003818 นาย รณกฤต ประเศรษโฐ ตราษตระการคุณ ตราด

20 65200004266 น.ส. พรชนิตว์ อาริยะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 65200004396 นาย ภคพล ป่ินทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

22 65200004445 นาย ปาฏิหาริย์ เปร่ืองชะนะ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

23 65200004576 น.ส. วชิราภรณ์ เพ็ชร์พร้อม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 65200004730 น.ส. ปวีณา เอมโอษฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

25 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

3 65200000956 น.ส. กนกวรรณ แก้วเรือนจันทร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

4 65200001056 น.ส. สาวิตรี ท้วมเสมา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

5 65200001948 น.ส. ศราวรรณ เกตุสร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 65200002021 น.ส. ณภัทร บุญทันเสน นักบุญเปโตร นครปฐม

7 65200002040 น.ส. ปริยาภัทร ชูศรีเอ่ียม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

8 65200002450 น.ส. อภิณญา ตีรถะ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

9 65200002451 น.ส. วรรณวิภา ร่มโพธ์ิรีย์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

10 65200002730 น.ส. ปาจรีย์ ทับจ่าย วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

11 65200002754 น.ส. สุขุมา แจ้งอรุณ อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม

12 65200003432 นาย ธีรเดช สน่ันก้อง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 65200003437 น.ส. จิฬารัตน์ อินสุข รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

14 65200003937 น.ส. กัณตา ทิมโพธ์ิกลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

15 65200004213 น.ส. เพชรนภา ชินขุนทด จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

16 65200004569 นาย ชัยกฤต ทับเปล่ียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 65200004612 น.ส. วศินี เช้ือจ๋าย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

18 65200004841 น.ส. กันตพร ดิษฐสกุล สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

19 65200004946 น.ส. รพีภรณ์ ไชยสวัสด์ิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

20 65200005007 น.ส. ปภาวรินทร์ โกสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

21 65200005155 น.ส. สุชาดา ศรแก้วดารา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

22 65200005201 น.ส. ศิริพร งามญาติ ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

23 65200005704 น.ส. กัญญณัฐ ดวงศิริ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002361 น.ส. สโรชา ข าบางยาง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

2 65200002467 นาย ธนวัฒน์ สิรวิชชากร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65200003024 น.ส. อรุณประไพ เขียววิจิตร นครนายกวิทยาคม นครนายก

4 65200004282 น.ส. กฤษวรรณ ก่อเกียรติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

5 65200004577 น.ส. พรวลัย สมบุญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง ระยอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200000030 น.ส. สุนิตา สมประสงค์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

2 65200000421 น.ส. กุลภามาศ เตยหอม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65200000522 น.ส. ณรัตน์สิตา กวางทองพานิชย์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

4 65200000886 น.ส. หทัยวรรณ ดีเขียว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

5 65200001006 น.ส. นันทิพัฒน์ บุศยบุตร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65200001054 นาย นักรบ สุขรัตน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

7 65200001355 น.ส. นิรัตน์ชา ด่านจุมพลพงศ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

8 65200001403 น.ส. สุชานันท์ นุรักษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

9 65200001421 นาย ปุณณัส ศุกยะเลิศ ศรียาภัย ชุมพร

10 65200001425 น.ส. จุฑามาศ แสงเพ็ชร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

11 65200001543 นาย สาธิก สุนทรพุกก์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

12 65200001549 นาย พุฒิพัฒน์ นาคดี ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร

13 65200001552 น.ส. วรัทยา พุทธชาติ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

14 65200001652 น.ส. จิราพัชร กลัดทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 65200001699 นาย ชวัลวิทย์ นามแสง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

16 65200001837 น.ส. รมย์นรินทร์ บุญช่ืน พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

17 65200002141 น.ส. สะโรชา อินทร์จ่ัน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

18 65200002275 น.ส. กมลชนก เกิดศรี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

19 65200002282 น.ส. ธนัชชา บุญชูย้ิมแย้ม เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

20 65200002368 น.ส. สุจารี จันทร์พุฒ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

21 65200002419 น.ส. พัชนีภรณ์ ปังเส็ง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

22 65200002438 น.ส. บุษราพร แซ่กัว วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65200002446 น.ส. ธัญชนก พิลึก เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์

24 65200002693 น.ส. ญาณิศา เหล็กกล้า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

25 65200002813 น.ส. อริสา สรสิทธ์ิ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

26 65200003064 น.ส. กนกวรรณ โพธิเเก้ว รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

27 65200003125 นาย วงศ์วริศ สอนประสิทธ์ิ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

28 65200003354 น.ส. วรรณภรณ์ อินท์ศร เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

29 65200003522 น.ส. อารีรัตน์ สัมมาสาโก พุทไธสง บุรีรัมย์

30 65200003560 น.ส. ณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

31 65200003655 นาย มณัฐกาวิน เเดงอาจ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

32 65200003812 น.ส. ธรรญธร ชูเนียม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

33 65200004059 น.ส. รัตติกาล กระดาษดี หันคาพิทยาคม ชัยนาท

34 65200004144 น.ส. ฉัตรสิริ สิริโรจน์รัตน์ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

35 65200004151 น.ส. สุพรรณศิริ หาญประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

36 65200004286 น.ส. ภัณฑิรา คงอยู่ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

37 65200004478 นาย หัสดิน โพธ์ิเต้ีย ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

38 65200005176 นาย ภีม อมรชัชวาลกุล วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

39 65200005494 นาย ปุณญวัธห์ สุปาลรักษ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

40 65200005529 น.ส. กัญญาภัทร เต็งแย้ม ศรีราชา ชลบุรี

41 65200005581 นาย อธิวัฒน์ หาญปรีชาสวัสด์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

42 65200005605 น.ส. พรทิพย์ รัตนวรรณ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

43 65200005773 น.ส. ทักษพร เรืองศสกุลชาญ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

44 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

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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 65200001159 น.ส. ปวิตรา อาจปรุ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65200001174 น.ส. ภัทรจาริน ปาลเปรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

11 65200001381 น.ส. เมธาพร ศอกจะบก อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

12 65200001614 น.ส. ปิยพร มีพันลม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

13 65200001700 น.ส. ณัฐิยา สุวรรณวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

14 65200001834 น.ส. วริสสรา เกิดมาก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

15 65200002394 น.ส. ชนิตรา ล าลึก วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

16 65200002554 น.ส. ณัฐติญา บัวเขียว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

17 65200002602 น.ส. อินทิรา สมานทรัพย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

18 65200003113 น.ส. ธารารัตน์ พวงสีเงิน สิงห์บุรี สิงห์บุรี

19 65200003237 นาย อินทรทร พยุงวาทเศรษฐ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

20 65200003269 นาย ธีรภัทร เพ็งเจริญ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

21 65200003288 น.ส. จุฬาลักษณ์ สุขรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

22 65200003402 น.ส. พรนภัส สุขปราการ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

23 65200003412 น.ส. แพรทอง ช่วยญาติ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

24 65200003772 น.ส. ทิพากร ต้ังประเสริฐ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

25 65200003848 นาย ศิรัส ย่ิงสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

26 65200003916 น.ส. นนทภร หลายรุ่งเรือง สิงห์สมุทร ชลบุรี

27 65200003974 น.ส. พรรณพัชร เเยมภายค า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

28 65200004057 น.ส. ปทิตตา จงรัตน์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

29 65200004190 น.ส. โสภิตา ขุนณรงค์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 65200004406 น.ส. พรไพลิน แก้วทรงเกษ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

31 65200004410 น.ส. พัทธมน คุ้มภัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

32 65200004624 นาย ชนาธิป ไข่หลุ่ม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

33 65200004729 น.ส. พิยดา ปัญญาสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

34 65200004757 นาย ภาคิน โชครัตนคีรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

35 65200004815 น.ส. ญาณกร ล้ิมยุ่นทรง นารีวิทยา ราชบุรี

36 65200005320 น.ส. จิดาภา รักวรนิต จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

37 65200005334 น.ส. ศศิกานต์ ปัญจเวสารัช เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

38 65200005385 น.ส. ศุภิสรา เทียนด า เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง

39 65200005455 น.ส. พัชราวดี สายสมุทร เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

40 65200005501 น.ส. วนิดา ปันแดง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

41 65200005783 น.ส. นารารัตน์ หินจีน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

42 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 65200000884 นาย นราวิชญ์ หงษ์วิจิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

5 65200001073 น.ส. ฐิติพร เครือชะเอม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

6 65200001211 น.ส. นันท์นภัส เรืองพรหม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

7 65200001377 น.ส. ณัฐธยาน์ แจ่มจันทา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

8 65200001382 น.ส. พรกนก เอมจิตต์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

9 65200001461 น.ส. ธมนวรรณ โพธ์ิศรี แก่งคอย สระบุรี

10 65200001472 น.ส. ปัณณพร แพเสือ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

11 65200001763 น.ส. กัลยรัตน์ อยู่เล็ก นครนายกวิทยาคม นครนายก

12 65200001817 น.ส. ชลดา ตีโยบลานนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65200002115 น.ส. พรสิริ อัศวสืบสกุล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 65200002227 นาย ปุณยวีร์ แฝงพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

15 65200002294 น.ส. มณีพร จันทร์ลอย ปทุมวิไล ปทุมธานี

16 65200002313 น.ส. ปัญญาพร ศศิโรจน์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

17 65200002555 น.ส. ชิดชนก อุบล กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

18 65200002644 นาย ปริณ ชินภาณุวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

19 65200002748 น.ส. ไผ่ศรีสุข เพชรเอม ศรีราชา ชลบุรี

20 65200002861 นาย เจษฎาภรณ์ แช่มปรีชา สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

21 65200002974 น.ส. เมธาวี สังข์ย้ิมพันธ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65200003003 น.ส. วริฐา พาพานต์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65200003030 นาย ธนกร เจริญทวีมงคล สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

24 65200003194 น.ส. ญาณิศา ถุงพุดซา ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

25 65200003307 น.ส. จิรภิญญา เคหะลูน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

26 65200003873 นาย ผล ธนกุลวัฒนา ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

27 65200004245 น.ส. กุสมา แนวดง มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปราจีนบุรี

28 65200004448 นาย ปุณยวีร์ ทองค า ระยองวิทยาคม ระยอง

29 65200004537 น.ส. ปาลิดา สว่างทวีวงศ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

30 65200004566 น.ส. จิดาภา จ านงสังฆ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

31 65200004578 น.ส. ภัทร์รพี แก้วสวัสด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

32 65200004582 น.ส. ขฒิษา เหมพิจิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์

33 65200004830 น.ส. นภัสวรรณ บุญส่ง หันคาพิทยาคม ชัยนาท

34 65200004982 น.ส. พัชราภรณ์ หารัญดา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

35 65200004987 นาย ภูริพัฒน์ บุตรนุ้ย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

36 65200005163 น.ส. ปณิดา ศรีนอก บุญวัฒนา นครราชสีมา

37 65200005210 นาย ภาคภูมิ จันทร์เพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

38 65200005286 น.ส. พิชาพร โพธิพฤกษ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

39 65200005502 น.ส. บัวบุศยา เกตุมี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

40 65200005523 น.ส. กวิสรา มุ่งดี ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

41 65200005549 นาย ศุภวิชญ์ เข็มเพชร พิชัยรัตนาคาร ระนอง

42 65200005682 น.ส. ศศิญาดา หร ่าเดช พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

43 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 65200000465 น.ส. ลภัสรดา โสภณกิจเจน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 65200000662 นาย ศาสตรา มาทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

7 65200000755 น.ส. ญาณปิลันท์ อุไรวาท เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65200000767 น.ส. สิณีมาศ สิริพันธะสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

9 65200000830 นาย นราวิชญ์ ยังบรรเทา ศรียาภัย ชุมพร

10 65200001007 น.ส. สุจิตตา ศิริพัชรางกูร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 65200001081 น.ส. กมลวรรณ เพียงเกตุ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

12 65200001124 น.ส. กัณฐกาญจน์ สืบบุญเชิญวงศ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 65200001134 น.ส. ปวริศา หวังกิจไพบูลย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

14 65200001308 น.ส. ณัฎฐณิชา ทองโชติ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

15 65200001340 นาย เตชินท์ กิจพ่อค้า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

16 65200001812 นาย เมธาบุตร ไชยบัง วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

17 65200002067 น.ส. รัตติยากร บุญเศษฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

18 65200002543 น.ส. ณัชชา บุษยะกนิษฐ์ แก่งคอย สระบุรี

19 65200002973 น.ส. บุษบา เลาหพูนรังษี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

20 65200003053 น.ส. ทักษพร ศรีปริยานนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

21 65200003076 น.ส. ปกีรวรรณ มากเสมอ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

22 65200003205 น.ส. ไอลดา บุญสุทธ์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

23 65200003344 น.ส. อ าพร สุขโข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

24 65200003473 น.ส. สุพิชญา พิศาลพันธ์ุ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

25 65200003548 นาย คุณากร เสริมทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

26 65200003710 นาย ธนัท นิตยวัน ระยองวิทยาคม ระยอง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

27 65200003797 น.ส. กานต์สินี นพเกตุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

28 65200003885 น.ส. ลลิตภัทร ปล้ืมประสิทธ์ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

29 65200003908 น.ส. สุทธิดา โพธ์ิชัยเลิศ นครนายกวิทยาคม นครนายก

30 65200003911 น.ส. นันท์นภัส คงแพทย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

31 65200004008 น.ส. วาเนสษา ไฮเล็นซ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

32 65200004192 นาย ภูริ โกดี อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

33 65200004252 น.ส. นพนันท์ ทิพย์อาสน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

34 65200004347 น.ส. ปภาวรินท์ ม่ิงมิตร ระยองวิทยาคม ระยอง

35 65200004375 นาย พลัง สิงหสุต เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

36 65200004400 น.ส. ณัฐพัชร์ พงษ์ประณิธิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

37 65200004526 น.ส. ศศิธร มาลัยวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

38 65200004717 น.ส. เมตตา ระวิรุ่ง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

39 65200004718 น.ส. นงนภัส อุ่นอก ชลประทานวิทยา นนทบุรี

40 65200004787 น.ส. วริศรา คงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

41 65200004819 นาย เกียรติภูมิ สุฬาพา สตรีอ่างทอง อ่างทอง

42 65200004826 น.ส. นงนภัส แคบ ารุง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

43 65200004895 น.ส. นันทิชา ปัตตะถม มารีวิทย์ ชลบุรี

44 65200004956 น.ส. อาภัสรา ศิรินคร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

45 65200005126 น.ส. ญาณาธิป วงค์ลาน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

46 65200005149 น.ส. เอริกา วงศ์จ ารูญ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

47 65200005322 น.ส. กัญญาภัทร ยางศีลา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

48 65200005376 นาย นพรุจ สายทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

49 65200005514 น.ส. ธันญ์วริน ธนเศรษฐวิศาล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

50 65200005542 นาย วรากร นุ่มจิตร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

51 65200005561 นาย ณัฐชัย จ าปาหอม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

52 65200005667 นาย กฤษณ์ ผาสุกรรม เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

53 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

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

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 65200004356 นาย ธัญวิสิฏฐ์ ลีธีระ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

9 65200004357 นาย กรรณภิรมย์ รัตนสุวรรณ บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบุรี

10 65200004688 น.ส. ปภาวรินทร์ วันตะธรรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

11 65200004758 น.ส. อรุณรัตน รัตนะชโยโต ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

12 65200004790 น.ส. มณีนันท์ เยทะสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65200004890 น.ส. สุพิชญา แก้วกาญจน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

14 65200005308 น.ส. ณรากร จันทร์ชาวนา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 65200005336 น.ส. พรนภัส ว่องไวมีทรัพย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

16 65200005369 น.ส. ธิรดา ยงพิศาลภพ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65200005420 น.ส. เบญญาภา แก้วศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

18 65200005521 นาย ศุภวิชญ์ เเดงน่ิม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 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 65200003525 น.ส. จินดามณี จิรสรวงเกษม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

4 65200004398 นาย กันต์ธร พฤกษาชีวะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 65200005674 น.ส. อาภัสดา ชาวหงษา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

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
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

6 65200002266 นาย อัครพล พุฒมาก วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7 65200002312 น.ส. ชานิศา ทิศาวงศ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65200002452 น.ส. อภิสราภรณ์ ชาญมัจฉา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 65200003150 นาย นรากร เทพทินกร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

10 65200003222 น.ส. ฐิติวรรณ ปรุงกระโทก เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

11 65200003693 น.ส. ภมรรัตน์ ลันวงษา อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี

12 65200004124 น.ส. เพ็ญสุภา แจ่มแจ้ง วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

13 65200004168 น.ส. ชลธิชา ชาญชัยรัตนชัย ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง

14 65200004312 น.ส. ณัฐณิชา ผดุงชูกิจ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

15 65200004364 นาย กฤติพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 65200004401 นาย กรณ์ ตันเอ่ีิยม กสิณธรอาคาเดม่ี กรุงเทพมหานคร

17 65200004538 นาย ภคนันท์ พัฒบุญมา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

18 65200004962 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์เพ็ญ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

19 65200005685 นาย พิสุทธิศักด์ิ โชติกเสถียร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65200002015 น.ส. ชามาวีร์ ปรางเปรมปรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65200002940 นาย ปรินทร์ อมรรัตนไพจิตร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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