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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.su.ac.th   
2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจ าตัวนักศึกษา  
3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ https://reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจ าตัว” และ 

“รหัสผ่าน” ซึ่งรหัสผ่าน คือ เลขประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนค าร ้อง            
ขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ) 

6. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบ  ดังนี้  
6.1 เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
6.2 ไม่กด Caps Lock ค้างไว้ 
6.3 ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก  
6.4 ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใด  
6.5 ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูล

ต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที ่ธนาคารตามใบแจ้งยอด หรือ ช าระผ่าน Mobile 
Application  
** หากนักศึกษาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนได้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
8. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์)  
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ ก่อนวันช าระเงิน 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย ภายในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 

 

https://reg.su.ac.th/
https://reg.su.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมการท าบัตรนักศึกษา 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 

ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.3 คณะโบราณคดี    
  4.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 4.4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)    
 4.5 คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาเอเชียศึกษา)    
 4.6 คณะศึกษาศาสตร์     
  4.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  4.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 4.7 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.8 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  4.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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ส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 5.1 คณะมัณฑนศิลป์    
  5.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 5.2 คณะอักษรศาสตร์    
  5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 5.3 คณะศึกษาศาสตร์  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 
 5.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 5.5 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 
 5.7 คณะดุริยางคศาสตร์    
  5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

 
 
ภาคการศึกษาละ 

 
 

65,000 

 
 
บาท 

  5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 5.7 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
       

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

• การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

คณะโบราณคด ี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คุณวัชรี  อารีย์ 

aree_w@su.ac.th 

09-2258-8984 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ 
Supachaipanitch_s@silpakorn.edu  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะอักษรศาสตร์ 

  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 

suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200312 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ์ 
dpiaicwh@gmail.com   
  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

คุณวรพงษ์ น้อยไข่ข า 

bewwrb21@gmail.com  

  

0-3410-9686 ต่อ 200313 

0-3425-5091 
09-8275-6858 
 

คณะเภสัชศาสตร ์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแก้ว 

Direk30102515@gmail.com 

0-3425-3844 ต่อ 200316 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  

คุณนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย 

natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200317 

09-8275-6858 

คณะวิทยาการจัดการ 

  

คุณวิมลรัตน์  อ่อนเอี่ยม 

wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200315 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์ 

supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200314 

09-8275-6858 

 

mailto:aree_w@su.ac.th
mailto:Supachaipanitch_s@silpakorn.edu
mailto:suwanjinda_l@su.ac.th
mailto:dpiaicwh@gmail.com
mailto:bewwrb21@gmail.com
mailto:Direk30102515@gmail.com
mailto:natheeratanakam_n@su.ac.th
mailto:wimolrat.o@gmail.com
mailto:supanyarax_k@su.ac.th
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จารุวิทย์ นาคค า วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. โชติกา จันทรวงศา วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

3 นาย ณพล เสือช่อ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 นาย ตระกานต์ เวียงดอนก่อ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

5 น.ส. ตุลยดา แก่นบุตร มาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร

6 นาย ทยากร ปุโลทกานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

7 นาย ทรรศวรรษ รอดดี แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี

8 นาย ธราเทพ แสงค้า สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

9 นาย นิทัศน์  เทียมพรมทัต วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ปวริศา กระจ่างวงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. พลอยไพลิน บุญสุยา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

12 นาย พศิน พุ่มแพรพันธ์ ระเบียบศึกษา กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. พุทธิรัตน์ อ่อนล าเนา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

14 น.ส. มูนา อัลรุไดนี อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ลลิตา พูลเมือง ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว

16 น.ส. ศุจินธรา ทวีสิงห์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

17 นาย สหทัต โสภณกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 นาย สิปปภิวัฒน์ ศรีเกษร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กณิศ สวนขวัญ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

2 นาย ชยนยุทธ์ ฉินนะโสต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ณัฐกานต์ ข้องนอก ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ณัฐนรี จิตรทอง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

5 นาย ธรรณพิสิทธ์ิ ตันจรารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

6 น.ส. ธัญทิพย์ บุญเสริมทรัพย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ปาริชาติ เวชส่งเสริม ราชินี กรุงเทพมหานคร

8 นาย ปุญญพัฒน์ เตาะกะโทก ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

9 น.ส. พิมพ์ลภัส หุ้นเอียด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

10 นาย ภคิน ยันตเวช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

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

12 นาย วริทธ์ิธร ภิรมยาภรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

13 นาย ศุภกิจ ศรีทองสุข ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

14 นาย สิทธิพงศ์ สิงหชาติปรีชากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

15 นาย อนุชา จินตง ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ชยพัทธ์ อัศวว่องไวกิจ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

2 นาย ธนวัฒน์ โลหเเสงสุวรรณ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ปัทมาวดี ส่งแสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. พาขวัญ บัวคล่ี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

5 น.ส. พิชาพร โสมกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

6 น.ส. ภูฟ้า ทาบรรเทิง หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. รัตนวราภรณ์ จ าปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

8 น.ส. อาภากร ริยะวงษ์ พุทไธสง บุรีรัมย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ทิพย์เกษร บัวปล้ืม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

2 น.ส. พรประภา บัวปล้ืม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

3 นาย สุรสาร ชัยจิตรารัชต์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย สหรัฐ สกุลพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ภาณุกร จันทร์เพ็ญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

คณะโบราณคดี 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤษศินี หวานระร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง

2 นาย กิตติวินท์ ภู่อุ่น แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 นาย เตชินท์ โสมินทุ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

4 น.ส. ธัญชนก อินทร์ม่วง วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ภัคจิรา แซ่โง้ว นักบุญเปโตร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฏฐณิชา เน่ืองมัจฉา สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

2 นาย ณัฐดนัย ประมูลศิลป์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ทรรศนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 นาย ปารย์ ละอองมณี วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ภัททิยา ขันสุวรรณ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. สิริกร พันธ์ุวัง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐพัสวี สายแก้ว เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ปภาวี เข็มกลัด อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 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 โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิณัฐตา สิงหวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ชิตชนก คล้ายสงค์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. วรฤทัย มีแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 นาย ศุภกิจ จันชาวนา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ

5 น.ส. อาริยา สังข์ศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย คณนาถ ศิริกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ศิริวิมล ผิวช่อง วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชพร ศรีสุภาพ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

2 น.ส. กมลลักษณ์ พุทธะเลิศพงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

3 น.ส. กรปรียา สีดุก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

4 นาย กฤติณ วัฒนาโภคยกิจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 น.ส. กวิสรา คงสังข์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

6 น.ส. กษมาภรณ์ โชติชัย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

7 น.ส. กัลยกร ย้ิมละมัย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 น.ส. กัลยรัตน์ มัยวิสัย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

9 น.ส. กิตติญา ผุยดา เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

10 น.ส. กิตติยาพร สายลือนาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

11 นาย กีรกิต จิรัตนานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 น.ส. กุลจิรา แสนย่าง ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

13 น.ส. เกวลิน จันทร์มณี สวนศรีวิทยา ชุมพร

14 น.ส. เกศิณี มุสิกพันธ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 น.ส. ขวัญชนก ภู่ขวัญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

16 น.ส. จรรยพร ค าสด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

17 น.ส. จิดาภา พุทธคุณเมตตา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

18 น.ส. จิรัฐิติกาล นิลวดี มารีวิทย์ ชลบุรี

19 น.ส. จุฑารัตน์ หาดไทย อรัญประเทศ สระแก้ว

20 น.ส. เจสิการย์ วรอาจ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

21 นาย ชญศักด์ิ ภิรมย์กิตติโชติ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

22 น.ส. ชญาดา บุญมี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

23 น.ส. ชนาภา ใจซ่ือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

24 น.ส. ชนิดาภา เข็มนาค ราชินีบูรณะ นครปฐม

25 น.ส. ชนิดาภา ศรีชัยมูล ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

26 น.ส. ชนิภรณ์ ต้ังสุจริตกุล ระยองวิทยาคม ระยอง

27 น.ส. ชนิสรา เอ่ียมละออ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

คณะอักษรศาสตร์
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

28 นาย ชวศิลป์ ปรีดาวัฒนากูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

29 น.ส. ชาลิสา จันทรสอน สวนศรีวิทยา ชุมพร

30 นาย ชุติพงศ์ กุลศิริบุญญานนท์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

31 น.ส. โชควาสนา เอมสวาท พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

32 น.ส. ญาณิศา ศักด์ิสิริโกศล ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

33 น.ส. ฐิติพร จันทร์คลองใหม่ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

34 น.ส. ฐิยดา ศรีสงคราม ศรียาภัย ชุมพร

35 น.ส. ณชญาดา จันทร์หอม ระยองวิทยาคม ระยอง

36 นาย ณัฏฐ์ อนันต์ธนะทวี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

37 น.ส. ณัฏฐิตา สุขเกษม สงวนหญิง สุพรรณบุรี

38 น.ส. ณัฐณิชา สวิง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

39 น.ส. ณัฐณิชา อ่อนนาเลน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

40 น.ส. ณัฐนิชา ผลมงคลวัฒน์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

41 น.ส. ณัฐมน แผนสมบูรณ์ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

42 น.ส. ณัฐวรรณ อ านาจ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

43 น.ส. ณิชนันทน์ อัชฌานันท์วิวัฒน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

44 น.ส. ดวงกมล ชาละวันกุมภีร์ ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

45 น.ส. ดาปนีย์ ช่างรัมย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

46 น.ส. ดาริน ศิลปี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

47 น.ส. ตรีนุช คนยัง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

48 น.ส. ตะวัน พิพัฒน์พล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

49 น.ส. ทักษพร พลหาร อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

50 นาย ธนกร ส่ังหลิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

51 น.ส. ธนัชชา มีอุดม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

52 น.ส. ธนัชญา ค าลาด ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

53 น.ส. ธนิษฌา สุภากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

54 น.ส. ธัญธิดา ไพราราชธรรม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

55 น.ส. ธันวาภรณ์ โกศัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

56 น.ส. ธารระริน รุ่งโรจน์ดี ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

57 น.ส. ธิดารัตน์  วิระเทพสุภรณ์  ระยองวิทยาคม ระยอง

58 น.ส. นฤมล เจเถ่ือน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

59 น.ส. นฤมล ชมเชย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

60 น.ส. นลินนิภา ปู่เรือน อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

61 น.ส. นิชาภัทร ศรีธรรมรัชต์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

62 น.ส. นุชนาถ บ้านเนิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

63 น.ส. นุวาลา พรหมากร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

64 น.ส. เบญจวรรณ ปัญจพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

65 น.ส. ปฏิมาวดี สัสดีอาจ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

66 น.ส. ปฐมาพร เอ้ือทรัพย์อนันต์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

67 น.ส. ประภัสสร ฮวดหนองโพธ์ิ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

68 น.ส. ปราณปรียา อ าไพจิตร อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

69 น.ส. ปริยากร จตุรโยธิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

70 น.ส. ปลายฝน คณะเสน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

71 น.ส. ปัณฑารีย์ สกุลแสง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

72 น.ส. ปาณิสรา พงษ์อัคคศิรา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

73 นาย ปิติกร แซ่หล่ิว ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

74 น.ส. เปรมยุดา ศุภรัตนชาติพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

75 นาย พรชัย ศรีมณฑก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

76 นาย พศวีร์ ปลอดทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

77 น.ส. พิชญ์สิณี จันทรวัฒน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

78 น.ส. พิชญา ศรีเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

79 น.ส. พิณนภา เผยกล่ิน แกลงวิทยสถาวร ระยอง

80 น.ส. พิทยาภรณ์ วสุพงษ์เดชานนท์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

81 น.ส. พิมพ์ชนก ชวนชม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

82 น.ส. เพชรรัตน์ ศรีชุมพล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

83 น.ส. แพรววนิต ใจอุ่น วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

84 น.ส. แพรอ าพัน ชูจิตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

85 น.ส. ภวิกา ไสยะ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

86 น.ส. ภวิกา เช้ืออาษา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

87 น.ส. ภัคธีมา คงภักดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

88 น.ส. ภัทรนภัส ศรีสุวรรณ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

89 น.ส. ภัทรมน ย่ิงยอด บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

90 น.ส. ภัทรวดี ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

91 น.ส. ภัทรีพันธ์ ขุมเงิน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

92 นาย ภาณุเดช เจรจา อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

93 นาย ภูดิศ เรืองเดช ตราษตระการคุณ ตราด

94 น.ส. ภูริชา จูฑะจันทร์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

95 น.ส. โภคิณี กุศลรอด ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

96 น.ส. มณฑกาญจน์ เหลืองเรืองโรจน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

97 น.ส. มธุรดา ป่ินวิเศษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

98 น.ส. มัชชิมา กล ่าพลบ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

99 น.ส. มัญฑิตา จางเศรษฐศิริโชค สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี

100 นาย เมธัต พวงเงิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

101 น.ส. เมธาพร บุตรศรีเพ็ชร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

102 น.ส. รัชวัลยสร รานอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

103 น.ส. รัญธิดา เพ่ิมพูนกุล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

104 น.ส. ลักษณ์นารา เตชาดิศัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

105 น.ส. วทัญญา เงินทอง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

106 น.ส. วรกัญญา อินตรา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

107 น.ส. วรรณวลี หงษ์ทอง ท่าใหม่(พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

108 น.ส. วรัทยา สัมพดา วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

109 น.ส. วรินทร สุทธิเก้ือกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี

110 น.ส. วริศรา ประจันบาล วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

111 นาย วัชริศ ส าเนียงเย็น เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

112 น.ส. วิชยาธรณ์ โห้เหรียญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

113 นาย วีรภัทร ป้อมเชียงพิณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

114 นาย ศรรัก น ้าสมบูรณ์ นักบุญเปโตร นครปฐม

115 น.ส. ศิรินญา จุ้ยพลอย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

116 นาย ศุภกฤต โชคถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

117 น.ส. สาธิตา เปรมสอน ปากเกร็ด นนทบุรี

118 น.ส. สุจิตรา ช านาญไพร เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

119 น.ส. สุชัญญา แดงโสภา นครนายกวิทยาคม นครนายก

120 น.ส. สุชาวดี ค าไพเราะ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

121 น.ส. สุธีรา นาคท่ัง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

122 น.ส. สุพรรณิการ์ พ่ึงพระ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

123 น.ส. สุภัคชาณันท์ เอ่ียมจ ารัส เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

124 น.ส. เสาวลักษณ์ ทรัพย์อินทร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

125 นาย หริรักษ์ ทันสมัย วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

126 น.ส. อชิรยา อินทโฉม ธัญบุรี ปทุมธานี

127 น.ส. อณิษฐ์ อริยะตา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

128 น.ส. อธัญญา จาดสิงห์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

129 น.ส. อนันญา ฮันเตอร์ แกลงวิทยสถาวร ระยอง

130 น.ส. อภิญญา ม่ิงมีชัย ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

131 น.ส. อรวรา กันทะหล้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

132 น.ส. อรวิตา ช่างประดิษฐ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

133 น.ส. อวภาส์ กองแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

134 น.ส. อัจจิมา ชิดอินทร์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

135 น.ส. อัจฉรา เจริญอมรชัยกุล อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

136 น.ส. อาฬิษา ไชยเดช ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

137 น.ส. อิลิมีเลช เวีย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

138 น.ส. เอมิกา เย็นสมุทร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชภัทร ศรีพิทักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 น.ส. กัลยาณี ศรีซุย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 น.ส. จิราพัชร ศรีข า วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

4 น.ส. ณัฐปานี ประทุมมินทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง

5 น.ส. ณิชาวีร์ นาเรือง สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

6 นาย ธนภัทร เทียมรักษ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 น.ส. บุญสิตา ฝึกฝนจิตต์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

8 นาย ปารเมศ ทองภูเบศร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 น.ส. พิชชาภา จ่ันนพรัตน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

10 นาย ภาวิน วอนเพียร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

11 น.ส. ภาสิดา ธรรมศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

12 นาย ภูมิธรรม กล ่ากล่ิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

13 นาย วิสุทธิพร หรสิทธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐนันท์ ฉ ่าคร้าม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

2 นาย วีฤทธ์ิ บุญประเสริฐ บางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กิตตินันท์ คณะผล ช านาญสามัคคีวิทยา ระยอง

2 น.ส. ฉัตรธิดา อินทะสูตร สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

3 น.ส. ณัฐชา ทองหาญ ห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบุรี

4 น.ส. ณัฐณิชา เดชอินทร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

5 น.ส. ณัฐธิดา เอกจิตร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 น.ส. พรนภัส เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

7 นาย พศิน คุณพิสุทธ์ิ นิรมลชุมพร ชุมพร

8 น.ส. อริสรา สายบัวทอง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 นาย ไชยมิตย์ เอ่ียมส าอางค์ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

3 น.ส. ดาวิณี กล่ินหอม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

4 น.ส. ปาณวาศ อัญชลีอ านวยพร ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. พิชญา โกมลนิมิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

6 น.ส. วิชชุลดา อาหาสิเม ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ แสงสว่าง ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

2 นาย กวี สังข์ทอง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

3 น.ส. ญาณิศา ฮ้ันประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 นาย ธนกฤต โพธิศรางกูล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

5 นาย ธีรเมธ ชลบุษย์ ดาราสมุทร ชลบุรี

6 น.ส. รสลิน ข าวิบูลย์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรภัทร ยศศักด์ิ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

2 น.ส. จิรัฐฌา จ่ันบ ารุง บางบัวทอง นนทบุรี

3 นาย ธันวา อมเครือ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

4 น.ส. ปนัดดา บัวบาน กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 น.ส. ภัทรวดี เกตุษา ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 น.ส. วรินทร เพ็ชรภักด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธีรภัท ร  ทองแพง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. เบญจพร น้อยใย วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

3 น.ส. ลัลน์ลลิล ทองอ่อน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 น.ส. วริศรา สีม่วง รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิราพร ส าราญจิตร ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 น.ส. ชนัญชิดา เขียวค ารพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

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

4 นาย ธนวัฒน์ ตุ่มศรียา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

5 น.ส. ธีรนุช ดอกบัวหลวง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 น.ส. พนิดา คชเสนีย์ ศรียาภัย ชุมพร

7 น.ส. พลอยน ้าทิพย์ ศรีชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

8 นาย พีระกานต์ เนียมเมือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลวรรณ จ าปาสัก กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 นาย ฉันทวัฒน์ เฉยสวัสด์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

3 น.ส. ชญาณี เด่นดวงใจ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

4 นาย ทีฆทัศน์ จันทร์แดง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. พรพิมล ธัญกิจวรกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

6 น.ส. เพลงมนต์ ทิพย์มังกร วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี

7 น.ส. โยษิตา พ่วงพิทักษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

8 น.ส. วิมลณัฐ เกล้ียงเกลา สิงห์สมุทร ชลบุรี

9 นาย วุฒิวัฒน์ พันธะไหล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

10 นาย สิรวุฒิ จือประสิทธ์ิ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

11 น.ส. สุพัตรา วงศ์ค าแสง ระยองวิทยาคม ระยอง

12 น.ส. อาริสา สุวรรณเสวก ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

13 น.ส. เอกจิรา ทองดี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ก้องภพ สะพานทอง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 น.ส. กิติวรรณ เสริมพานิช กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

3 น.ส. จันทกานต์ เย็นประเสริฐ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ชนม์พรรธน์ จุฑารัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. ชนารัตน์ วัดน้อย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 น.ส. ชานิกา กุลดิลก ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 นาย ณฐพล อ่วมเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ถิรโสภี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 น.ส. ณัฐจรีมาต อุณหนันทน์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ณัฐณิชา สินบ ารุง บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

11 น.ส. นภัสสร กล่ินขจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

12 น.ส. บุญณิสา ล้อมวงษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

13 นาย ปฐมเทพ งามศิลป์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ปัทมวรรณ ชฎาจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

15 น.ส. เพ็ญประภา วชิรพงศ์พันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

16 น.ส. ภูนวภัทร คชสินธ์ุ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

17 นาย ภูรี ธนาโฆษิตกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง

18 นาย วุฒิกร วรคุณพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

19 นาย ศิระ เกียรติไกรวัลศิริ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

20 นาย สมปราชญ์ ม่ันคง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

21 น.ส. สุวีรา ขันธวิทย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

2 น.ส. จิณณพัตร หืออิน โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

3 นาย ชนมภูมิ ประจันพล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

4 น.ส. ฑิฆัมพร ชูวงศ์ ศรียาภัย ชุมพร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

5 นาย ณัฏฐ์ สร้อยสุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

6 นาย ณัฐวุฒิ หารพรม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

7 นาย โต อโนสูงเนิน ระยองวิทยาคม ระยอง

8 นาย ทวีเดชา เจริญย่ิง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

9 น.ส. ทักษอร จุ้ยนคร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

10 นาย เทพรัตน์ บุญประเสริฐ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

11 นาย ธนภัทร โคตรชัย บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

12 นาย ธวัชชัย แพทย์ใส พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 น.ส. นภกมล ค าปาน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

14 นาย ปรีชา ธนภัทร์นวกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 นาย วงศกร ตุงคะเศวต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

16 นาย ศรัณยู หวานไข่แก้ว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

17 น.ส. ศิวพร ลักษณะวงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

18 น.ส. สุธิมา ร่ืนรมย์ วัดป่าประดู่ ระยอง

19 น.ส. อนันดา คล้ายสุบรรณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

20 น.ส. อัชฌา งามช่ืน สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิดา งามข า หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

2 น.ส. ญาณิกา บุญธรรม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 น.ส. ดุจดาว บ ารุงสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 น.ส. นารินทร์ อิงควะระ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. บัณฑิตา วาดเงิน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

6 น.ส. ปรีชญา สุขโพธ์ิเพ็ชร ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 น.ส. ปาริชาต เกิดดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 น.ส. ภิญญดา พิทยาลาภสกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 น.ส. วิรัลพัชร ชูพันธ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

10 น.ส. ศศิธร โตข า มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

11 น.ส. สุชาวลี พะโรศิลป์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฏฐณิชา พนาวุฒิกร ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกอร วงษ์มาดิษฐ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 น.ส. นภาพร ขาวพุ่ม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

3 น.ส. พนิดา อภิบาลศรี เพ่ิมวิทยา นครปฐม

4 น.ส. พิชชมพู แซ่ล่ิม พิชัยรัตนาคาร ระนอง

5 น.ส. มนพัทธ์ นาคมาศ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 น.ส. เมธาวี ช่ืนมานพดล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

7 น.ส. วรรณวษา โปร่งจิตต์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

8 น.ส. สุทธิดา แก้วค ามา สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นิพาพันธ์ุ คุ้มพันธุแย้ม เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ช่อชมพู รุ่งนิยม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ณัชพัฒน์ แสงอ าไพ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 นาย ณัฐกิตต์ สกุลกาญจนาภรณ์ นักบุญเปโตร นครปฐม

4 น.ส. ณัฐธิดา เอ่ียมละออ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ณัฐนลิน ศรีลาภา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ทิพย์ศุภางค์ โบราณราษฎร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

7 นาย ธนกฤต อุรารักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 น.ส. นพธีรา ราศรี มารีวิทยา ปราจีนบุรี

9 น.ส. นันทิดา โสณาวัฒน์ แก่งคอย สระบุรี

10 นาย ปรโชต อักษรนิตย์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

11 น.ส. ภัทรภา เต็มเป่ียม มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

12 น.ส. มณีรินทร์ ชัชวาลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

13 น.ส. สุจิรา ทิมบ่อแร่ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

14 น.ส. เสาวลักษณ์ ละอองศรี มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

15 นาย อธิษฐ์ พลายน้อย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ศุภรา เบญจสรรค์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กันติชา ศรีกัญญา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 นาย เขมินท์ สิบก่ิง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

3 น.ส. ฉวีวรรณ ก๋งแดง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

4 น.ส. ณัฐญา อ่ิมเพชร ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. ณิชาพัชร์ สุขพงษ์ไทย บ้านนา (นายกพิทยากร) นครนายก

6 นาย ธนกฤต สุเนา คงคาราม เพชรบุรี

7 น.ส. ธัมมิกา สัจจฐิติยานนท์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

8 น.ส. ปวริศา บุญยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 น.ส. พรชนัน สุนพคุณศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 น.ส. พัทธวรรณ เทโพ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ภณิดา วาภิไหว ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

12 น.ส. วรณัฐ ใสยาวงศ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

13 นาย วรภพ ภูมิไชยวุฒิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

14 น.ส. วิภาดา ทองอ่อน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

15 น.ส. ศศิกาญจน์ โตข า มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

16 น.ส. ศิริรัตน์ กัณทะวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จุฑาภรณ์ จงจิตร บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

2 น.ส. นริศรา ศรีศักด์ิ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 น.ส. ปิยะดา โสระเวช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

4 นาย พัชรพล แก่นค า สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. รถระวี เดินเมือง วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ศิราภา เธียรพิบูลย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 น.ส. อรจีราภัคค์ อินทวงศ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ถลัชนันท์ อรุณเรือง ราชินี กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. นุชวรี ติลกานนท์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 นาย พงศธร ปวงกิจจา สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

4 น.ส. ศศิวิมล ศรีพรหมมา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤษกาญจน์ เคร่ืองทิพย์ วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

2 นาย กฤษดา ศรีเอ่ียม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 น.ส. จิดาภา พันธ์หร่ิง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. จิรัชญา เนียมหอม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย ธีรพงษ์ สีลับสี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กันตภณ เพ็ญทอง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 น.ส. บุณฑริกา ไตรพัฒน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 นาย ไพบูลย์ กิตติโศภณศักด์ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนัญญา แย้มเนตร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

2 น.ส. ชลิตา แย้มบู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย ธนดล นิลน้อย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

4 น.ส. ธันยพร เอ่ียมรักษา คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

5 น.ส. ยมลภัทร วงศ์สิทธิชัยกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. วนิดา ฉิมพัฒน์ ดาราสมุทร ชลบุรี

7 น.ส. วรรณยา ประทุมมาลัย ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ศริญญา น่วมอ่อน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9 น.ส. ศศินันท์ นาคู พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

10 น.ส. สายธาร ม่วงทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 น.ส. สุนทราภรณ์ ศาลางาม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. อรัญญา โตฤทธ์ิ ดอนพุดวิทยา สระบุรี

13 น.ส. อริสา พูลเพียร นครนายกวิทยาคม นครนายก

14 น.ส. อัณณา  นพพันธ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 23 โรงเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชพร หล้าทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 น.ส. ณัฐจิตต์ ชมภูสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฎฐณิชา ผิวงาม ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัลยาณี เกิดป้าน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 น.ส. ชไมพร ทับศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 น.ส. ธนัชชา ชาวนาป่า วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 นาย ปราชญา เชยสัจจา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 น.ส. พนิดา นาคประพันธ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 น.ส. พรธิญา สีทา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 น.ส. เมษา สมพิทักษ์ มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี

8 น.ส. อมรรัตน์ กรึงชัง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 น.ส. อาภาภัทร รักญาติ ทวารวดี นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จุฑาทิพย์ ลอยลม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 นาย รัชภูมิ สมณะ เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

3 นาย อาทิตย์ เครือครุฑ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กิตินันต์ นาคผง นารีวิทยา ราชบุรี

2 น.ส. ธนภร ใจรวมกูล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

3 น.ส. วรรณพร อะโนมา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กีรติศักด์ิ อารีย์วงศ์สถิตย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 น.ส. ภัคจิรา เอ่ียมสะอาด พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. ภิราวรรณ ทองดอนเหมือน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

4 นาย ยุทธการ เขียวน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. วิลาสินี จิตเพ่ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 น.ส. สาวิตรี สรงพรมทิพย์ คงทองวิทยา นครปฐม

7 นาย สิทธิเดช สุขสวัสด์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐพร รักไทย วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 นาย ทรงพล ปัญญาญาณ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย ธนภัทร สุขเกษม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาย ภูมิวัฒน์ พุฒิเอก วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรพินธ์ุ สร้อยทอง สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร

2 น.ส. นาตาชา ศิริสุขะ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

3 น.ส. ภคมน เพ็ชรด า วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

4 น.ส. เมธิวา ปุ๋ยรักษา วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

5 น.ส. ศิริเพ็ญ พ่วงเพ็ชร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตนัย วันดี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 นาย กัญจน์ จรัสโรจนพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. โซเฟีย มาร์ติลา รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

4 นาย ฐิติรัตน์ หล่อเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. นภัทรสร ศรีสุข สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 นาย นรินทร์ ลาภพิสมัย สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

7 น.ส. เบญญาภา รัตนวิชัย สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

8 นาย ปฏิพัทธ์ ข าพิศ ปทุมวิไล ปทุมธานี

9 น.ส. วิภาดา แซ่ต๊ัน สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

10 นาย วิโรจ แดงสงฆ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 นาย ศุภ์ภณปรัช ปานนวม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

12 นาย สิทธินนท์ นางแย้ม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จุฑาทิพย์ ชูชัยรัตน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 น.ส. ธนภรณ์ เนียมหอม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

3 น.ส. ภัสสร สารศิริ วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

4 นาย ภูธเนศ พุ่มทรา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. รัตน์ตินา จิตรโภชน์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. วรพรรณ เปีย นักบุญเปโตร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 น.ส. สิริยา ศรีเหรา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

8 น.ส. สุพรรณิการ์ บัวขาว ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 น.ส. อัยยา มีชัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กิตติกุล หาญกล้า วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาย ชลพศุ เช่ือมวราศาสตร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย ธนชาติ เอ้ือยอ่อง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 นาย ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

5 นาย พิชัยพร พลบเนียม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

6 นาย ศิวัช จ ารูญศิริรุ่งโรจน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญานิศ สร้อยค า บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

2 น.ส. นิชชา ศศิธรรัศมี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. พิมพ์วรีย์ พันธ์ุวิเชียร มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

4 น.ส. เพ็ญพิชชา กรัตพงศ์ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ภควลัย สมงาม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 นาย ภูวภัสสร์ เจริญจอหอ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7 นาย สรไกร ตรีกรุณาสวัสด์ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ (โควตาโรงเรียน)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิราภา ร่ืนนุสาร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

2 น.ส. ศิประภา น้อยแสง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 น.ส. อรพินท์ จินดารัตน์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จันทรัตน์ เวทยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย เจตนิพัทธ์ สุวิมลพงศ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

3 น.ส. ชญานิศ หีตนุ้ย มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ชรินธร สร่างโศก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 นาย ณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

6 น.ส. ธัญชนก กองก่ิง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 นาย ธารธรรม สีมาเอกรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

8 นาย ธิติพันธ์ุ วงศ์พันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

9 นาย นัฐพงศ์ วงชารี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 น.ส. นิติดาว ทายสงฆ์ประไพร นารีวุฒิ ราชบุรี

11 นาย ปิยะชนก โคติวงษา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. พิชญา ภักดีไตรภพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

13 น.ส. พิมพ์ชนก ทวีวิเศษพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

14 นาย พีรวุฒิ ทาท่ัว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

15 น.ส. ภัทราพร คงแคล้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

16 นาย ภานุรุจ พิมพา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

17 น.ส. รวิภา ธัญยนพพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

18 นาย วชิรวิชญ์ ศิริสวัสด์ิ หอวัง กรุงเทพมหานคร

19 นาย วชิรวิทย์ จัดเเจง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

20 น.ส. วิมลสิริ นกอยู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

21 นาย ศิรสิทธ์ิ สัตยารักษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

22 น.ส. ศิริบูรณ์ มุลินิล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

23 น.ส. สิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

24 น.ส. อริสรา ประเสริฐผล พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรเกษตร โพธ์ินาคเงิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 นาย กฤต ทองสงฆ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กาณดา สัจจะไชย อัมพรไพศาล นนทบุรี

4 น.ส. เจนจิรา วิเศษพานิชกิจ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ชุณหกาญจน์ บุญบางเก็ง หอวัง กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ญาณิศา งามแก้ว สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ญาณิศา ชัมภารีย์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ญาณิศา ตุกชูแสง ระยองวิทยาคม ระยอง

9 น.ส. ณัฐณิชา พรต้ังจิตลิขิต อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 นาย ณัฐพล เจนวุฒิพาณิชย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

11 น.ส. ณิชานันท์ คนโต บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

12 นาย ธนาธิป เจียรเจริญวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

13 น.ส. ธิดารัตน์ เล้ียงรักษา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

14 นาย เนติธร กระฐินทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

15 นาย ปุณณกันต์ อาชาวิลาวัณย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

16 น.ส. พิมพ์มาดา ไพรวัลย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

17 น.ส. พิรญาณ์ ฉางชูโต ระยองวิทยาคม ระยอง

18 น.ส. ภัณฑิรา อิงสุรารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

19 น.ส. มณทิชา คานงอน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

20 น.ส. เมษิณี ปานสวย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

21 น.ส. ลดาวัลย์ ประสพผลสุจริต สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. ศศิกานต์ กสิกิจพาณิชย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

23 นาย สถาพร พันธ์ุพิริยะ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

24 น.ส. สาริศา สุนทรวุฒิศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

25 น.ส. สุวพิชญ์ แสงนวล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชกร ลังกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

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

3 น.ส. ดลพร สังข์อ่วม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

4 น.ส. นุชนารถ ถาโอด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

5 นาย วีรฉัตร มะลิปง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธนภรณ์ นุชพิทักษ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 น.ส. นุตประวีณ์ มนัสไพบูลย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 น.ส. ประภาสิริ สีสวย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. พิจิตรา ตันทะสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

5 น.ส. ศศิกานต์ วัฒนบวร เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลชนก กระแสวุฒิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

2 นาย กฤษกร คะณา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. จิรภา ล าดับ วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

4 น.ส. ฐิติรัตน์ ค ายอด เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 นาย ธนทัต สุวรรณวิจิตต์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 นาย ธีรภัทร รุกข์โพธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

7 นาย นันทชัย ตุนหนูแฟง มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

8 น.ส. ปวีณรัตน์ โพธิกมลวัฒน์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกลักษณ์ สุขปล่ัง คงคาราม เพชรบุรี

2 นาย กษิดิศ หนูสนิท ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กัญญาพัชร จอมค าสิงห์ ปากเกร็ด นนทบุรี

4 น.ส. กิจกัลยา ยอดป่ิน ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

5 นาย คุณากร ธิรินทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 นาย ญาณภัทร ดอนเหนือ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

7 นาย ณัฐศรณ์ จิตจรัสบุณย์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

8 นาย ธราธร ทรงธรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

9 นาย ปาณชัย ร่มพุฒตาล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

10 น.ส. มัลลิกา ป่ินเกตุ ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

11 น.ส. วลัยลักษณ์ แสงแตง ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี

12 น.ส. สุตาภัทร วงศ์ชะอุ่ม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ ตุนสมจิต อู่ทอง สุพรรณบุรี

2 น.ส. กัญจีรัชญ์ ยางเครือ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ

3 น.ส. จุฑารัตน์ ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

4 น.ส. ชลธิชา ทองดี วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

5 นาย ชัยยุทธ์ คงนานดี ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 น.ส. ณัฐณิชา จีนโสภา ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ณัฐณิชา อรุณเลิศรัศมี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 นาย ณัฐวุฒิ ไชยพันธ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

9 น.ส. นันท์นภัส ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

10 นาย พงศ์พล นนทสิทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. พรพิมล ผิวผ่อง ธัญรัตน์ ปทุมธานี

12 น.ส. พรรณวลิน ทองค า วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

13 น.ส. พรรษชล หอมคุณ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. พลอยนภัส ลักษณ์ชญา ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

15 นาย พัชรพล พัฒนกุลอนันต์ คงทองวิทยา นครปฐม

16 น.ส. ภัทรนิษฐ์ นาคนวล มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

17 นาย วรเมธ หอมจันทรา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

18 น.ส. ศิโรรัตน์ แก้ววิเชียร วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เขมิกา ช้างยนต์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 น.ส. นัสนันท์ พุ่มจ าปา เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท

3 น.ส. ปรางทิพย์ เฉลิมวิบูลย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาย อรรณพ ศรีจันทร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชโลธร ใจแจ้ง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย พัฒนพงษ์ จันทร์มี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 นาย รัตนกร รัตนเจริญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

3 น.ส. รัตนาภรณ์ รอดแสง นารีวิทยา ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลพรรณ แคล้วโยธา สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ทวิพัฒน์ ถุงปัญญา เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธันยาภัทร์ โสภณวัฒนโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชุติกาญจน์ ไหลวารินทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ฐนิธญาณ์ นิกรมวโณลักษณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

2 น.ส. ป่ินแก้ว วิวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. ศุภาพิชญ์ จันพรม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

4 นาย อดิเทพ ธีรภาพธรรมกุล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

5 นาย อดิลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธัญพร ศรีอุปถัม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

2 น.ส. อรณิชา แซ่ล้ิม ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรพัฒน์ จิรเวชสุนทรกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 นาย ปธานิน คลองน้อย กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 นาย อัตพล บัวบาล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตพจน์ มณีมาศ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. ธันทิวา ทวิสิทธ์ิ ราชินีบูรณะ นครปฐม
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. เปมิกา ไกรทอง นารีวิทยา ราชบุรี

4 น.ส. พรรัมภา วัชนุภาพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. พรหมพร ต่วนเครือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

6 น.ส. ภัทราภรณ์ สัมฤทธ์ิเดชขจร นารีวิทยา ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชวิศา อ ่าบุญ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. นรีนาถ หนูดุก บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

3 นาย นันทพงศ์ ศรีโยราช ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

4 นาย พงศกร บุณยเลขา บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย พัทธดนย์ พิริยะมาสกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. พัชรพร สัมมาขันธ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 น.ส. สรัลพร บุญล้อม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 น.ส. อมรรัตน์ จงสวัสด์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นงนภัส จิตนาวา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตธี จันทร์ผล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 นาย กิตตินันท์ เสนจันทร์ฒิไชย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 นาย วนัสพล อิศรากร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

4 น.ส. วนารี รามจุล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธเนศ หิรัญเวช สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 นาย นันษธร เจิมสม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 นาย เมธาสิทธ์ิ ฆนวารี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 นาย ศิริชัย ใจบุญ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนสรณ์ ทองดอนใหม่ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 น.ส. นราวดี อนุรักษ์สกุล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 น.ส. เบญจมาศ ผาพรหมมา มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จุลจักร ออมสิน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 น.ส. ญาณิศา ทะบูรณ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 นาย มโนมัย พุ่มสีนิล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 นาย วิเศษสุทธ์ิ วันมา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 น.ส. สุพิชชา สมบุญดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. แพรววา ผาสุข สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เจนจิรา มีเนตรทิพย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 นาย ณัฐพล สินศุข สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 น.ส. ธิดาวรรณ ค าวัติ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

4 น.ส. นวรัตน์ ศรีวิริยรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 น.ส. ศุภนิดา สุดาทิพย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

6 นาย ศุภวิชญ์ ชะอุ่ม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชัญญรัสย์ จิตจ านงค์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 น.ส. ศิริรัตน์ น้อยเหว่า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ปริณดา จงสถาพรย่ิง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 น.ส. พอหทัย ตันธรรมเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 นาย ภคพล ช่วยเเก้ว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย เตวิช ธรรมปิติ ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ภรดา สยัดพานิช สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 นาย เตชิต วีระวานิช พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

1 น.ส. นันทภัทร์ กิจเจริญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จักรพล โพธิจักร์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย นภันต์ วรรธนทวาทศ กศน.เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2 นาย พงศธร ยันทุย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

3 นาย พระนาวา จารุพันธ์ กศน.เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

4 นาย เพ่ิมบุญ ดวงโสมา เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 นาย มาบางกอก สอนสมศิริโชค สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

6 น.ส. ศศิกานต์ ศรีระสันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

7 นาย ศิวกร ไทตระกูลชัย ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

8 นาย สิตธนา ฝามงคล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 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 โรงเรียน จังหวัด

1 นาย M GUM JA NAW กศน.เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิรภัทร วังคีรี ภูเรือวิทยา เลย

2 น.ส. นภัสวรรณ กนกสินสมวงศ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. พิมพ์มาดา เชียง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

4 นาย ศุภวิชญ์ เบญจกรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กันตพร เทวบุญ ระยองวิทยาคม ระยอง

2 นาย เจฟฟร่ี ฟรอส์ท เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

3 นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

4 นาย ชาคริต เกษศรัทธา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

5 น.ส. ณัฎฐธิดา ศรีอรุณศักด์ิ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ณัฐวลัญช์ ตาคะนานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ธัญวรัตน์ เมืองพรม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. นันท์ทิญาธร ยุงกลาง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. นันทภัค พิศเพ็ง อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. เบญญาดา ช่ืนชมปณิชา มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ปัณณพร เสมอวงศ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

12 น.ส. พรพรรณ แซ่ฮุ่ย วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. พรรณวรินทร์ แสนวงษา ปากเกร็ด นนทบุรี

14 น.ส. ภัครมัย แจ้งศรี ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

15 นาย มนัสเสห์ อยู่สันติกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

16 น.ส. ลาบีบา กาซี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. วนัสนันท์ รุ่งเจริญ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 40 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

18 น.ส. วารีนิธิ จันทร์บุญ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ศุจินทรา โพธ์ิสม ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

20 นาย สารคดี ขุนภักดี ดาราสมุทร ชลบุรี

21 น.ส. สิริวิชญา ขมสวัสด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง

22 น.ส. หงษ์หยก ควรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัญญาพัชร คงเจริญ  สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. ขณิษฐา ต้นสิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 น.ส. จิณณพัต แสงคุณ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

4 น.ส. ชุติกาญจน์ ไพเราะ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

5 น.ส. นลินภัสร์ เพ็งเหล็ง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

6 นาย บัญชาภณ ปยุทธนันท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

7 นาย เบญจมินทร์ เตยหอมสิริสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

8 นาย ปราณรวัฐ ปูนจันตัง ธัญบุรี ปทุมธานี

9 นาย พงศกร ช่วยเปรม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

10 น.ส. พรพิมล แก้วตา กศน.อ าเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

11 น.ส. พัชรวีร์ มาดี ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

12 น.ส. รตินันท์ แพรทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 น.ส. สุชานัน เจริญสุข รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

14 นาย สุวิจักขณ์ พราหมณ์นันโฑ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 น.ส. อินทิรา อินสว่าง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

16 น.ส. เอมมิกา นพภาษิต บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เจณิสตา จินดาวงค์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

2 นาย ธนญชัย บุญเรือง เจ้ียนหัว นครปฐม

3 นาย พิสิษฐ์สรรค์ สีรุ้ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ปาลิตา วานิชวิสุทธิกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. หทัยกานย์ วงค์จอม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ก้องภพ พงษ์ทิพย์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

2 นาย จารุเกียรติ ณ นคร ศรียาภัย ชุมพร

3 นาย ธรรณธร ศรีวิสัย ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการโควตา 38 จังหวัด (กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เกียรติยา เกียรติยศนุสรณ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

2 นาย ชนสรณ์ ภู่เป่ียม เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

3 นาย ธนัชชานันท์ จันทร์ปลูก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. ปุญชรัสม์ิ บัวปลี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

5 น.ส. ศรัณย์พร จันทร์สง่า หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

6 น.ส. สุพรรณษา ต้ังเจริญสุขสม ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ

7 น.ส. อชิรญา สุขสกุลวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลฉัตร สมสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 น.ส. จุฑาทิพย์ บัวแก้ว ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 น.ส. นงนภัส คุณวิเศษ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

4 น.ส. สุธิมา เขียวไสว บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฏฐธิดา พุกจีน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 นาย ธรรม์กีรติ ชุมแสง สวนศรีวิทยา ชุมพร

3 น.ส. นุชสิรี สุขศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. ปภาวี ขาวแก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี

5 นาย ภคพงศ์ กิตติชีวเวช เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. วรนิษฐา สิงห์โตทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

7 น.ส. ศิริการต์ มิตรวิเชียร โป่งน ้าร้อนวิทยาคม จันทบุรี

8 น.ส. อาภัสรา พรสังข์มณีกุล แก่งคอย สระบุรี

9 น.ส. อารยา แซ่อ้ึง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนธิชา วีระประสิทธ์ิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

2 นาย ธนวัฒน์ ผ้ึงลาภ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

3 น.ส. ภัทรวดี สัชชานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 น.ส. วลีรัตน์ มาดี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 น.ส. ศิริขวัญ ใบสิริ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 น.ส. อารียา สวยบ ารุง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัญญาภัค จันรวม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 น.ส. ชญานิศ จงเกษม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ณัฐญา ผาแสง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

4 นาย พลสิทธ์ิ บิณหะซัน หอวัง กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. พัณณิตา พญานานนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิรัชยา สมประดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย ชิษณุพงศ์ เพ่ิมพงศาเจริญ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 น.ส. ฐิติวรรณ เต่าทอง หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

4 นาย ณัฐวุฒิ เเสงภักด์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

5 น.ส. เนตรดาว ใบเนียม เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ปวีณา เอมโอษฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 นาย ปาฏิหาริย์ เปร่ืองชะนะ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. พรชนิตว์ อาริยะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 นาย ภคพล ป่ินทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร

10 น.ส. ภุมรินทร์ เขียวไกร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

11 นาย รชานนท์ มีสวัสด์ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

12 นาย รณกฤต ประเศรษโฐ ตราษตระการคุณ ตราด

13 น.ส. รักชนก ใจกล้า มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

14 น.ส. วชิราภรณ์ เพ็ชร์พร้อม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

15 น.ส. วรรณพร ทองน่วม ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

16 น.ส. ศิริกร ฟองการ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

17 น.ส. อรพิมพ์ หงษ์ทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ชัยกฤต ทับเปล่ียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย ธีรเดช สน่ันก้อง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. นวพรรษ แก้วพวง ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ปภาวรินทร์ โกสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 น.ส. วรรณวิภา ร่มโพธ์ิรีย์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

6 น.ส. ศราวรรณ เกตุสร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

7 น.ส. ศิริพร งามญาติ ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

8 น.ส. สาวิตรี ท้วมเสมา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

9 น.ส. อภิณญา ตีรถะ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธนวัฒน์ สิรวิชชากร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 น.ส. สโรชา ข าบางยาง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ โพธิเเก้ว รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

2 น.ส. กมลชนก เกิดศรี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

3 น.ส. จิราพัชร กลัดทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. ฉัตรสิริ สิริโรจน์รัตน์ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

5 นาย ชวัลวิทย์ นามแสง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

6 น.ส. ญาณิศา เหล็กกล้า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

7 น.ส. ณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

8 น.ส. ธนัชชา บุญชูย้ิมแย้ม เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

9 น.ส. ธัญชนก พิลึก เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์

10 น.ส. นันทิพัฒน์ บุศยบุตร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

11 นาย ปุณญวัธห์ สุปาลรักษ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

12 นาย ปุณณัส ศุกยะเลิศ ศรียาภัย ชุมพร

13 น.ส. พรทิพย์ รัตนวรรณ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ภัณฑิรา คงอยู่ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

15 นาย มณัฐกาวิน เเดงอาจ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

16 น.ส. รัตติกาล กระดาษดี หันคาพิทยาคม ชัยนาท

17 น.ส. วรรณภรณ์ อินท์ศร เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

18 น.ส. วรัทยา พุทธชาติ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

19 น.ส. สุจารี จันทร์พุฒ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. สุชานันท์ นุรักษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

21 น.ส. หทัยวรรณ ดีเขียว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

22 นาย หัสดิน โพธ์ิเต้ีย ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

23 นาย อธิวัฒน์ หาญปรีชาสวัสด์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

24 น.ส. อริสา สรสิทธ์ิ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

โครงการโควตา 38 จังหวัด (กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิดาภา รักวรนิต จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

2 น.ส. จุฬาลักษณ์ สุขรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ญาณกร ล้ิมยุ่นทรง นารีวิทยา ราชบุรี

4 น.ส. ณัฐิยา สุวรรณวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ณิชกานต์ นวลแก้ว สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

6 น.ส. ทิพากร ต้ังประเสริฐ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 นาย ธนพล บ ารุงสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ธัญญรัศม์ วัฒนสมบูรณ์ เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี

9 น.ส. ธารารัตน์ พวงสีเงิน สิงห์บุรี สิงห์บุรี

10 นาย ธีรภัทร เพ็งเจริญ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

11 น.ส. นนทภร หลายรุ่งเรือง สิงห์สมุทร ชลบุรี

12 น.ส. นารารัตน์ หินจีน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. บุญญรัตน์ กิจแก้ว สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

14 น.ส. ปวิตรา อาจปรุ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. พรไพลิน แก้วทรงเกษ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

16 น.ส. พรรณพัชร เเยมภายค า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

17 น.ส. พราวรวี หาญรุ่งเรืองชัย เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. พิยดา ปัญญาสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. แพรทอง ช่วยญาติ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

20 น.ส. ภัทรจาริน ปาลเปรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

21 นาย ภาคิน โชครัตนคีรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. เมธาพร ศอกจะบก อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

23 น.ส. วนิดา ปันแดง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

24 น.ส. วรนิษฐา สร้างสกุล สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

25 น.ส. วรินทร ศรีเพียร วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. วริสสรา เกิดมาก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

27 น.ส. ศศิกานต์ ปัญจเวสารัช เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. ศุภิสรา เทียนด า เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง

29 น.ส. โสภิตา ขุนณรงค์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 นาย อินทรทร พยุงวาทเศรษฐ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

31 น.ส. อินทิรา สมานทรัพย์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กวิสรา มุ่งดี ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. จิดาภา จ านงสังฆ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 นาย เจษฎาภรณ์ แช่มปรีชา สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ฐิติพร เครือชะเอม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

5 นาย ธนกร เจริญทวีมงคล สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ธมนวรรณ โพธ์ิศรี แก่งคอย สระบุรี

7 น.ส. นภัสวรรณ บุญส่ง หันคาพิทยาคม ชัยนาท

8 น.ส. บัวบุศยา เกตุมี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ปณิดา ศรีนอก บุญวัฒนา นครราชสีมา

10 น.ส. ปัญญาพร ศศิโรจน์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

11 น.ส. ปาลิดา สว่างทวีวงศ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

12 นาย ปุณยวีร์ แฝงพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

13 นาย ผล ธนกุลวัฒนา ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. พิชาพร โพธิพฤกษ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

15 น.ส. ภัทร์รพี แก้วสวัสด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

16 นาย ภูริพัฒน์ บุตรนุ้ย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. มณีพร จันทร์ลอย ปทุมวิไล ปทุมธานี

18 น.ส. วริฐา พาพานต์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ศศิญาดา หร ่าเดช พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

20 นาย ศุภวิชญ์ เข็มเพชร พิชัยรัตนาคาร ระนอง

21 น.ส. อริสรา ศรีระชาติ สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร
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โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลวรรณ เพียงเกตุ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 นาย กฤษณ์ ผาสุกรรม เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

3 น.ส. กัญญาภัทร ยางศีลา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

4 นาย เกียรติภูมิ สุฬาพา สตรีอ่างทอง อ่างทอง

5 นาย คุณากร เสริมทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ญาณปิลันท์ อุไรวาท เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 น.ส. ญาณาธิป วงค์ลาน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ณัชชา บุษยะกนิษฐ์ แก่งคอย สระบุรี

9 น.ส. ณัฎฐณิชา ทองโชติ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

10 นาย ณัฐชัย จ าปาหอม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

11 นาย เตชินท์ กิจพ่อค้า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

12 น.ส. ทักษพร ศรีปริยานนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

13 นาย ธัชพล โรจนภิญโญสถิต สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

14 น.ส. นงนภัส อุ่นอก ชลประทานวิทยา นนทบุรี

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

16 นาย นพรุจ สายทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

17 นาย นราวิชญ์ ยังบรรเทา ศรียาภัย ชุมพร

18 น.ส. ปกีรวรรณ มากเสมอ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ภรภัทร นากุ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. เมตตา ระวิรุ่ง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 นาย เมธาบุตร ไชยบัง วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. รัตติยากร บุญเศษฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

23 นาย วรากร นุ่มจิตร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 น.ส. วาเนสษา ไฮเล็นซ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

25 นาย ศตวรรษ พจนารถ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

26 น.ส. ศศิธร มาลัยวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

27 น.ส. สิณีมาศ สิริพันธะสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. อาภัสรา ศิรินคร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรรณภิรมย์ รัตนสุวรรณ บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบุรี

2 น.ส. ณรากร จันทร์ชาวนา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย เดชาธร เพ่ิมพูลทรัพยากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

4 นาย ธนกร แจ่มจรรยา มารีวิทย์ ชลบุรี

5 นาย ธัญวิสิฏฐ์ ลีธีระ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

6 น.ส. ธิรดา ยงพิศาลภพ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 น.ส. นฤตย์อร วาระเพียง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. เบญญาภา แก้วศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

9 น.ส. ปภาวรินทร์ วันตะธรรม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ปาลิดา ยอดสร้อย สิงห์บุรี สิงห์บุรี

11 น.ส. พรนภัส ว่องไวมีทรัพย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. มณีนันท์ เยทะสง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 นาย ศุภวิชญ์ เเดงน่ิม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. สุพิชญา แก้วกาญจน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

15 น.ส. อรุณรัตน รัตนะชโยโต ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กันต์ธร พฤกษาชีวะ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย นฤธัช เสริมสุวิทยวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรณ์ ตันเอ่ีิยม กสิณธรอาคาเดม่ี กรุงเทพมหานคร

2 นาย กฤติพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. ชลธิชา ชาญชัยรัตนชัย ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง

4 น.ส. ชานิศา ทิศาวงศ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 นาย นรากร เทพทินกร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

6 นาย พิสุทธิศักด์ิ โชติกเสถียร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

7 นาย พีรวิชญ์ วรทัต เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

8 นาย ภาณุเดช สุสัณกุลธร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 นาย อัครพล พุฒมาก วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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