
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1 (ครั้งท่ี 2) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันท่ี 4 มิถุนาน 2565 เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ                 

(Direct Admission) ชวงที่ 1 นั้น 

บัดนี้ ผูผานการคัดเลือกไดยืนยันสิทธิ์ Clearing House เรียบรอยแลว และบางสาขายังมีที่นั่งวางสําหรับรับ

นักศึกษาเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

ชวงท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้   

ทั้งนี้  ใหผูผานการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานระบบ TCAS ของ ทปอ. 

โดยศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด ตามวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งกําหนดดังตอไปนี้ 

 

 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 65 ผูผานการคัดเลือกรอบ 4 ชวงท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

TCAS ของทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com 

 วันที่ 21 มิถุนายน 65  ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

 วันที่ 22 มิถุนายน 65 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 65 ผูมีสิทธิ์ เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรทางเว็บไซต https://reg.su.ac.th และชําระเงินตาม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 
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การยืนยันสิทธิผ์านระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ผานระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษา

เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่กําหนดของแตละรอบ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาท่ีกําหนดถือ

วาไมใชสิทธิ์  

ประกาศ  ณ  วันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกฯ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000237 น.ส. นันทนภัส แกวประทับศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

2 65401001445 น.ส. อลิษา จันทรแกว สิรินธร สุรินทร

3 65401001712 น.ส. พลอยพรรณ อยูสุภาพ ปทุมวิไล ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (โครงการพิเศษ)

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001966 นาย วิศรุต มีอารีย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000004 น.ส. ยลธิดา ทองอ่ิม ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี

2 65401000869 น.ส. ธิดา พรมศรี ออมนอยโสภณชนูปถัมภ สมุทรสาคร

3 65401001123 น.ส. อลินา ไมมะหาด รือเสาะชนูปถัมภ นราธิวาส

4 65401001251 น.ส. สัญจิตา วิเวก ประทาย นครราชสีมา

5 65401001916 น.ส. นันทิกานต พาหิรัญ ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000082 น.ส. นันธิดาพร สิงหโม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 65401000090 น.ส. พิยะดา ชมโพธิ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

3 65401000187 น.ส. รัตติกาล ภูสุวรรณ สถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร

4 65401000756 น.ส. ศศินันท แปนเอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

5 65401000882 น.ส. ณัชชารีย เสียมไหม วิเชียรมาตุ ตรัง

6 65401000927 นาย อนุเทพ ผองแผว ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร

7 65401000944 น.ส. นพวรรณ วาสวิลัย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

8 65401001020 น.ส. ชิราภรณ หลักตา สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

9 65401001096 น.ส. ณิชาบุญ ชําเนียรมาศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

คณะศึกษาศาสตร

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล
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ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 65401001301 น.ส. พรพิมล กลมประโคน บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย

11 65401001320 นาย ธีรธวัช ไชยโกฎิ์ ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

12 65401001397 น.ส. พชรวรรณ มุลตองคะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

13 65401001418 น.ส. จรรยา พาลึก พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

14 65401001469 น.ส. ปยดา จินดาวงศ พระนารายณ ลพบุรี

15 65401001519 น.ส. ภัทรพร เมธีธรรมสาร ธรรมโชติศกึษาลัย สุพรรณบุรี

16 65401001732 น.ส. มัณฑนา พลนงค แกลงวิทยสถาวร ระยอง

17 65401002161 น.ส. ภาวินี พวงจินดา วัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000234 น.ส. ณัฐฐิญา อัศวกุลธารินท สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล
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รูปแบบใช Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000401 น.ส. โศรดา เกลื่อนเมือง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

2 65401002272 นาย ฟรฮาน โตะเฮง เบตงวีระราษฎรประสาน ยะลา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000525 น.ส. ธนภรณ มากสมบูรณ สุคนธีรวิทย นครปฐม

2 65401001708 น.ส. สิริกร คงคาใส ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี

3 65401002089 น.ส. วิศัลณศยา สุระพิศ มารีวิทยบอวิน ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000838 น.ส. อรัชญา ขําสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 65401001437 นาย พบธรรม ตาเหียง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000367 น.ส. ชมพูนุช เชียงกา กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

2 65401000456 น.ส. สุนิสา จันทรโชติ กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

3 65401001233 น.ส. ธภาวี พุทธา พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

4 65401001594 น.ส. สาธินี ทองลาย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

5 65401001597 นาย คงยุทธ บุญศรัทธา ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ

6 65401001655 น.ส. กัญญาพัชร จารุเกษม เทพศิรินทรรมเกลา กรุงเทพมหานคร

7 65401002013 น.ส. พลอยชมพู โชติพิชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา ยะลา

8 65401002199 น.ส. ศลักษณพร ลําดับ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร

9 65401002233 น.ส. สุพรรษา ปนมณี บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

คณะวิทยาศาสตร

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001429 น.ส. ชนิดาภา พรมศร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

2 65401001484 น.ส. พิชญา สิทธิกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 65401001532 น.ส. สุชัญญา ธัญสระทอง บานบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห ชลบุรี

4 65401001757 น.ส. ยลดา ยงกระสัน นครนายกวิทยาคม นครนายก

5 65401001770 น.ส. กชนก เหลืองประดับใจ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

6 65401001948 น.ส. ตัซนีม เจะดีแม คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา ยะลา

รูปแบบการใชคะแนน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000066 น.ส. รดามณีก วงศทับแกว สงวนหญิง สุพรรณบุรี

2 65401000078 น.ส. ลลนา ไชยเผือก เซนตหลุยสศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 65401002096 น.ส. เขมจุฑา พูนมั่น สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000152 น.ส. อลิชา จีนจันทร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค นครสวรรค

2 65401000217 น.ส. อารียา อินทรดวง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 65401000228 น.ส. ลลนา เสลานนท ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 65401001977 น.ส. อรัชพร ขาวพรหม เซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร

5 65401002178 น.ส. ศุภิสรา ชาติมูลตรี สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล
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กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000129 น.ส. นราวดี แซกัง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 65401000132 น.ส. ชนิมนิภา อรามอรุณราตรี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

3 65401000252 น.ส. กัลยารัตน พิมพสอน แกลงวิทยสถาวร ระยอง

4 65401000283 นาย นราวิชญ เย็งยูโซะ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

5 65401000336 น.ส. นัทวรรณ ทองทิพย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

6 65401000381 นาย ชาติพัฒน เกตุวศิน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 65401000389 น.ส. กมลทิพย คงเอียด สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

8 65401000398 นาย นลงกร ประยูรวงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

9 65401000428 น.ส. สุนิตา สมประสงค สตรีนนทบุรี นนทบุรี

10 65401000533 น.ส. ธนธรณ มุสิกราษฎร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร

11 65401000565 น.ส. กุลนิดา โสภาวัฒน เลยพิทยาคม เลย

12 65401000626 น.ส. พรนัชชา แซโงว สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

13 65401000761 น.ส. ชนาภา เตชวิมลกุล อัสสัมชัญคอนแวนต กรุงเทพมหานคร

14 65401000797 น.ส. วทันยา กิตติญาณ มาแตรเดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 65401000819 นาย ธีรวัฒน ปยะวรรณสุทธิ์ สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

16 65401000887 นาย ปริญญา เพชรยอย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

17 65401000939 นาย ทวีชัย โยธานัน รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด

18 65401000940 น.ส. นงนภัส ทองดี เขมะสิริอนุสสรณ กรุงเทพมหานคร

19 65401001090 น.ส. รินทรปภัส กัมปนาทยุทธเสนี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

20 65401001188 น.ส. อุมกมล ตายกระทึก สุคนธีรวิทย นครปฐม

21 65401001222 น.ส. อรวรรณ สุภสร สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร

22 65401001274 น.ส. รุงไพลิน ตั้งรัตนไพบูลย สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช

23 65401001303 น.ส. คีตภัทร ธัญชาติธาตรี มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม

24 65401001349 น.ส. ฐิตาชญา แสงเลิศ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

25 65401001391 นาย พิรัชยภณ พิบูลทิวัตถ โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร

26 65401001546 น.ส. ชัชชญา ลิ้มพงษา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล



- 8 -

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

27 65401001598 นาย ธนกฤต บุตรสิงห หอวัง กรุงเทพมหานคร

28 65401001675 น.ส. นันทิยา คุมกระโทก สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

29 65401001943 น.ส. รุงไพลิน เทพวิเชียร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

30 65401002084 น.ส. ธันยธรณ พิศไหว หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ แมฮองสอน

31 65401002104 น.ส. สุพิชชา กระมล เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

32 65401002149 น.ส. กัณฐิกาญ เจริญสุข เซนตโยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

33 65401002206 น.ส. ณัชฐิชาภัค สุรักษรัตนสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

34 65401002216 น.ส. กัลยากานต แสงชา เซนตเมรี่ อุดรธานี

35 65401002223 น.ส. อรยา จงมีรัก โยนออฟอารค กรุงเทพมหานคร

36 65401002227 น.ส. อัญมณี ยินดี สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

37 65401002255 น.ส. ณัฐชยา สิริพลากรกิจ มัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ)

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000813 น.ส. กุลนิษฐ จีระมงคลพาณิชย สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร

2 65401001166 น.ส. ภูริชญา ดาศรี พระหฤทัยคอนแวนต กรุงเทพมหานคร

3 65401001424 น.ส. อัญชสา เล็กเลิศ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

4 65401001452 น.ส. รักษมล ทองหุล สตรีวัดอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร

5 65401002081 น.ส. เต็มฟา สืบพรหม Japan Aviation High School ญี่ปุน

ชื่อ - นามสกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร




