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เอกสารแนบท้าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 2 
----------------------- 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา  
  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยศึกษารายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  

  รายงานตัว  เวลา 08.30 น.  ผ่านกลุ่มไลน์ 

  สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
2. สแกน QR Code เพ ื ่อเข ้ากล ุ ่มไลน ์ (ด ูรายช ื ่อและกล ุ ่มตามที ่แจ ้งแนบท้าย)  และแนะน  าต ัวด ้วย  

ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบสมัคร โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 
3. คณะฯ จะส่งลิงค์การสอบสัมภาษณ์ ผ่านกลุ่มไลน์ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
4. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ให้นักเรียนเข้ารายงานตัวในกลุ่มไลน์ เวลา 08.30 - 08.45 น. 

จากนั้นจะเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นรายบุคคล 
5. ให้เตรียมหลักฐานหรือผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อื่น ๆ (ถ้ามี) น าเสนอเพ่ิมเติมในวันสอบสัมภาษณ์  

หมายเหตุ :  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ ขอให้แจ้งมายัง

คณะจิตรกรรมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096 879 9044, 

095 116 5298, 02 225 8991 
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สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 
 
 

  

https://line.me/ti/g/cmyoj3NBMu 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 1 - 19 

สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 
 
 
 

https://line.me/ti/g/RhrnLNzanL 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 20 - 38 

สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 

 

 

https://line.me/ti/g/Hr-1hQpZ-e 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 1 - 19 

สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 4 

 

 

https://line.me/ti/g/P5Su_e0Ba7 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 20 - 38 

สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 5 

 

 

https://line.me/ti/g/2GnsTwl1Yv 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 39 - 58 

สอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 6 

 

 

https://line.me/ti/g/VW7R_LAmYr 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 1 - 6 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 1 - 8 

https://line.me/ti/g/cmyoj3NBMu
https://line.me/ti/g/RhrnLNzanL
https://line.me/ti/g/Hr-1hQpZ-e
https://line.me/ti/g/P5Su_e0Ba7
https://line.me/ti/g/2GnsTwl1Yv
https://line.me/ti/g/VW7R_LAmYr
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ onsite ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร               
วังท่าพระ กรุงเทพฯ โดยมีก าหนดการดังนี้  
 เวลา 08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 - 11.30 น.   ทดสอบเพื่อยืนยันผลงานใน Portfolio 
 เวลา 12.00 - 13.00 น.   พักกลางวัน 
 เวลา 13.00 - 18.00 น.   สอบสัมภาษณ์และน าเสนองาน 

การเตรียมตัวสอบ 

1. ให้ผู้เข้าสอบค้นคว้าและท าความเข้าใจเรื่อง “Modular” ด้วยตนเอง 

2. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ สีโยเค่น ส าหรับการทดสอบ           

เพ่ือยืนยันผลงานใน Portfolio 

3. ห้ามผู้เข้าสอบน าคัตเตอร์และกรรไกรมาใช้ในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4. เตรียมผลงานและ Portfolio มาน าเสนอได้ตามความเหมาะสม 

5. ขอให้ผู้เข้าสอบน าผลการตรวจ ATK มาแสดงในวันสอบ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร          

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 
     หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางคณะฯ จะด าเนินการยืนยัน E-Mail ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ว่าถูกต้อง โดยส่ง E-Mail ไปยัง E-Mail ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
(E-Mail อาจตกหล่นไปอยู่ใน Junk mail ได้) ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามรายละเอียดการทดสอบเพ่ือ
ยืนยันผลงานใน Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ท่ีแจ้งไว้ใน E-Mail 
หมายเหตุ : การตัดสินจากคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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คณะโบราณคด ี

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสารท์ี่ 28 มกราคม 2566 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 
 

แบบออนไลน์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. – 08.45 น. รายงานตัวผ่านกลุ่มไลน์ ตามที่ก าหนด  

             : 09.00 น. สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM  

โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพื ่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และทดลองการใช้งาน กับบุคคลใกล้ชิด          

เพ่ือทดสอบความพร้อมของกล้อง หูฟัง และสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ 

2. สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (ดูรายชื่อและกลุ่มตามสาขาวิชาที่แจ้งแนบท้าย) แนะน าตัวด้วย           

ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. หากเกินเวลาที่ก าหนด         

ให้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

3. คณะฯ จะส่งลิงค์การสอบสัมภาษณ์ ผ่านกลุ่มไลน์ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. 

4. ให้แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประชาชน และเอกสารประกอบการสมัครตามที่แจ้งในประกาศ        

รับสมัคร เพ่ือแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  
 

แบบออนไซต์ : สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. – 10.00 น. รายงานตัว ณ ห้อง บค.413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร         

วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

: 09.00 น. สัมภาษณ์  

โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (ตามที่แจ้งแนบท้าย) แนะน าตัวด้วย ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร 

ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือก 

สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

2. มารายงานต ัว เพ ื ่ อ เข ้ าร ับการสอบส ัมภาษณ ์  ณ คณะโบราณคด ี  มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร  

วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ภายในเวลา 10.00 น. หากเกิน

เวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 
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3. ให้แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประชาชน และเอกสารประกอบการสมัครตามที่แจ้งในประกาศ       

รับสมัครเพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  

4. ส าหรับผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาโบราณคดี ให้น าผลตรวจตาบอดสี มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่              

รับรายงานตัวในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ทั้ง 2 รูปแบบ ภายในวันศุกร์           

ท ี ่  27 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น. ได ้ทางกล่องข้อความของ  http://www.facebook.com/คณะ

โบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-0891-9240 ในเวลาราชการ 

 

QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์สาขาวิชาต่าง ๆ 

สาขาวิชา QR Code / Link ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

SU-TCAS 66 คณะโบราณคดี  

(สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย และ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

 
 

 

 

 

https://shorturl.asia/HB9aD  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

 

 

https://shorturl.asia/r5GKo  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
 

 

 

 

https://shorturl.asia/r5GKo  

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือ%20ทางโทรศัพท์หมายเลข%2008-0891-9240
http://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือ%20ทางโทรศัพท์หมายเลข%2008-0891-9240
https://shorturl.asia/HB9aD
https://shorturl.asia/r5GKo
https://shorturl.asia/r5GKo
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คณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา 
- ออกแบบภายใน 
- ประยุกตศิลปศึกษา 
- ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื ่องเขียนสำหรับการ
ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม เช่น สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ    
สีแท่ง สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด ที่หนีบ
กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ดินสอดำตามถนัด เช่น 6B หรือ EE 
อุปกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูป 
ขนาด A3 มาเอง 
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

 
 

- ออกแบบเครื่องประดับ 

ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื ่องเขียนสำหรับการ
ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม เช่น สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ  
สีแท่ง สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด ที่หนีบ
กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ดินสอดำ EE อุปกรณ์การเขยีนแบบ 
พร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูป ขนาด A3 มาเอง และให้
นักศึกษานำเครื่องประดับของตัวเองมาด้วย 
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

 
 
- ออกแบบแฟชั่น 

ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื ่องเขียนสำหรับการ
ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม ได้แก่ ไม้หนีบกระดาษ ดินสอ 
ยางลบ ปากกา และสีตามความถนัด (ยกเว้นสีประเภทสเปรย์และแอร์บ
รัช) ในส่วนของสีน้ำและสีโปสเตอร์นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำ           
ที่ไม่มีลายเท่านั้น กระดานรองเขียนขนาด 40 x50 ซม. โดยประมาณ ซึ่ง
ตัวกระดานนั้นห้ามมีลวดลายหรือรอยขีดเขียนบนกระดานเด็ดขาดมาเอง 
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละให้เรียบร้อย กรณีที่ไม่มีสังกัด
สถานศึกษาให้ใส่ชุดสุภาพตามความเหมาะสม และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร
คณะมัณฑนศิลป์ ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีเอกสาร หรือผลงานเพิ่มเติมที่ต้ องการน าเสนอ
สามารถน ามาเสนอต่อคณะกรรมการได้ 

 
 

 

 



- 8 -  
 

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS)  

ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 ช่วงที่ 2 ในวันที่ 28 มกราคม 2566 

ภาควิชา 
รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 

เวลา 08.30 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

ออกแบบภายใน 
(11 คน) 

ห้อง มศ.404 ชั้น 4 วังท่าพระ กทม. 
(11 คน)  ล าดับที่ 1 - 11 

ห้องภาควิชาตกแต่งภายใน ชั้น 4 
วังท่าพระ กทม. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
(21 คน) 

 

ห้องท่ี 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5  
วังท่าพระ กทม. (10 คน) ล าดับที่ 1 - 10 

ห้องประชุมภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5  

วังท่าพระ กทม. 
ห้องท่ี 2 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5 

วังท่าพระ กทม. (11 คน) ล าดับที่ 11 - 21 

ศิลปะและการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

(19 คน)  

ห้อง มศ.603 ชั้น 6 วังท่าพระ กทม. 
(19 คน) ล าดับที่ 1 – 19 

ห้อง มศ.601 ชั้น 6  
วังท่าพระ กทม. 

ออกแบบเครื่องประดับ 
(25 คน) 

 

ห้อง มศ.604 ชั้น 6 วังท่าพระ กทม. 
 (25 คน)  ล าดับที่ 1 - 25 

ห้อง มศ.602 ชั้น 6  
วังท่าพระ กทม. 

ออกแบบแฟชั่น 
(12 คน) 

ห้อง มศ.607 ชั้น 6 วังท่าพระ กทม. 
(12 คน)  ล าดับที่ 1 - 12 

ห้อง มศ.609 ชั้น 6  
วังท่าพระ กทม. 

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน      
มาให้พร้อม 

 
คณะอักษรศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที ่มีรายชื ่อเป็นผู ้มีสิทธิิ์ สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ ่มไลน์ตาม QR Code           
ของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566  ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากเกินเวลา
ที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 
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2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และตาม
ด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 661010XXXX – บุรียา 

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad 
หรือ Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้อง ไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถติดตั้ง
โปรแกรม หรือ Application ได้ตามความสะดวก 

5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพื่อทดสอบความพร้อมของ
กล้องและหูฟัง  และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 

6. วันสอบสัมภาษณ์  
6.1 แต่งกายชุดนักเรียน 
6.2 เตรียมบัตรนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
6.3 เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอื่นใด 
6.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 

7. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 034-256-709 หรือ 
Inbox เพจคณะอักษรศาสตร์ (www.facebook.com/arts.su) 

สาขาวิชา / QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาไทย  

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
 
 
 
 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์  

สาขาวิชาปรัชญา 
 
 
 
 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

http://www.facebook.com/arts.su
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สาขาวิชา / QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
และบรรณารักษศาสตร์ 

 
 
 

สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)  

สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาจีน) 
 

สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น) 
 

สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาเกาหลี) 
 

สาขาวิชายุโรปศึกษา 
(ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน) 

 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 – 16.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : รายละเอียดตามสาขาวิชาก าหนดด้านล่างนี้ 

สาขาวิชา วัน - เวลา สอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 
ภาษาไทย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 

รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ 
ตาม QR Code นี้ 
 
 

ภาษาไทย 
(โครงการสืบสานภาษาไทย) 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ 
ตาม QR Code นี้ 
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สาขาวิชา วัน - เวลา สอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://zoom.us/j/91891771528 
Topic : TCAS Interview: English Major 

ศิลปศึกษา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -12.00 น. 

สัมภาษณ์แบบ Onsite  
ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม 

วิทยาศาสตร์ศึกษา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -12.00 น. 

สัมภาษณ์แบบ Onsite  
ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม 
 

การศึกษาตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -12.00 น. 

สัมภาษณ์แบบ Onsite  
ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม 
 

วิทยาศาสตร์การกีฬา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 
 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM         
ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้า          
กลุ่มไลน์ตาม QR Code นี ้

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(โครงการพิเศษ) 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 
 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM         
ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้า          
กลุ่มไลน์ตาม QR Code นี ้

 
 

เทคโนโลยีการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 
รายงานตัว 8.30 - 9.00 น.  
สัมภาษณ์ 9.00 -16.00 น. 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://shorturl.asia/yhgSr 
Meeting ID: 981 5942 0257  
Passcode: 1234 
Topic : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา รอบ Portfolio 

 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/91891771528
https://shorturl.asia/yhgSr
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คณะวิทยาศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : รายละเอียดตามสาขาวิชาด้านล่าง  

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
2. โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์    
3. โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)    

สาขาวิชา 
วัน - เวลา สอบ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ เบอร์ติดต่อสาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ 
 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3D6NojQ  
Meeting ID : 935 1870 9076  
Passcode : 456555 

089 - 5226357 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3ZYKyr1  
Meeting ID : 965 2196 4875 
Passcode : 450241 

089 - 5226357 

ชีววิทยา เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3HoDBIz  
Meeting ID : 493 903 4245 
Passcode : 123456 

063 - 6389692 

เคมี เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID : 355 001 4346 
Passcode : 123456 

034 - 147022 

เคมีประยุกต์และจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID: 498 838 2381 
Passcode: 123456 

034 - 147022 

ฟิสิกส์ 
และ ฟิสิกส์ (ครู) 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

Meeting ID : 761 843 2845 
Password : scizoom50 

089 - 4633350 
คุณมลวลี จ ารูญ 

https://bit.ly/3D6NojQ
https://bit.ly/3ZYKyr1
https://bit.ly/3HoDBIz


- 13 -  
 

สาขาวิชา 
วัน - เวลา สอบ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ เบอร์ติดต่อสาขาวิชา 

สถิติและวิทยาการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป
(อนุญาตให้เข้าห้อง ZOOM 
ได้ในเวลา 08.45 น. เพื่อรับ
ฟังค าช้ีแจง) 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3XSlUXt  
Meeting ID : 264 526 1660 
Passcode : 123456 

ผศ.ดร.ประหยัด แสงงาม   
086-9877712 
คุณประจักษ์ ล าใยหวาน     
086-4552388 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 

สัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์  
"TCASENVI" ตาม QR Code ด้านล่างนี้ 
 
 
 

034 - 147005 
089 - 4158077 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID : 936 2911 1852 
Passcode : 280166 

098 - 4156454 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID : 936 2911 1852 
Passcode : 280166 

094 - 7680218 

จุลชีววิทยา เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ผ่านทาง QR - Code Line 
 
 
 

034 - 147019 

วิทยาการข้อมูล เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

(อนุญาตให้เข้าห้อง Zoom ได้
ในเวลา 08.45 น. เพื่อรับฟัง
ค าช้ีแจง) 

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3iQcMUs  
Meeting ID : 754 279 6813 
Passcode : 123456 

อ.ดร.วิภาวรรณ เลา้อรุณ    
088-4595553 
คุณกฤษณา จันทร์เจรญิ    
082-3535247 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/3XSlUXt
https://bit.ly/3iQcMUs
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1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (โครงการ พสวท.) 
2. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) 

ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท    

โครงการ วัน - เวลา สอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 
เบอร์ติดต่อ
สาขาวิชา 

โครงการ พสวท. เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
 - รายงานตัวเวลา 08.30 น 
 - สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

089 - 8259015 
088 - 6627482 

โครงการ สควค. เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
 - รายงานตัวเวลา 09.00 น 
 - สัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. 

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

089 - 8259015 
088 - 6627482 

 แผนที่การเดินทางมายัง อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ https://bit.ly/3iUZOVn   
 

 
คณะเภสัชศาสตร ์

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องเรียนไภสัชสรรพศิลป์ (110 - 111) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (อาคารเก่า) 
เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายฯ (https://admission.su.ac.th) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แล้วน าไปตรวจร่างกาย ณ สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข

รับรอง จ านวน 1 ฉบับ 

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 – ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

หมายเหตุ : ล าดับที่ 3 - 5 หากผู้สมัครสอบได้อัปโหลดข้อมูลในระบบการรับสมัคร SU-TCAS แล้วไม่จ าเป็นต้องแนบมา 

 
 

https://bit.ly/3iUZOVn
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ตามท่ีก าหนด ดังนี้  
เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว ประชุมผู้ปกครองและผู้สมัคร ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้  

Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3R2TwQe  
Meeting ID : 969 6100 8885 
Passcode : 1111  

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้ 

สาชาวิชา Link เข้าห้องสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร Join Zoom Meeting 

https://bit.ly/3GUK1xI  
Meeting ID: 958 3992 2869 
Passcode: 914556 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3WxBiXU  
Meeting ID: 636 887 4667 
Passcode: biotech 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3XN2QtB  
Meeting ID: 973 5575 5871 
Passcode: petro  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3HlHAFV  
Meeting ID: 958 9717 1789 
Passcode: 911819 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/7614307793  
Meeting ID: 761 430 7793 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3iVGw1Z  
Meeting ID: 916 2072 6901 
Passcode: 9999 

  

https://bit.ly/3R2TwQe
https://bit.ly/3GUK1xI
https://bit.ly/3WxBiXU
https://bit.ly/3XN2QtB
https://bit.ly/3HlHAFV
https://zoom.us/j/7614307793
https://bit.ly/3iVGw1Z
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สาชาวิชา Link เข้าห้องสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์  

Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3D94duK  
Meeting ID: 986 8760 7231 
Passcode: 12345 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3DuTmvt  
Meeting ID: 992 1110 3161  
Passcode: 782201  

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3H3zqRd  
Meeting ID: 986 1221 4692 
Passcode: mse 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3QYfjZ3  
Meeting ID: 636 887 4667 
Passcode: biotech  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Join Zoom Meeting 
https://bit.ly/3kBmOcv  
Meeting ID: 986 8760 7231 
Passcode: 12345 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/7614307793 
Meeting ID: 761 430 7793 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องอัปโหลดส่ง (โปรดศึกษารายละเอียด) 
 ให้นำแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีผลการตรวจจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  โดย Download แบบรายงาน
ตรวจสุขภาพฯได้ที่ https://admission.su.ac.th และอัพโหลดส่งที่ https://forms.gle/gjWzhCtHKthAPZqR8 
หรือ shorturl.at/ltBLZ หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ไม่เกิน 08.30 น. 

 
แบบรายงานการตรวจสุขภาพฯ 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพมายังคณะฯ พร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานแล้วไม่ต้อง
ดำเนินการจัดส่งเพ่ิมเติม 

https://bit.ly/3D94duK
https://bit.ly/3DuTmvt
https://bit.ly/3H3zqRd
https://bit.ly/3QYfjZ3
https://bit.ly/3kBmOcv
https://zoom.us/j/7614307793
https://admission.su.ac.th/
https://forms.gle/V5J25iea3h3nhxMx9%20หรือ%20shorturl.at/eqM45
https://forms.gle/V5J25iea3h3nhxMx9%20หรือ%20shorturl.at/eqM45
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สำหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้  
สำหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้ ใหตรวจอยางละเอียด

โดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน  
ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับ 
ผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ         
โลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย          
ที่ https://www.admission.su.ac.th และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชา  

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
1) การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม ZOOM ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ

โทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ ทัง้ภาพและเสียง 
2)  สิ่งที่ต้องท าส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ส าหรับคอมพิวเตอร์         

ทั ้งว ินโดวส์และแมค ดาวน์โหลดโปรแกรมที ่ https://zoom.us/download ส าหรับสมาร์ทโฟน            
แท็บเล็ต Android ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ play.google.com ส าหรับ iPhone iPad ดาวน์โหลด
โปรแกรม ที่ apps.apple.com 

3)  การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.1  ให้ผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกเข้าร่วม ZOOM ตาม Link ที่ได้รับก่อนเวลา 10 นาที พร้อมกับ          

บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
3.2  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้และสถาน           

ที่สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็น         
จากกล้อง 360 องศา 

3.3  คลิก Link เข้าห้องสัมภาษณ์หรือเข้าผ่าน Meeting ID และ Password ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
3.4  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM จากผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย  
4)  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

4.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงล าพัง ไม่มีบุคคลอ่ืนรบกวน 
4.2 เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport 

หรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น 
4.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักเรียนวันสอบสัมภาษณ์ 
4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บันทึกเสียงและภาพ 
     ตลอดการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทันที  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

https://www.admission.su.ac.th/
https://zoom.us/download
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กตาม QR Code  
ภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น. 

 
 

 
 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์ ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. (รายงานตัว 08.30 น.) 

วิชาเอก ห้องสอบ 

วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 202 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 407 และ 408 

วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 307 และ 309 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 202 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. (รายงานตัว 08.30 น.) 

วิชาเอก ห้องสอบ 
วิชาเอกละครเพลง 106 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM 

เวลา รายละเอียด ห้องสอบ 
08.00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัว ID : 937 8925 6191 

08.30 น. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ปกครอง 

09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้ปกครอง 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เวลา รายละเอียด ห้องสอบ 
08.00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัว โถงล่าง 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
08.30 น. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  202 

 ปฐมนิเทศผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ID : 937 8925 6191 

09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบ 106, 201 และ 407 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (ยกเว้นสาขาสัตวศาสตร์ ผู ้สมัครสามารถเลือกการ
สัมภาษณ์แบบ online หรือ onsite) โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ของ
สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

 

 

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad หรือ 
Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้อง ไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

3. โปรแกรมที่ใช้การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM /Google Classroom /Line โดยทางสาขา
จะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ 

4. วันสอบสัมภาษณ์ ให้แต่งกายชุดนักเรียน และเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนให้พร้อม 
5. ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ที ่เลือกสอบแบบ onsite จะท าการสอบ ณ ตึกปฏิบัติการ            

คณะสัตวศาสตร ์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาว ิทยาลัยศิลปากร ว ิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี                   
ในวันอาทิตยท์ี่ 29 มกราคม 2566 

6. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 032-594037-8 หรือ 
Inbox เพจ : คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (https://www.facebook.com/asatsu)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/asatsu
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คณะวิทยาการจัดการ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
- สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนบางรัก) 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนบางรัก) 
- สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มเรียนบางรัก) 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตน โดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code        

ของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น. 
หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และ
ตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 66102XXXXXX – รักษ์ศิลป์ 

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad 
หรือ Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้องไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM  
5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพื่อทดสอบความพร้อมของ

กล้องและหูฟัง และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 
6. วันสอบสัมภาษณ์ 

  6.1 แต่งกายชุดนักเรียน 
  6.2 เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  6.3 เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอ่ืนใด 
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  6.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 
7. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทาง  Application หรือ หมายเลขโทรศัพท์ประจ า

สาขาวิชาที่ปรากฎใน QR Code  
 

สาขาวิชา QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8127 
 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มเรียนบางรัก) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8127 
 
 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8124 
 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8120 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนบางรัก) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8121 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8121 
 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มเรียนบางรัก) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8122 
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สาขาวิชา QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มเรียนเพชรบุรี) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8122 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 
 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8125 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8123 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ช่วง 2 ปี 2566 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8128 

 

 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 

• วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

• วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
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รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะฯ จะส่ง E-Mail แจ้งรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ Link ของโปรแกรม ZOOM  

ไปตามท ี ่อย ู ่  E-Mail ท ี ่ผ ู ้ สม ัครฯ กรอกไว ้ ในระบบการร ับสม ัคร  (https://admission.su.ac.th)  

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 (ก่อน 16.30 น.)  

2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-Mail ภายในวันและเวลาตามท่ีแจ้งไว้ในข้อ 1 (ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบ 

Junk Mail หรือ Spam Mail ในบัญชีของผู้สมัครก่อน) ให้ผู้สมัครติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการสอบสัมภาษณ์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่ง E-Mail ได้ที่ soomthong_n@silpakorn.edu ภายใน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (ก่อน 16.30 น.) หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลและไม่ได้ติดต่อคณะวิชาตาม

ช่องทางที่ให้ไว้ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  และไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ใน

การสมัครเข้าศึกษาในรอบการสมัครนี้ 

 หมายเหตุ - การติดต่อสอบถามขอให้ผู้สมัครแจ้ง ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบสมัคร หลักสูตร / สาขาที่สมัคร 

เพื่อความรวดเร็วในการให้ข้อมูล  

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่าน Link ที่ได้รับ ตามวันและ

เวลาที่คณะก าหนด ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบระบบ

เสียงและภาพให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ 

หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่มี ชื ่อ-นามสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัครชัดเจนบนบัตร ก่อนเริ่มการสอบ

สัมภาษณ์ หรือตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด กรณีท่ีผู้สมัครไม่มารายงานตัวหรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่า

ผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาในรอบ

การสมัครนี ้

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 
 

 เป็นหน้าที ่ของผู ้มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ที ่จะต้องรับทราบ ปฏิบัติตามรายละเอียดที ่ระบุไว้ในประกาศ            

และรายละเอ ียดท ี ่ ก  าหนดไว ้ ใน E-Mail ท ี ่จะได ้ร ับในภายในว ันพฤห ัสบด ีที่  26  มกราคม พ.ศ.  2566   

หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ

จะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ไปโดยปริยาย 

 
 

https://admission.su.ac.th/
mailto:soomthong_n@silpakorn.edu
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โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันท่ีได้รับสิทธ์ิ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000005 นาย ชยานันต์ กิตติอัมพานนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

2 66102000081 น.ส. กชนันท์ เทียมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 66102000309 นาย ศตคุณ อัจฉริยะอุสาห์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

4 66102000311 น.ส. ปณณปก ปัญญาวุธวรกุล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 66102000334 น.ส. ชฎานาถ เเร่เพชร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 66102000699 นาย อภิเดช เชิงช้ัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

7 66102000956 น.ส. สโรชา วงศ์ปฐมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี

8 66102001005 น.ส. สุเนตรา คงเวช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

9 66102001046 น.ส. แพรวพิชญา บุญเกิด วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

10 66102001095 น.ส. ธารตะวัน ข านวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

11 66102001128 น.ส. กนกพร แสงดอกไม้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

12 66102001190 นาย ณภัทร ศรีเเก้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

13 66102001491 นาย รณชาติ มหัคพิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

14 66102001492 นาย อมรศักด์ิ ม่ันดี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

15 66102001494 นาย วรรณพฤกษ์ เลิศเจริญสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

16 66102001567 น.ส. ณภัชนันท์ ทองสง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

17 66102001588 น.ส. ปราง บุญธรรม ปัญญาประทีป นครราชสีมา

18 66102001653 น.ส. มาลี งามเจริญถาวร วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

19 66102001663 น.ส. ณดา สว่างใจ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

20 66102001664 น.ส. ป่ินปินัทธ์ ค าแปง วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

21 66102001667 น.ส. ปุญญิศา พลเสน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

22 66102001681 นาย อัฏฐผล พูนศิริวงศ์ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

23 66102001685 นาย ณัฐพันธ์ ค าสันเทียะ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

24 66102001771 น.ส. ชวิศา จิตม่ัน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

25 66102001796 น.ส. วิลาสินี ศรีไพรสนธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

26 66102001800 น.ส. โศจิรัตน์ จ่าแก้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

27 66102001828 นาย สมิตธ์ิ จองธุระกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

28 66102001979 นาย พิพัฒน์ อุ่นแก้ว วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

29 66102002079 น.ส. พาขวัญ เกิดมะลิ ราชินี กรุงเทพมหานคร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

30 66102002555 น.ส. วณิชญา เถาพิมาย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

31 66102002632 น.ส. วรินธร ศรแก้วดารา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

32 66102002834 น.ส. ศุภิสรา คุเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

33 66102003753 น.ส. ฐิตารีย์ สวรรค์ภัณฑากร หอวัง กรุงเทพมหานคร

34 66102003874 น.ส. กชพร เช้ือวงษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

35 66102004655 นาย ภวันศักย์ ศิลป์วิเศษสรรค์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

36 66102004795 นาย ธรรมสรัฐ สินชัยรัตน์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

37 66102004956 น.ส. ศศิธร หล่มเหลา เลยพิทยาคม เลย

38 66102005757 น.ส. มณีรัตน์ อินทร์แก้ว สิรินธร สุรินทร์

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันท่ีได้รับสิทธ์ิ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000920 น.ส. จัสมิน เซ็นติยะนนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 66102000986 น.ส. ศิริพร แซ่ล้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

3 66102002563 น.ส. พรรณรมณ เหมะสถล วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 66102003169 น.ส. พิชชาภา ไทยแช่ม สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

5 66102004429 น.ส. กมลชนก โสแก้ว ธัญบุรี ปทุมธานี

6 66102005697 น.ส. ภานุมาต เฉลิมสุข ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000006 น.ส. ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

2 66102000022 น.ส. สุวิริยภา ทานัง บรบือ มหาสารคาม

3 66102000175 น.ส. สุธาริณี ม่องโพธ์ิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

4 66102000184 น.ส. พิมพ์วิภา ทองเทพ กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 66102000215 น.ส. พิชญาภา บุญยะศรี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

6 66102000250 น.ส. ภัทรนันท์ รุ่งเรืองประสิทธ์ิ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

7 66102001076 น.ส. พรทิพย์ สีหา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

8 66102001105 นาย สุริยา นาใจเย็น ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

9 66102001112 น.ส. แพรวา แสงแก้ว มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 66102001280 นาย กิตติภัทร สิทธิวงศ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

11 66102001931 น.ส. ฐานิตา ถารีพันธ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

12 66102001989 น.ส. นภสร โสมุล เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

13 66102001992 นาย ภาคิน นาอุดม เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

14 66102002013 น.ส. ปารวตี ชุ่มประสิทธิโชค ลาซาล กรุงเทพมหานคร

15 66102002216 นาย ชวดล นามบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

16 66102002221 น.ส. ชนม์นิภา แซ่โซ้ง กศน.ต าบลแม่เปา เชียงราย

17 66102002288 น.ส. ธมลวรรณ ดาวดึงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

18 66102002299 นาย นันทภพ งามคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

19 66102002412 น.ส. นฤมล เจริญเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี

20 66102002421 นาย ณัฐชนน พลีคาม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

21 66102002562 นาย กีรติ ดิษฐเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ

22 66102002982 นาย จิรวัฒน์ นาโนนกอก อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น

23 66102003185 นาย ปวรวิช กุฎีศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

24 66102003351 น.ส. ธนภร วีระนานนท์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

25 66102003403 นาย ปภพ วิจิตร์ปัญญารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

26 66102003412 นาย ไตรภพ รัตนจรัสโรจน์ ภู่วิทยา นครราชสีมา

27 66102003414 น.ส. ณัฐกฤตา มีเคลือ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

28 66102003461 น.ส. ณัฐนันท์ แสงอรุณ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย

29 66102003521 นาย ฐกร มาศรังสรรค์ สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

30 66102003540 นาย สุรพัฒณ์ วรภัคพูนพัฒน์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

31 66102003561 นาย ประสิทธ์ิ สิงชิว วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

32 66102003567 นาย ธนวัฒน์ บุญทา วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

33 66102003613 นาย กิตติธัช ศรีสุข มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

34 66102003844 น.ส. นานนาน ล่ิมสถาพร สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

35 66102003971 น.ส. กฤติมา มัทกิจ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

36 66102004068 น.ส. ฐิติรัตน์ อัสดรทิพย์กุล วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

37 66102004109 นาย กฤษณพงศ์ ทรัพย์บรรจง เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

38 66102004141 นาย รชต โง้วศิลปศาสตร์ ปัญจดี ชัยภูมิ

39 66102004251 นาย ศิริเทียนชัย วิเชียรชัย กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

40 66102004497 น.ส. ปรียา อ านวย พิไกรวิทยา ก าแพงเพชร

41 66102004503 น.ส. ญาวิณี ต้ังอ้ัน เสิงสาง นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

42 66102004797 น.ส. ณัฐนรี อัศวธรรมรัตน์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

43 66102004859 น.ส. ประวีณา โคตรคันธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

44 66102004912 นาย กษิดิศ เอียดแก้ว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

45 66102004972 นาย ณกัญจน์ บุญน า หอวัง กรุงเทพมหานคร

46 66102005032 น.ส. ลุด ไชช าแดง มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เลย

47 66102005073 นาย ปรพล เงางาม นิคมวิทยา ระยอง

48 66102005112 น.ส. บุตรตรี สีสุดตา มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เลย

49 66102005191 นาย ปัณณ์ เติมศรีสุข สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

50 66102005242 น.ส. ภาสิกา อริยภูวเดช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

51 66102005249 น.ส. ผริตา สุขทวี อักษรพัทยา ชลบุรี

52 66102005251 น.ส. ณัฏฐนิชชา พงศ์ไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

53 66102005317 น.ส. ศุจีนันทน์ เวชนุเคระห์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

54 66102005467 น.ส. กวินทรา สิทธิชัย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

55 66102005471 น.ส. จิราพัชร โมบขุนทด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ

56 66102005534 นาย ธนเดช วงศาโรจน์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

57 66102005591 น.ส. ปวีณา อ าภาไพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

58 66102005756 น.ส. กรวรรณ โมกภา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002703 นาย ณัฐกิตต์ สมน้อย หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

2 66102003400 นาย พฤกษ์ ธรรมเพชร วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

3 66102003520 นาย น็อต ไม่มีนามสกุล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

4 66102004140 นาย อันดา วงศ์วาสนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

กาฬสินธ์ุ

5 66102004280 น.ส. สุทาวดี วงศ์ปรีชาชัย สวนผ้ึงวิทยา ราชบุรี

6 66102004550 น.ส. นิศารัตน์ เจริญวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

7 66102005237 น.ส. ทิพรัตน์ ทองค า เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย

8 66102005726 น.ส. ชญานิน ศิริรัตนพงษ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000003 น.ส. ปาลิตา ทองเกล้ียง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 66102000056 นาย ธีรภัทร สีใส อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

3 66102000120 น.ส. ภัครนันท์ สายวงศ์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

4 66102000201 น.ส. ปาณิสรา โสฬสจินดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

5 66102000308 น.ส. ณัฏฐนิช เพชรนิล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

6 66102000347 น.ส. พรสินี ผลเพ่ิม สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 66102000408 น.ส. ดลลญา เเซ่ต้ัง นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

8 66102000666 นาย กฤษฏ์ิ โอชาพันธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 66102000669 นาย ชาญอินทร์ ตรีกรุณาสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

10 66102000801 น.ส. เมธาวี วชิรศักด์ิพานิช สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

11 66102000803 นาย สิตกร นาคเจือทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

12 66102001075 น.ส. อชิรญา สินกิจจาทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

13 66102001240 นาย พรรณชัย ทองใบ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี

14 66102001438 นาย ธนบูรณ์ อนุชิตเดชา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 66102001444 น.ส. พีรยา บุญช่วย ชลประทานวิทยา นนทบุรี

16 66102001449 นาย พีรวิชญ์ ภู่โต อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

17 66102001473 น.ส. วาสินี คล้ายโพธ์ิทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

18 66102001596 น.ส. ปัณณพร เอกสิริกุลทรัพย์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

19 66102001614 น.ส. กานตนาถ คลังกลาง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

20 66102001679 นาย ธนวรรธ นันทนาวุฒิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

21 66102001741 นาย ธีรธัช หวานดี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

22 66102001799 นาย ปัณณะ เทพขุน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

23 66102001847 นาย ธนาธิป พวงศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

24 66102001869 น.ส. ปัญญ์ศิรา เนาว์สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

25 66102001928 น.ส. พรไพลิน นาคสินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

26 66102001984 น.ส. บุญสิตา กองสุข ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

27 66102002282 น.ส. ธัญธิชา โกมลวรรธนะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

28 66102002401 นาย ศุภณัฐ ริมสมุทรไชย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66102002428 นาย ณภัทร ศรีรพีพัฒน์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

30 66102002546 นาย ธิติกร ขาวผ่องศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 66102002599 น.ส. ปทิตตา อภิศักด์ิศิริกุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

32 66102002600 นาย ชัยสิทธ์ิ วราฤทธ์ิหิรัญกุล เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

33 66102002641 น.ส. พิชญานิน ปานทอง นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

34 66102002650 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ศรีเช้ือ เลยพิทยาคม เลย

35 66102002728 น.ส. แพรว ธ ารงรัตนศิลป์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

36 66102002749 น.ส. ณัฐิราพร ทิพยโสธร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

37 66102002816 น.ส. กวิสรา ช่อไชยกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

38 66102002894 น.ส. เขมิกา ธัญญาทักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

39 66102002895 นาย อภิธนะ บุญสุภาพร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

40 66102002959 น.ส. รินทร์ณฐา สวัสด์ิฐานคุณ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

41 66102002996 นาย ปิยะชนนม์ วงศ์วนิชทวี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

42 66102003077 น.ส. รุจิกร สังเมือง กันตังพิทยากร ตรัง

43 66102003087 น.ส. ชลธิชา แซ่แต้ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

44 66102003088 น.ส. อรปรียา ศรีมงคล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

45 66102003090 นาย สรกฤช วศินปัทมชาติ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

46 66102003106 นาย กิตติภณ เขมะรังษี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

47 66102003122 น.ส. เศรษฐศิลป์ สุทธิสุขสมบูรณ์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

48 66102003162 นาย ภูพิศุทธ์ จณะวัตร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

49 66102003163 น.ส. ชณัณทิชา ชิษณุพงศธร ชลกันยานุกูล ชลบุรี

50 66102003203 น.ส. กัลยากร ครุฑแดง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

51 66102003230 น.ส. กันต์สริตา วัฒนะภูติ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

52 66102003241 น.ส. ภูริชญาดา ครุศานติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

53 66102003290 นาย ธนกร พ่วงพร้อม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

54 66102003305 นาย จิรายุส พานบิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

55 66102003356 น.ส. ภัททิยา ต้ังสกุลย่ิงเจริญ หอวัง กรุงเทพมหานคร

56 66102003407 นาย รัชพล ฤดีรัชต์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

57 66102003416 น.ส. พิชญ์สินี อภิศักด์ิศิริกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

58 66102003441 น.ส. ปุณณิศา หล้าสมบูรณ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

59 66102003443 นาย นัฐวงศ์ เกตุสวัสด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

60 66102003448 น.ส. ธิติมา เเจ้งจ ารัส ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

61 66102003543 น.ส. ณัฐภัทรา บกเขาแดง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

62 66102003548 นาย ภูเสญจน์ ชลปุร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

63 66102003571 นาย กฤตลักษณ์ ท้งไร่ขิง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

64 66102003580 น.ส. พิมพ์ชนก พรพันธ์นุกูล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

65 66102003607 นาย รัชพล รัตนมณี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

66 66102003734 น.ส. นฤภร นาวีพัฒนา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

67 66102003776 น.ส. จิดาภา โลพินิจ ราชินี กรุงเทพมหานคร

68 66102003881 น.ส. สุชัญญา เลาหพัฒนวงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

69 66102004138 นาย กฤติน หนูนุรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

70 66102004150 น.ส. กัญญาณัฐ สะเกศ ระยองวิทยาคม ระยอง

71 66102004158 นาย รณพีร์ บุญบุตร สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

72 66102004173 น.ส. พิชามญช์ุ พุทธจันทรา หอวัง กรุงเทพมหานคร

73 66102004208 น.ส. กิรณา ไชยคีรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

74 66102004263 น.ส. ชนิดา โลหะเวช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

75 66102004345 นาย เอกกวิน เวียงชนก วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

76 66102004394 น.ส. ศุภาวรรณ อดุลย์สุข สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

77 66102004401 น.ส. วริศรา บุตรแสนคม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

78 66102004434 น.ส. ธัญกานต์ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

79 66102004599 น.ส. ชยุดา ผดุงชีวิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

80 66102004649 น.ส. ณัฐธยาน์ รตะทรัพย์ทวี สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่

81 66102004731 นาย ชนภูมิ วิริยสถาพรพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

82 66102004803 นาย สุวพัชร หวังธีรพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

83 66102004823 น.ส. กชพร วัฒนานิยม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

84 66102005042 น.ส. รังสิตกานต์ ขจรรัตนวณิชย์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

85 66102005116 นาย ณัฏฐพล พยาฆรินทรังกูร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

86 66102005183 น.ส. พิชญรัตน์ ศิษฎิโกวิท วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

87 66102005202 น.ส. พศิกา เสวิสิทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

88 66102005282 นาย ฐปนวัฒน์ สุขสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

89 66102005364 น.ส. สิตานัน สุนทรเกตุ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

90 66102005436 น.ส. กัญญาพัชร จันทเปรมจิตต์ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000435 นาย สักก์ วีระทวีมาศ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น

2 66102001149 นาย ศรอัศษ์ สมสุข สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66102001275 นาย ธนภูมิ วิชาพานิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

4 66102001398 น.ส. ธัญชนก วงศ์สุทธิ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

5 66102001582 น.ส. ปรางใส บุญทรัพย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

6 66102001671 น.ส. ทรายแก้ว กิตก าธร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

7 66102001780 นาย รัฐกร บึงไกร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

8 66102002103 นาย พศวัต แก้ววิเศษ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

9 66102002187 นาย อภิสิทธ์ิ ไหมบัวเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

10 66102002331 นาย ไตรขวัญ นิตยโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

11 66102002398 นาย ธนวัฒน์ ค าแดงไสย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

12 66102002440 นาย อัณณ์ ณ นคร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

13 66102002940 น.ส. กนกรักษ์ ตันตระกูล นารีวิทยา ราชบุรี

14 66102003110 นาย สิรวุฒิ บุญเผือก ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

15 66102004675 น.ส. นพวรรณ ชาญชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

16 66102004693 นาย รัชชานนท์ แป้นงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

17 66102004806 น.ส. ภิญญดา สายมณี เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

18 66102004914 น.ส. พีรยา เลิศวิทยชัยกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001274 น.ส. ณัฏฐณิชา พิลาจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

2 66102001446 นาย พชรพล ขันแก้ว ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่

3 66102003078 น.ส. ฐานิสา ปะจันทบุตร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

4 66102005150 น.ส. ชมพูนุช บุญประกอบ ระยองวิทยาคม ระยอง

5 66102005178 น.ส. มนัสนันท์ ละออง สตรีศรีน่าน น่าน

6 66102005624 น.ส. ทยิดา ทองภูเบศร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102004033 น.ส. ณภัทรา ภิงคารวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2 66102004613 นาย น าโชค ลาภเอนกกุล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

3 66102005083 น.ส. วศินี เอ่ียมเอกอมรกุล สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000424 น.ส. ธนพร หอมหวาน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 66102000426 นาย นนทกานต์ ติณสุวรรณ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

3 66102000695 นาย โสภณัฐ แสนสว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

4 66102000911 นาย บทเอกต์ บุญไชย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

5 66102000992 นาย ธิติธรณ์ ส้มศรีทอง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 66102001203 น.ส. ธนัชชา ศรีจันทร์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

7 66102001651 น.ส. ณัฏฐภัทร ทิพย์เพ็ง พัทลุง พัทลุง

8 66102001738 น.ส. ปรนต อวดคม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

9 66102002241 น.ส. พิชญา บุตรเลียบ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 66102002339 นาย ต้นน ้า กระจายลม บางบัวทอง นนทบุรี

11 66102002381 น.ส. กัซมี โละซา พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี

ช่ือ - นามสกุล

คณะโบราณคดี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถ่ิน 

หรือวัฒนธรรมภาษา
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66102002539 น.ส. เจนชินี ลอยความสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

13 66102002620 น.ส. ณิชาภา อิทธิเดชด ารงค์ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

14 66102002765 น.ส. ชนันรัตน์ บวรโภคิน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 66102002791 นาย อัมรินทร์ ล่องลอย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

16 66102003842 น.ส. ณิชมน เช้ือค าเพ็ง ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง

17 66102004053 น.ส. ณภัทร ภิรัชอมรพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

18 66102004079 นาย พุทธรักษ์ นิตยบงกช สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

19 66102004112 น.ส. เมธาวี เรืองปราชญ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

20 66102004902 น.ส. พรหมภรณ์ กรรฐโรจน์ สิงห์สมุทร ชลบุรี

21 66102005177 น.ส. พนิดา แซ่บ่าง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

22 66102005451 น.ส. ธนวรรณ เรืองฤทธ์ิ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000482 น.ส. ปิยะดา จริตงาม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

2 66102000633 น.ส. ภัทรวดี คงอ่อน พังโคนวิทยาคม สกลนคร

3 66102000767 น.ส. ขวัญพิชชา ติณสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

4 66102001146 น.ส. รัศมิมาน ไชยศิริ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

5 66102001276 น.ส. รัตนาพร ดาบไธสง พังโคนวิทยาคม สกลนคร

6 66102001691 น.ส. อลีนา บายมัน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

7 66102002097 นาย ปฏิภาณ เกิดไผ่ล้อม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

8 66102003438 น.ส. พิมพ์ประวีณ์ ประดิษฐ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

9 66102003714 นาย จตุรภัทร มุสิเกิด สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

10 66102003931 น.ส. นลินนิภา ก่ีศิริ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

11 66102004375 น.ส. ญานิดา ผลเจริญ สิรินธร สุรินทร์

12 66102005411 น.ส. นิลลดา สาลารัตน์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

13 66102005432 น.ส. ชัญญานุช พุ่มจ าปา ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

14 66102005528 น.ส. ปิยธิดา กล่ินสุคนธ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000463 นาย นันทชัย จันทร์นน ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 66102000470 น.ส. สิริลักษณ์ มิตระ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 66102001180 น.ส. นิศานาถ นัคเรศ ศรีสงครามวิทยา เลย

4 66102001262 นาย ธนรัตน์ ซู สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 66102002032 นาย รัฐนันท์ สุวรรณ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

6 66102002756 นาย ระพีพัฒน์ ต้ังใหม่ดี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

7 66102002811 น.ส. ภัณฑิรา ดวงภักดี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

8 66102004400 นาย ปรเมศ ชุมพล ณ อยุธยา เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

9 66102005319 น.ส. มัณฑนา ขย่ิม พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

10 66102005605 น.ส. ธัญชนก ทองรัตนะ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000117 นาย ปุณยวีร์ ชาตะพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 66102000129 นาย ปิยะนันท์ ศิริเวช ศรียาภัย ชุมพร

3 66102000165 นาย พีรดนย์ ธนาชัยประสิทธ์ิ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

4 66102000182 นาย ธนิศร สังข์ทองงาม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

5 66102000255 น.ส. ณัฐกฤตา ศรีดวงแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

6 66102000444 น.ส. ชนินาถ หนูแท้ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

7 66102001660 นาย อนาวิล สุบิน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

8 66102002188 น.ส. ปัญจพร แสงแก้ว สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

9 66102002365 น.ส. ปรียนันท์ โพธ์ิสุขา เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

10 66102003200 น.ส. วรณัน รัตนจิรพัฒน์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

11 66102003247 น.ส. ชุติมา ศรีบุญ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000065 น.ส. อภิสรา โพธ์ิโชติ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

2 66102000150 นาย ธนกฤต มิตรเจริญ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

3 66102000260 นาย ภคพล มาศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

4 66102000352 นาย กฤช ฮวบเอ่ียม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

5 66102000382 นาย รัฐนันท์ ลัคนานนทิวงศ์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

6 66102000668 นาย ภาคิน ปรางสุวรรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

7 66102000724 น.ส. ภัทราวดี นาแถมพลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8 66102000932 น.ส. จิตต์ปภัส เผือกเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

9 66102002245 น.ส. ณฐาธิป เอ่ียมสด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10 66102002337 น.ส. อศิรวรรณ สอนกล่ิน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

คณะมัณฑนศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

     ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 66102002606 น.ส. สลิตตา จันทรบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

12 66102002787 น.ส. สุชาวดี อัศว์ไชยตระกูล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

13 66102003159 น.ส. ปานวาด นารถเสวี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

14 66102003336 นาย อดิศา ศรีปฐมสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

15 66102003739 น.ส. จันทิมา ทองใบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

16 66102004124 นาย พชรพล ศรีเพชร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

17 66102004149 น.ส. ศดานันท์ หาญสนาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

18 66102004198 น.ส. ภคพร พยอมหอม ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

19 66102004525 น.ส. เอนิสสา มนต์ตา ก๊ิบบ้อนส์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

20 66102004648 น.ส. นภัสวรรณ นามด้วง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

21 66102005001 น.ส. วัลย์ธิยา ณัชภัคคงฤทธ์ิ เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000161 น.ส. ธิดา พันธ์ประชา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 66102000263 น.ส. นนท์ธิญา ชุ่มสมบัติ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

3 66102000335 นาย กษิดิส ทองเปลว วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4 66102000509 น.ส. สุพิชฌาย์ สุวรรณเพชร สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

5 66102000535 นาย อดิศร บุมี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 66102000566 น.ส. ภริตตา บัวชู หอวัง กรุงเทพมหานคร

7 66102000664 น.ส. ณัฐธยาน์ คงสมจิตต์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

8 66102001136 นาย อชิตะ ศิเจริญ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 66102001396 น.ส. นภัสชล พลแสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

10 66102001722 น.ส. อารีรัตน์ พรมสุข วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

11 66102002048 นาย ณฐาภพ เศารยางกูร แสงทองวิทยา สงขลา

12 66102002180 น.ส. ปวีณ์ธิดา พิมพ์หนู สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

13 66102002287 น.ส. ชวิศา ตรีพาณิชกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

14 66102002545 น.ส. ธันย์ชนก ศรีเปารยะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

15 66102003583 นาย ศิลาชล มนต์โชคชัย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

16 66102003699 น.ส. ฮัสนา ฮะซา เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 66102003801 น.ส. อาภา ไทยทุ่งฉิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

18 66102003907 นาย ปัณณรุจน์ สุนทรีธนะวิชญ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

19 66102005071 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์สินธนกิจ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000133 น.ส. อชิรญา อุ่นจิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

2 66102000186 นาย ปุญชรัสม์ิ ศรีทองเเท้ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

3 66102000419 น.ส. วราพร ผลอินทร์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

4 66102000422 นาย นพรุจ รุ่งตระการ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 66102000856 น.ส. ทักษอร เอ้ือการณ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 66102000917 น.ส. ฑิฆัมพร พยุหะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

7 66102001164 น.ส. บุณยาธิดา ย้ิมไตรพร GED

8 66102001245 น.ส. ประกายฉัตร ต้ังจิตต์เลิศกิจ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

9 66102001598 น.ส. กรวี มาตา สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

10 66102001604 น.ส. จุฑามณี ค าด า วาปีปทุม มหาสารคาม

11 66102001654 นาย รตนะ วิกยานนท์ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

12 66102001725 นาย ชวิน โพธิปักษ์รักษา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

13 66102002248 น.ส. ชนิชา ข าบ้านกวย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

14 66102002621 น.ส. อุทัยทิพย์ พัชร์นันทพร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

15 66102003141 น.ส. รริศรา ศรีแก้ว สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

16 66102003161 นาย พศุตม์ ตันจรารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

17 66102003179 นาย สราวุฒิ วิเศษ สากเหล็กวิทยา พิจิตร

18 66102003283 น.ส. กนิษฐา ชุ่มขุนทด สิรินธร สุรินทร์

19 66102003294 น.ส. นิสรีน สมาแอ ตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา

20 66102003331 นาย ธนธิป โกฏิรักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

21 66102003417 นาย ชนสรณ์ ต่ายสวัสด์ิ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

22 66102003547 น.ส. ยุพารัตน์ พรมสุ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

23 66102004121 น.ส. ภานรินทร์ กิติธรากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

24 66102004386 นาย ต่อตระกูล ใจอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

25 66102004927 น.ส. บุญญิศา ลีเซ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000018 น.ส. ภควลักษณ์ ศิลปพินิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

2 66102000023 นาย ธนดล ธรรมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี

3 66102000238 น.ส. กนกวรรณ จักไม้ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

4 66102000282 น.ส. กัญญาพัชร์ ทองเลิศ พระหฤทัย เชียงใหม่

5 66102001194 น.ส. พุทธณภรณ์ ปวงรังษี พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

6 66102003453 น.ส. ประสิตา ศรเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 66102003611 น.ส. กัญญ์วรา ฉัตรจารุเดช หอวัง กรุงเทพมหานคร

8 66102003786 น.ส. จิรารัตน์ พิมสุข ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

9 66102003980 น.ส. ตฤณมัย ผินกลับ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

10 66102004154 น.ส. กฤตพร สว่างอารมณ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 66102004300 นาย รุจ กล ้าศรี ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

12 66102004853 นาย เดชสกล มีสมบูรณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001003 น.ส. ทักษอร ณ เชียงใหม่ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 66102001032 น.ส. พัฒน์พิตา กัลยา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 66102001196 นาย ธราธิป สุธาพันธ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

4 66102001318 น.ส. ภิญปภัสร์ สุขกุลพิพัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

5 66102001580 นาย ธนบดี วงษ์กลม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

6 66102001733 น.ส. สุวิชาดา ประชาชาติ พัทลุง พัทลุง

7 66102002024 น.ส. เอวิกา แคล้วกลาง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

8 66102002026 น.ส. ณัฐนรีกานต์ แก้วเวียง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

9 66102002655 น.ส. ช่อฟ้า วัฒนานุกูลพงศ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66102002750 น.ส. ทัณฑิกา ภู่เจริญ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

11 66102003329 น.ส. กัญญพัชร มินวงษ์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

12 66102003673 น.ส. ลีนา เพ่ิมทองค า สตรีนนทบุรี นนทบุรี

13 66102003721 น.ส. ชุติมณฑน์ กิจประยูร ราชินีบูรณะ นครปฐม

14 66102004125 น.ส. ณัฐชานารถ อภัยเจริญ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001964 นาย นันทกฤษ สุขรอบ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

2 66102002055 น.ส. พัชรนันท์ ประเสริฐศรีทอง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 66102002087 นาย ศิระณัฐ มัญอิสระ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

4 66102003300 นาย ชัยรัตน์ นามมารดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

5 66102003346 น.ส. พรนัชชา สุวิชากร องครักษ์ นครนายก

6 66102003406 น.ส. วาปีย์ บุญชู กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000135 น.ส. วงศ์ชนก คะมนตรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 66102000274 น.ส. ปวีณา มีโพนงาม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 66102001555 นาย ณัฐวัฒน์ วิสุโลกานนท์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001087 นาย มงคล แสนแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

2 66102001288 น.ส. จิรภิญญา น้อยพุทธา วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

3 66102001762 น.ส. อรอินท์ุ ดอกบัว อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

4 66102002023 น.ส. รันลดา พรมจรีย์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

5 66102002066 น.ส. อัญมณีวลัย ณ ถลาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 66102002126 นาย ฉัตรดนัย อ้นแก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

7 66102002249 นาย ณ ศตวรรษ ศาตรานนท์ เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ตราด

8 66102002255 น.ส. นลินนิภา ชมภูโพชน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

9 66102002382 นาย ชวกร ทองสุภา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66102002400 น.ส. ปุญญิศา โกสีย์วงศานนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

11 66102002472 นาย ฐาปกรณ์ ประพัฒน์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

12 66102002551 นาย กฤตเมธ รอดรุ่งเรือง อู่ทอง สุพรรณบุรี

13 66102002726 น.ส. กชพร ส าแดงภัย ก าแพง ศรีสะเกษ

14 66102002767 น.ส. อรรถมาตร ชอบท ากิจ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

15 66102003187 นาย ศตวรรษ ศาตรานนท์ เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ตราด

16 66102003261 น.ส. พิมพ์ชนก สุริโย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

17 66102003377 นาย ตะวัน น าพา คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

18 66102003630 นาย ปฐมพงศ์ จันทร์คง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

19 66102004403 นาย ฟาอิส ยาบี พัฒนาวิทยา ยะลา

20 66102004418 น.ส. ภราดา ตู้จินดา รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

21 66102004419 น.ส. กฤตอาภา คุณคณากรสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

22 66102004621 นาย กิตติศักด์ิ ยามดี กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

23 66102004652 น.ส. ศวิตา บุญทัศนา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 66102005458 นาย ธราเทพ เกษรินทร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

25 66102005506 น.ส. สุพัฒตรา แสงอร่ามทิพย์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000009 น.ส. วรกมล เมฆาประพัฒน์สกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 66102000066 น.ส. ณัฐริตา ประคองจิตร ท่าใหม่ (พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 66102000099 น.ส. ชุติกาญจน์ บัณฑิตย์ด ารงกูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 66102000125 น.ส. กรัณฑรัตน์ ถ ้าเสือ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

5 66102000336 น.ส. วิรัญญา กาญจนศักด์ิ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

6 66102000787 น.ส. สุปรียา อาจพินิจ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

7 66102000796 น.ส. ณัฐณิชา แสนลคร นักบุญเปโตร นครปฐม

8 66102000861 น.ส. พีรญา ทรัพย์โสภา สัตยาไส ลพบุรี

9 66102001569 น.ส. รสา ผลิเจริญสุข ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

10 66102001635 น.ส. พิมพ์ภัช เลิศปรีชาอังกูร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

11 66102001682 นาย ภูวดล เงินเอ่ียม ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

12 66102001982 น.ส. ทิติยา บุญรักษา มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

13 66102002093 น.ส. รัตนาวดี แคล้วพงษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

14 66102002278 น.ส. ชลธิชา แหยมแก้ว ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

15 66102002541 น.ส. ประภาศิริ เหลืองงาม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

16 66102002617 น.ส. ฮาดาชา ไชยทา อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

17 66102002638 น.ส. สุรัสสา สินจะวัด นักบุญเปโตร นครปฐม

18 66102002693 นาย วีระเชษฐ์ สรภักดี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

19 66102002717 นาย ยศสรัล ปานหาญ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

20 66102002721 น.ส. ศศินันท์ สอนวิทย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

21 66102002814 น.ส. ณัฐวรา บุษบรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

22 66102002853 น.ส. ภวิกา เหมสมิติ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

23 66102002901 น.ส. ราดียา  หวันโส๊ะ สังคมอิสลามวิทยา สงขลา

24 66102003340 น.ส. พัชรีภรณ์ ค าแกัว ราชินีบูรณะ นครปฐม

25 66102003906 น.ส. นภิสา พันธ์ลาภตรัง วิเชียรมาตุ ตรัง

26 66102004231 นาย ทฤษฎี ใจจุ้ม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000947 น.ส. พรรณนิภา แก้วไขแสง ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 66102001464 นาย จารุพงศ์ ทองศิริ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

3 66102001634 นาย มนัฐ สังข์ทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 66102001940 นาย วรกานต์ ธงชัย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102001954 น.ส. พัชราภา แก้วชาติ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

6 66102002690 น.ส. ชาลิสา สีตาลแก่ ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

7 66102002700 นาย สิทธิกร อบอุ่น เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 66102003523 นาย ชนุตร์ปกรณ์ จันทรเอียด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

9 66102004474 น.ส. เสาวณีย์ เกตุเอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000939 น.ส. ณัฐณิชา จันทร์พลอย วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

2 66102001043 น.ส. ศุภพัทธ มิข า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

3 66102001259 นาย ภิญโญ อ่วมกรุด สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

4 66102001278 น.ส. พราวน ้าเพชร จิดาพชรพงศ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

5 66102001431 น.ส. วันนิษา พรมศรี สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 66102001461 น.ส. ชลลดา ทิมทอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

7 66102001468 น.ส. วิรากานต์ ทาจม ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

8 66102001826 น.ส. ประภาศรี ไพศาลเอ้ืออาทรกุล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

9 66102001854 นาย พงตกานต์ เฮ้ียงเอ้ียง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

10 66102002047 น.ส. ลัดดา บุตดา เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

11 66102002065 น.ส. บงกชกร ไทยผดุงพานิช กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี

12 66102002082 น.ส. นันตกานต์ ม่วงลอด ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ

13 66102002173 น.ส. ลลิดา ลดามณี เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

14 66102002350 น.ส. ณัชชา ไพศาลทองค า เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

15 66102003071 นาย ศักดิพงศ์ หล่ออุดมพันธ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

16 66102003702 น.ส. นุชประวีณ์ หวังพัฒน์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

17 66102004082 นาย ประเสริฐศักด์ิ จตุรท านุพงศ์ มัธยมวิทยา ล าปาง

18 66102004222 นาย ศุภวิชญ์ สอนดี ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 66102004405 นาย ศุภกิตต์ิ กิจตะวงค์ ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา

20 66102004670 น.ส. รพีพรรณ วริทธินันท์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

21 66102004764 น.ส. สุนิสา ศรีวงศ์ ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี สกลนคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000836 น.ส. กมลพร บุญคุ้ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

2 66102002417 นาย ศุภรัตน์ อุทัยเลิศอรุณ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

3 66102003427 น.ส. นวพร พูลเพ่ิม พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

4 66102003516 นาย เตชณัฐ พยุหะ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

โครงการพิเศษสาขาวิชาเอเชียศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) โครงการพิเศษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000097 น.ส. วิจิตรตราพร ร่ืนสุทธ์ิ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

2 66102000253 น.ส. สุธีรา สมศรี วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

3 66102000875 น.ส. ขวัญข้าว กันยาประสิทธ์ิ นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ

4 66102001256 นาย ภัทรพงศ์ เงินเช้ือ ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี

5 66102001371 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ศักด์ิประศาสน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

6 66102001699 น.ส. แอร์ร่ี แซ่เจ่ีย สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

7 66102001811 น.ส. ตวงรัตน์ ด่านนคเรศ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

8 66102001914 น.ส. ชิษณุชา บุญถนอม ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

9 66102002197 น.ส. กานต์พิชชา เจริญพันธ์ ประชาวิทย์ ล าปาง

10 66102002295 น.ส. พิไลพร วิริยกุล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

11 66102002332 น.ส. วรณัน สีพลเละ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

12 66102002390 น.ส. ศิรประภา สุขประเสริฐ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

13 66102002597 น.ส. ญาณิน ศรีระวัตร อู่ทอง สุพรรณบุรี

14 66102002634 น.ส. ธนาภา บัวเทศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

15 66102002836 นาย รัฐพล สารค า ระยองวิทยาคม ระยอง

16 66102002879 น.ส. วิไลวรรณ เงินสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

17 66102002951 น.ส. เกษมณี สายพินิจ วัดป่าประดู่ ระยอง

18 66102003299 น.ส. พุทธญาดา บุตระเขียว หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ

19 66102003717 น.ส. ชนัดดา เรืองศิริ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

20 66102004331 นาย พีรภัทร บริสุทธ์ิ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ

21 66102004333 น.ส. ชลธิชา บุญมาวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

22 66102004616 น.ส. สุภิญญา เมืองเกิด อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

23 66102004845 น.ส. นฤมล สังข์สุวรรณ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

24 66102004900 น.ส. อริสรา ปัสสาค า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

25 66102004903 นาย สรายุทธ กิตติมาโชคชัย วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

26 66102005374 น.ส. จิรากรณ์ สังฆะมาตย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น) โครงการพิเศษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000001 น.ส. อธิชญา ก าจายฤทธ์ิ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

2 66102000105 น.ส. อทิตยา ม่ันเจริญวัฒนกิจ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 66102000313 น.ส. ปนัดดา วิริยะสกุลสุข ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

4 66102000534 น.ส. ชนิกานต์ โพธิกิตติพงศ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

5 66102000751 น.ส. นันทกานต์ ปานปลอด กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

6 66102000847 น.ส. ญาณิกา เครืออนันต์ ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี

7 66102001026 นาย ธีระวีร์ พิพัฒนกุล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

8 66102001091 นาย อภินัทธ์ สุขศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

9 66102001309 น.ส. นภวรรณ นวลรอด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

10 66102001469 น.ส. ภาภัทร รุจิระยรรยง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

11 66102001556 น.ส. ธัญจิรา ศรัทธาผล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

12 66102001630 น.ส. กัณฐมณี สว่างแจ้ง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

13 66102001747 น.ส. ปิยะพร เจียงผา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

14 66102002030 น.ส. อจลาพร แก้วลาย ราชินีบูรณะ นครปฐม

15 66102002144 น.ส. ชัชฎาภรณ์ จิตรเท่ียง วิเชียรมาตุ ตรัง

16 66102002371 น.ส. ภูษณิศา เกษม พระนารายณ์ ลพบุรี

17 66102002494 น.ส. รินรดา จิตตะแสง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

18 66102002807 น.ส. ปานอรุณ ภักดีสัจจกุล ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

19 66102003004 นาย พชร ตีโยบลานนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 66102003018 นาย ตะวัน ชวรัตนวงศ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 66102003021 นาย ปวีร์ สุดประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

22 66102003138 น.ส. เปรมสินี อภิวัฒนพร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

23 66102003326 น.ส. พิชญ์สินี ทิพสน อัมพรไพศาล นนทบุรี

24 66102003352 น.ส. ชิดชนก รุจิเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

25 66102003384 นาย เวิร์ม เจอราล ปูกวย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

26 66102003642 น.ส. ปานไพลิน พันสวัสด์ิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

27 66102003902 น.ส. ณัฏฐเนตร ด่านขุนทด สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

28 66102004423 น.ส. นภัสศรัณย์ โชติจิรชัย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

29 66102004455 น.ส. วรกานต์ นิลศิริ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

30 66102005024 น.ส. ปนัดดา ยินดี เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) โครงการพิเศษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000061 น.ส. ช่อผกา จีนอนงค์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

2 66102000152 น.ส. ปริฉัตร วงษ์อุดทา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

3 66102000198 น.ส. ศกลวรรณ เห็มทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

4 66102000590 น.ส. กิตติยาดา อัตตโน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

5 66102000893 น.ส. ชวัลลักษณ์ ทองคละ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

6 66102000914 น.ส. รวิสรา รามสูงเนิน หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

7 66102000995 น.ส. จอมขวัญ สร้อยทอง อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี

8 66102001216 น.ส. ณัฐธิดา วงษ์เป็นสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 66102001426 น.ส. วรินทร แตงฉ ่า หอวัง กรุงเทพมหานคร

10 66102001513 น.ส. สุทธิดา ปลีคงธุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

11 66102001564 น.ส. รวีพัศ วรกิจธ ารงค์ชัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

12 66102001668 น.ส. ภิญญาดา ภัทรอัครกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

13 66102001856 น.ส. ญาตาวี จิตตะนุศาสตร์ วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

14 66102003972 น.ส. วิทินันท์ แตงทอง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

15 66102004207 น.ส. ภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล ประชารัฐธรรมคุณ ล าปาง

16 66102004507 นาย วนะสิน ทองคุ้ม มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการพิเศษสาขาวิชายุโรปศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝร่ังเศส) โครงการพิเศษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

 66102000090 น.ส. ณิชาพัชร์ สุขข า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 66102000363 น.ส. ณัฐธิดา นิยมคุณ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 66102000553 น.ส. ชาตลีญา ทองนวล ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร

4 66102000978 น.ส. วริศรา ผันผอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

5 66102001061 นาย พงศธร เเสนอินทร์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

6 66102001198 นาย ธีรพล รูปสอาด ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

7 66102001234 น.ส. วรัญชิตา อินราช พัทลุง พัทลุง

8 66102001384 น.ส. ภริตา อังกุรคณานุกูล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

9 66102001517 น.ส. ชลลดา ปัญญาอุทัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

10 66102001707 น.ส. ปัณณพร บัวพูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

11 66102003072 น.ส. ธวัลรัตน์ สุภาษี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

12 66102004432 น.ส. มณฑกานต์ ณ นคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

13 66102004612 น.ส. สุพิชฌา รอดขวัญ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) โครงการพิเศษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001687 น.ส. นริศรา บุตรเพียร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

2 66102002887 น.ส. ศจี บุญถือ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

3 66102002990 นาย อภิสิทธ์ิ จอกพุดซา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

4 66102004167 น.ส. จิราพัชร ลือเฟ่ือง อุดมดรุณี สุโขทัย

5 66102004275 น.ส. กฤตพร ศรีขวัญ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

6 66102004711 น.ส. เบญญาภา เตชะหิรัญภาคย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

7 66102004765 น.ส. ธัญชนก ศิริชนม์ ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000290 นาย ธนภัทร ชมชิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

2 66102001048 น.ส. รุ้งลาวัณย์ ชอบใจ สวายวิทยาคาร สุรินทร์

3 66102001894 น.ส. บุณยานุช ปิริติ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 66102001978 น.ส. ชนิสรา พุทธัง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

5 66102002341 น.ส. สรณ์สิริ จ ารูญจิตร ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ

6 66102003979 นาย ภควิทย์ ผาทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

7 66102004732 นาย สหรัฐ สุวรรณปล่ัง กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี

8 66102005264 นาย เมธัส ทรัพย์ใหญ่ หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี

9 66102005301 น.ส. ภูพิงค์ พรหมเพชร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

10 66102005703 นาย ไตรรัตน์ กิจเจา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001568 น.ส. พนิตาพร เพ็งลี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

2 66102001713 นาย กันตพงศ์ เบ็ญจมาตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

3 66102002111 นาย กอบโชค ประชันกร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

4 66102002727 น.ส. ปพิชญา คุณธรรมดี ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 66102002762 น.ส. กนกวรรณ ข าบาง สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

6 66102003783 นาย รัฐนันท์ แพน้อย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

7 66102003942 น.ส. สกุลกาญจน์ ณูรักษา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

8 66102003944 นาย ปรมินทร์ นาพุฒา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

9 66102004242 นาย ธีรัตม์ อินทชาติ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

10 66102004639 นาย รีฟดี เบญยาอีส นราธิวาส นราธิวาส

11 66102004690 นาย พิชญุตม์ เกตุเอม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000331 นาย ณภัทร โพธ์ิศรี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 66102000333 น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์อุดมปัญญา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 66102000337 นาย ธงชัย โชติกเสถียร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 66102000357 น.ส. หัสยา กัลยา พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

5 66102000687 น.ส. อรปรีญา บุตรน ้าเพชร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 66102000949 น.ส. พัชรนันท์ สามฉิมโฉม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

7 66102001114 น.ส. จีระนา สุวรรณเนตร ราชินีบูรณะ นครปฐม

8 66102001205 น.ส. ปาณิศา เชยกรีวงศ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 66102001490 น.ส. ปุญญิศา คลองโนนสูง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

10 66102001620 น.ส. สุพรรษา สีเหล็กเพ็ชร์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 66102001896 น.ส. สุภาวดี ป่ินแก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 66102002078 น.ส. จิราภา กอมก่ิง มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

13 66102002153 น.ส. ปิยมน น้อยน ้าค า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

14 66102002164 น.ส. กฤติยาณี สียางนอก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 66102002258 น.ส. ฐิติมาภรณ์ ดาวสันเทียะ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

16 66102002445 นาย ภัคพงษ์ มูสิกา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

17 66102002625 น.ส. ศศิธร เจ้ินสว่าง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

18 66102002838 น.ส. วรินธิยา ยศศักด์ิศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

19 66102002856 นาย ศุภชัย หงส์พิทักษ์นภา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

20 66102003079 น.ส. ดลพร สมสาย วัดป่าประดู่ ระยอง

21 66102003428 น.ส. ปาณิสรา สุนทรรส กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

22 66102003439 น.ส. ศศิกานต์ สวัสดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 66102003542 น.ส. พิมพ์อร ธนูรัตน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

24 66102003973 น.ส. วิรัลพัชร พัณฑะ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

25 66102003974 น.ส. รัทรธิดา สุระพันธ์ุ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

26 66102004237 นาย ปิลินทวัจฉ์ นิลประภัสสร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

27 66102004414 น.ส. ณิชาภัสสร จันทร์โอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

28 66102004542 นาย ศุภฤกษ์ สุฉันทบุตร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

29 66102004608 น.ส. จันทร์เจ้า กิตติทวีธรรม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

30 66102004789 น.ส. ไปรษยา ระเบียบโพธ์ิ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

31 66102005185 นาย ภคพิชฌน์ ทรงพระ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

32 66102005283 น.ส. กัณธิชา นาแพง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

33 66102005313 น.ส. ศุภิสรา ไชยวรรณ เลยพิทยาคม เลย

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

34 66102005469 น.ส. พุทธรักษา เผือกโสภา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

35 66102005507 นาย ศิวัช เพ็ชร์จันทร์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000044 น.ส. สุวพิชชา ค านุ นารีวิทยา ราชบุรี

2 66102000058 น.ส. ณัฐกานต์ เเก้วอินทะจักร ดงเจนวิทยาคม พะเยา

3 66102000351 นาย จิรายุ พุทธรัตนา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 66102000369 น.ส. มุกดา ทองเวโรจน์ นารีวุฒิ ราชบุรี

5 66102000580 น.ส. สิริยาพร ปิยะกุลวรวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 66102000896 นาย กฤชณัช นิลน ้าเพชร ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

7 66102001466 น.ส. ชนิกานต์ พลายยงค์ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

8 66102001575 น.ส. ลลิตา มาลาภิรมย์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 66102002025 นาย เกริกบุณย์ เกตุวิเศษกูล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

10 66102002441 น.ส. พิมพ์พิศา พรหมรักษา บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

11 66102002585 น.ส. วรินทร์ภร ชาวนาฟาง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

12 66102003056 น.ส. ณัฐณิชา ทวีเพ็ชร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

13 66102003514 นาย ดรัณภพ อนุเวชศิริเกียรติ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

14 66102003814 นาย เบญจพร เบญจกูล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

15 66102003962 นาย สินวัตร์ หาเรือนมิตร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

16 66102003982 นาย วัชรากร ค าเจริญ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

17 66102004669 น.ส. ณัฐชา กุลคลัง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 66102004736 น.ส. อินทุอร ดอนมอญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

19 66102004877 นาย วชิรวิทย์ บาตรโพธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 66102005174 นาย ติสรณ์ ยังจิรวัฒนชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

21 66102005392 น.ส. วรัญญา รอดด า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

22 66102005748 นาย อติวิชญ์ ดวงจินดา พิมายวิทยา นครราชสีมา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000802 น.ส. พรไพลิน สิงหราช อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

2 66102001204 น.ส. นิติกาญจน์ ปัญญารัตนรักษ์ กุดจิกวิทยา นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 66102001285 นาย พหุสุวรรณ บุญถนอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

4 66102001923 น.ส. นพมาศ ทองใจ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

5 66102002034 น.ส. อรณัชชา แถบไธสง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 66102002184 น.ส. สุภัสสร น่วมทนงค์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

7 66102002185 น.ส. ธนัญญา ช่ืนบุญมา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

8 66102002256 น.ส. พิมพ์มาดา กูดอ้ัว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

9 66102002263 น.ส. ชนิภรณ์ สุนาโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

10 66102002372 น.ส. รินรดา ล้ิมสุขเจริญกุล มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กาฬสินธ์ุ

11 66102002639 น.ส. ณัฐชนก ล่วนล่อง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

12 66102002862 น.ส. ณิชา เจนจารุวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

13 66102003447 นาย ทัตธน จินดาวา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

14 66102003488 น.ส. อรอุมา กาญจนบุรางกูร นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี

15 66102003491 นาย เกียรติศักด์ิ ทองเวียงจันทร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 66102003617 น.ส. ณัฐกานต์ ขันตา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

17 66102003815 นาย อนุพงษ์ อยู่พ่วง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

18 66102003941 น.ส. ญาโณทัย จันทะคุณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

19 66102004252 น.ส. ปวรวรรณ จันนา นครนายกวิทยาคม นครนายก

20 66102004306 น.ส. ภัทรา ภู่เทศ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

21 66102004548 น.ส. พิมพ์ภัทรา อารยะณธีนนท์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

22 66102004615 น.ส. อัญมณี มาศเมฆ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

23 66102004724 นาย ณภัทร ว่องวิการณ์ ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี

24 66102004817 น.ส. สุปาริชาติ วาทโยธา ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

25 66102004841 น.ส. นู๊รอัยนี เจริญวงษ์ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

26 66102004961 น.ส. สุทธิดา ฤทธิรัตน์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

27 66102005468 นาย นันทวัฒน์ แข็งกสิกิจ ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี

28 66102005551 นาย วงศธร เรืองพูล หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

29 66102005636 น.ส. อติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม มหาสารคาม

30 66102005747 น.ส. ภิญญภา มุกดาสนิท สิงห์สมุทร ชลบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000233 นาย ธีระพงศ์ ค าพันธ์ สามพรานวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 66102000348 น.ส. วันวิสา มณีจินดา ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

3 66102000670 น.ส. ณัฏฐนันท์ ย้ิมอยู่ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 66102000769 นาย คณาธิป ปาสาจันทร์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

5 66102000872 น.ส. บุษกร สุขจิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 66102001941 นาย วีรภัทร หาญสงคราม ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 66102002099 น.ส. ปิยาภัสร์ ถางสูงเนิน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

8 66102002262 น.ส. ชนิภรณ์ สินธุนนท์ ศรียาภัย ชุมพร

9 66102002537 น.ส. ณัฐธิดา กองศรี สระแก้ว สระแก้ว

10 66102003371 น.ส. ธมลวรรณ ขุนแท้ นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา พระนครศรีอยุธยา

11 66102003374 น.ส. ขวัญชนก สาวะพันธ์ หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

12 66102003582 น.ส. อารียา ขวัญหลี โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

13 66102003804 น.ส. ธวชินี แซ่หลี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

14 66102003868 น.ส. กัลยากร แก้วลอดหล้า เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 66102004169 น.ส. ณัฐมน สุยคง สิรินธร สุรินทร์

16 66102004255 น.ส. ณัฐณิชา โอวาท ศรียาภัย ชุมพร

17 66102004315 น.ส. ศิริกาญจน์ ดีระดา ธาตุพนม นครพนม

18 66102004605 นาย ณัฐกิตต์ิ เจริญวัฒนวิญญู พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

19 66102004826 น.ส. พนัชกร ณ นคร พิชัยรัตนาคาร ระนอง

20 66102005028 นาย สถาพร หนูสว่าง กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

21 66102005107 น.ส. ธัญลักษณ์ เร่งเหิม ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

22 66102005584 น.ส. วริศรา เมียนแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

23 66102005690 น.ส. ชนิสราพร สีเกตุน่ิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000071 น.ส. ชนิดา นนทีอุทก ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 66102000302 น.ส. หัสญาณี ปกนาง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 66102000586 นาย จีระศักด์ิ อ่ิมส าราญรัชต์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

4 66102000644 นาย อดิศร เจริญโต๊ะ บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102000651 น.ส. สิริพร ด่านจับกุม ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102001200 น.ส. อัชรา สิงหชัย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

7 66102001363 น.ส. กรรณิการ์ สุกเกิน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 66102001478 น.ส. พรพิมล ศรีคง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 66102001822 นาย ภูสิทธิ คนอยู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 66102002131 นาย ณัฐกิตต์ิ แสนสม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

11 66102002447 น.ส. กรองกาญจน์ เพ่ิมพันธ์งาม สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม

12 66102002733 นาย สิทธิชัย แพร่หลาย บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

13 66102002735 น.ส. ศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

14 66102003029 นาย ธงชัย คล้ายฉ ่า กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 66102003076 น.ส. หยกมณี ทับจินดา ราชินีบูรณะ นครปฐม

16 66102003129 นาย ศุภกร ผิวบัวค า บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

17 66102003354 นาย บุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

18 66102003355 น.ส. ศศินา ล้านทอง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

19 66102003381 นาย ณัฐพนธ์ เกิดแตง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

20 66102003385 น.ส. พิมพรรณ ชุ่มจันทร์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

21 66102003399 น.ส. ชัชฎาภรณ์ แก้วสะอาด ราชินีบูรณะ นครปฐม

22 66102003528 นาย ณัฐชานนท์ สภาพพร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

23 66102003779 น.ส. ชุตินันท์ หอมการะเกษ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

24 66102003828 นาย จิราวุฒิ ชมช่ืน บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

25 66102003898 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร

26 66102003988 น.ส. ภิญญดา รุดดิษฐ์ ห้วยยางวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

27 66102004260 นาย ธนบัตร บุญเส็ง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

28 66102004291 นาย สุทธิชัย ทศไทสนธิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

29 66102004393 น.ส. เกตน์สิริ เฮงซี หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000008 นาย ชินวัตร ดิษยวงษ์ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 66102000011 นาย ณัฐภัทร อ่อนจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66102000054 นาย ชโยดม แสงทอง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 66102000062 นาย ฉัตรชนก ปาไหน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 66102000115 นาย ณัฐกิตต์ิ ค าเจริญเกียรต์ิ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 66102000298 นาย ธนกร บัวเฮง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

7 66102000443 น.ส. รภัสศา คุ้มรักษา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 66102000503 นาย กมลภพ พงษ์หาญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 66102000521 นาย สุรภัทร ว่องพานิช อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

10 66102000573 นาย นนทวัฒน์ รุ่งสว่าง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

11 66102000578 นาย กฤตพลชัย นพเจริญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

12 66102000701 นาย พัชรันทร์ พูลเทพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

13 66102000915 นาย ทชพัฒน์ กังธาราทิพย์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

14 66102000921 นาย ธนิเทพ โชติยะปุตตะ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

15 66102000933 นาย ณัฐพงศ์ พุฒใหญ่ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

16 66102000951 นาย ธีรภัทร์ หมะปิ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม

17 66102001084 นาย อิสระชน คุ้มพะเนียด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 66102001129 นาย จารุพัฒน์ กิตติวงศ์ธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 66102001167 นาย พีรวิชญ์ ฉัตรทันฑ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 66102001231 น.ส. วรรณวลี ผาอาจ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

21 66102001257 นาย ณภัทร คงกระพันธ์ ปากช่อง นครราชสีมา

22 66102001591 นาย ภูธิป ปรุงโพธ์ิ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

23 66102001696 น.ส. วริศรา บังชะฎา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 66102001863 นาย ชาริฟ แคยิหวา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

25 66102001942 น.ส. สุรางคนางค์ ดวงจิตร นาหลวง กรุงเทพมหานคร

26 66102001995 นาย ณัฐกิตต์ิ ธีรโชติจิรานนท์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

27 66102002095 น.ส. มธุรส สวนขัติ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

28 66102002302 นาย สุพจน์ มีเย็น ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

29 66102002354 นาย ธนเดช ทองสวัสด์ิ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

30 66102002411 นาย พิพรรธน์ ประยูรรัตน์ สามโคก ปทุมธานี

31 66102002436 นาย วีรภัทร พันธ์ุภักดี สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

32 66102002547 นาย นิติธร บางกล ่า สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

33 66102002622 น.ส. ทตรีทิพยนิภา เคนทอง วัดสิงห์ ชัยนาท

34 66102002689 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยเดช วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

35 66102002797 นาย ชาครีย์ หาระ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

36 66102002857 นาย ฌานวัฒน์ พูลเพ่ิมคล้าย ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

37 66102002993 นาย ชัยณรงค์ ธรรมวงษ์ เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี

38 66102003024 นาย ธีรพงศ์ ชุนจินดา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

39 66102003026 นาย กฤตยชญ์ สุวรรณ์วิศว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

40 66102003042 นาย ธีรภัทร์ ชุนจินดา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

41 66102003160 นาย จตุพล สิงหะ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

42 66102003192 นาย ธีรพนธ์ ธาราเจริญชัย ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

43 66102003298 นาย สมพงศ์ แก้วพิจิตร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

44 66102003408 นาย ภัทริฉัตร ศิริรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

45 66102003513 นาย อลงกรณ์ สังข์พรมทัด วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

46 66102003541 นาย วีรวิชญ์ นิมิตรนิวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

47 66102003591 นาย ยศภัทร วัฒนบัญชา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

48 66102003660 นาย วรัญชิต รังสิโย สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

49 66102003727 นาย ชัยวัฒน์ จันทราศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

50 66102003767 นาย ธวัชชัย ป้องสวย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

51 66102003777 นาย บัซรีย์ หะยีตเยะ ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

52 66102003795 นาย ศุภวิชญ์ ม่วงกลม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

53 66102004126 นาย คมชรัณ อุดมธนศิริ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

54 66102004227 น.ส. กมลชนก แป้นทอง นางรอง บุรีรัมย์

55 66102004359 นาย ธนกฤต ใบยา ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

56 66102004377 นาย สิทธิพล ส่องสว่าง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

57 66102004390 นาย จิรภัทร ทองมาก เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

58 66102004560 น.ส. พิชญาภา สารีวัฒน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

59 66102004748 นาย ศุภกฤต เจริญศิลป์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

60 66102004814 นาย ภาณุรักษ์ นาคแก้ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

61 66102005123 น.ส. แพรวา พิพัฒน์สวัสด์ิ รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

62 66102005305 นาย หรรษกร ต่างจิตร ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

63 66102005531 นาย ธรนนท์ สุทธิสาคร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000042 นาย คุณานนท์ สีดารอด วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

2 66102000395 น.ส. พิมพ์ธิดา รุ่งฤดีไพรสันต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

3 66102000488 นาย อริย์ธัช ธีรวัฒนาสิทธ์ิ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

4 66102000525 นาย กวิน รัตนพงษ์ไชย ทวีเอสซีวิทยา เชียงราย

5 66102000905 นาย พงษ์นเรศ นิธิพัฒน์ธรากุล วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

6 66102001484 นาย ปราโมทย์ มากระจัน อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

7 66102001554 นาย ชินพัฒน์ จ านงศิลป กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 66102001720 นาย กฤตภาส เอ่ียมภูเขียว โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

9 66102001840 นาย อาณา รัตนบัวชุม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

10 66102001929 นาย ปราชญ์ ปุยงาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

11 66102002150 นาย ฮาด้ีย์ ทิพย์ดนตรี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

12 66102002732 นาย ภูมิพัฒน์ ไชยเมล์ พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร

13 66102002777 นาย พิคเณศ แซ่เตีย คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

14 66102002798 นาย เปรมพัทธ์ พงศ์ณฐพัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

15 66102003458 นาย สิทธินนท์ บุญสร้าง สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร

16 66102003562 นาย โอบกิจ ฉ้ิมสังข์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

17 66102003834 น.ส. ธนพร วุฒิพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

18 66102004020 นาย ณัฐพัชร์ หลวงกาวี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

19 66102004176 นาย ภูวิศ สายพานทอง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

20 66102004487 นาย สรจักร เสียงหวาน เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

21 66102004559 นาย พันธมิตร นิสสัยซ่ือ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

22 66102005359 นาย น าโชค อนุค า ชนบทศึกษา ขอนแก่น

23 66102005586 นาย สรวิศ พุกนิลฉาย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000867 นาย สุกรีย์ ฟักทับ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

2 66102000960 น.ส. ชญานิศ อรรคบุตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

3 66102000967 น.ส. ปัณฑิตา เต็มราม แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

4 66102001118 นาย นฤดม รัตนวัน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

5 66102001745 น.ส. สิริมา ขุนไลย สวีวิทยา ชุมพร

6 66102002207 น.ส. กัญญาณัฐ วรไพบูลย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

7 66102002425 นาย พิชญะ อันชะนะ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 66102002495 น.ส. ณภัทร หงศุภรักษ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

9 66102002779 น.ส. ภิญญมาศ อาวุธเพชร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

10 66102002863 น.ส. ภาชญารัศ ตันเส็ง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

11 66102003053 นาย ธีระพล เพ่ิมพูล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 66102003131 น.ส. รุ้งตะวัน จิตจ านงค์ พัฒนานิคม ลพบุรี

13 66102003269 น.ส. ธมนันท์ ล้ิมอ่ิม นารีวุฒิ ราชบุรี

14 66102003314 น.ส. ฐิติกาญจน์ สุดสาคร ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

15 66102004494 นาย ธีรภัทร์ มามีสุข คงคาราม เพชรบุรี

16 66102005276 น.ส. ลลิตา เจริญพูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000366 น.ส. จรรยารัตน์ นุชประเสริฐ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

2 66102000584 น.ส. นันท์นภัส เม่นอยู่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

3 66102001021 น.ส. ณัฐณิชา ช่ืนบุญมา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

4 66102001367 น.ส. ฐิติพร ชาวม่วงขวัญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 66102001917 น.ส. หทัยภัทร วรชาติวัฒน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

6 66102002042 น.ส. กชพร แสนบุญศรี สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 66102002050 น.ส. ฟิตเราะห์ แม สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา

8 66102002568 น.ส. จีรนันท์ แก้วมงคล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 66102003074 นาย ธนกฤต แปะเง้าสุข วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

10 66102003849 น.ส. จุรีภรณ์ เรืองรัมย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 66102004104 น.ส. รัชนีกร แก้วกระจาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

12 66102004212 นาย นันทพงศ์ จันทร์อ่อน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

13 66102004557 น.ส. พรพิมล ย่ิงศักดาทรัพย์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

14 66102004905 น.ส. ธารวิมล ค าป้อ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

15 66102005067 น.ส. พิมพ์พิชญา โพธ์ิศรี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

16 66102005069 น.ส. อนุรดี พงษ์ศิลา ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000645 น.ส. จีรนันท์ สุจจิตร์จูล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

2 66102001117 น.ส. พัชราภา หม่ันธรรม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 66102001249 น.ส. สวิชญา ปินตานา ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

4 66102001616 น.ส. ณฐารินทร์ ศรีวงค์วรรณ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

5 66102002077 นาย พลพจน์ โพธ์ิด ารงชัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

6 66102002321 น.ส. ชนทิชา เอ้ียวสุวรรณ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 66102003637 น.ส. กัญญาณัฐ นาคประพันธ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 66102003920 น.ส. กีรติยา สรรพิบูลย์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

9 66102004598 น.ส. พัชชานันท์ จีราจารุสกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

10 66102004990 นาย ธณา สุวรรณประภา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102004863 นาย พชรพล แก้วใจรักษ์ มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002202 น.ส. ยุพารัตน์ มงคลแก่นทราย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

2 66102003482 นาย กชกร น ้าค า นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 66102003998 น.ส. พัชรพันธ์ เอกอ าพน ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000468 น.ส. อ าพิรา แสงจันทร์ อันนาลัย สมุทรสาคร

2 66102000523 น.ส. นภเกตุน์ ศักด์ิศรีจันทร์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

3 66102002320 น.ส. ธิดารัตน์ บุญสุด รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 66102002981 น.ส. ปทิตตา เถ่ือนแก้ว พะเยาพิทยาคม พะเยา

5 66102003177 น.ส. รัตนาวลี ทองมาก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

6 66102004710 นาย อาลิฟฟ์ เฮมเบีย พัฒนาวิทยา ยะลา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000315 นาย ธนาดล สมวงษา นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

2 66102000316 นาย ทศพร คอนเอม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

3 66102000375 นาย รัตนนิล พูนพวง นักบุญเปโตร นครปฐม

4 66102000442 นาย ณัฐกมล โชติพิบูลย์ทรัพย์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

5 66102000515 นาย ธีรทัศน์ เทพชัย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

6 66102000980 นาย มโนรินทร์ นันทะนิ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

7 66102001000 นาย ตรรก ล้ีเฮง เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 66102001101 นาย สุทธวิชญ์ แก้วเมืองฝาง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

9 66102001119 นาย ณัฎฐินันท์ เกิดศรี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10 66102001144 นาย สรวิชญ์ เกตุราทร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 66102001337 นาย คุณากร กัลยาวุฒิพงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 66102001408 นาย ณัฐศักด์ิ ย้ิมประสิทธ์ิ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

13 66102001520 นาย กฤษณธร เตโชเวโรจน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

14 66102001559 นาย สรสิช เกตุราทร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 66102001566 นาย ศิริประภัส กิมปี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

16 66102001643 นาย ณัฐดนัย จาริยะพงศ์สกุล ดาราสมุทร ชลบุรี

17 66102001710 น.ส. ธนัญญา ธนะเมศฐ์เกศกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

18 66102001758 นาย เดชชาติ ทาศิลป์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

19 66102002033 นาย ณัฐพัช รังษีรัตนทิพ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 66102002091 นาย ณัฐชนน นกแก้ว หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

21 66102002112 น.ส. ภัสส์ศา ชาญกล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

22 66102002154 นาย มนัสวิน ทองบ่อ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 66102002410 น.ส. วรมน อุนธุโร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

24 66102002510 นาย พีรพัฒน์ ทัศนสมบูรณ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

25 66102002535 นาย ธนากร จุลเจริญ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

26 66102002684 น.ส. สุภัทรา อ่อนพุ่ม บัวแก้วเกษร ปทุมธานี

27 66102002741 นาย ปภินวิทย์ พูลสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

28 66102002757 นาย ชัชพงศ์ วิวัฒน์ภาสวร อู่ทอง สุพรรณบุรี

29 66102002818 นาย ธนากร ฉายกองบุญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 66102002980 นาย จักรภพ ภูมิพัฒน์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

31 66102003109 นาย เสกสรร เจริญกิจมงคล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

32 66102003133 นาย บรรลุ ฉิมสิงห์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

33 66102003188 นาย หรัณยวัต พนมวรชัย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

34 66102003282 นาย สิรวิชญ์ ตาทิพย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์

35 66102003322 น.ส. ญาณิศา คล่องแคล่ว สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

36 66102003895 นาย พชร โจชัวร์ คริกเค ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

37 66102003992 นาย มนัสวี ลูกเหล็ม เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบ่ี

38 66102004211 นาย ประสิทธ์ิ ชุติมากุล ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

39 66102004341 นาย นรินทร นิสะโสกะ ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา

40 66102004687 นาย สุภากร เจียมอุย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

41 66102004821 นาย ก่อกฤษณ์ พิพัฒน์เศรษฐ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

42 66102004828 น.ส. ฐิติชญา เคร่ืองพาที เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

43 66102005252 นาย พฤกษินันท์ ค าระหงษ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

44 66102005427 น.ส. ปนัดดา พุ่มมี เซนต์เมร่ี อุดรธานี

45 66102005619 นาย กษิดิส ทองบุญ หอวัง กรุงเทพมหานคร

46 66102005670 น.ส. สุทธิดา ฐานบัญชา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000072 น.ส. เมธาวี บัวเผ่ือน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

2 66102000101 น.ส. พรรณพิรีย์ ข าสุวรรณ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

3 66102000346 น.ส. ภคพร สัลละพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

4 66102000492 น.ส. ปริญญ์ ณรงค์ตะณุพล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102000916 น.ส. ริสา วนสุนทรเมธี ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102000970 น.ส. เอกปวีร์ สัมมามิตร สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

7 66102001106 นาย กิตติกวิน ตาลเจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

8 66102001202 น.ส. ตรีทิตยพิภา มากนุ่น ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 66102001412 น.ส. ชาลิสา บุตรไทย ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

10 66102001593 น.ส. จารุพัฒน์ จงวิมาณสินธ์ุ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

11 66102001701 น.ส. ธันญพร สรณะพิบูลย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

12 66102001809 น.ส. ชญาภา จันทร์สมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

13 66102002040 น.ส. วาสนา โชคธนกร มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

14 66102002084 น.ส. ธิดารัตน์ เต็กจ าลอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

15 66102002174 น.ส. ปารมี ธารจักร์ ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

16 66102002191 น.ส. สิริกร ห่อทอง ทวารวดี นครปฐม

17 66102002682 น.ส. ชลิตา สงประชา นักบุญเปโตร นครปฐม

18 66102002718 น.ส. ลลิตา นพโสภณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

19 66102002844 น.ส. ณนิภา ไอยะโก นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

20 66102003390 น.ส. กนกพร ศรีเท่ียงตรง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66102003495 น.ส. จารุภัทร วิรุฬห์พุทธวงศ์ วังจันทร์วิทยา ระยอง

22 66102003525 น.ส. ปภาวรินท์ เย็นอ่วม กัลยาณวัตร ขอนแก่น

23 66102004235 น.ส. เบญจรัตน์ โสดา ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

24 66102004268 น.ส. สิริกุล ไพโรจน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

25 66102004672 น.ส. อรกานต์ ม่ิงเเก้ว ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

26 66102004738 น.ส. ธิติมาพร บุญเล้ียง มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

27 66102004982 น.ส. สุมินทรา ตรวจสมบัติ ราชินีบูรณะ นครปฐม

28 66102005197 น.ส. กนกวรรณ ป่ินสุวรรณ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

29 66102005228 นาย วีรภัทร อยู่ในวงษ์ สามพรานวิทยา นครปฐม

30 66102005238 น.ส. อารียา ทองเจริญ สามพรานวิทยา นครปฐม

31 66102005666 น.ส. พิชาพิชญ์ ราชเเสนเมือง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000286 นาย กนกพล แสนเมืองมา สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

2 66102000944 นาย ธรรมธร ลิขิตวิวัฒน์กุล ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 66102001270 น.ส. อภิชญา สุขส าราญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 66102001613 น.ส. วรินภร กิรติภัทรธนากร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

5 66102001829 นาย ภูริวรรธน์ พันธ์ทิม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 66102002010 นาย ธมกร ดนตรีไทย นครนายกวิทยาคม นครนายก

7 66102002109 นาย ธนกร บุ้นเฮ้ียน ราชประชานุเคราะห์ 15 

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เชียงราย

8 66102002530 น.ส. โสภิตา เจ็งศรีวงศ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

9 66102002610 นาย คณากร เทียนสว่าง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

10 66102003429 นาย ภานุวัตร ฉัตรพุ่มไสว อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

11 66102003569 น.ส. บุณยานุช ศรีจันทร์ฉาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

12 66102003923 น.ส. กรชนก แจ่มศิลป์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

13 66102004680 น.ส. ชฎาพร แพร่สิริ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 66102005645 น.ส. ปวีณ์พัชร ไทยเทียมสิงห์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000781 นาย วิทวัส คชรินทร์ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

2 66102000882 นาย ธนภัทร พูลเพ่ิม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

3 66102001435 น.ส. พรสุรางค์ เกรียงไกรวณิช มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

4 66102001776 นาย จิรพนธ์ โศจิศุภร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

5 66102002094 นาย ยอดชาย สวนตะโก เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

6 66102002313 น.ส. ปทิตตา กุศลสมบูรณ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 66102003000 นาย สุรพศ นฤประกร ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 66102003137 นาย จักรินทร์ นิลบ่อ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

9 66102004784 น.ส. กุลจิรา อาวรุ่งเรือง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

10 66102005049 น.ส. ชลธิชา อารีราษฎร์ องครักษ์ นครนายก

11 66102005074 นาย ธันฐกรณ์ รัตโส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

12 66102005119 นาย กิตติภูมิ อรรถธรรม ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

13 66102005126 นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธ์ิ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

14 66102005537 น.ส. ปวริศา เอมโกษา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000034 น.ส. การ์ณิดา สะแลแม พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี

2 66102001655 นาย พงศกร ทรัพย์ประเทือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 66102002340 น.ส. พิริษา อุบลธรรม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 66102004488 น.ส. กนกศิตา ต้ังวิบูลย์ชัย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 66102004715 น.ส. สุธาสินี อุบลทอง ชลกันยานุกูล ชลบุรี

โครงการโรงเรียนท่ีมีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000628 นาย มกร วงษ์เกิดศรี คงทองวิทยา นครปฐม

2 66102001463 น.ส. วรสิริ พานิชพงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

3 66102001589 นาย จิรพัส คงศิลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

4 66102002007 น.ส. ณัฐธิดา เพิกเฉย กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 66102002158 นาย ศิวกร พิลาธร วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

6 66102003052 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทองแท่งใหญ่ คงทองวิทยา นครปฐม

7 66102003707 นาย ปิยวัฒน์ อึกทองจอม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

8 66102004326 นาย ไกรวิชญ์ คงศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000085 น.ส. สิรีธร น่ิมนวล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 66102001156 น.ส. มณีรัตน์ ใจเท่ียงแท้ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

3 66102001956 น.ส. ปานตะวัน โพธิเพียรทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 66102002178 น.ส. ณัฐชยา ผาสุขกรรม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000909 น.ส. พรทิพย์ สุนทรศารทูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 66102001047 น.ส. พิมพ์ทรัพย์ ศรีเมืองธน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

3 66102001378 น.ส. นนทวรรณ จ๋ิวเจ็ก บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

4 66102001380 นาย จิรายุทธ สร้อยยอดทอง คงทองวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102001537 น.ส. รัชดาภรณ์ บุมี ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102001652 น.ส. อัคราภัคร นิสสัยดี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

7 66102001935 น.ส. สลิลทิพย์ สุริยันต์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 66102002937 นาย ธนบดี ถาวร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

9 66102003107 น.ส. อาภัสรา ภูฆัง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 66102003370 นาย ณัฐวุฒิ ม้าแก้ว กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

11 66102003729 น.ส. ปณาลี ศรีหงษ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

12 66102004547 น.ส. ลักษณ์อรนันท์ ล่ิมสกุลกิจ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102003083 น.ส. มนสนันท์ ล้ีไพบูลย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

2 66102004253 นาย ปภณ สกุลทิพย์ภักดี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001325 น.ส. สาวิตรี ภูฆัง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

2 66102002345 น.ส. เปรมยุดา หมันประสงค์ นารีวุฒิ ราชบุรี

3 66102003389 น.ส. อาริษา ชุบค า นารีวุฒิ ราชบุรี

4 66102003477 น.ส. รินรดา ธรรมธีโรวัฒน์ นารีวุฒิ ราชบุรี

5 66102003554 น.ส. พันทิภา นุชคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

6 66102003687 น.ส. ณัชชา ฉิมบุญอยู่ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000086 น.ส. ณัฏฐ์นรี งามเนตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 66102000665 น.ส. พรนภัส เลาหศิริ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 66102001159 น.ส. พมนต์สรณ์ มลิทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 66102001162 น.ส. พลอยกาญจน์ คุ้มแก่น ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 66102001225 น.ส. รวีวรรณ เพียรสม ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102003728 น.ส. ณัฏฐณิชา มารยา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000451 นาย จักรกฤช คิดดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 66102001103 นาย สัณหวัช พรส่ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 66102001327 น.ส. ศิรินทรา ค ากองแก้ว บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

4 66102001542 นาย ทศพร เกสรินทร์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

5 66102001798 นาย กฤตภณธ์ เดชาถิรปัญญา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

6 66102002944 น.ส. ดลพร เก่งทางดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 66102005027 นาย กฤติกร จันทรังษี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

8 66102005256 นาย ณัฐพงษ์ กอรักงาม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000264 น.ส. ประภัสสร มหาพรหม ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 66102000332 นาย ธนา รุ่งสุวรรณสกุล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 66102000631 น.ส. นภัครมัย เขียนบรรดิษฐ์ คงทองวิทยา นครปฐม

4 66102000820 น.ส. ณิชา เช่ือมแช่ม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

5 66102001152 น.ส. ตวงรัตน์ เกิดแป๋ ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102001153 น.ส. ดลฤดี ใจเยือกเย็น ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 66102001320 นาย ชลนที ใจดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

8 66102001346 น.ส. เจนจิรา เฉยดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

9 66102001391 นาย ธนาธิป ยอแซฟ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

10 66102001878 นาย ฉัตรชัย คนตรง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

11 66102002029 น.ส. ขวัญจิรา อุ้ยค าตา คงทองวิทยา นครปฐม

12 66102002074 นาย จิรภัทร บุญประสิทธ์ิ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

13 66102002208 น.ส. นันทิดา ศีลทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

14 66102002492 น.ส. ชลิสรา เพ็ญสูตร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 66102002514 นาย เจษฎาภรณ์ แซ่จึง คงทองวิทยา นครปฐม

16 66102002524 น.ส. ศศิกานต์ กล่ินหอม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

17 66102002549 น.ส. อุไรพร แดงสี นารีวุฒิ ราชบุรี

18 66102002911 น.ส. สุพัตรา ชมภู สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 66102002943 น.ส. อรอุษา สารวัตร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 66102003397 น.ส. กัญญาณี ชูตระกูลธรรม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 66102003722 น.ส. ธัญญรัตน์ ทองอ่วมใหญ่ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

22 66102004090 นาย ชนสรณ์ ทองประเสริฐ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

23 66102004100 นาย ปฏิภาณ ผิวอ่อน ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

24 66102004117 น.ส. สุพัฒตรา คนยงค์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

25 66102004592 น.ส. อนันตา เขาวงค์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

26 66102004750 น.ส. ณิชานันทน์ ปัญญาภาส นารีวุฒิ ราชบุรี

27 66102005331 น.ส. ณิชา ต้ังธนะวัฒน์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

28 66102005349 น.ส. กัลยาณี ศรีหาบุตร ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

29 66102005473 น.ส. สิริน เขาแก้ว สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001104 นาย ธีรพงศ์ พูนขวัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000359 นาย ธีรภัทร อรุณพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

2 66102003574 นาย ชินภัทร สนคู่ในไพร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000329 นาย ธิติ วงศ์ไพรินทร์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 66102002322 น.ส. ศศิกานต์ ใจการณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 66102002587 นาย ณัฐพงษ์ สามทองบุตร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

4 66102003120 นาย ธนภัทร ห้วยผัด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

5 66102004232 นาย ณัฐวัตร รุ่งทิพย์เจริญ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

6 66102004727 น.ส. บุญนิสา ส าลี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001772 น.ส. ศุภิสรา ระนาดแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

2 66102001825 น.ส. ทิพย์สุมน ฤาเดช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 66102002089 น.ส. วริศรา ทรัพย์ประเสริฐ ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 66102004186 นาย ปรเมศร์ เกษมลับ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

5 66102004563 น.ส. ณัฐธิชา ทองเปล่ียว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

โครงการโรงเรียนท่ีมีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000839 น.ส. มธุรินทร์ อุ่นศิริ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) ระยะท่ี 4 ระดับปริญญาตรี-โท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000478 นาย ชนภัทร สวัสวรธรรม นครนายกวิทยาคม นครนายก

2 66102000993 น.ส. พัทธ์ธีรา เศรษฐากา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

3 66102001071 นาย เจษฎากร ลีลาธนทรัพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

4 66102001123 น.ส. พรพรหม ท้าวแผนบุญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

5 66102001718 น.ส. ณัฐนรี สนเทศ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

6 66102001810 น.ส. ภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

7 66102002141 นาย ธีรัช อินทฉาย หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

8 66102002434 นาย กิตติธัช นวลกสิ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

9 66102005203 นาย นรวิชญ์ มาลีวัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000458 น.ส. ศุภิสรา หนูในน ้า ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

2 66102000516 น.ส. วิมุตติยา ภูละมุล ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

3 66102000713 นาย กอบบุญ อยู่สวัสด์ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 66102000734 น.ส. พนิดา ซ่อนกล่ิน ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

5 66102001326 นาย ศุภกร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

6 66102001621 นาย อินทัช เจริญลาภ สตูลวิทยา สตูล

7 66102001670 น.ส. อรียาภัทร กาฬหว้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

8 66102002039 น.ส. เนตรชนก จารุวรรณกุล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 66102002915 น.ส. จิตพิสุทธ์ิ มุสิกะสินธ์ุ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

10 66102004634 น.ส. นิษฐ์สุดา บุญฤทธ์ินิโรจน์ บ้านนา (นายกพิทยากร) นครนายก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000528 น.ส. ภัทรภร ฤกษ์อุดมสิน หอวัง กรุงเทพมหานคร

2 66102000559 น.ส. อาคิรา ล่องลอย ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

3 66102000572 น.ส. พฤษณีญา โพธ์ิทอง พัทลุง พัทลุง

4 66102000697 นาย ภคพล ทองหล่อ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

5 66102001304 น.ส. อาดีลา เจ๊ะและ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

6 66102001525 นาย พลวัตร บรรสาร วิเชียรมาตุ ตรัง

7 66102002635 น.ส. ธนัญพร บุญสาร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

8 66102002679 น.ส. ภัทราพร รูปช้าง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

9 66102004261 น.ส. นินูร์สอาดะห์ หะยีแวสามะ ดารุสสาลาม นราธิวาส

10 66102004660 น.ส. ชวัลรัตน์ คงปรีดี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000531 นาย จักรินทร์ ปรีเปรม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 66102000929 นาย ณัฐนนท์ ม่อมดี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

3 66102001067 นาย ธีรวัฒน์ กุลวงศ์วรกร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

4 66102001178 นาย ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

5 66102002008 น.ส. ณชญาดา กาลสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

6 66102002438 นาย เมธาสิทธ์ิ จิตรสิริบูรณ์ ตากพิทยาคม ตาก

7 66102004769 น.ส. ธัญสุดา ระวังวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

8 66102005236 น.ส. นุรนาณีย์ บิสนุม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000288 นาย ศรุต อารีรัตนเวช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

2 66102000526 น.ส. พรนภัส ต๊ะย่วน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 66102001130 น.ส. ปุญชรัศม์ิ พยัคฆพงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

4 66102001459 นาย ณัฐชนน ศรีดาวงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์

5 66102002430 นาย วราวุฒิ วิชัยยา สตรีศรีน่าน น่าน

6 66102002902 นาย นิพิฐ กรมาทิตย์สุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

7 66102002925 นาย ทีฆทัศน์ รัตนตรัย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

8 66102002985 น.ส. ลลิตภัทร แสงสีบาง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

9 66102003218 นาย เอกราช การุญ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

10 66102003806 นาย ศิวกร ชุติพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

11 66102004264 น.ส. สโรชา ฉิมพาลี พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000862 นาย ธนินท์รัฐ จิโรชอารยะธนกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

2 66102001778 นาย ไกรวิชญ์ ขาวสุริจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

3 66102004730 น.ส. จิณท์นิภา วรรณพันธ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการท าความร่วมมือกับโรงเรียน MOU

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000111 น.ส. ศริญญา โหละยะวงศ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 66102000259 น.ส. กรสิริ รอดฮิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 66102000266 น.ส. ณัฐวดี นาคท่ัง ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 66102000289 นาย นันท์ธพัทธ์ เจริญสุขข์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 66102000306 น.ส. ณิชชิศา บูรณะนันทสิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

6 66102000325 น.ส. อังคณา ฉิมจินดา ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 66102000413 นาย ปกเกต จันทรสมบูรณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

8 66102000436 น.ส. สวิชญา นะวาระ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 66102000598 นาย อินทัช โมนยะกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

10 66102000632 นาย ทัชญา เสาวคนธ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

11 66102000678 น.ส. สุภัททรา สงัดศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

12 66102000707 น.ส. มนัสนันท์ น้อยเจริญ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 66102000753 น.ส. วิชิตา สิรชัยเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

14 66102000910 น.ส. ณิชนันท์ สิงหนาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

15 66102001100 น.ส. กมลเนตร ชะวาลี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

16 66102001176 น.ส. กัญญาณัฐ กุหลาบเเก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 66102001217 น.ส. พัชมณฑ์ ภู่ศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 66102001237 น.ส. จิดาภา สอสิริกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

19 66102001252 น.ส. ธัญภา งามลาภ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

20 66102001265 น.ส. ระวีนันท์ ญาติมาก สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

21 66102001306 น.ส. พัชรพร เครือสินธุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

22 66102001310 น.ส. มัทนา สกุลเต็ม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

23 66102001322 น.ส. ขวัญชนก อภิวัฒน์ต้ังสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

24 66102001342 นาย ชาญพจน์ บุญดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

25 66102001355 น.ส. อาทิตยา ไทรศรีค า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

26 66102001418 น.ส. สิริวิภา สุขสบาย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

27 66102001441 น.ส. ชลพร กระต่ายทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

28 66102001610 น.ส. ชญานิน บวรวุฒิพงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

29 66102001673 น.ส. ญาตาวี สินสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

30 66102001788 นาย ถิรวัฒน์ ทับทิมแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

31 66102002702 นาย คณพศ ปาริยะประเสริฐ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

32 66102002861 น.ส. ปัณฑารีย์ แตกช่อ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

33 66102003759 นาย พิชญะ อมรศรี อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000100 น.ส. สุพรรษา ทองสุข อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

2 66102000585 นาย กิตติพัทธ์ เงินวิไล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

3 66102001388 น.ส. ธนิฌา เนตรอ่ิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

4 66102001830 นาย กษิด์ิเดช มินสวัสด์ิ ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี

5 66102002218 น.ส. พิชญ์นลิน แท่งทอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

6 66102002269 นาย อานุภาพ ภู่อนุสรณ์ชัย สิงห์สมุทร ชลบุรี

7 66102002860 นาย ธนกฤต เเท่นนิล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 66102002967 น.ส. อรุณรัตน์ สอนวิเศษ โพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี

9 66102003189 น.ส. นภัสวรรณ วงค์เมือง เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

10 66102003343 นาย พีรวิช เฉลิมเกียรติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 66102003380 น.ส. พลอยไพลิน ทับทิมเทศ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

12 66102003395 น.ส. สุทธิสา นาคสุทธ์ิ นายายอามพิทยาคม จันทบุรี

13 66102003501 นาย อัครพงษ์ เดชผล มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

14 66102003633 นาย พัทธยากร จารุมาศ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 66102003648 นาย นภสร เงินดี พิชัยรัตนาคาร ระนอง

16 66102003799 น.ส. กนกพร บุญเอ่ียม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

17 66102003821 นาย อินทนนท์ เข็มวงษ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

18 66102003824 น.ส. ฉัตรชนัฐ เจริญสวรรค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

19 66102003953 น.ส. หน่ึงราตรี คงสง สภาราชินี 2 ตรัง

20 66102003985 นาย เสฏฐวุฒิ นาราษฎร์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

21 66102004218 น.ส. อรกานต์ ดิษเจริญ สาครพิทยาคม ชัยนาท

22 66102004258 น.ส. ชลิตา ศรีจันทร์อ่อน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

23 66102004322 น.ส. ชญานิศ วัฒนเกษมสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

24 66102004365 นาย ธนพล พรหมประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

25 66102004383 น.ส. กุลธนา ชาติปรีชากุล ราชินี กรุงเทพมหานคร

26 66102004632 น.ส. สุชานันท์ ทองชันลุก สตรีอ่างทอง อ่างทอง

27 66102004869 นาย ภูริพัฒน์ จันทร์อักษร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

28 66102004909 น.ส. ธวชินี ช านาญกิจ ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี

29 66102005089 น.ส. กมลวรรณ ชัยกัณทะ ศรีราชา ชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

30 66102005136 น.ส. รัตติยา คงขวัญเมือง บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี

31 66102005184 น.ส. พชรพรรณ ดีมาก ระยองวิทยาคมปากน ้า ระยอง

32 66102005188 นาย มณชัย วงศ์สวาท เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000606 น.ส. ลลิตภัทร แสงทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 66102001299 นาย ม่ิงขวัญ สุขเจริญ สองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี

3 66102001870 น.ส. ธนัชพร สุขีวัฒน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 66102002056 น.ส. ปุณยนุช มาถี อันนาลัย สมุทรสาคร

5 66102002367 น.ส. สุขวิมล การะวงษ์ พัฒนานิคม ลพบุรี

6 66102002408 น.ส. สาวิตรี แซ่ล้ิม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 66102002538 นาย อภิชา ม่วงพรวน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 66102002865 น.ส. มณีเนตร อรุณรักษา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 66102002868 น.ส. ปพิชญา ศรีใจววค์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 66102003099 น.ส. ปรียาภา หาทางลาน พัฒนานิคม ลพบุรี

11 66102003101 น.ส. พัชริญา เรืองโฉม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

12 66102003503 น.ส. ธนพร แสงอ่อน มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

13 66102003612 น.ส. พจมาน มิตรยอดวงศ์ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

14 66102003909 น.ส. ธวัลรัตน์ กาลธิโร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

15 66102004392 น.ส. สุภาพันธ์ กระดังงา บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

16 66102004467 น.ส. พรกนก กลีบเมฆ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

17 66102004590 น.ส. สุพิชญา พูนสวัสด์ิ นางรอง บุรีรัมย์

18 66102004628 น.ส. วรรณพร เกษตรสิงห์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

19 66102005079 น.ส. เอมวลี ข าภิรมย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

20 66102005180 น.ส. กันยากานต์ ธานีไกร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66102005536 น.ส. ชนาภัทร นิรารมย์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

22 66102005560 นาย รชต ทองชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

23 66102005588 น.ส. ลภัสรดา วรรณเพชร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

24 66102005766 น.ส. ธนวรรณ วันเจริญ เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001452 น.ส. สลิตา เงินไกร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

2 66102001573 น.ส. ณัฏฐพัชร์ โสมนัส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 66102001775 น.ส. สุจิตา ดีมี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 66102002113 น.ส. นิธิดา บัวบาน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5 66102004035 น.ส. อัญมณี อุ่นเวียง สามพรานวิทยา นครปฐม

6 66102004420 นาย สุทัศน์ น ้าใจดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 66102004498 น.ส. ณัฐนันท์ แป้นห้วย ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

8 66102005022 น.ส. รัญชิดา นุชพะเนียด ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000122 น.ส. ลักษิกา ไวยลาภา สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 66102000124 น.ส. พิริสา ดวงประเสริฐ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

3 66102000240 น.ส. ศศิมล เกรียงไกรศร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

4 66102000262 นาย ภควัต พุ่มพวง อัสสัมชัญระยอง ระยอง

5 66102000341 น.ส. ธัญวรรณ อารมย์ดี ไทรน้อย นนทบุรี

6 66102000423 น.ส. พรนภัส ลีฬหะพันธ์ุ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

7 66102000425 นาย ณภัทร ทลาไธสง บ้านห้วยเสือ กาญจนบุรี

8 66102000448 น.ส. วริษา แสงสาคร หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

9 66102000477 นาย ธีรนัย พุ่มแก้ว บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

10 66102000481 นาย รัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

11 66102000511 นาย พัฒนภูมิ ทองเช้ือ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

12 66102000649 น.ส. กิตติมา สิงห์บุตร หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

13 66102000676 น.ส. วาสนา วงษ์สุวรรณ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

14 66102000685 น.ส. ชาลิสา อักษร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

15 66102000702 น.ส. กาญจน์หทัย สิงห์ขรรักษ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

16 66102000708 นาง ศศิประภา สงเคราะห์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 66102000709 น.ส. นภัสวรรณ พรเรืองมณีกิจ ระยองวิทยาคม ระยอง

18 66102000721 น.ส. เพ็ญพิชชา ค าวงศ์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

19 66102000722 น.ส. ทิฆัมพร มาสอน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท

20 66102000805 นาย ณัฐวัฒน์ คชสงคราม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

21 66102000813 นาย สานศักด์ิ อ้ันจินดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

22 66102000845 นาย เดชอุดม เวชสถล วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

23 66102000860 นาย ธีรพัฒน์ พีรพันธ์ุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

24 66102000924 น.ส. พอตา มณีดิษฐ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

25 66102000955 นาย กิตตินันท์ ตันสุวรรณรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

26 66102000965 น.ส. พรกนก ภูหนู สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

27 66102000991 นาย ธนารักษ์ แทนไธสง เซกา บึงกาฬ

28 66102001002 นาย ศักดิพัฒน์ รุจิกัณหะ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

29 66102001045 น.ส. อาทิตยา นารี สตึก บุรีรัมย์

30 66102001051 น.ส. วีรยา อินทรก าเนิด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

31 66102001063 น.ส. จรัญพร บุญเกตุ ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

32 66102001122 นาย เทพินทร์ พุทธรักษา อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี

33 66102001206 นาย ภัทรภณ คล้ายรัศมี พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

34 66102001213 น.ส. ณฐกร เหลือจันทร์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

35 66102001226 น.ส. บุณยาพร สายประเสริฐ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

36 66102001230 น.ส. วรรักษ์ บัวลอย กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

37 66102001279 น.ส. พิมลพรรณ กลางดอน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

38 66102001289 น.ส. สุฑามาศ ประกอบศิลป์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

39 66102001323 น.ส. เขมิกา เพชรปัญญา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

40 66102001379 น.ส. อณัฐธิชา บ ารุงสวัสด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

41 66102001387 น.ส. กรรณนิกา วิชาเกวียน ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

42 66102001395 น.ส. ธนภรณ์ เกษทองมา มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

43 66102001411 นาย ปิยะราช ศรีค านวน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

44 66102001483 นาย ธีรพล ณรงค์เพชร ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

45 66102001632 นาย ธีรภัทร จิตอาษากิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

46 66102001646 น.ส. พรนภัส ภูเวียง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

47 66102001711 น.ส. พรทิพย์ ศาสนะ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

48 66102001730 นาย พัฒนายุ ขวัญด า วิเชียรมาตุ ตรัง

49 66102001739 น.ส. ภัควรินทร์ พรหมฤทธ์ิ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

50 66102001763 น.ส. ณัฐวิภา มากนุ้ย ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

51 66102001794 นาย ธนกฤต เกียรติด าเกิง เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

52 66102001805 น.ส. อภิรุจี มาศิริ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

53 66102001815 นาย วรายุส วุฒิธรรม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

54 66102001849 นาย เจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม มหาสารคาม

55 66102001905 น.ส. สุพิชญา มาตะวงศ์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

56 66102001976 นาย จตุพล ใสยอด จ่านกร้อง พิษณุโลก

57 66102001998 นาย ณภัทร จันทร์นุช หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

58 66102002044 น.ส. รุจิษา ยังมี วัดป่าประดู่ ระยอง

59 66102002052 น.ส. ศรีรัตน์ แพใหญ่ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

60 66102002281 น.ส. กวินทร์ธิดา แน่นอุดร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

61 66102002362 น.ส. กุลรัตน์ กิจวราทร กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

62 66102002366 นาย อนาวิล อาดัม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

63 66102002378 นาย ทินกฤต อินต๊ะวัน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

64 66102002479 น.ส. มะลิ ไม่มีนามสกุล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

65 66102002582 น.ส. ณัฐนรี สกุลเต็ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

66 66102002589 นาย ภูริภัทร ธีระสูตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

67 66102002594 นาย วรกันต์ เขียววิจิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

68 66102002628 น.ส. พิชญ์สินี ขาวทอง หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ

69 66102002678 น.ส. นาราภัทร พันธ์ุนัน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

70 66102003118 นาย จิรพัฒน์ ทองงาม อัสสัมชัญระยอง ระยอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

71 66102003221 น.ส. ภัทรธิดา นามวงษา สตรีนนทบุรี นนทบุรี

72 66102003254 น.ส. ฑิฆัมพร ภูนาแก้ว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

73 66102003426 น.ส. พรอุสา คล่องนักรบ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

74 66102003473 น.ส. ศศิพรรณ นาสา บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์

75 66102003494 น.ส. ณิชา วิเศษสิงห์ พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

76 66102003537 น.ส. ปิยวรรณ เฉลียวกลาง หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

77 66102003551 นาย พิชญุตม์ ปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

78 66102003624 น.ส. ธนนันท์ กาลธิโร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

79 66102003650 นาย ปุณณวิช พุ่ทไสว สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

80 66102003733 นาย ขวัญมนัส กระทุ่มนัด สิงห์สมุทร ชลบุรี

81 66102003788 นาย กรวิทย์ ชูวงศ์ ทับปุดวิทยา พังงา

82 66102003816 นาย เชษฐวิทย์ เบ้ียวทุ่งน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

83 66102003829 น.ส. พัชราภรณ์ ใจทัศน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

84 66102003832 น.ส. ส่องศรี ไขสะอาด เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

85 66102003836 น.ส. ปัณฑรีย์ ไพศาลวัชรกิจ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

86 66102003930 น.ส. พรชนิตย์ ผังดี มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร

87 66102003951 น.ส. ธัญรดา ใจซ่ือ ราชินีบูรณะ นครปฐม

88 66102003976 น.ส. อริสา รองทอง ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์

89 66102004220 น.ส. กฤตธิรา ค าแสง อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

90 66102004271 นาย ภูริณัฐ แก้วยม หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

91 66102004520 น.ส. ภาดา สมบูรณ์สุวรรณ หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

92 66102004633 น.ส. ปทิตตา วิริยจารี สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

93 66102004646 น.ส. ถิรดา ช่ืนฤทัย ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

94 66102004898 น.ส. พิชญธิดา กองกะมุด สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

95 66102004986 น.ส. สุธาทิพย์ นรารอด ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

96 66102005198 น.ส. ศุภนิดา สัยวุธ เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

97 66102005241 น.ส. ญาณิศา คันทา แก่งคอย สระบุรี

98 66102005279 นาย สุภคม เท่ียวจันทึก รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

99 66102005438 น.ส. รุ่งนภา กระจ่างพุ่ม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

100 66102005480 นาย อธิป แซวจันทึก ด่านขุนทด นครราชสีมา

101 66102005695 น.ส. สุภมาส ฤกษ์โอภาส เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000035 นาย กฤตยชญ์ ศรีฮาตร์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

2 66102000430 น.ส. พัชรนันท์ จรัสพลธนภัทร์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66102000507 นาย กษิดิศ วโรตมะกุล เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

4 66102000527 นาย ภูเบศ หมีวรรณ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

5 66102000532 น.ส. มณฑิชา สิงห์ค า เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่

6 66102000548 นาย สิทธ์ิทัต ตาค า บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

7 66102000673 น.ส. ดลิชา เวชชัชศาสตร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

8 66102000704 น.ส. อัจฉราภรณ์ บุญโยดม วิเชียรมาตุ ตรัง

9 66102000774 นาย ธนพนธ์ เพ็ชรนิล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 66102000777 น.ส. สิริญาณี โปร่งสันเทียะ บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ

11 66102000804 น.ส. บุณยอร อ่วมนุ้ย ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

12 66102000832 นาย วีระศักด์ิ มุสิด แสงทองวิทยา สงขลา

13 66102000894 นาย ธนากร กาญจนบุตร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 66102001132 นาย รุ่งเรือง จรรยา สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

15 66102001181 นาย อนันฐมัช สุวรรณชีวะศิริ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 66102001214 น.ส. วรรณวรินทร์ อ่อนตะวัน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 66102001218 นาย ปกรณ์เกียรติ ไชยพันธ์ุ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

18 66102001222 นาย นรวิชญ์ ยางทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

19 66102001228 นาย ดุริยค์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

20 66102001351 นาย ศิริเสรษฐ วจนศิริกุล หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี

21 66102001423 นาย กฤตภัทร์ กาญบุตร สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

22 66102001433 นาย ปิยวัฒน์ นาคทับทิม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

23 66102001482 นาย สิทธา วิชกูล เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราชฎร์) สมุทรสาคร

24 66102001502 น.ส. พีรพรรณ รวมทรัพย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

25 66102001570 นาย ภูริภัทร จุ้ยช่วย พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

26 66102001571 นาย ปฏิพัทธ์ บุญตัน พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

27 66102001572 นาย รุ่งโรจน์ บุญทอง พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

28 66102001637 นาย วัศพล อาลัยภัทรกุล ดาราสมุทร ชลบุรี

29 66102001677 นาย กรวีร์ บวรพิสิฐกุล มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

30 66102001750 นาย ณัฐกานต์ เชียงกา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

31 66102001890 นาย ถิรวุฒิ บุตดาพวง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

32 66102002051 นาย ปุญญพัฒน์ ทองเหลือง อัสสัมชัญระยอง ระยอง

33 66102002149 นาย ธราธร ผาพุมมา ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

34 66102002507 นาย ฆรวัณณ์ สายชายเพ็ชร บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

35 66102002590 นาย พิชญุตม์ ติยะวรากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

36 66102002688 นาย นพดล เหล็กดี เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราชฎร์) สมุทรสาคร

37 66102002823 นาย ชโยดม สุขเอ่ียม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

38 66102002870 นาย กรวิชญ์ จันทงาม ด่านขุนทด นครราชสีมา

39 66102002877 นาย รัชชานนท์ มหาราช บัวขาว กาฬสินธ์ุ

40 66102003002 นาย ชลธาร งอยภูธร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

41 66102003019 นาย ณัฐดนัย พงษ์บุตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

42 66102003205 นาย ภัทรพงศ์ หาญรุ่งเรืองพันธ์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

43 66102003608 นาย ชิติพัทธ์ สารีวงษ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

44 66102003738 นาย ธนพล อ่อนตา อินทร์บุรี สิงห์บุรี

45 66102003780 นาย นันทวัฒน์ จันทร์แก้ว จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

46 66102003869 นาย ศุภวัฒน์ เกิดโพธ์ิชา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

47 66102003903 นาย ภูดิศ กระจ่างตา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

48 66102003916 น.ส. ธนภร ตรีโลเกศกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

49 66102004098 นาย ธชภัค วงษาโรจน์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

50 66102004106 นาย พรรณวัชร เข็มทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

51 66102004193 นาย ธนวัฒน์ สุริพัฒน์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

52 66102004233 นาย ธีทัต สิทธิชัย จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

53 66102004318 นาย อุดมศักด์ิ แสวงดี สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

54 66102004336 นาย ศรัณย์ภัทร เวียงค าจันทน์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

55 66102004338 นาย เอนกพงษ์ ย้ิมสิมา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

56 66102004421 นาย ธนาดล กุลอารีย์รัตน์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

57 66102004476 น.ส. มัลลิกา จันทรมงคล พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

58 66102004591 นาย จตุพงศ์ สีรี ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

59 66102005257 นาย ปวริศ นกพรหมพะเนา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

60 66102005306 นาย อานนท์ สุทธิสน ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

61 66102005677 น.ส. ลภัสรดา สุขะการผดุง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000377 นาย ศักด์ิชุมพร สายสุด อัสสัมชัญระยอง ระยอง

2 66102000681 นาย อชิระ ชูประสูตร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3 66102000745 น.ส. ธนัชพร เจริญวัย บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

4 66102001183 นาย ปานตะวัน พวงแก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 66102001312 น.ส. นิธินันท์ ธนสิริมานนท์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 66102001531 น.ส. สุนิสา ดอนพูลไพร หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี

7 66102001638 นาย ภัคภณ ผิวอ่อน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 66102001804 นาย กฤติน จงสมัคร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 66102002147 น.ส. ลดาวัลย์ สว่างศรี ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

10 66102004107 น.ส. ลฎาภา เกตุพุ่ม กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

11 66102005752 นาย อนันต์วรัตถ์ ไชยสา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000211 น.ส. พลอยนริน โสชะรา วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ราชบุรี

2 66102000246 นาย เจษฎาพร พันโสภา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

3 66102000457 น.ส. มัทนียา พรหมแก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

4 66102000623 นาย ธราเทพ โตวิเศษ สวนศรีวิทยา ชุมพร

5 66102000892 น.ส. บุศย์น ้าเพชร จันทร์พิทักษ์ นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์

6 66102001036 นาย จิรเดช เกษโกวิท สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

7 66102001089 น.ส. สุรสา อ่อนจันทร์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

8 66102001268 น.ส. ทิพวรรณ พาหุวัฒนกร มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

9 66102001330 น.ส. ธันยพร กสิกิจพาณิชย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

10 66102001331 นาย นฤพงศ์ พันธ์สวัสด์ิ ท้ายหาด สมุทรสงคราม

11 66102001445 น.ส. ถาวริน ทวีรุ่งบรรจง อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

12 66102001481 น.ส. วสุธิดา เเม่นศร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

13 66102001507 นาย มูฮ าหมัดอัรวา บินปูเต๊ะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

14 66102001528 น.ส. มณฑากานต์ เกิดดอนแฝก ราชินีบูรณะ นครปฐม

15 66102001594 น.ส. ปัทมา รุ่งแจ้ง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

16 66102001680 นาย ณัฐวีร์ รักธรรม หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 66102001767 น.ส. กัญญาณัฐ ศรไชย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

18 66102001970 นาย รพีณัฐ ฤทธิศร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

19 66102002217 นาย ศิวะนนท์ มิตสีดา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

20 66102002266 นาย ประสิทธ์ิชัย เอกเกษตรสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

21 66102002579 น.ส. นภัตรสรา เทนไธสง แสนสุข ชลบุรี

22 66102002642 น.ส. เขมจิรา พลเสน บางบัวทอง นนทบุรี

23 66102002784 น.ส. ธีรกานต์ กาญจนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

24 66102002796 นาย จิรวัฒน์ กระจ่างเย่า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

25 66102003140 น.ส. รติรัตน์ กุลเกตุ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

26 66102003233 น.ส. พรชนก แก้วจ่ันเพชร อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

27 66102003350 น.ส. อรุณวรรณ มุสิกพันธ์ุ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

28 66102003466 นาย กวินเพชร ชูวารี สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี

29 66102003553 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ่ิมเขตรกิจ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

30 66102003644 น.ส. ศรินญา สังข์อ่อง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

31 66102003647 น.ส. กฤติยา ประสงค์ผลชัย เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

32 66102003798 นาย พีระวัฒน์ บัวเงิน ท่าบ่อ หนองคาย

33 66102003859 นาย กิตติบดินทร์ ไพโรจน์ ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา

34 66102003991 น.ส. พันนิตา จันทร์รวม วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

35 66102004183 นาย อินทัช ภาคสุทธิ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

36 66102004209 น.ส. กัณณิการ์ แก้วใสย์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

37 66102004305 น.ส. ปณัชญา บุญเป่ียม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

38 66102004344 น.ส. วนิสา ทุมมา เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี

39 66102004395 น.ส. เนตรณทิพย์ เสนชัย แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

40 66102004396 นาย ธนโชติ ราชภิรมย์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

41 66102004543 น.ส. นพมาศ บุญรีบส่ง นักบุญเปโตร นครปฐม

42 66102004565 นาย ปฏิญญา หนุนพร้อม ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

43 66102004642 น.ส. ปิยวรรณ อบเทียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

44 66102004685 นาย เศรษฐเมธี บุญศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

45 66102004756 นาย ธนวันต์ น้อยอนุสนธิกุล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

46 66102004867 น.ส. สุชานาฏ สวัสดี เดชอุดม อุบลราชธานี

47 66102004917 นาย บรมวิชญ์ อนุชา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

48 66102004930 น.ส. อรรัมภา เป่ียมเจริญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

49 66102005125 น.ส. สุพิชฌาย์ ปิยภัณฑ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

50 66102005220 น.ส. ลานนา ศรีวัฒนชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

51 66102005351 น.ส. ศิรินันท์ ผลบูรณ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

52 66102005484 น.ส. ญาดา ส าเภาเงิน ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

53 66102005583 น.ส. กฤตชญา เชยเล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000297 น.ส. นภมณี พุทธคุณรักษา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 66102000850 น.ส. อภิชยา หันทยุง อรัญประเทศ สระแก้ว

3 66102000977 น.ส. วรัชยา สุภาการ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

4 66102001977 นาย ธีรพงศ์ มานะกิจ สกลวิทยา นครปฐม

5 66102003984 น.ส. ทรงอัปสร หอยแก้ว อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

6 66102005341 นาย ธนกร อาบสุวรรณ์ ด่านขุนทด นครราชสีมา

7 66102005358 น.ส. วรัญญา ศรีจันทร์ สนมวิทยาคาร สุรินทร์

8 66102005626 นาย ทวีศักด์ิ ฉีดจันทร์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000053 นาย ดวิษ ลาภกระจ่าง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

2 66102000123 นาย คุณากร ตันติธรรมานันท์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

3 66102000139 นาย ปุณภัช ธนาพิชญกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

4 66102000209 นาย ภัทรภณ รวีเดชด ารง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 66102000285 นาย นันทยศ ศรีล้อม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

6 66102000388 นาย ดุลยุตม์ กาญจนพิชิต อัสสัมชัญระยอง ระยอง

7 66102000462 นาย นิรวิทธ์ ล่ีทองอิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

8 66102000500 น.ส. ณัฐวดี ลามุงคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

9 66102000826 น.ส. กัลยกร แม้นจริง ราชินีบูรณะ นครปฐม

10 66102000907 น.ส. วรรณพร มิตรดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

11 66102000968 นาย วงศกร ศรีบุบผา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66102001116 นาย สราวุฒิ นือขุนทด วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

13 66102001281 นาย อรรณพ บุญศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

14 66102001416 น.ส. กุลจิรา ถ่ินวงษ์ม่อม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

15 66102001506 นาย ชนะโชติ บึงไกร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

16 66102001665 นาย นิติพล เทียนกระจ่าง บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบุรี

17 66102001766 น.ส. อรุณรัศมี ผดุงรัตน์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด

18 66102001881 นาย กฤตณัฐ ล้ิมทวีส่ง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

19 66102001900 นาย ศุภวิชญ์ หงอสกุล ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

20 66102001906 น.ส. เบญจพร คิดเห็น บัวใหญ่ นครราชสีมา

21 66102001916 นาย พิชาภพ รอดด้วยบุญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

22 66102002037 นาย นิติพัฒน์ ธนากิตติเจริญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

23 66102002190 น.ส. ชลิตา เทพจันทึก มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

24 66102002200 นาย ธนกฤต อินทร์โอภาส อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

25 66102002257 น.ส. กัญญาวีร์ เขาทอง ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

26 66102002273 นาย ศุภกร อภัยพงค์ สิงห์สมุทร ชลบุรี

27 66102002504 นาย จารุวัฒน์ ป่ันก่ิง สตรีอ่างทอง อ่างทอง

28 66102002598 นาย กิตติพงษ์ ต้ังวราภรณ์ ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา

29 66102002613 นาย วีรศักด์ิ สังข์งาม บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

30 66102002922 นาย ภูมิกิติ ภูฆัง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

31 66102003033 นาย อภิรักษ์ อานัน วิเชียรมาตุ ตรัง

32 66102003279 นาย พชรพล สระขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา

33 66102003286 นาย ณัฐชนน พิมพ์จันทร์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

34 66102003364 น.ส. ฐิตาภา พงษ์ไพศาล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

35 66102003375 นาย ภาดร เอ่ียมสอาด ดาราสมุทร ชลบุรี

36 66102003392 น.ส. ธัณย์จิรา ธนสินกุลศักด์ิ ตะโหมด พัทลุง

37 66102003497 น.ส. นุรฟาติน ดาหะซี สตรียะลา ยะลา

38 66102003718 น.ส. พวงพร สาระศาลิน พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

39 66102003851 นาย กฤตเมธ เพ็ชรรักษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

40 66102003904 นาย กฤตภัค คุ้มภัย สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

41 66102003934 น.ส. นัฐนรี อินส าราญ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

42 66102003952 นาย ยศกร ไหลเจริญวงศ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

43 66102004024 น.ส. ปภาวี เข่ือนโยธา ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

44 66102004187 น.ส. พิมพ์ชนก ถังเงิน กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

45 66102004347 นาย จิรภัทร จิรมณฑล เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

46 66102004416 นาย ฐณัท แป้นสัมฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

47 66102004422 นาย สิรวิชญ์ ศิริธร สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

48 66102004448 นาย พงศธร รอดบาง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

49 66102004481 น.ส. ภัทชา กันทรดุษฎี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

50 66102004647 น.ส. นลินพร บุญเกิด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

51 66102004666 นาย ศุภกร เช้าฮุ้น สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

52 66102004689 นาย ปัณณธร สุวรรณาศรัย นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

53 66102004701 น.ส. ชลลดา แก่งสันเทียะ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

54 66102004744 นาย สฤษฏ์ วรรณศิริ สุรวิทยาคาร สุรินทร์

55 66102004827 น.ส. ณัฏฐณิชา เทียบพุฒ ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

56 66102004959 นาย ชยพล มุนีกุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

57 66102004964 นาย ภาณุวิชญ์ ทรายทอง ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

58 66102005094 น.ส. กิตติยา กนกวนาวงศ์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

59 66102005200 นาย สัณหธรรศน์ จึงธีรพานิช เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

60 66102005361 นาย พีรวิชญ์ เพียงโคกกรวด แก่งคอย สระบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000138 น.ส. กฤศรามณ เกิดสุข เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

2 66102000268 น.ส. พิมพกานต์ ศรีวสุทธ์ิ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

3 66102000560 นาย พิพัฒน์ แซ่ตัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 66102000799 น.ส. ณฐพร แคนเภาว์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

5 66102004273 น.ส. ธนันญพร ดอนสระ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

6 66102005013 น.ส. อภิชญา จิตนุยานนท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 66102005446 นาย สิรภพ ไชยนาพงศ์ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

8 66102005475 น.ส. ปกเกศ ช่วยรักษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000098 น.ส. พัชราภา เดชจินดา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

2 66102000420 นาย นฐวิชญ์ โพธ์ิไทย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 66102000431 น.ส. ปณาลี บุญเอ้ือ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

4 66102000469 นาย ภาณุพงษ์ พันธุวร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

5 66102000615 น.ส. ชุติกาญจน์ สนองสินธ์ุ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

6 66102000775 น.ส. กิตติกา โนนจุ้ย ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 66102001080 น.ส. สุทิชา ถนอมรัก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

8 66102001458 น.ส. ปภาวี พุทธิเวคิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 66102002009 นาย กิตติกร เเสต่ัง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66102002729 น.ส. อนุธิดา โพนทองถ่ิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

11 66102002898 น.ส. ดาว บุญศรี เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

12 66102003296 นาย ภาณุพงศ์ พรมสูงวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 66102003323 น.ส. จิดาภา จันทร์เมธี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

14 66102004189 น.ส. ศศิประภา ชวนอยู่ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

15 66102004444 น.ส. ชุติกัญญา สุขสมกิจ ราชินีบูรณะ นครปฐม

16 66102004654 น.ส. เฌอญาดา จันทร์อ้น รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

17 66102005104 น.ส. ศิริลักษณ์ พะชะนะ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000010 นาย วรากร จันทร์แก้ว เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

2 66102000338 นาย ภาคภูมิ พันธ์วิเศษ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

3 66102000384 น.ส. กัลยา สามงามน้อย บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

4 66102000711 นาย สิรวุฒิ ขาวลาภะ ปากช่อง นครราชสีมา

5 66102000762 นาย นิธิศ ประสงค์ผล วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

6 66102001208 นาย กิตติ ศรีค ามูล พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

7 66102001729 นาย ชัชนันท์ เผือกพงษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

8 66102002205 นาย พงศกร คนม่ัน บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

9 66102002230 นาย จิรายุ โตอุ้ม สมุทรปราการ สมุทรปราการ

10 66102002591 นาย สุทิวัส บัวยา หนองบัว นครสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 66102002825 นาย ศรายุธ เภรีทัศน์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

12 66102002835 นาย ธนภัทร นนท์ธนประกิจ ลาซาล กรุงเทพมหานคร

13 66102003013 นาย ชวินทร์พล สุพรรณพงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

14 66102003297 นาย พิเชฐ สุขพงษ์ไทย ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

15 66102003319 นาย ทิวากร กรดเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

16 66102003489 น.ส. ณัฐณิชา จินดาศรี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

17 66102003683 นาย ณัฐพล จันทร์เรือง สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

18 66102004070 นาย จิระวัฒน์ พุกพัดรักษ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 66102004080 นาย อัครวัฒน์ อภิวุฒิวัฒนสิน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 66102004119 นาย ระพีพัฒน์ แก้วทันค า ตากพิทยาคม ตาก

21 66102004411 น.ส. โอปอล์ สมปิตะ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 66102004554 นาย จิรวัฒน์ ชมแจ้ง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

23 66102004775 นาย อภิรักษ์ มณีอินทร์ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000700 นาย ธนกร บุรภัทรวรากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

2 66102001650 นาย รัชภูมิ สินแสนประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

3 66102003102 นาย ภูรินท์ เหลืองสุภาพันธ์ุ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002490 นาย ธนวัฒน์ สง่างาม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

2 66102002736 นาย ธนากร ทรายทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 66102004604 น.ส. วิชชญาดา อินทรเดช สตรีอ่างทอง อ่างทอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000696 น.ส. ชมพูนุท อรรคราช ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

2 66102004602 น.ส. นัจจิตา สาดดอนไพร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102004312 น.ส. ณัชชา หมีเพ็ชร์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000188 นาย ธนภัทร ทองอร่าม นักบุญเปโตร นครปฐม

2 66102000237 น.ส. ชัญญา อนันต์นาวีนุสรณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

3 66102000269 น.ส. รวินท์นิภา หล าแพร เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์

4 66102001535 นาย ธนากร อักษร นักบุญเปโตร นครปฐม

5 66102001761 นาย กฤษฏิศักด์ิ เลิศธนาปรีชาสกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

6 66102002573 นาย ธนภัทร เงินเส็ง ปากช่อง นครราชสีมา

7 66102004477 นาย สุเมธ ส่งโสภา ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000073 น.ส. ชนนี วรนันท์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 66102002151 นาย นันท์ปภัทร์ บัวแสงจันทร์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102003544 นาย ณัฐภัทร แตงเทศ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002465 น.ส. ภัทรวดี ทิววัฒน์ปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

2 66102002893 น.ส. เจษฎ์สินี ธุระสุข สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 66102002995 นาย ณวพล เหมสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 66102003036 น.ส. พุทธพิชชา เหมือนเดช สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 66102003863 น.ส. พาขวัญ สุธิธารนนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

6 66102004367 น.ส. พัชรพร พูนพิพัฒธนศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 66102004589 น.ส. ปิยธิดา ช่วยดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002049 นาย ปรินทร บดีศรีสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

2 66102002994 นาย ภัทรวรรธน์ พงษ์สีชมพู อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

3 66102003175 นาย กวี บุญทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 66102003510 นาย วงศ์วริศ ภาณุฐานพาณิชย์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

5 66102003552 นาย ภูวดล บุญสูง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

6 66102003797 นาย ธีรภัทร์ ก้อนน่วม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 66102004133 นาย ชินโชติ ผลบุญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

8 66102004725 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ มีโต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 66102004780 นาย ชนกานต์ คล้ายแจ้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

10 66102005271 นาย จิตรทิวัสม์ วงศ์งาม คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102002137 นาย ทิวัตถ์ นวพิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2 66102002609 นาย ธนินท์รัฐ ล้ีพัฒนวงศ์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

3 66102002626 นาย องอาจ ตุงใย วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 66102002855 นาย นิติกร สุขจันทร์นิมิตร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

5 66102003104 นาย ภูรินท์ เมืองอุดม ศรียาภัย ชุมพร

6 66102003156 นาย ธนดล ศรีสมบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา

7 66102003229 นาย ดลธรรม จงสอนสุข ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

8 66102003449 น.ส. ลภัสรดา จิตรานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

9 66102003527 นาย ธนเดช หลงสกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 66102003563 นาย พิชเญศ สงสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

11 66102003616 นาย จิรายุทธ ประยูร เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

12 66102003742 นาย ฤทธิรัก ศรีสุมาลย์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

13 66102003957 นาย เจตนันท์ รณศิริ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

14 66102004030 นาย ศุภณัฐ สุนทรมัจฉะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

15 66102004148 นาย ชัชพงษ์ โฉมสันเทียะ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 66102004284 น.ส. ดารุณี พลเสนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย เชียงราย

17 66102004611 นาย ชานน สิงห์บูรณา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

18 66102004624 นาย ณภัทร เภสัชชา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

19 66102004683 นาย จิรายุ ตันประสิทธ์ิ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

20 66102004698 นาย คริษฐ์ อุปนิสากร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

21 66102004704 นาย ชิษณุพงศ์ พัฒนกิจเจริญการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

22 66102004754 นาย ธนกร ลากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

23 66102004815 นาย นรภัทร พรหมมาณพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

24 66102004846 นาย รัชวิศน์ รุ่งจิรวัฒน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

25 66102004891 น.ส. อันนา กายะสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

26 66102005205 นาย จิณณวัตร อรุณรักถาวร มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

27 66102005224 นาย สิทธิพล สมนุกูลชัย หอวัง กรุงเทพมหานคร

28 66102005316 นาย เปรม ดุรงค์เก้ือกูล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

29 66102005322 นาย นฤชาพงศ์ คล้ายอินทร์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

30 66102005542 นาย นันทพงศ์ จันทระ ศรียาภัย ชุมพร

31 66102005721 นาย อนุชิต เยียงแก้ว ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

32 66102005725 นาย นนทวัชร สถาพร สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

33 66102005755 นาย พรรษา นามโคตร บางบัวทอง นนทบุรี
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102003618 น.ส. โชติกา นวรัตน์ ณ อยุธยา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102001373 น.ส. สุภิญญา ทวีรุ่งบรรจง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 66102003751 นาย ภูผา เกตุสุข า สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 66102003891 นาย กฤตยชญ์ ต้ังคณากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 66102003892 นาย วรเมธ สุวรรณภักด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000004 นาย ธราดล สุขกุล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

2 66102000371 นาย รณพร ศรีชุติยโสภณ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

3 66102000855 นาย นิทิ อ้ึงชยากร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

4 66102000996 นาย ธฤษณุ วุฒินันทกมล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

5 66102001056 นาย ทีมธีรภัทร ประทุมรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

6 66102001602 น.ส. นวีนา ทินสาร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

7 66102001770 น.ส. ณัฐนันท์ บานเย็นงาม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

8 66102001991 นาย ธณเดช ดวนใหญ่ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

9 66102002177 นาย อิญ อินทรฑูต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 66102002227 นาย ณธร บุนนาค สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

11 66102002358 นาย ชินาธิป วรรณศรี สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

12 66102002388 นาย นัชชานนท์ รสร่ืน อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

13 66102002489 นาย ณัฐศักด์ิ กล่ินเจริญ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

14 66102002532 นาย กษิดิศ สายแก้วมา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

15 66102002580 นาย บุณยรักษ์ บุญสวัสดิวงศ์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

16 66102002742 นาย กิตต์ิชนม์ พงษ์สุพรรณ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

17 66102002799 น.ส. กุลนัฐศิฌา อารีวนิช อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 66102002869 นาย นพวัตร กล่ันธูป เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

19 66102002880 น.ส. กันยกร เริงทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

20 66102003012 น.ส. ลีลาวดี หนูช้างเผือก มารีวิทย์ ชลบุรี

21 66102003049 น.ส. กัญญาภัทส์ วารีรัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

22 66102003051 นาย ติณณภพ ไพเรืองโสม เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

23 66102003068 นาย กฤตเมธ เเซ่เฮ้ีย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

24 66102003095 นาย ปวรุตม์ นาคหวัง อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

25 66102003111 นาย นวัตกรณ์ ชินชูศักด์ิ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

26 66102003147 นาย กฤษณเวชช์ กล่ินแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

27 66102003249 น.ส. อุทุมพร นาคครุฑ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

28 66102003253 นาย ไชยวัฒน์ ค ามา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

29 66102003276 น.ส. ศดานันท์ วงษ์มา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

30 66102003311 น.ส. วันวิสาข์ พิมพ์เงิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

31 66102003388 น.ส. โยชิตา กลัดเข็มเพ็ชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

32 66102003472 นาย พันธชา จันทรพิทักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 66102003590 นาย นาครเนตร คงสุข วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

34 66102003765 น.ส. ฐิติชญาณ์ บุญเรืองศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

35 66102003961 นาย ณัฐชานนท์ เผ่ือนอุดม จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

36 66102003966 น.ส. เปรมมิกา วัชรบัณฑูร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

37 66102003989 น.ส. วศินี น่ิมดิษฐ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

38 66102003996 น.ส. ริชญา สุวรรณเศรษฐ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

39 66102004083 น.ส. วิภาวี ศิลาหลัก อัสสัมชัญระยอง ระยอง

40 66102004096 น.ส. อรณิชา ศรีดาวเรือง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

41 66102004339 น.ส. ปุญญิศา สุริโย ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

42 66102004513 น.ส. วรรณพร ฤาชา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

43 66102004805 น.ส. พราวรวี ย่ังยืน สตรีพัทลุง พัทลุง

44 66102004899 น.ส. รวินท์นิภา พลสว่าง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

45 66102004931 น.ส. ปัณฑารีย์ สงนุ้ย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

46 66102005250 น.ส. ณัชปภา โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ศรีสะเกษ

47 66102005277 นาย จิรภัทร ศิวะโกศิษฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

48 66102005447 น.ส. ขวัญหทัย เชยสูงเนิน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

49 66102005570 น.ส. สิริกร เจียรนัยเจริญ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

50 66102005656 น.ส. ศศิวิมล จันทร์ชาญนนท์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000928 น.ส. เชิญขวัญ บุบผาโชติ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

2 66102001033 น.ส. ขวัญจิรา สุขะตุงคะ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

3 66102001779 น.ส. ณัชชา ทวีวชิรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

4 66102001947 น.ส. ณิชนันท์ ภู่ขวัญเมือง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

5 66102002127 น.ส. ชัญพัช ศรีลาค า นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

6 66102002391 นาย ธีรศักด์ิ ป่ินทวงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

7 66102002439 น.ส. นาราภัทร นาคพัฒน์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

8 66102002578 น.ส. นีรนารา อิศรางกูร ณ อยุธยา จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

9 66102002744 น.ส. ภคพร ม่วงรักษ์ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

10 66102002806 นาย ภัทรดนัย หงษ์ค า สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

11 66102002904 น.ส. ทฤฒมน เวชอุบล พระหฤทัย เชียงใหม่

12 66102002910 น.ส. ภาพตะวัน จันทร์ตุ้น ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

13 66102003091 น.ส. ไปรยา ปิยะบงการ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

14 66102003127 น.ส. อรพินท์ุ คู่กะสังข์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

15 66102003142 น.ส. กชมน ภูมิไชยา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี

16 66102003184 น.ส. ปัณฑ์ชนิต ศรีแก้วทุม ปทุมวิไล ปทุมธานี

17 66102003227 น.ส. วรวลัญช์ ประดิษฐ์ถาวร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

18 66102003265 นาย พันกร ชูถม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

19 66102003348 นาย พรหมพิริยะ ช าร า สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

20 66102003467 น.ส. ปณาลี ธรรมปัญญา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

21 66102003500 น.ส. ณัฐชยาพร เฉยกุล วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

22 66102003600 น.ส. เขมจิรา สถาวระ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 66102003700 น.ส. ศรุดา เล่ือนยศ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

24 66102003713 น.ส. สลิลทิพย์ แซ่หลิว อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

25 66102003732 น.ส. วิชญานันต์ บุญประสาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

26 66102003791 น.ส. ตรีเนตร ดอนหอมดี โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม

27 66102003805 นาย จอมขวัญ เจริญสุข ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

28 66102003862 นาย ศาสตร์ตรา พรหมสุวรรณ นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

29 66102004006 น.ส. นวินดา จักขุมณี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

30 66102004128 น.ส. บงกช ลายทองสุก พิชัยรัตนาคาร ระนอง

31 66102004159 น.ส. พัชราพร นนทมาตร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

32 66102004244 น.ส. พิชานันต์ เนาวบุตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

33 66102004294 นาย กมล แสงภู เทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) สมุทรสงคราม

34 66102004303 นาย กิตติกวิน จัสทิส ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

35 66102004491 น.ส. อมลรดา ฤชุปนัย อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

36 66102004571 น.ส. ชนิศา วิยาสิงห์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

37 66102004578 น.ส. ภัทรวรรณธนา ทวีวงศ์สุนทร สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

38 66102004684 น.ส. กมลสิริ แก้วมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

39 66102004686 นาย ชัยพินิจ ประเสริฐอัครกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

40 66102004783 นาย ชนกันต์ สรวมศิริ ท่าใหม่ (พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

41 66102004839 น.ส. สรัลชนา เกตานิรุจน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

42 66102004840 นาย สิทธิพร สมทบผล สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

43 66102004870 นาย วรชยุต ชมเย็น นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

44 66102004952 น.ส. ภสพร พรหมทอง พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

45 66102004994 น.ส. เบญญาภา ใจเพ็ชร GED

46 66102005015 น.ส. วราลี เช้ือวิดุลย์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

47 66102005362 น.ส. จิดาภา บ่างสมบูรณ์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

48 66102005502 น.ส. ปิยะธิดา บัวทอง มัธยมตากสินระยอง ระยอง

49 66102005533 น.ส. พิมพ์อัปสร วัฒนสมบัติ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

50 66102005643 น.ส. กุลภัสสรณ์ ไชยรวีวรรณ หอวัง กรุงเทพมหานคร

51 66102005644 นาย ณัฐวัฒน์ วาสินสุชัย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

52 66102005652 น.ส. พิชญ์สุภา อุชาดี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000130 น.ส. อภิชญา มีมากบาง ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

2 66102000156 นาย วีรภัทร เกตุแก้ว พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

3 66102000197 น.ส. นาราวดี บุญสงวน บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

4 66102000227 น.ส. พรหมพร ทองสม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

5 66102000245 นาย ธนัชดิษย์ เล้ียงบุญเลิศชัย อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

6 66102000301 นาย กรินทร์ สามทอง วิเชียรมาตุ ตรัง

7 66102000476 นาย ชนะศึก แซ่ล้ิม หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี

8 66102000489 น.ส. ขวัญใจ เลาแก้ว อุ้มผางวิทยาคม ตาก

9 66102000543 นาย พฤกษ์ แก้วอิน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

10 66102000652 น.ส. อนัญญา ไมตรีมิตร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

11 66102000755 น.ส. จิดาภา ลับโกษา หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

12 66102000834 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 66102000848 น.ส. ณัฐสุดา นิลทับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

14 66102000879 น.ส. ชนัญชิฎา ทิพย์ขยัน สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

15 66102000919 น.ส. ฐิตาพร คงกระพันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

16 66102000958 น.ส. สุริโยสิริ นครชัย ก าแพง ศรีสะเกษ

17 66102001291 น.ส. ญาณพัฒน์ โพธ์ิศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

18 66102001305 นาย สุภาณุวัฒน์ มาหนูพันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 66102001349 นาย พัฒนศาสตร์ นิมขุนทด วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

20 66102001372 น.ส. อัญธิกา ซ่ิวนัส สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

21 66102001375 นาย นนท์ธวัช สิงห์งอย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

22 66102001385 น.ส. ชลลดา สุทธิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

23 66102001427 นาย ปราบดา เเบบรัมย์ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

24 66102001557 น.ส. ลักษิกา เสาหงส์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

25 66102001581 น.ส. ณัฐธิดา สร้อยสน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

26 66102001585 น.ส. ธนัชชา เพ็ชรหวล วิเชียรมาตุ ตรัง

27 66102001608 น.ส. ณัฐชา ปรีสุขเกษม สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

28 66102001640 นาย คุณานนท์ ชาลีเปร่ียม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66102001689 นาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

30 66102001694 น.ส. สุกัญญา ทองมา ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

31 66102001708 น.ส. บุญยพัฒศรณ์ พันธ์ธร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

32 66102001712 น.ส. ณัฐชยา มีทรัพย์ ค าแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวล าภู

33 66102001760 นาย ชยพัทธ์ เสลาคุณ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

34 66102001765 น.ส. ชนากานต์ ขันถม GED นครปฐม

35 66102001783 น.ส. ศรันยา หงษ์เวียงจันทร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

36 66102001864 นาย กรรชัย ค าเครือ ล าปางกัลยาณี ล าปาง

37 66102001903 น.ส. ปิยะมาศ ด้ายรินรัมย์ อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

38 66102001913 น.ส. ศุภาพิชญ์ จันทร์ทิม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

39 66102001971 น.ส. ณัฐชนันท์ พวงวัดโพธ์ิ พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

40 66102002012 น.ส. โยธกาญจน์ ทะนันไชย ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

41 66102002061 นาย อนัทวุฒิ หมวดดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์

42 66102002132 น.ส. กนกวรรณ ราชกิจ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

43 66102002140 น.ส. ชนิตา แสงสุวรรณ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

44 66102002235 น.ส. อันนา โสดาธาตุ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

45 66102002311 น.ส. รตนพร เรืองผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

46 66102002427 น.ส. ธนัชชา ม่วงข า จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

47 66102002442 น.ส. ชุติกาญจน์ เซะวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

48 66102002444 น.ส. ฐิติมา ชาญจ าลอง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

49 66102002567 น.ส. อารียา พระนิมิตร อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

50 66102002588 น.ส. จุฑามาศ อภิธนเจริญวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

51 66102002616 น.ส. ปิยนันท์ โพธ์ิพันธ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

52 66102002619 นาย ศิริพงษ์ บรรจงสุวิวัฒน์ ภูเรือวิทยา เลย

53 66102002731 น.ส. ธมลวรรณ ช านาญธรรม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

54 66102002813 น.ส. ณัฐพร แจ่มทอง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

55 66102002822 นาย วรเนตร สังฆะมณี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

56 66102002890 น.ส. วรรณวิษา รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

57 66102002929 น.ส. จิราพร เขียวพิมพา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

58 66102003003 น.ส. พิมพ์วลัญช์ เพชรพวงพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

59 66102003062 น.ส. จอมขวัญกวี อ าภาวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

60 66102003164 น.ส. กุลรัตน์ ศรีราชา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

61 66102003174 นาย ชโลธร คชศิริพงษ์ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

62 66102003190 นาย ศิวกร สุณาพันธ์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

63 66102003197 น.ส. สิดารัศม์ิ เจ๊ะหนู วิเชียรมาตุ ตรัง

64 66102003209 น.ส. เเองเจลล่า ไทล่า เบรน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

65 66102003242 นาย ทิวากร คุ่ยเจริญ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

66 66102003301 นาย ภูติพัฒน์ สร้อยพราย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

67 66102003312 น.ส. มลธิชา วรบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

68 66102003419 น.ส. วาเศรษฐี มงคลธง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

69 66102003421 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

70 66102003481 น.ส. วราภรณ์ สุขเกษม ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

71 66102003535 น.ส. กัญญารัตน์ ศิริภักด์ิ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี

72 66102003545 น.ส. พิชามญช์ุ นุชนารถ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

73 66102003549 นาย ณฐกร ศรีวิชัย สิงห์บุรี สิงห์บุรี

74 66102003566 น.ส. อริยา โชติชนะไพศาล ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

75 66102003656 น.ส. มนัสนันท์ เทียนสว่าง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

76 66102003661 นาย เจษฎากร สารี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

77 66102003662 น.ส. ชัญญา อ่อนย่ิง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

78 66102003737 น.ส. พลอยเพตา จริยศักดิพงษ์ สาธิตกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร

79 66102003850 น.ส. ชนากานต์ เป่ียมสิน บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

80 66102003968 นาย แทนไท ทรพีสิงห์ สิงห์สมุทร ชลบุรี

81 66102004044 น.ส. ปิยพร นุ่นแป้น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

82 66102004046 น.ส. นพรดา จิตรส ารวย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

83 66102004152 น.ส. ลักษมี สายบัณฑิต เลยพิทยาคม เลย

84 66102004184 น.ส. นันทิตา ทองแซม สิงห์สมุทร ชลบุรี

85 66102004362 นาย จองชัย สามภาค จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

86 66102004387 น.ส. วิไรพร หม่ืนประเสริฐ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

87 66102004433 น.ส. ชุติกาญจน์ บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

88 66102004439 น.ส. ณัฐนรี อนุเวช สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

89 66102004449 น.ส. ชิชา ไพยศาสตร์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

90 66102004575 น.ส. ศิริรัตน์ เทพรอด บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

91 66102004596 น.ส. ธัญพิชชา อินทรแผลง สิงห์สมุทร ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

92 66102004705 นาย ธนกฤต ตะโกใหญ่ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

93 66102004820 น.ส. ปทุมวดี แก้วพิกุล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

94 66102004893 นาย กิรติ สาสีทร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

95 66102005086 นาย วรายุทธ์ นิลห้อย บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

96 66102005106 นาย สมัชญ์ บุญสุยา สุรวิทยาคาร สุรินทร์

97 66102005120 น.ส. จุฑามาส ฉ ่าตาก้อง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

98 66102005400 น.ส. สุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม มหาสารคาม

99 66102005544 น.ส. สุภัสสร ศรีสมพร ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี

100 66102005611 น.ส. ณัฏฐ์ณิชา จันทร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

101 66102005623 นาย ธรรมลักษณ์ ปราบเสียง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

102 66102005683 น.ส. พลอยไพลิน โยธารินทร์ เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000296 นาย วีรภัทร์ บุญโกย ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

2 66102000791 นาย พัชรพล ห้องกระจก วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

3 66102001127 นาย จิรากร ค าชาติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

4 66102001370 น.ส. ณัฐพิมล ลิมปนะวรรณกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

5 66102001816 นาย ธนวิชญ์ ยันตศิริ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

6 66102001837 นาย วรศักด์ิ ตวงสิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

7 66102002128 น.ส. วราภรณ์ อยู่เย็น ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

8 66102002422 นาย มนตรี ปูประโคน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

9 66102003014 น.ส. พลอยบุษรา อินทรวิเชียร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

10 66102004506 น.ส. ศิวาพร พรหมสว่าง สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

11 66102004696 น.ส. วันวิสา เรียงรวบ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

12 66102005595 นาย สุพรรณพิสิฏฐ์ ค ามณี สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 97 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000684 นาย ธนายศ มูลเมือง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 66102001541 นาย กัมปนาท แก้วถาวร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 66102002792 น.ส. ภัทธ์สินี ชาติโสภณพันธ์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

4 66102003206 น.ส. นฤมล พลายมี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

5 66102003865 น.ส. ชลิตา หงวนบุญมาก ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

6 66102003871 นาย พรรษธร เกตุเเก้ว ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

7 66102004029 นาย จักรพันธ์ สุวรรณฉิม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 66102004234 นาย อัมรินทร์ อายุชัย ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

9 66102004663 น.ส. ศุภวรรณ เทียนเงิน สตรีนนทบุรี นนทบุรี

10 66102004742 นาย ปกรณ์ณัฐ ศรีภา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

11 66102004847 น.ส. พัชพรรณ มากทุ่งคา ศรียาภัย ชุมพร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000764 นาย ชยกร จรรยาวิภา สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

2 66102000964 นาย เกษมพงศ์ ต้ันเหลียง ราษฎร์นิยม นนทบุรี

3 66102001187 น.ส. มนัญญา ศรีมันตะ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 

(มอดินแดง)

ขอนแก่น

4 66102001938 นาย ธนาวุฒิ ตรีบุพชาติสกุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

5 66102002279 นาย มนัสนันท์ อังศุเมธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

6 66102002677 นาย อชิตพล อินคุ้ม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

7 66102002771 นาย เมธา เทียนหอม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

8 66102003532 นาย พริสธร กรแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

9 66102004674 นาย ศุภกร ศรีเอ่ียมกูล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

10 66102004923 น.ส. ปภาภิรี บุญธรรม ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 66102005199 นาย ชุตถ์ชนะ บุญชู มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

12 66102005561 นาย โชติพงษ์ บรรจงกิจ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000169 น.ส. รัตนาภรณ์ ศรีสุข ทรายมูลวิทยา ยโสธร

2 66102000239 น.ส. ภาวินี ศรศิลป สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

3 66102000663 น.ส. สุจิรา เจริญผล วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

4 66102001042 น.ส. ณัฐพร กรัดกระยาง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

5 66102001085 นาย ณัฐพล เพชรศิลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ราชบุรี

6 66102001515 น.ส. ณัฐพร ปักเชิญเช้ือ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี

7 66102001777 นาย สรัล เพ็ชรมาตศรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

8 66102001860 นาย พงศกร สร้อยสุวรรณ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

9 66102002543 นาย เตวิช สิงห์สง่า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

10 66102002824 นาย ธนภัทร ทิพย์พานทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

11 66102004215 น.ส. จิณห์นิภา วชิรานุกูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

12 66102004236 น.ส. ภิญญมาศ สีมี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

13 66102004996 น.ส. พรรณนิดา จีบเจือ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

14 66102005128 นาย พงศพัศ พุ่มสมบัติ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 66102005384 นาย อธิปพันธ์ เพชรคอน ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี

16 66102005681 นาย ณัทพงศ์ กุลวงษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000170 น.ส. นิชธาวัลย์ สมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

2 66102000814 น.ส. ญาณิภา จันทรา วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

3 66102001495 นาย เจษฎาภรณ์ เงินถม ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

4 66102001744 น.ส. ศศินภา ค าด า โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

5 66102001867 น.ส. ปภัสสร วงษ์จีน นารีวุฒิ ราชบุรี

6 66102001980 นาย ธารทอง ก่อสุวรรณานนท์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

7 66102002196 น.ส. ภัคจิรา เผ่าจินดา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

8 66102002315 น.ส. มันตรินี ทองอินทร์ อัมพรไพศาล นนทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 66102002909 น.ส. ศุภธิดา สามารถ อัมพรไพศาล นนทบุรี

10 66102003005 น.ส. รัตน์เกล้า ภาคาผล อัมพรไพศาล นนทบุรี

11 66102003288 น.ส. สุพิชฌาย์ เมืองพวน สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

12 66102003614 น.ส. หฤทัย มีทรัพย์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

13 66102003838 น.ส. ธัญญา บ ารุง ลาซาล กรุงเทพมหานคร

14 66102004099 น.ส. นันท์นภัส ไขประภาย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี

15 66102004723 น.ส. สบงกช สัมมาวิภาวีกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

16 66102004777 น.ส. พรหมภัสสร พรหมสกุล สตรีพัทลุง พัทลุง

17 66102004816 น.ส. กฤติกา ข าดวง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

18 66102005765 นาย ฐปนต ชินะโรจน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000082 น.ส. ณัฐณิชา น้อยสอาด นารีวุฒิ ราชบุรี

2 66102002298 นาย วนวัฒน์ ย้ิมกระจ่าง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 66102003807 นาย อาชวิน คอมิธิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 66102003845 น.ส. ปาณิศา อินทร์ด้วง สตรีพัทลุง พัทลุง

5 66102004378 น.ส. ขวัญแก้ว ฤทธ์ิดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

6 66102005394 นาย รัชชานนท์ ดีเจริญ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

7 66102005489 น.ส. พิชามล จงแพทย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000275 นาย กรวิชญ์ ลักขะณะ ท่าข้ามวิทยาคม แพร่

2 66102000579 น.ส. ขวัญสุดา ศรีอุทารวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี

3 66102000659 น.ส. วันใส คล้ายทวน วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

4 66102000679 นาย ธนภัทร วิธานติรวัฒน์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

5 66102000786 นาย ธีร์ธวัช เรืองศิริ ศรีราชา ชลบุรี

6 66102000930 น.ส. นภัสนันท์ จันทร์กิตติศักด์ิ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

7 66102000971 นาย สุเมธ สิงห์โคตร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

8 66102001219 นาย กรวิชญ์ พราหมพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

9 66102001267 นาย สุรวิช กิจประกายมุข อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 66102001545 น.ส. ไพร า ลิขิตท่ีรุ่งเรือง ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

11 66102001912 น.ส. ญาณิศา ทองทิพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

12 66102001965 นาย ศิวกร เจริญโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

13 66102002058 น.ส. ปริยากร เจริญโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

14 66102002730 น.ส. วรนุช ประทวน อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

15 66102002734 น.ส. ฉัตรยา โตจีน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

16 66102003353 น.ส. กานติมา วรวิพัฒนะ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 66102003741 น.ส. เกสรา มุสิกสาร บางบัวทอง นนทบุรี

18 66102003766 น.ส. กัณทิมา เรืองศักด์ิ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 66102003772 น.ส. นงนภัส ถมปัต เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 66102003782 นาย ภูมิพฤทธ์ิ จ าปีกาง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

21 66102004016 น.ส. สุธาทิพย์ เหล่าทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี

22 66102004204 นาย ชยุตม์ อมรประภาศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

23 66102004277 น.ส. ปนิตา เเว่นค า บางบัวทอง นนทบุรี

24 66102004301 น.ส. อักศรา บุญบ าเรอ อัมพรไพศาล นนทบุรี

25 66102004566 นาย วันชนะ กล่ินจันทร์ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

26 66102004588 น.ส. อาทิตยา ภาคภูมิ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

27 66102004651 น.ส. สวรส แจ่มแจ้ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

28 66102004759 นาย คุณากร จุดโต ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

29 66102005008 น.ส. วรกานต์ จ านงจิต อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

30 66102005065 นาย ณัฐชัย กุลวงค์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

31 66102005346 นาย ณภัทร สินช่ืน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

32 66102005453 นาย วินทกร เปียนขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา

33 66102005500 นาย ธนกฤต นันทรังษี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

34 66102005521 นาย กิตติคุณ เกตุมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000019 น.ส. วชิราภรณ์ เอนกบริบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

2 66102000030 น.ส. โยษิตา เวชวงศ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

3 66102000131 น.ส. พัลลภา แซ่เอ๊ียว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 66102000344 น.ส. แพรพลอย แก้วรุ่ง อัมพรไพศาล นนทบุรี

5 66102000577 นาย พิตตินันท์ ศิริบารมีชนะชัย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

6 66102000692 นาย จิรพิพรรธ ธวัชสุวรรณ วิเชียรมาตุ ตรัง

7 66102000720 น.ส. วรวลัญช์ ธัญธรรมสฤษฏ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

8 66102000725 น.ส. สุธาชลี อรุณพูลทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

9 66102001171 น.ส. หัทยา ขุนสอาด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

10 66102001782 นาย พีรณัฐ พรรณเภรี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

11 66102002204 นาย รนนท์ ยอดเพชร์ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

12 66102002303 น.ส. อภิชญา นุชประสิทธ์ิ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

13 66102002344 น.ส. ออนณุมา แสงสว่าง วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

14 66102002761 น.ส. เกศริน ศรีส าอางค์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

15 66102002770 นาย พิทักษ์ โพธ์ิค า วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

16 66102002785 นาย ณัฐพงษ์ ใจอารีย์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

17 66102003431 นาย เฉลิมพล พลายงาม ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

18 66102003701 นาย วรินธร แก้วมะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

19 66102003915 นาย ปุณยวีร์ ไพนุจิตร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

20 66102003960 น.ส. กนกพร หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

21 66102004153 น.ส. ณัฐพร เสือภู่ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

22 66102004343 น.ส. ณิชารีย์ กาญจนวณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 เพชรบุรี

23 66102004480 น.ส. ศรัลญา อมรรติรัตน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

24 66102004879 นาย พิสิฐ สุขประเสริฐ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

25 66102005099 นาย นรบดี น้อยผล วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

26 66102005614 น.ส. พร ไม่มีนามสกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

27 66102005665 นาย มณฑล ทิพย์สุภา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000093 นาย ณัฐพล สินไชย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 66102000191 นาย กฤตธารา มีมา ระยองวิทยาคม ระยอง

3 66102000350 น.ส. ณัชชา ขาวเอ่ียม นารีวุฒิ ราชบุรี

4 66102000361 น.ส. สุชานันท์ จิตดิลกกุล วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

5 66102000568 นาย วชิรวิทย์ ชวนชม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

6 66102000614 น.ส. ณัฐนรี ศาลา นารีวุฒิ ราชบุรี

7 66102000844 น.ส. สุพิชญา สังข์เเก้ว บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

8 66102000888 น.ส. วันวิสา เรียบสันเทียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

9 66102000908 น.ส. จิรภิญญา ศรีค้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

10 66102000976 น.ส. ธนาพร แย้มน้อย สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

11 66102001201 น.ส. พัชรินทร์ภรณ์ ทองใบ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

12 66102001579 น.ส. กนกวรรณ พุ่มผล บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

13 66102001921 น.ส. ธนัญญา คงอ่ิม ราชินีบูรณะ นครปฐม

14 66102001967 น.ส. จิราพร หมอกชัย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา

15 66102002212 นาย วรรธนัย เหลืองด ารงค์ ทวารวดี นครปฐม

16 66102002521 น.ส. ศิวนาถ บุษราค า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 66102002631 นาย ณฐปนรรฆ์ หม่ืนนรา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

18 66102002737 น.ส. อภิชญา แก้วปานกัน สงวนหญิง สุพรรณบุรี

19 66102002788 น.ส. ศศิภา พูนผล นารีวิทยา ราชบุรี

20 66102002847 น.ส. ปาณิสรา ทวีเกิด วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

21 66102003771 น.ส. สิริยากร ปานเจริญ บางบัวทอง นนทบุรี

22 66102003922 นาย อนพัช สพสุข ระยองวิทยาคม ระยอง

23 66102004314 น.ส. ประภัสสร ศาลิคุปต สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

24 66102004463 นาย กณวรรธน์ มาโพธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

25 66102005014 น.ส. เกศริณ ทาหุ่น รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

26 66102005566 น.ส. ปิยนันท์ พาวัง เดชอุดม อุบลราชธานี

27 66102005573 น.ส. อธิชา ชัยแสง นารีวิทยา ราชบุรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000048 นาย กฤตนัย อยู่เย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

2 66102000368 น.ส. ปณิตา เกิดโภคา นารีวุฒิ ราชบุรี

3 66102000575 น.ส. ปัทมวรรณ ทรัพย์มหากาล กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

4 66102000638 น.ส. ชญาณี ตันกุล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

5 66102000648 นาย สิทธิกร สิทธิชัย บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

6 66102000771 น.ส. ฐปนัท นามศรี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

7 66102000931 น.ส. จิราพัชร โมรา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 66102001010 น.ส. จินฎาพร แก้วเจริญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

9 66102001054 นาย บัญญพนต์ พันทะท้าว แสนสุข บุรีรัมย์

10 66102001356 น.ส. ฮูดา เหล็มปาน มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี

11 66102001365 น.ส. ชนากานต์ กนกนุวัตร์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

12 66102001386 น.ส. อลิษา กรุดสุข สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

13 66102001512 น.ส. เพชรชมพู ตรีศาสตร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

14 66102001846 น.ส. ชลธิชา แพรกนัทที สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

15 66102001855 น.ส. หยกผกา บริสุทธ์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

16 66102002020 น.ส. ปริยาภัทร์ พ่ึงพุ่ม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

17 66102002043 นาย ศิรภัทร ประทุมมา สิงห์สมุทร ชลบุรี

18 66102002092 น.ส. อิศรา เเก้วสีเหลือง ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

19 66102002252 น.ส. สุชาดา โอ่งเคลือบ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

20 66102002309 น.ส. วรรนภา ลบป๋ิว แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

21 66102002319 นาย ยุทธศักด์ิ กรอบทอง บ้านหม่ีวิทยา ลพบุรี

22 66102002396 น.ส. เปรมฤทัย สวัสดี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

23 66102002612 น.ส. จุติพร แสงวงสา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

24 66102002755 น.ส. ประติมา โคตรชมภู ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

25 66102002837 น.ส. ธนภรณ์ นาควัชระ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

26 66102003555 น.ส. ชญาพร ประสงค์เจริญ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

27 66102003646 นาย ณัฐนนท์ มาโนตร์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

28 66102003652 น.ส. เอมอัชฌา ทองชิว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

29 66102003827 นาย ธนา ศรีค า สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

30 66102003852 น.ส. ปุณยาพร ศรีสุข บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

31 66102003937 น.ส. ปัญญธิดา ศิริมาศกูล ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

32 66102004192 น.ส. อิสรีย์ เกรยรัมย์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

33 66102004206 น.ส. ชยาภรณ์ นาคแย้ม ราชินีบูรณะ นครปฐม

34 66102004298 น.ส. ค าขวัญ ชีวรัศมี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

35 66102004299 นาย ภูมิรพี ยืนยาว ศรียาภัย ชุมพร

36 66102004355 น.ส. ปลายฟัา พรหมเพศ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

37 66102004657 น.ส. ผกายแก้ว ชูกล่ิน เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

38 66102004714 นาย อภิรักษ์ วารีนิล สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

39 66102004809 นาย นพนันท์ คชบก ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

40 66102004864 น.ส. พรนภา ทองใบใหญ่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

41 66102004873 น.ส. พิชชาบุญ สินธุประภา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

42 66102005066 นาย ธนกฤต ทองบุญมี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

43 66102005130 นาย ธนากรณ์ ศักด์ิสิทธ์ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

44 66102005290 น.ส. กรวีร์ ทวีสุข ปัญญาวิทย์ ตรัง

45 66102005354 นาย ณภัทร สมใจนึก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

46 66102005442 น.ส. เขมิกา อ่อนเพชร์ นารีวิทยา ราชบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000017 น.ส. ศิรภัสสร ชัยศรี มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

2 66102000119 น.ส. นุทติมา ยะระเชิด สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

3 66102000158 น.ส. ธีมา จันทรประภา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

4 66102000220 น.ส. สม ฤทัย  ภาสี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

5 66102000248 น.ส. ชุติกาญจน์ คงเจริญ ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

6 66102000270 น.ส. ปุญญิศา โอบพล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

7 66102000383 น.ส. มณีรัตน์ เสริมส าราญ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

8 66102000402 น.ส. ธนิษฐา อรุณฉาย เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

9 66102000672 น.ส. กัลยกร แสนตรง บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ

10 66102000807 น.ส. ปุณยาพร ศันสนะวาณี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

11 66102001083 นาย พีรณัฐ กันนิล ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

12 66102001192 น.ส. นฤมล ทวีรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

13 66102001263 น.ส. วิภาดา แก้วเกิด สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

14 66102001282 น.ส. พีรยา จ าปาเทศ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี

15 66102001307 น.ส. กิตติมา ทับชัย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

16 66102001499 น.ส. สุพิชญา ขันทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

17 66102001586 น.ส. พัทธนันท์ จันทร์กิตติศักด์ิ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

18 66102001590 นาย อนาวิล แซ่ต้ัง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

19 66102001803 นาย ศุภากร วิไลพันธ์ุ สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

20 66102001841 น.ส. จันทกานต์ ปานเนียม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66102001907 น.ส. ภูริชญา อุนธุโร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

22 66102002054 น.ส. จุไรวรรณ กอบแก้ว เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 66102002275 นาย ศิวัฒณ์ ภูคงคา สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

24 66102002330 น.ส. สุธีมนต์ เจริญรักษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

25 66102002402 นาย ณภัทร จิตต์สุนทร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

26 66102002404 น.ส. ณัฐนิชา เอกจีน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 66102002405 น.ส. ขวัญจิภัส คุ้มไพรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

28 66102002407 น.ส. พิมพ์ผกา สุดแสง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี

29 66102002974 น.ส. ชุตินันท์ บริบูรณ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

30 66102003008 น.ส. จิรติมาภรณ์ จันทร์งาม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

31 66102003041 น.ส. อรณี กานต์วรัญญู ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

32 66102003059 น.ส. กมลภัทร์ เนตรเดชา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

33 66102003067 น.ส. มลฑาทิพย์ จ่างแสง อู่ทอง สุพรรณบุรี

34 66102003226 น.ส. นัทธมน จันทร์ผดุง มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

35 66102003320 น.ส. นภัสสร สนามพล อัมพรไพศาล นนทบุรี

36 66102003402 น.ส. พรนัชชา สุวรรณโครธ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

37 66102003479 น.ส. ชาลิสา สุนทรสนิท โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

38 66102003493 น.ส. กัญญารัตน์ ทองวันดี เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

39 66102003585 น.ส. กัญญามน โตสมบัติ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

40 66102003598 น.ส. กัณนิกา น่ิมสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

41 66102003967 น.ส. ดานา ยามา สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

42 66102004156 น.ส. ณิชาภัทร อดิโกศลย่ิงสกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

43 66102004297 น.ส. ภิญญดา เพชรเลิศ นางรอง บุรีรัมย์

44 66102004495 น.ส. ณฐพร บางชวด จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

45 66102004583 น.ส. ฐิติวรดา ประกอบแสง วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

46 66102004860 น.ส. ลษิตา ทองเครือเกษตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

47 66102005007 น.ส. นันทัชพร คงกะพันธ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก

48 66102005011 น.ส. พรสุดา บุญหล้า เชียงกลมวิทยา เลย

49 66102005095 น.ส. ธวัลรัตน์ ด าโข่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

50 66102005377 น.ส. บุษกร สุภะโส ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

51 66102005386 น.ส. อรณิชา นาคะกูล คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

52 66102005387 น.ส. ขวัญรพี โพธ์ิสาราช สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

53 66102005401 น.ส. รัชนาถ ช่างสาร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000216 น.ส. ลินลนี คิดรอบ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

2 66102000379 น.ส. นภสร อุปรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

3 66102000441 น.ส. ณภัทร แก้วอนันต์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

4 66102000770 น.ส. เอมอัชนา เกียรติจรูญเลิศ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

5 66102001358 น.ส. ภัทราภรณ์ นามวิชา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

6 66102001440 น.ส. กัญญาพัชร พิมพ์จัตุรัส อัมพรไพศาล นนทบุรี

7 66102001746 น.ส. ณัฐณิชา สวนทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

8 66102002325 น.ส. สุชาดา ฉิมวิเศษ ผดุงอิสลาม นครนายก

9 66102002356 นาย กันติชา จีนศรีคง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

10 66102002453 น.ส. อมรรัตน์ พรหมศักด์ิ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

11 66102002550 น.ส. พิมพ์ตะวัน คูนิอาจ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

12 66102002624 น.ส. ชนิตรา จันทวรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

13 66102002843 น.ส. วันศิริ มงคล สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

14 66102002912 น.ส. สิรฎา จันทร์ผกา กศน.ต าบลท่าทราย นนทบุรี

15 66102002914 น.ส. ภุมวารี จ าปีทอง มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

16 66102003151 น.ส. ไอรินลดา ศรีค า ราชินีบูรณะ นครปฐม

17 66102003232 นาย พีรดนย์ ค าจริง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

18 66102003440 น.ส. ณิชาภรณ์ เพชรเปีย อุดมดรุณี สุโขทัย

19 66102003596 น.ส. วรัญญา เช้ือเจริญ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

20 66102003609 น.ส. กานต์ธีรา แก้วงาม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 66102003634 น.ส. ชุติมา แย้มปล้ืม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

22 66102003668 น.ส. ชาลิสา สุขราช วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

23 66102003706 น.ส. จิณห์นิภา เหมะมูล มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

24 66102003750 นาง ชนากานต์ มีบุญ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

25 66102003778 น.ส. นงนภัส เพ็งแสงทอง ระยองวิทยาคม ระยอง

26 66102003810 น.ส. อภิชญา พูลส าราญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

27 66102003880 น.ส. พิมพ์ดาว ทับทอง มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

28 66102003948 น.ส. มัชฌิมาพร ต่อเน่ือง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

29 66102003983 น.ส. นัชชา ฮับหลี เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

30 66102004017 น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

31 66102004047 น.ส. อนามิกา เพ็ชรทอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

32 66102004051 น.ส. ภัณฑิรา จันทร์แก้ว บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

33 66102004061 น.ส. กีรติ เจนจิตรานนท์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

34 66102004087 นาย ณภัทรสรัล ส าราญ เทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) กระบ่ี

35 66102004228 น.ส. กุมภาพันธ์ สันติอารีย์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

36 66102004257 นาย ณภัทร หุ่นศาสตร์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

37 66102004279 น.ส. สุธิตา สนเอ่ียน บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

38 66102004385 น.ส. ณัชชา บุญนิธิยรรยง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

39 66102004504 นาย ธนวิชญ์ ขวัญทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

40 66102004574 น.ส. สุนิสา วาปีสัง สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

41 66102004709 น.ส. พัชรพร บุญอ้น มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

42 66102005105 น.ส. วัชราภรณ์ ฟักทองพรรณ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

43 66102005254 น.ส. วริศรา ทวีเกียรติก าธร สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

44 66102005318 นาย สุทธิภัสร์ ไพบูลย์ภัทรกูล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

45 66102005335 น.ส. นรีกานต์ ขุนบุญจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

46 66102005490 น.ส. ภัทรานิษฐ์ จิตรเจริญ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

47 66102005572 น.ส. ธัญพิชชา วรรณมาตย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

48 66102005705 น.ส. อริศรา สีพาเสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000067 น.ส. มนสิชา ส าราญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 66102000167 น.ส. ศรุตา แป๊ะสมัน อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 66102000218 น.ส. ธัญญสา ศิริมาศ วัดสันติการามวิทยา 

ในพระบรมราชานุเคราะห์
ราชบุรี

4 66102000459 นาย สิปปวิชญ์ บุญเกียรติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

5 66102000550 นาย จีรศักด์ิ คงแสนค า รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

6 66102000570 นาย เกรียงไกร จินกสิกิจ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 66102000616 น.ส. พัทธนันท์ ทวยมาตร์ มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา

8 66102000629 น.ส. ณัฐรัตน์ ตันสาร อัมพรไพศาล นนทบุรี

9 66102000640 น.ส. วรัญญา ออกกิจวัตร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 66102000647 น.ส. อังคณา ทองคุ้ม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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11 66102000718 น.ส. กมลญา กิจเจริญ นักบุญเปโตร นครปฐม

12 66102000754 น.ส. พรนิภา ไชยเนตร ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

13 66102000763 นาย วศิน อินทร์คล้าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

14 66102000821 น.ส. ปภัสรา ประสงค์สืบ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 66102000831 น.ส. นิเกต รัตนสิทธ์ิศรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

16 66102000877 น.ส. อภิชญา ผิวนวล นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

17 66102000987 น.ส. ทัตกนก บุญฤทธ์ิ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

18 66102001001 น.ส. อริศรา ปานไทยกุล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

19 66102001086 นาย อนันตชัย แก้วชิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

20 66102001088 น.ส. ทิพย์ธิดา มุ่งหมาย สีชมพูศึกษา ขอนแก่น

21 66102001140 นาย สรนัฐ ไวยปะที เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

22 66102001185 นาย ปรกฤษฏ์ รัตนวิมล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

23 66102001209 น.ส. ภคพร ระหงษ์ เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฏร์) สมุทรสาคร

24 66102001417 น.ส. ศยามล ทองสม หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

25 66102001421 นาย สวภัทร สุวรรณวงษ์ โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร

26 66102001547 นาย วีระสินธ์ุ จอมทะรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

27 66102001553 นาย ไกรพิชญ์ พรชลิตกิตติพร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

28 66102001868 นาย จิรายุ ต่อทรัพย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

29 66102001933 นาย สมิทธ์ิ รัฐสยาม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

30 66102001948 น.ส. เพ็ญจันทร์ รอดเพชรไพ ไทรน้อย นนทบุรี

31 66102001955 น.ส. แพรวา จตุรังคธาริณี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

32 66102001960 นาย ชญานิน คอมิธิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

33 66102001963 น.ส. จริญญา หาญณรงค์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

34 66102001985 นาย ธนบดี ภู่ประเสริฐวงศ์ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

35 66102001987 นาย ปวริศร์ อุษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

36 66102001997 นาย นวพล แหลมรุ่งเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

37 66102002000 นาย ธีรภัทร์ แสงฉาย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

38 66102002145 น.ส. ภัทรนิษฐ์ ปาสาจัง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

39 66102002152 น.ส. พัฒนรีย์พร ไร่เรือง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย เชียงราย

40 66102002166 น.ส. อัจริยา สนธิเดชกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

ช่ือ - นามสกุล
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41 66102002170 นาย สิทธินันท์ อ่อนเนียม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

42 66102002181 น.ส. อามีนา มามะ ดารุลฟุรกอน นราธิวาส

43 66102002304 น.ส. ภัศรา ศาลาแก้ว พิชัยรัตนาคาร ระนอง

44 66102002501 นาย กฤษฎีช์ภัทท์ ถิรพฤทธ์ิกุล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

45 66102002518 นาย รัฐชานนท์ บุญประจง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

46 66102002548 นาย วิชญสิทธ์ิ ศรประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

47 66102002584 นาย ศุภชัย ชูช่วย สตรีพัทลุง พัทลุง

48 66102002595 น.ส. อินทิรา ไทยวรสิทธ์ิ เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฏร์) สมุทรสาคร

49 66102002675 นาย ชัขวัจ ไชยคีรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

50 66102002685 นาย ธรรมศร ภิรมย์นก เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

51 66102002686 นาย กิตติภพ อนุกูล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

52 66102002692 น.ส. กฤตยา จิตจ านงค์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

53 66102002704 น.ส. แพรวนภา โพธิพิทักษ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

54 66102002719 น.ส. ฐิตาภรณ์ กสิการ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

55 66102002772 นาย ชินวัตร หอยสังข์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

56 66102002783 น.ส. อริสา พรมมินทร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

57 66102002827 นาย นครินทร์ ชูแก้ว หัวถนนวิทยา ชลบุรี

58 66102002939 น.ส. นพวรัทย์ เกิดสุข สงวนหญิง สุพรรณบุรี

59 66102002950 นาย วงศกร สืบพิมาย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

60 66102002987 น.ส. ปภาวรินท์ ภัทรชลิต เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

61 66102003149 นาย นันท์ธนวัฒน์ แย้มกลีบ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

62 66102003245 นาย กวิน สิริธรรมานุวงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

63 66102003293 นาย ธราพัชร เผ่าโต เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

64 66102003303 นาย ภูผา ต้ังจิตติกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

65 66102003308 น.ส. จิณณพัต เก่าเงิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

66 66102003333 นาย พงศกร พงษ์ส าราญ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

67 66102003335 นาย สรชัช อินทร์ประสิทธ์ิ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

68 66102003347 นาย จิรพันธ์ มีพลสม วัดเขียนเขต ปทุมธานี

69 66102003459 น.ส. ธนัทกัญญ์ หน่องพงษ์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

70 66102003470 น.ส. วันวิสา ก าลังเสือ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

71 66102003471 น.ส. แพรวา โสภณพงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

72 66102003597 น.ส. พลอยไพลิน จตุรภัคโภคิน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

ช่ือ - นามสกุล
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73 66102003604 น.ส. พรหมพร พลสอน อัมพรไพศาล นนทบุรี

74 66102003757 น.ส. วัณวรี วงศ์ประเสริฐ เชียงค าวิทยาคม พะเยา

75 66102003794 นาย ธนกร พ่วงบุญมาก สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

76 66102003870 นาย วรพจน์ นิจกรรม มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

77 66102003969 นาย ณภัทร เหลืองนภากูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

78 66102004000 นาย ศิวกร ชนะวรรโณ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

79 66102004014 นาย ธานินทร์ ศิลป์ประกอบ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

80 66102004076 นาย พิชญา ปะตาทายัง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

81 66102004269 น.ส. เบญญาภา ชัยเวช ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

82 66102004334 น.ส. กุลฑีรา พิมพ์สังข์ นครขอนแก่น ขอนแก่น

83 66102004352 น.ส. นัสริน อับดุลเราะแม ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

84 66102004431 นาย พงศธร คนขยัน ค าชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร

85 66102004492 น.ส. ปรียาดา โอบอ้อม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

86 66102004535 นาย ธีรภัทร ศรีพลอย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

87 66102004537 นาย ปรีด์ินนท์ กรัณย์ไท สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

88 66102004567 น.ส. ปาลิตา บุญเลิศ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

89 66102004707 นาย นิไฟซ้อล ยีหมาด ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

90 66102004773 น.ส. ชัชนันท์ กะการดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

91 66102004858 นาย แทนคุณ วรนิพิฐพันธ์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

92 66102004881 นาย วชิรวิทย์ เลิศวีรวงศ์ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

93 66102004938 นาย ธนวัชร สกุลแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

94 66102004966 น.ส. หทัยกานต์ อยู่สมปอง ธัญรัตน์ ปทุมธานี

95 66102004976 น.ส. วิชญาดา หุ่นเฮง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

96 66102004984 น.ส. อารี ฟ้าขาว วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

97 66102004987 นาย เจษฎา ภูมิภาค วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

98 66102005017 น.ส. สุจิรา บกแก้ว ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

99 66102005029 น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ศรีฉ ่า ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

100 66102005035 น.ส. วราภรณ์ ปุทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

101 66102005063 น.ส. ณฐิตา ขันธวิเชียร นครนายกวิทยาคม นครนายก

102 66102005087 น.ส. นิรชา รัตนพันธ์ พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา

103 66102005147 น.ส. ปภาวรินทร์ เข็มทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร
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104 66102005149 น.ส. สิริมนต์ ทองอุดม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

105 66102005171 นาย พงศกร บัวศรี วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

106 66102005213 น.ส. ชนาภา พจนานันทโสภณ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

107 66102005233 น.ส. กฤติณี ภัทรธันยพงศ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

108 66102005273 น.ส. ณัฐธิดา ทองงาม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

109 66102005288 น.ส. จีระนันท์ มาฉาย วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

110 66102005289 น.ส. พิริยาภรณ์ นักฟ้อน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

111 66102005343 น.ส. ญาณภัทร จันทร์แจ่มฟ้า อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

112 66102005426 น.ส. รสิตา ผาจวง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

113 66102005509 น.ส. อตินุช ภูมิโพธ์ิตาก เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

114 66102005664 น.ส. กานต์พิชชา โพธิพันธ์ุ อู่ทอง สุพรรณบุรี

115 66102005686 นาย จิรายุ แผ้วพลสง ระยองวิทยาคม ระยอง

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000075 น.ส. ขวัญจิรา สีสุ่ม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์

2 66102000110 น.ส. อรปรียา อัมพร ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ ชลบุรี

3 66102000213 น.ส. วาทินี เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

4 66102000235 น.ส. อัญญาวีร์ นันทเจริญพานิช ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

5 66102000261 น.ส. ธนัชพร ทองมา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 66102000434 นาย ษมาวีร์ ไกรนรา ดาวนายร้อย สงขลา

7 66102000497 น.ส. พิชญาวี วนิชประภา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8 66102000552 นาย นณธกร เดชสุรางค์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

9 66102000596 น.ส. ชวัลพร บุญช่วย เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

10 66102000761 น.ส. ภูริชญา ศรีหาเศษ ปทุมวิไล ปทุมธานี

11 66102000883 น.ส. เปมิกา พิพัฒน์สมบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

12 66102000913 น.ส. ฟิรดาวน์ สาเมาะ หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา

13 66102000918 น.ส. รมิดา สายสุด สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

14 66102000923 น.ส. ชุติพร ม่วงเมือง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

15 66102000963 น.ส. ธันย์ชนก สิทธิสร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

16 66102001004 น.ส. พีรดา สุดภู่ทอง บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
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17 66102001017 นาย ปฏิภาณ ขุนอ่อน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

18 66102001018 น.ส. ณิชา ศรีมงคล สกลวิทยา นครปฐม

19 66102001025 นาย ปฏิพัทธ์ ขุนอ่อน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

20 66102001069 น.ส. ลลิตวดี พนมศิริ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

21 66102001193 น.ส. อัญมณี ชมสินทรัพย์ ระยองวิทยาคม ระยอง

22 66102001220 นาย อรรฆยพงศ์ พัฒน์กิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

23 66102001239 น.ส. ณัฏฐกมล เฉกแสงทอง ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

24 66102001246 น.ส. สิดาพร แช่ทอง ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

25 66102001254 นาย ปวริศร์ พาภักดี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

26 66102001277 น.ส. โยษิตา แก้ววิจิตร ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

27 66102001283 นาย ธีรธัช มูกขุนทด สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

28 66102001324 น.ส. ณัฐวิภา มณีนัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

29 66102001333 น.ส. นภัสสร พูลผล เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

30 66102001405 นาย ณัฏฐ์ภัฏ วงศ์เตชวสุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

31 66102001409 น.ส. ณภัทร นุโยนรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์

32 66102001470 นาย ภานุวัฒน์ แจ่มเจริญวานิช ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

33 66102001551 นาย วีรภัทร นาคขวัญ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

34 66102001639 นาย ฐิติพงศ์ จีบบรรจง ศรียาภัย ชุมพร

35 66102001700 น.ส. นิรุชา จันทร์ชะฎา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร

36 66102001702 น.ส. กมลทิพย์ ราชมณี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

37 66102001735 น.ส. ปฐมาภรณ์ แก้วไทย เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

38 66102001755 น.ส. ภาศิษฏา วีรตันตยาภรณ์ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

39 66102001784 น.ส. ปิยะภัสร์ มณีโชติ บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ

40 66102001817 น.ส. สุพรทิพย์ ศรีเฟ้ือง เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

41 66102001832 น.ส. กิตติยา เชิดชู วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

42 66102001839 น.ส. ชุติกาญจน์ ลือชา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

43 66102001880 น.ส. สุทธิดา บุญพ่ึง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์

44 66102001895 น.ส. ลภัฎรดา ป่ินศรี อัมพรไพศาล นนทบุรี

45 66102001910 นาย พชรพล จีรโกวิทยภาส พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

46 66102001927 น.ส. สุพรรณี สุวรรณวงศ์ วัดป่าประดู่ ระยอง

47 66102001949 นาย ธนัญกรณ์ ชูนิล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

48 66102002045 นาย ณัฐวัฒน์ ต้ังเวนิชเจริญสุข อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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49 66102002133 น.ส. กชพร กาลสัมฤทธ์ิ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

50 66102002195 นาย ธนนท์ ธีระรัตนานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

51 66102002228 น.ส. พิชญากร สมคิด พัทลุง พัทลุง

52 66102002234 น.ส. พรชนก ชนก โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

53 66102002316 นาย เนติรักษ์ ต้ังสถิตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี

54 66102002333 นาย ธัชพล พิริยคุณธร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

55 66102002353 น.ส. ปัณฑารีย์ พุ่มแก้ว พัทลุง พัทลุง

56 66102002368 น.ส. อรนลิน แก้วประสม ศรียาภัย ชุมพร

57 66102002435 น.ส. สุธินัน บุญผ่อง กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

58 66102002437 น.ส. ดารกา สุคนธเสวีฤทธา วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

59 66102002455 น.ส. มนัญชยา ศรีชาทุม อัสสัมชัญระยอง ระยอง

60 66102002469 น.ส. รินรดา กอกค ามูล ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

61 66102002470 น.ส. รินรดี กอกค ามูล ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

62 66102002570 นาย เผ่าภวัต พลอยมนตรี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

63 66102002608 นาย ชยกร อมรินทร์เทวา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

64 66102002653 นาย ศิริสิทธ์ิ ทัดชัง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

65 66102002656 น.ส. สรวีย์ ต้ังอดุลย์รัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

66 66102002670 น.ส. ณัฐนันท์ ดิษกร สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

67 66102002705 นาย ธิปก ธรรมธราชัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

68 66102002715 น.ส. ปาณิสษา เขียวมณี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

69 66102002815 นาย อธิพัชร์ วรากรศิริโรจน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

70 66102002840 น.ส. วิริยา คามะปะใน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

71 66102002859 นาย ธนากร เตชะปฐมทอง อัสสัมชัญระยอง ระยอง

72 66102002888 นาย ภูเบศ หาญอติชาติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

73 66102002889 น.ส. ปารณีย์ คอนดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

74 66102002892 นาย อิทธิพัทธ์ อุดมทรัพย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

75 66102002916 นาย ปวริศร์ พงษ์พานิช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

76 66102002936 น.ส. พีรยา ทองเชตุ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

77 66102002953 นาย คุณาสิน ลิมปวัชรพงศ์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

78 66102002963 น.ส. กมลชนก เรืองศรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

79 66102003035 น.ส. ชมษร แก้วบัณฑิตย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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80 66102003039 นาย ธัชภูมิ รอดเรืองฤทธ์ิ สตรีพัทลุง พัทลุง

81 66102003060 นาย ต้นไทย เกษสังข์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

82 66102003081 น.ส. ปนัดดา นวลสี นครพนมวิทยาคม นครพนม

83 66102003171 น.ส. จุติมาพร ประสมรส เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

84 66102003181 นาย รชต ฤทธ์ิอยู่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

85 66102003196 น.ส. ชมพูนุท หิรัญรมย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

86 66102003213 น.ส. จิราภา หงษ์ทอง จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร

87 66102003214 น.ส. ธัญญารัตน์ ป่ินฉิม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

88 66102003219 นาย ศุภวัฒน์ สินธุอภิวัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

89 66102003274 น.ส. อิลฮาม ดือราแม อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

90 66102003317 นาย ชานนท์ แกล้วกล้า สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

91 66102003373 น.ส. อติชญา เพฑูรย์สิทธิชัย ราชินี กรุงเทพมหานคร

92 66102003415 น.ส. สุนิสา สอนประสม ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

93 66102003437 น.ส. จิรัชญา เฟ่ืองผล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

94 66102003475 น.ส. ชนกนันท์ หาญกล้า เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

95 66102003483 น.ส. วริศรา เรวัตร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

96 66102003502 น.ส. บุญญารัตน์ สุขสมสิน ปทุมวิไล ปทุมธานี

97 66102003505 นาย ธนพล พัฒนะถาวร ชลกันยานุกูล ชลบุรี

98 66102003511 น.ส. พิมพ์ลภัส ภัตส์สกุลปรีชา วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

99 66102003573 น.ส. เกศกมล เเขเกษม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

100 66102003632 นาย ธงศธร เรืองโรจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

101 66102003655 น.ส. ณัฐวดี บัวทอง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

102 66102003674 น.ส. ภัทรวดี ซ้อนข า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

103 66102003698 น.ส. พรรณภัสสา ปรารพ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

104 66102003773 นาย สิริ บุญเท่ียง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

105 66102003813 น.ส. ปิติพร ประทุมทอง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

106 66102003823 น.ส. ศศิกานต์ เต้มีย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

107 66102003830 น.ส. กนกกร กลัดเล็ก จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร

108 66102003857 น.ส. บงกชมาศ จาตุรแสงไพโรจน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

109 66102003910 น.ส. อรนันท์ ลอมไธสง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

110 66102003921 น.ส. ธัญลักษณ์ ชุ่มช่ืน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

111 66102004052 น.ส. มนสิชา สิงห์เเก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

ช่ือ - นามสกุล
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112 66102004057 น.ส. ธนวรรณ ประนมพนธ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

113 66102004072 นาย อิทธิพัทธ์ อิทธิอาวัชกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

114 66102004081 น.ส. ลลิตภัทร สถิตย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

115 66102004102 น.ส. กัณณ์หทัย พรหมสมบัติ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

116 66102004143 นาย ภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

117 66102004171 นาย พสรัสว์ รุ่งถาวร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

118 66102004182 น.ส. สุกานดา จันทวงษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

119 66102004199 น.ส. ธีรัตน์ดา มีศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

120 66102004295 น.ส. ณัฐธิดา แสงเทียน สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

121 66102004337 นาย โชติภณ เเขงพล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

122 66102004353 นาย ศิวกร ทับทวี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

123 66102004354 น.ส. เกษไพลิน นกชัยภูมิ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

124 66102004357 น.ส. พิชญา กาญจนโภคิน เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

125 66102004370 น.ส. พิชญ์นาฎ มุทะเสน เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

126 66102004412 น.ส. ณัฐวารี กาญจนประกาศิต พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

127 66102004425 น.ส. เพชรลดา เพชรรัตน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

128 66102004438 น.ส. อชิรญา เอกอุดมชัย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

129 66102004442 น.ส. กัญญาพัชร มังคระกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

130 66102004450 น.ส. ปวีณ์ลดา แก้วศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

131 66102004457 น.ส. ณัฏฐณิชา สิริวิวัฒนกุล คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

132 66102004466 น.ส. พิชญภัค ตติยะวรนันท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

133 66102004490 น.ส. เมธิสา โทนุสินธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร

134 66102004551 นาย นภกานต์ เทศนะโยธิน เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

135 66102004573 นาย รชต โสมะบถ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

136 66102004622 น.ส. มนัสนันท์ ทัศดรกุลพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

137 66102004625 นาย บุญญรักษ์ วงศ์กรกุล กศน.ต าบลท่ายาง เพชรบุรี

138 66102004664 น.ส. วรินทร ห่วงทรัพย์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

139 66102004691 นาย ปัญญพนต์ แก้วเพ็ง วิเชียรมาตุ ตรัง

140 66102004734 น.ส. ณัฐณิชา มีเถาะ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

141 66102004751 น.ส. นดา สามารถ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา ภูเก็ต

142 66102004758 น.ส. กัญญานัฐ ล้ีเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

ช่ือ - นามสกุล
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143 66102004766 น.ส. จุฑามาศ สอนจะบก อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

144 66102004767 นาย อติชาต สุกใส ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

145 66102004770 น.ส. พรไพลิน ร่วมพล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

146 66102004796 น.ส. มาริษา ไชยนอก โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

147 66102004849 น.ส. นุษรา ช านาญสิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

148 66102004897 นาย ดรัณฑ์ บวรกิจธ ารง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

149 66102004918 น.ส. รัญชิดา จิตรักษ์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

150 66102004937 น.ส. ลลิตา กียะกูล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

151 66102004949 น.ส. ณัฐฌิตา ชุมเเก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

152 66102004954 น.ส. ณัฐชยา กาญจนะภาชนะ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

153 66102004963 นาย พีรณัฐ ชีถนอม สมุทรปราการ สมุทรปราการ

154 66102004979 น.ส. กุลณัฐ ป่ินเพชร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

155 66102004981 น.ส. ชนากานต์ หุ่นดี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

156 66102005019 น.ส. อรณิชา ทองถม ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

157 66102005021 น.ส. ธารนที เพ็งสาตร์ GED

158 66102005031 น.ส. อโนชา ทองใบ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

159 66102005064 น.ส. ธนพรพรรณ จันสีนาค สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

160 66102005097 น.ส. รัฐดาภรณ์ รักชิตร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

161 66102005100 น.ส. ภัทรวดี บุญช่วย สตรีพัทลุง พัทลุง

162 66102005108 น.ส. พิมพ์ตะวัน บุญมาเกิด สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

163 66102005148 นาย คุโณดม กุลบดีจิรโชติ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

164 66102005210 น.ส. ธนาพร แสงสุทธิ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

165 66102005246 น.ส. สิราวรรณ สินธุเทพรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

166 66102005284 น.ส. นภัทร อภิจิตติกร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

167 66102005333 น.ส. ธัญกร ดอนสนธ์ิ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

168 66102005413 น.ส. กนกพร เรืองโต เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

169 66102005433 น.ส. ปาลิดา มีประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

170 66102005437 น.ส. สิริลักษณ์ แสนค าปัน วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

171 66102005441 น.ส. กมลชนก พรมบาง เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

172 66102005479 น.ส. อรวรา ฉายชูผล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

173 66102005483 นาย พีรณัฐ ส่ือมโนธรรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

174 66102005485 น.ส. ปรรณพัชร์ เอนกลาภ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
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175 66102005516 น.ส. อรจิรา ฉายชูผล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

176 66102005547 น.ส. พิชชากร สุทัศนทรวง เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

177 66102005590 น.ส. ภูริชญา สาระอาภรณ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

178 66102005669 น.ส. สหรรษพร วิเศษ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

179 66102005691 นาย ชวัลวิชญ์ วิเศษอรัญญการ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

180 66102005698 น.ส. เพชรดาว บุญสนิท พัทลุง พัทลุง

181 66102005700 น.ส. ชนม์ชนก ปัดถาวะโร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000007 นาย นิพิฐพนธ์ ติวงศ์วัฒนา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 66102000168 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์สุขนิรันดร หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

3 66102000177 นาย อับดุลเราะมัน เสมหีม พัฒนาวิทยา ยะลา

4 66102000196 น.ส. พัชราภา ลอยเล่ือน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

5 66102000242 น.ส. ธัญลักษณ์ พูนผล ธิดานุเคราะห์ สงขลา

6 66102000243 น.ส. ภัทรชนก หัสสระครบุรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7 66102000247 น.ส. มนัสนันท์ สุขส าราญ ธัญรัตน์ ปทุมธานี

8 66102000278 นาย ซาร์บ๊ิก เอ็มยุเด็น พัฒนาวิทยา ยะลา

9 66102000310 น.ส. สุภักจิรา สัจจาอัครมนตรี กวงฮ้ัว ระยอง

10 66102000317 นาย ศิรเศรษฐ เจริญต่อแสงเฉลิม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

11 66102000318 น.ส. สุวิชาดา สวนสอง แก่งคอย สระบุรี

12 66102000321 น.ส. สุภัสสรา สุขสวัสด์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

13 66102000330 น.ส. ฤดูดาว เสมาทอง สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

14 66102000360 น.ส. พรจีรา แก้วล าพูน พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

15 66102000370 นาย ธนพล ญาตินิยม อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

16 66102000378 น.ส. ญาณิกา เวชผสาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

17 66102000405 น.ส. นรีรัตน์ บุญประดับ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

18 66102000494 นาย อนลัส อัศวธีระนันท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

19 66102000520 นาย ศิรสิทธ์ิ พงษ์รัตนกูล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

20 66102000565 น.ส. สิริขวัญ จันขุน บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

21 66102000603 น.ส. ภัทรียา ปิยะพิสุทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
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22 66102000605 น.ส. กุลภัสส์ ตันติษัณสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

23 66102000607 น.ส. ณัฐณิชา จงแจ่ม มารีย์วิทยา เซนต์แมร่ี นนทบุรี

24 66102000619 น.ส. ณิศชญา ปิยะอมรกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

25 66102000621 น.ส. จันจิรา คงมา ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

26 66102000625 น.ส. อาริสา พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

27 66102000626 น.ส. มาลินี ปานเพชร ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

28 66102000756 น.ส. ซาร่า ศรีรัตน์ เมืองถลาง ภูเก็ต

29 66102000757 น.ส. พัชนิตา สุขนิล ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

30 66102000778 น.ส. อุษา ลาภจงประเสริฐ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

31 66102000793 น.ส. ณิชาภัทร โพธ์ิชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

32 66102000795 น.ส. อัจฉราพรรณ สายรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

33 66102000810 นาย ณัฐภูมิ เหล่าวงษ์สิริวัฒน์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

34 66102000824 น.ส. ภัทราวดี พลวัฒน์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

35 66102000899 นาย ธรรมรัตน์ คงย้อย มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

36 66102000935 น.ส. รุ่งไพลิน อ้ึงประเสริฐ สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร

37 66102000973 น.ส. พิชชาพร เลิศธ ามรงค์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

38 66102001013 น.ส. วิภาวี มณีกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

39 66102001022 น.ส. พัทธ์ธีรา ตราชู เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

40 66102001029 น.ส. พรนภัส ภู่เจริญ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

41 66102001050 นาย สรวิชญ์ พิศาลกิตติคุณ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

42 66102001057 น.ส. ธิดารัตน์ สกุลณี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สมุทรปราการ

43 66102001068 น.ส. ธมลวรรณ ภาคสมบัติ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

44 66102001131 น.ส. พัชริญา ศรีวิจารย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

45 66102001157 นาย ภัทรพงศ์ อินทรเพชร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

46 66102001177 นาย ทัชชกร สังข์แก้วปภาดา ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

47 66102001292 น.ส. นุชนารถ พิมพะธรรม นางรอง บุรีรัมย์

48 66102001301 นาย ปุณย์ ชัยนิมิตวัฒนา มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

49 66102001314 น.ส. ชญาณิศ บุณยรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

50 66102001329 น.ส. ชาริสา วงศ์ชุมพล ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

51 66102001357 น.ส. สุพิชชา พิสสวง วังจันทร์วิทยา ระยอง

52 66102001404 น.ส. ศรัณญาพร บุญแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

53 66102001430 น.ส. อรุณรัตน์ นารี มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
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54 66102001436 น.ส. นันทนัดดา ทรัพย์น่วม ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

55 66102001453 น.ส. อรปรียา เกศวพิทักษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

56 66102001460 น.ส. นลินี รัตน์เย่ียม ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา

57 66102001479 น.ส. รตนมน อินทิราวรนนท์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

58 66102001501 น.ส. กัญชพร ลือยศ ปัว น่าน

59 66102001503 นาย ศรัณย์ ณ ระนอง อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

60 66102001527 น.ส. อุมาพร เกิดสมเกียรติ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

61 66102001533 น.ส. กนกพร ทันธิมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

62 66102001626 น.ส. พริมาภรณ์ ชมภูพล กศน.อ าเภอเมืองระยอง ระยอง

63 66102001636 น.ส. คีตา คงธนดิฐ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

64 66102001684 น.ส. กาญจนา ทองบ่อ ทรายมูลวิทยา ยโสธร

65 66102001706 น.ส. บุณรฎา กัจฉมาภรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

66 66102001734 น.ส. จุภาภรณ์ อ่ิมเอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

67 66102001764 น.ส. ชมพูนุช ขาวข า สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

68 66102001768 น.ส. พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

69 66102001773 น.ส. พิมพ์ชนก สงไข่ พัทลุง พัทลุง

70 66102001797 น.ส. ลักษณา แซ่ต้ัง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

71 66102001819 นาย ณัฐดนัย เอ่ียมชัยสิน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

72 66102001838 น.ส. นภสร เพชรชู ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

73 66102001844 นาย ชัยวัฒน์ บุษบก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

74 66102001857 นาย ธีรพิพรรธน์ เพ็ญบูรณสันติ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

75 66102001858 นาย ธนกร อยู่เย็น วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง

76 66102001899 น.ส. นัฐธิชา ด้วงเจริญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

77 66102001937 น.ส. วิไลลักษณ์ ต้ังประสิทธ์ิศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

78 66102001990 นาย ธนชาติ ดีเบา มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง

79 66102002002 นาย ปัณณวิชญ์ อุทธา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

80 66102002016 น.ส. ภัคจิรา ชิณวงษ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

81 66102002017 น.ส. กานต์รวี หงษ์วิพัฒน์ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

82 66102002018 น.ส. พิมลพัตร์ พจนานันทกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

83 66102002062 น.ส. ณัฎฐณิชา ยอดระบ า ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

84 66102002067 นาย นวพล เอ้ือศรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

85 66102002098 น.ส. ณัฐชา ริตศิลา เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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86 66102002100 น.ส. นิษฐา ชลันธร เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

87 66102002114 นาย เป่ียมปิติ เจียรกิตติมศักด์ิ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

88 66102002118 น.ส. ปรีณาภา กองโพธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

89 66102002176 นาย วัชรินทร์ หล าวรรณะ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

90 66102002192 นาย ชนาธิป ลือโชคประเสริฐ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

91 66102002219 น.ส. วิสาธินี ลักษมีคุณากร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

92 66102002229 นาย กฤษฎ์ิ ยอดดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

93 66102002247 น.ส. มณฑกาญจน์ บัวมา ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

94 66102002272 น.ส. วรรษมน โภคินวรเศรษฐ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

95 66102002277 น.ส. สุวิภา วิรุณพันธ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

96 66102002336 น.ส. ธัญญรัตน์ ภัทรพันธ์ุกุล แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

97 66102002347 นาย จักรภัทร กุลศรีชัย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

98 66102002377 น.ส. เปมิกา เจ๊ะเฮาะ อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

99 66102002385 น.ส. ณิชาภัทร ย้ิมศรี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

100 66102002413 นาย ชัชวาลย์ ขยันการ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

101 66102002418 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ เพ็งจันทร์ บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

102 66102002443 นาย พิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี

103 66102002458 น.ส. ณัฏฐ์รัญศา อรุณมณี เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

104 66102002480 น.ส. ถิรดา สุนาถวนิชย์กุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

105 66102002496 น.ส. ณัฏฐ์นารี ฤทธิจักร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

106 66102002498 น.ส. ณัฐณิชา ศิริมงคล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

107 66102002508 น.ส. ชนน์หทัย มณีโรจน์ สตรีพัทลุง พัทลุง

108 66102002515 นาย ธนารักษ์ โชคโสด ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

109 66102002527 นาย นันทิภาคย์ ใยสอาด ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

110 66102002581 น.ส. ขวัญข้าว ทองช่ืน ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

111 66102002604 นาย อมรเทพ สมัยกุล ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

112 66102002607 น.ส. รินลณี อินทร ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

113 66102002627 น.ส. วิชญาดา เหมือนใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

114 66102002637 น.ส. เป่ียมสสิริ โรจน์วัชรทร สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

115 66102002667 น.ส. อภิญญา เหนือเกาะหวาย ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

116 66102002676 นาย พิชญะ พรงาม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

117 66102002698 น.ส. กนกพร ทัยธิษา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
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118 66102002706 น.ส. ณัฐวรรณ ถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

119 66102002710 น.ส. ณัฐกฤฑา ธนูพันธ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

120 66102002743 น.ส. กุลชา ปราบแต่ง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

121 66102002768 น.ส. ปัณณภัสร์ ชัยอ านาจ สาครพิทยาคม ชัยนาท

122 66102002810 นาย จิรพนธ์ จิตติพิพัฒนกุล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

123 66102002828 นาย ธีนภัทร ทองอ่อน เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

124 66102002850 นาย ศิวัช วรวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

125 66102002872 น.ส. รัชชานันท์ สุรกิจโกศล แกลงวิทยสถาวร ระยอง

126 66102002903 น.ส. ณัฐณิชา ใจอุ้มผาง บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบุรี

127 66102002947 น.ส. คาซันดร่า อิสาเบล นาคายา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

128 66102002954 น.ส. สุพิชชา สมบูรณ์สุข นครนายกวิทยาคม นครนายก

129 66102002957 น.ส. พีรยา สังข์น้อย เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

130 66102002966 นาย โชคทวี พรหมค าน้อย ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

131 66102002984 นาย นันทกร ทับทิม สวัสด์ิรัตนาภิมุข ตรัง

132 66102002986 นาย เศรษฐภักค์ สุจริยะ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

133 66102002997 น.ส. บุษปรัชต์ ชูช่วย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

134 66102003045 น.ส. มนัสนันท์ พณิชาฉัตรคุปต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

135 66102003084 น.ส. นารดา เครือใย บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

136 66102003089 น.ส. เนตรนภา กฤษณาสีนวล ธัญรัตน์ ปทุมธานี

137 66102003100 น.ส. วิภาวี วิระษร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

138 66102003134 น.ส. มานียานา บินดาโอ๊ะ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส

139 66102003178 น.ส. อมรรัตน์ ศรีนาราง เลยพิทยาคม เลย

140 66102003216 น.ส. อภิญญา เดชแพง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปทุมธานี

141 66102003235 น.ส. พิชญา เอ่งฉ้วน อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

142 66102003238 น.ส. สุนันทา เย็บปักษ์ เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

143 66102003240 นาย กฤตเมธ เเสวานี สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

144 66102003248 น.ส. ฉันทพิชญา สัมมาแก้ว เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

145 66102003262 นาย สตวรรษ โยธะพันธ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

146 66102003266 น.ส. ชณิกาญจน์ พรประเสริฐผล ราชินี กรุงเทพมหานคร

147 66102003270 นาย ชนะชล โพธิบุรี วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

148 66102003291 น.ส. โยษิตา เพลินบุบผา นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
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149 66102003328 นาย ธีธัช เฆษะประพัฒน์ นานาชาติเอกมัย กรุงเทพมหานคร

150 66102003339 น.ส. ธนารีย์ เหรียญเจริญ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

151 66102003362 นาย ฤทธากร ปานดุก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

152 66102003372 นาย วีรภัทร จิตปรีดากร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

153 66102003391 น.ส. พิชญธิดา ลมมูลตรีกุล สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

154 66102003411 นาย รังสิโรจน์ มณีรัตน์ มัธยมจิตจัณ สงขลา

155 66102003423 นาย ประกฤษฏ์ิ วันทอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา

156 66102003462 นาย ศฐา แตงเอ่ียม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

157 66102003464 น.ส. ณีรนุช แก้วสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

158 66102003492 น.ส. ธนพร ทองชูนิตย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

159 66102003564 น.ส. ณัฐนิชา เหล่าใหญ่ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

160 66102003575 นาย ณรงค์กร น่ิงใจเย็น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

161 66102003584 น.ส. ปาริฉัตร ศาสตร์สูงเนิน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

162 66102003603 นาย กิตติวัฒน์ ชัยเดช สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

163 66102003628 นาย สุภนัย สุระค าแหงกุล สตรีพัทลุง พัทลุง

164 66102003641 นาย ธีระวัตร เล่ียนชอบ คงคาราม เพชรบุรี

165 66102003654 น.ส. ศิริประภา ทองเป่ียม หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

166 66102003663 น.ส. อารีรัตน์ สาสังข์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

167 66102003665 น.ส. สุภัสสร เจริญศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

168 66102003667 น.ส. อัญชิสา นาละ หอวัง กรุงเทพมหานคร

169 66102003677 น.ส. ชาลิสา สุขสถาน อัสสัมชัญระยอง ระยอง

170 66102003704 น.ส. ชฎาพร ปรีมณี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

171 66102003708 น.ส. สรัลชนา ขาวข า วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง

172 66102003715 นาย เพ่ิมพล มีเพียร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

173 66102003749 นาย ฐิติพงศ์ ประเทืองผล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

174 66102003770 น.ส. แพรทอง ค าคุณา เลยพิทยาคม เลย

175 66102003796 น.ส. ณัชชา เช้ือเงิน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

176 66102003800 น.ส. จินดาวรรณ เยาวกุล วิเชียรมาตุ ตรัง

177 66102003817 น.ส. ภิริษา กะเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

178 66102003883 นาย อนุชา ตวงสว่างศรี มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

179 66102003889 นาย ไกรวิชญ์ พลแสน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

180 66102003908 น.ส. รมย์ธีรา สาริกา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

181 66102003917 นาย กัลยกฤต มาทอง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

182 66102003946 น.ส. ศศิกานต์ ผ่องเผือก สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

183 66102003947 น.ส. ฐานิดา ถนอมพงษ์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

184 66102003965 นาย ปฏิพัทธ์ เเซ่อ้ึง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

185 66102003987 น.ส. อัญชิษฐา สุขสงค์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

186 66102003999 น.ส. ณัฐณิชา ทิพย์ภักดี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

187 66102004010 น.ส. ทิวาวรรณ อ่อนบัว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

188 66102004034 นาย ปิชภัส ตะเภาพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

189 66102004071 น.ส. วิภวานี ดีบุตรศรี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

190 66102004092 นาย อดิศักด์ิ สอนกล่อม เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

191 66102004111 น.ส. ณิชา มัทธะปะนัง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

192 66102004178 น.ส. บัณฑิตา คงคาล้อม ระยองวิทยาคม ระยอง

193 66102004179 น.ส. ญาดา สนอง ศรียาภัย ชุมพร

194 66102004181 น.ส. ไปรยา ส าฤทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

195 66102004188 น.ส. อนัญญา ศุภกาญจน์กุล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

196 66102004249 น.ส. ตวงรัตน์ ศรีประเสริฐ วัดป่าประดู่ ระยอง

197 66102004287 น.ส. กานติมา สวนผลไม้ วัดป่าประดู่ ระยอง

198 66102004288 นาย ธนพล คุณดี วังหลังวิทยาคม สระแก้ว

199 66102004290 น.ส. วิมลณัฐ สังวาลย์วัฒนาย่ิง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

200 66102004311 น.ส. เกตน์สิรี ชัยยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี

201 66102004360 น.ส. วรินทร์ญา พรมพิชัย สตรีศรีน่าน น่าน

202 66102004381 น.ส. นิภาภัทร์ งามทับทิม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

203 66102004410 น.ส. นิริน อินทร์สุข ราชด าริ กรุงเทพมหานคร

204 66102004428 น.ส. วนิดา นัยนิตย์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

205 66102004446 น.ส. กรกมล จารุประกร เลยพิทยาคม เลย

206 66102004468 น.ส. วิชญาพร พุ่มจ าปา เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท

207 66102004493 น.ส. กวิสรา วิสัชนาสาร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

208 66102004502 น.ส. เปรมชนก หนูหม้ัน เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

209 66102004511 น.ส. วราภรณ์ สามลา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์

210 66102004518 น.ส. ชนม์ชนก อานามวงษ์ ตราษตระการคุณ ตราด

211 66102004524 น.ส. โสภิดา ชูหนู สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

212 66102004528 น.ส. ณัฏฐณิชา ล้อประเสริฐกุล ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล
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213 66102004531 นาย อนันตา สินธนมงคลกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

214 66102004564 นาย หริวงศ์ มีทรัพย์ทอง มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

215 66102004635 น.ส. พัชรพร ศรีอมร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

216 66102004659 น.ส. ธนภรณ์ ยาพุ้ย นครนายกวิทยาคม นครนายก

217 66102004708 น.ส. อรนลิน ขาวล้วน ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช

218 66102004720 นาย พิฆเนศ อรัณยกานนท์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

219 66102004771 น.ส. ปาณิสรา มุกเย็น อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

220 66102004801 นาย ญาณาธิป ภู่ด้วง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

221 66102004807 นาย ปภังกร รัตนะ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

222 66102004844 น.ส. อัญชิษา ตันธนธนาธิป พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

223 66102004866 น.ส. ดาริกา อ่อนฉะเวียง เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

224 66102004926 น.ส. กันติชา สุวรรณรัตน์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

225 66102004943 นาย นฤเทพ เพชรศรีสุก หอวัง กรุงเทพมหานคร

226 66102004946 น.ส. แพรพันธ์ุ พรมพิลา สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

227 66102004953 นาย โชติรัตน์ ศรีทองค า สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

228 66102004995 น.ส. ลักษิกา ป้อมเนียม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

229 66102005002 น.ส. ณิชกานต์ คุณประสพ วัดป่าประดู่ ระยอง

230 66102005016 น.ส. ญาณิศา บุญชู ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

231 66102005046 น.ส. สุชาวี พานตะสี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

232 66102005076 น.ส. ชลิดา พรหมทอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

233 66102005122 น.ส. กัญญ์วรา ชนะชัย มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

234 66102005172 นาย สิรวิชญ์ ชิตดุษดี บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

235 66102005193 น.ส. ณญาดา ปิยมาภรณ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

236 66102005194 น.ส. ชลธิชา ร่ืนเริงนุช คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

237 66102005201 น.ส. ชุติรัตน์ พรหมทอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

238 66102005239 น.ส. ปารณีย์ สุขประสงค์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

239 66102005243 นาย จิรายุ โอ่งเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

240 66102005262 นาย วัชระพงษ์ รัตนพันธ์ุ สวนศรีวิทยา ชุมพร

241 66102005270 น.ส. พัณณ์ชิตา เพ่ิมทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

242 66102005280 น.ส. อรฎา บุณยะโหตระ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

243 66102005372 นาย ธนกฤต อมรรัตนชาติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล
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244 66102005376 นาย ธีรเมธ นาคะประวิง วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

245 66102005399 นาย รัถธนา สัธนะกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

246 66102005403 นาย ธนกฤต มูลน้อย ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

247 66102005404 น.ส. จินดาหรา สุชาฎา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

248 66102005424 น.ส. คณินภัทร แสงส่งวงศ์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

249 66102005428 น.ส. สุทัตตา ศิริวาลย์ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

250 66102005455 น.ส. ประพัฒตรา ขนานใต้ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

251 66102005459 น.ส. ศุชานาฎ ตามประวัติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

252 66102005472 น.ส. จิตตานันท์ ทวิลา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

253 66102005477 น.ส. กฤติญา สุวรรณวารี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

254 66102005478 น.ส. ภิชญาภรณ์ บุญเงิน สมุทรปราการ สมุทรปราการ

255 66102005488 น.ส. โยษิตา วิกัยพัฒน์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

256 66102005517 น.ส. มณัสวีย์ องค์พัฒนกิจ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

257 66102005529 น.ส. กัลยรักษ์ ปรีชาญานพานิช เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

258 66102005554 น.ส. สุพิชญา สันติด ารงพันธ์ุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

259 66102005567 น.ส. พรชิรา คันธกมลมาศ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

260 66102005613 น.ส. ปริฉัตร เตชวิริยากุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

261 66102005632 นาย ณัฐฐินันท์ จักรวาที เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

262 66102005647 นาย ธัชพล เกษมเกียรติสันติ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

263 66102005667 น.ส. ณัฏฐณิชา ใจกว้าง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

264 66102005699 น.ส. เปรมปวีร์ พรบุณยาทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

265 66102005707 น.ส. วิลาสินี ประไพรัตน์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

266 66102005731 น.ส. ชนกนันท์ หวังสืบ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

267 66102005761 นาย ธนบดินทร์ ชูมณี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000021 น.ส. วิภาสินี แซ่เฮง ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 66102000059 น.ส. อทิตยา น่ิมเจริญ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

3 66102000070 นาย ปัณณทัต ภูมิวนา วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร

4 66102000354 น.ส. นัยชนก ช่างทุ่งใหญ่ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 66102000367 น.ส. ปารณีย์ อาภรณ์รัตน์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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6 66102000483 นาย มณฑล เนียมบุญ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

7 66102000490 น.ส. ภัทรภร ค ่าจุ่น นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

8 66102000549 นาย ณัชพล ฉิมรักษ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

9 66102000624 น.ส. เยาวลักษณ์ คูณขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา

10 66102000656 น.ส. ธนพร ล้ีจากภัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

11 66102000691 นาย ศุภกิตต์ิ ถนอมพร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

12 66102000743 น.ส. วชิราภรณ์ ชัยประเสริฐสุด วัดป่าประดู่ ระยอง

13 66102000871 น.ส. บวรลักษณ์ ตันติสันถวพงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

14 66102000994 น.ส. กานต์มณี แผ่นทอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

15 66102001170 น.ส. เบญจลักษณ์ ศรีจักรวาฬ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

16 66102001224 นาย ภูมิกร ศรีสารคาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

17 66102001250 น.ส. อรจิรา นรนาถตระกูล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

18 66102001290 น.ส. วริษา วัฒยาทิน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

19 66102001300 น.ส. ภัทรวดี หาศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

20 66102001341 น.ส. สาวิกา กองมา เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

21 66102001352 น.ส. สุธินี เจริญทรัพย์มณี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

22 66102001389 น.ส. ปวริศา ม่ันคง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

23 66102001454 นาย วัชรวีร์ ก่อเก้ือ ระยองวิทยาคม ระยอง

24 66102001462 น.ส. ธิดารัตน์ พวงสุวรรณ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

25 66102001474 น.ส. พิชญานิน โกสุระ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

26 66102001647 นาย ธนชิต เกล้ียงช่วย ปัญญาวิทย์ ตรัง

27 66102001649 นาย ธนทัต เกล้ียงช่วย ปัญญาวิทย์ ตรัง

28 66102001683 น.ส. ธีรนาฎ ปุ่นส าเริง วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

29 66102001727 น.ส. นภสร วุฒิจันทร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

30 66102001774 น.ส. อรปรียา เจริญมี มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง

31 66102001812 นาย รพีภัทร ม่วงเชย กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

32 66102001853 นาย กฤตนัน หัวยฮวด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

33 66102001924 น.ส. ชาลิสา เกลียวเพียร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

34 66102002105 น.ส. สรัลรัตน์ เงินถาวร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

35 66102002169 น.ส. เนตรนภา เกตุประสิทธ์ิ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

36 66102002175 นาย ฐิตินัย นกยูงเเดง สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

37 66102002193 นาย นนธวัช ประสาทเขตต์การ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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38 66102002264 นาย จักรวาล ปล้องพันธ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

39 66102002280 น.ส. ฉัตรติญารัตน์ ช่วงพิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

40 66102002286 น.ส. จิรัชญา แซ่ต้ัง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

41 66102002312 น.ส. พรกนก คุ้มไพรี ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

42 66102002317 น.ส. จินตพร ปรีชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

43 66102002323 น.ส. มนัสนันท์ ศิริโชคไพศาลกุล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

44 66102002329 น.ส. ภัทราวดี วิแสง เลยพิทยาคม เลย

45 66102002359 นาย ชาภูมิ ชัยทวีทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

46 66102002360 น.ส. ชนชนก อภิบุณย์ชัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

47 66102002386 น.ส. ลักษิกา สอนสืบ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์

48 66102002500 น.ส. อัชฌา อุ่นสกุล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

49 66102002517 น.ส. ณัชชา เทียมทา ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ ชลบุรี

50 66102002654 น.ส. พรชนิตว์ ตัตตะวะศาสตร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

51 66102002660 นาย วีรวิชญ์ ไทยสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

52 66102002716 น.ส. ชญานิศ ลัทธิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

53 66102002764 น.ส. พรรณิภา รัตนจัดศักด์ิ นางรอง บุรีรัมย์

54 66102002789 น.ส. มัตสริน เก้ือด้วง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

55 66102002795 นาย พริษฐ์ ไทยวัฒนานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

56 66102002809 น.ส. บัวชมพู จันทร์ศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

57 66102002896 น.ส. นัจมีย์ เหตหาก สตรีพัทลุง พัทลุง

58 66102002935 น.ส. ลภัสรดา ทองขาว หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

59 66102003010 น.ส. จิดาภา ด้วงนุ้ย วิเชียรมาตุ ตรัง

60 66102003069 น.ส. พัชราภรณ์ มีชัย สตรีพัทลุง พัทลุง

61 66102003117 นาย ภาคภูมิ กาญจนรงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

62 66102003123 น.ส. ธัญญาภรณ์ แสนมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี

63 66102003193 น.ส. ณิชชารีย์ สิริกรประพัฒน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

64 66102003199 น.ส. ฐิตาภา เสนพูน สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

65 66102003208 น.ส. ปรมาภรณ์ จรเจริญ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

66 66102003277 น.ส. อัจฉริยา กลัดนุ่ม พระนารายณ์ ลพบุรี

67 66102003284 น.ส. พิชญณันฆ์ สวัสด์ิเรียวกุล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

68 66102003321 น.ส. อัญชนาภาส์ุ อัศวฤทธิกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

69 66102003512 น.ส. ภัคธีมา คล้ายเล่ียน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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70 66102003556 น.ส. ศรัณย์พร ต๋ันเเสงไฟ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

71 66102003557 น.ส. อัจจิมา คงทอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

72 66102003649 น.ส. นวมลล์ิ อุดมโชคมงคล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

73 66102003685 น.ส. อนุศรา แสงสุข บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

74 66102003689 น.ส. ธนสุดา สมหวัง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

75 66102003726 น.ส. พรนัชชา ประไพศิลป์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

76 66102003743 น.ส. นฤภัทร สายมายา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

77 66102003758 น.ส. พรทิพย์ เน่ืองจากฉิม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

78 66102003764 น.ส. ธัญรักษ์ พันละภะ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

79 66102003785 น.ส. ธิดาเทพ พวงทอง สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

80 66102003819 น.ส. สุชานันท์ พิทักษ์กิจนิเวศน์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

81 66102003826 น.ส. ธนพร พินทา สตรีนนทบุรี นนทบุรี

82 66102003837 น.ส. ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

83 66102003855 น.ส. นภสร ทับทิม เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

84 66102003866 น.ส. วริษา สุบงกฎ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

85 66102003893 น.ส. ปองกานต์ บุญจันทึก วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

86 66102003912 น.ส. รติมา วัชรกมล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

87 66102003956 น.ส. ลวิตรา รัศมี อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

88 66102003964 น.ส. เจตนิพิฐ โยมา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

89 66102004002 น.ส. ชนม์ณิกาณ เดชานนท์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

90 66102004015 น.ส. มนัสรินทร์ แสงทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

91 66102004019 น.ส. ฐิติชญา สัมพัชนี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

92 66102004037 น.ส. สุภาวดี ไชยดา นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

93 66102004038 น.ส. กัญจนพร ภักดี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

94 66102004091 น.ส. กัลนิกา อยู่รัตน์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

95 66102004116 น.ส. ปาลิตา ต่ันเล่ง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

96 66102004213 น.ส. ปวริศา แสงหิรัญภาดา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

97 66102004224 น.ส. สิรามล นันทวิริยะ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

98 66102004247 น.ส. ปัณฑารีย์ ศรีผา นครนายกวิทยาคม นครนายก

99 66102004369 น.ส. ปาณิสรา ส าลีป้ัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

100 66102004371 น.ส. รุริยา ดวงทับทิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

101 66102004372 น.ส. ศิรฎา ฉายประสาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
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102 66102004380 น.ส. วิชญาดา โสนะมิตร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

103 66102004427 น.ส. ณัฏฐณิชา สงสุวรรณ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

104 66102004441 น.ส. มนสิการ์ ย่ังยืน อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

105 66102004512 น.ส. ณัฏฐธิดา เท่ียงกูล อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

106 66102004514 น.ส. กุลปริยา นาคพันธ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

107 66102004536 น.ส. สุชานาถ บุญช่วย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

108 66102004562 น.ส. พิชญานา จันทร์ประชู ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

109 66102004645 น.ส. ณัฐกฤตา ทิมพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

110 66102004653 น.ส. นงนภัส ศุภกิจวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

111 66102004676 น.ส. อิงอร สังขจาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

112 66102004692 น.ส. กัณญรัตน์ พุดสี สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

113 66102004699 น.ส. ปรียาภรณ์ จันส ารวม สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

114 66102004706 น.ส. สุวภัทร เตชจิรนนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

115 66102004717 นาย ภูวิชญ์ เสรีวงศ์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

116 66102004811 น.ส. ภัทรานิษฐ์ เกริกจิรายุพัชร์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

117 66102004825 น.ส. จิดาภา หนูสวัสด์ิ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

118 66102004857 น.ส. แพรวา ตัณฑดิลก แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

119 66102004882 น.ส. วัชรีวรรณ แสงแก้ว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

120 66102004933 น.ส. กฤติยา วงศ์สอน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

121 66102004975 น.ส. วันรัก ผลฟักแฟง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

122 66102005033 น.ส. ศศิกาญจน์ สิงห์สนิท ศรียาภัย ชุมพร

123 66102005050 น.ส. อัจจิมา ไก่แก้ว สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

124 66102005072 นาย วัชรดุล กุลไทย บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

125 66102005103 น.ส. ปรมาพร ทรัพย์เฮง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

126 66102005137 น.ส. เจิดจันทร์ บุญสุข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

127 66102005138 นาย วราเทพ ฮวดสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

128 66102005158 น.ส. ปวริศา ประสิทธ์ิถิรวัฒน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

129 66102005161 น.ส. ญาดา คลานกลาง สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

130 66102005168 นาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธารา ศรียาภัย ชุมพร

131 66102005240 นาย ณัฐธัญ สมใจนึก เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

132 66102005263 น.ส. ชนิกานต์ ฤาชาค า สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

133 66102005295 น.ส. ศศิชา เกตุประทุม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

134 66102005325 น.ส. กวีณทิพย์ แสงจันทร์ดา มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

135 66102005375 น.ส. สรวรรณ สายสุข กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

136 66102005420 น.ส. ธนาพร วิเศษมุข เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

137 66102005470 น.ส. สิรีลักขณา ปากแก้ว เลยพิทยาคม เลย

138 66102005557 น.ส. นิราภร ศรีค า กศน.ต าบลเก่าขาม อุบลราชธานี

139 66102005589 นาย ณัฐนันท์ สาป้อง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

140 66102005616 นาย ภูมิเดช เพชรชมภู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

141 66102005618 น.ส. นิลนาท ลาภโสภา สตรีอ่างทอง อ่างทอง

142 66102005625 นาย เจษฎา สอนม่ังมี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

143 66102005655 น.ส. วิภาวี ภูวิภาค สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

144 66102005693 นาย ฐาพล ภูชินอานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

145 66102005702 นาย ยศภัทร พลธี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

146 66102005729 น.ส. ฟารีดา ดินสลาก พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

147 66102005739 น.ส. นิรัชพร นิลสลับ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000106 น.ส. วิชญาพร แก่นทน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

2 66102000154 น.ส. ปาริฉัตร กาญจนานิจ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

3 66102000406 นาย ปฐมพงศ์ เพชรชูช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

4 66102000513 น.ส. ยอดสกาว ยอดสง่า กัลยาณวัตร ขอนแก่น

5 66102000593 น.ส. วัชราภา พรกูนา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

6 66102001261 น.ส. วรรณวนัช พรลิขิตเป่ียมโชติ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

7 66102001432 น.ส. ประภาพร ประคองใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

8 66102001731 น.ส. วรรณดา คงขัน สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

9 66102001781 น.ส. พิมกัญจ์ เรืองบูรณะรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

10 66102001876 น.ส. จิณณพัต อภิรัตยาภา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

11 66102002005 น.ส. เตชินี สอนส าแดง สระแก้ว สระแก้ว

12 66102002233 น.ส. ปรางชมพู ทรัพย์กล่ิน คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

13 66102002253 น.ส. นภาภรณ์ ชอบศิลป์ มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

14 66102002267 นาย ธนภูมิ ครบส่วน สุรวิทยาคาร สุรินทร์

15 66102002370 นาย จริวัฒน์ เชียรเจริญธนกิจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 66102002380 นาย นนทพัทธ์ ประเสริฐ เชียงของวิทยาคม เชียงราย

17 66102002431 นาย โชติวิทย์ จันทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

18 66102002452 น.ส. สุมนา ประสาทพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

19 66102002476 นาย วรภพ เพ่ิมวิชา แก่งคอย สระบุรี

20 66102002499 น.ส. นิกษา เลาหเลิศชัย ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

21 66102002503 น.ส. นันท์นภัส แก้วประไพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

22 66102002526 น.ส. อลิชา มังโส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

23 66102002644 น.ส. ภคนันท์ สะค าปัน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

24 66102002829 น.ส. พณิชา เสน่ห์ข า พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

25 66102002881 นาย รัชพล คงสวัสด์ิวรกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

26 66102002955 นาย ณัฐิวุฒิ แสงสุขดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 66102002971 นาย ธีรวัฒน์ ช่อโพธ์ิทอง ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

28 66102003040 นาย ชวกร เอ่งฉ้วน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66102003055 น.ส. จารุภัทร ศรีสมยศ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

30 66102003166 น.ส. อรอุมา เร่ิมยินดี อันนาลัย สมุทรสาคร

31 66102003194 นาย รัญชน์ ก๊อกพิมพ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

32 66102003256 น.ส. ณัฏฐกมล ทรัพย์สิน วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 66102003330 น.ส. ใบหยก ฟองงาม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

34 66102003376 น.ส. อินทิรา ลาบูดิน อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

35 66102003606 น.ส. กมลชนก กิติพาณิชย์ สันก าแพง เชียงใหม่

36 66102003731 นาย ชนายุส ปล้ืมปิติวิริยะเวช สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

37 66102003755 นาย พีรเดช เลิศทวีเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

กรุงเทพมหานคร

38 66102003789 น.ส. สุพิชญา พิมพ์นพพันธ์ุโชติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

39 66102003950 นาย อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

40 66102003990 นาย เหมวิช หัธวัธน์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

41 66102004022 นาย ณัฐวัตร หรือโอภาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรี

42 66102004026 น.ส. พิมพ์ชนก หัสดิน สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

43 66102004027 น.ส. ณฐมน ยกล่อง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

44 66102004056 น.ส. วิชชุลดา บุญศิลป์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

45 66102004062 น.ส. จิณณาพัฒน์ บุญนาค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

46 66102004066 น.ส. พลอยลิตา โรจน์อนุรัตต์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

47 66102004093 น.ส. อมรศรี เเซ่โฮง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

48 66102004094 น.ส. เอมมิกา ข าขาว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

49 66102004101 น.ส. สิริรัชต์ ภักดีประเสริฐ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

50 66102004122 น.ส. สลิลลดา สุดแสง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

51 66102004136 นาย ปุณณฤทธ์ิ หาอุปละ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

52 66102004168 น.ส. ภทรกมล โชติกวณิชย์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

53 66102004374 น.ส. นารีรัตน์ รัตนนิชาญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

54 66102004409 นาย ตะลุ่มทอง เปล่ียนสุภาพ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

55 66102004482 นาย ไวรัณชน์ อัครวิเนค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

56 66102004483 นาย นพดล กองแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี

57 66102004484 น.ส. ภัทรนิดา สงวนศักด์ิภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

58 66102004530 น.ส. ลภัสรดา พัฒนรักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

59 66102004558 น.ส. ภัทร์ฐิตา ภัทรกาญจน์พงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

60 66102004595 นาย ธีร์ธัธ บุษยะชัยนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

61 66102004665 นาย ปรินทร์ สุขวาทยานนท์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

62 66102004671 น.ส. ภัทรนันท์ แต่ดุลยสาธิต เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

63 66102004779 นาย วิน สินฉลอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

64 66102004787 น.ส. หน่ึงฤทัย ล่ิวสกุลวงศ์ วิเชียรมาตุ ตรัง

65 66102004802 น.ส. พรรษมณฑ์ ตระการรุ่งโรจน์ ศูนย์การเรียนโอเพ่นสคูล กรุงเทพมหานคร

66 66102004804 นาย ธนกร หมวกแก้ว เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

67 66102004842 นาย ธนกฤต ชวรางกูร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

68 66102004868 น.ส. ศศิวรรณ รักษาสัตย์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

69 66102004901 น.ส. สิริพัชชา สุปรีด์ิวรกิจ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

70 66102004980 นาย ณัฐสิทธ์ิ วงศ์เธียรทอง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

71 66102004985 น.ส. เกวลิน น ้าทอง เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

72 66102005051 น.ส. ชนัญชิดา สุขส าราญ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

73 66102005052 นาย ศุภณัฐ กันไชยสัก มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

74 66102005059 น.ส. จิรัญญา ดีเเวว สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

75 66102005085 น.ส. ปิยะวรรณ เกิดสุข เลิงนกทา ยโสธร

76 66102005127 น.ส. พิมพ์มาดา ธรรมโกศล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

77 66102005155 น.ส. จีรนันท์ โกศล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

78 66102005170 น.ส. เบนิตา ตรีสุวรรณ นครนายกวิทยาคม นครนายก

79 66102005187 น.ส. ขนิษฐา นัยนิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

80 66102005217 นาย เมธัส บุญสวัสด์ิ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

81 66102005222 นาย บดีพล พีระเดชด ารง ชลประทานวิทยา นนทบุรี

82 66102005339 นาย อิทธิวัฒน์ พรหมวิหารสัจจา ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

83 66102005383 น.ส. ธัญชนก สังข์สา สตรีระนอง ระนอง

84 66102005419 น.ส. ปวันรัตน์ จารุวัฒนพงษ์ ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

85 66102005527 นาย สุกฤต รัศมีโชติ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

86 66102005535 นาย นรินทร์ธรา สัจจชลพันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

87 66102005571 น.ส. มีนา สว่างสุข สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

88 66102005606 น.ส. ฐานมาศ ศุภสัญญา เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

89 66102005628 น.ส. ศรัณย์ภัทร นาคสุขปาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

90 66102005635 น.ส. พริฏฐา แจงธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

91 66102005639 น.ส. นวนันท์ สุรัตนะพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

92 66102005657 น.ส. ธัญสินี ข าเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

93 66102005659 น.ส. กรวรรณ ชะลาชล วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

94 66102005672 น.ส. เบญญาลักษณ์ จอมแปง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่

95 66102005676 น.ส. มณฑนา แสนมาตร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

96 66102005717 นาย กฤษฎา สายธารทอง วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

97 66102005753 นาย ภัคพล สีดาดี มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000279 น.ส. ภัณฑิรา ตอสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 66102000414 น.ส. อธิชา ชาติงาม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

3 66102000416 น.ส. ฐิตารีย์ สุยะฟู สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

4 66102000880 น.ส. จุฑามาส เมืองซอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

5 66102000945 น.ส. ริญญาภัทร์ โชติอนันต์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

6 66102001510 น.ส. ยอดขวัญ สวัสด์ิโรจน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 66102001578 น.ส. ปสุตา อิศราพิสิษฐ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

8 66102001957 นาย ขวัญแก้ว ศิริอุดมสิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

9 66102002364 น.ส. ธีรารัตน์ ศรีสุธาสินี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

10 66102002397 น.ส. ศิวพร คงอารยะเวชกุล กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

11 66102002478 น.ส. สิริยากร ข่ายม่าน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

12 66102002513 นาย ภัคพล ปุญญพันธ์ุ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

13 66102002671 น.ส. กนกพร ธีรภาพพิทักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

14 66102003064 น.ส. บวรรัตน์ อุทัยวรรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

15 66102003259 น.ส. ผาณิต จารุกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

16 66102003349 นาย ปิยภูมิ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร

17 66102003712 นาย มารุต อ่อนละออ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

18 66102003825 น.ส. เกศรินทร์ญา แก้วศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

19 66102003986 น.ส. ปรลดา หาญชาญชัย สตรีนนทบุรี นนทบุรี

20 66102004054 น.ส. รักตาภา เจียรประวัติ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

21 66102004108 น.ส. วรฤทัย คุ้มโตใหญ่ ราชินี กรุงเทพมหานคร

22 66102004175 น.ส. จิตรดา วรรณทวี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

23 66102004245 น.ส. ปนัดดา พลอยสมบูรณ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

24 66102004454 นาย ธนินท์รัฐ กิตติโชติวรัตน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

25 66102004778 น.ส. พชรกนก ขันตี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

26 66102004794 นาย ธารธรรม ภุมรินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

27 66102004798 น.ส. ธีรดา กนกแก้ว สิรินธร สุรินทร์

28 66102004944 น.ส. ณัฐนันท์ เมธีปิยะพัชร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

29 66102005111 นาย ณัฎฐ์วิชัย พุ่มจันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

30 66102005135 นาย ภิตินันท์ ภัคพงศ์อิทธ์ิ ธัญรัตน์ ปทุมธานี

31 66102005164 น.ส. จีรานันท์ สาธาระกุล มารีวิทย์ ชลบุรี

32 66102005169 น.ส. พิมพ์มาดา เพ็ญจ ารัส มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

33 66102005261 น.ส. ลลิตา ปะมุสะกะ สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร

34 66102005293 น.ส. โสภิตนภา เหล่าผักสาน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

35 66102005423 น.ส. ศิรประภา โยธานันท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

36 66102005511 น.ส. เบญจมินทร์ เจริญมาก นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย

37 66102005553 น.ส. ศรินธร ภูเภา ศรีราชา ชลบุรี

38 66102005654 น.ส. นันทิตา พรหมบุตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

39 66102005674 น.ส. พิมพ์พิชชา อมรสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

40 66102005684 น.ส. ภวินดา ช านาญอาสา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000901 น.ส. จิณณพัตส์ เทพรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 66102001751 นาย วรินทร ไชยเสริฐ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 66102001791 น.ส. สุธาสินี บุตรลพ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

4 66102003285 น.ส. แพรวพรรณ หม่ันกิจ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

5 66102003691 น.ส. สุพิตตา ชัยงาม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

6 66102003864 น.ส. กรกนก ป่ันแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

7 66102003878 น.ส. จิรสุดา ทองเนียม นารีวิทยา ราชบุรี

8 66102003928 นาย นนทพัทธ์ เรียงไรสวัสด์ิ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

9 66102004032 น.ส. กวินธิดา ปิติอลงกรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

10 66102004170 น.ส. ศุภิสรา สราญวัฒน์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

11 66102004508 น.ส. ธนัญ ชาญประโคน ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

12 66102004617 นาย ภานุวิชญ์ ก าเนิดวาณิชย์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

13 66102004737 น.ส. วรินทร ไชยทา สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

14 66102005058 นาย วรภพ สุขะกาลนันท์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

15 66102005232 น.ส. ริมล นนทะศรี ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ

16 66102005275 น.ส. ปิยาพัชร โล่ห์ชิงชัยฤทธ์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 66102005298 น.ส. สุทธภา รังรงทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

18 66102005391 น.ส. อัญชิษฐา เดชสมบัติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

19 66102005518 น.ส. วิจิตตรา สว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

20 66102005688 น.ส. อรษา เพ็ชรรัตน์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

21 66102005733 น.ส. กชกร ด าสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000214 น.ส. ปาลิดา ไร้รอด ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

2 66102000748 นาย ธีรทัต คุณวรธรรม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66102000887 นาย วรปรัชญ์ กล่อมบรรจง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

4 66102002300 น.ส. สุพิชญา ทนนศักด์ิ หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102002474 นาย ก้องยศ มาเผือก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี

6 66102002529 น.ส. ภัณฑิรา สุวรรณเครือ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

7 66102002663 น.ส. จิรภิญญา โกสันเทียะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

8 66102002773 นาย เกรียงเดช สังข์กล่ิน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

9 66102003615 น.ส. กมลวรรณ หงษ์นุสนธ์ิ หอวัง กรุงเทพมหานคร

10 66102003672 น.ส. พิมพ์นิภา ใจจา ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

11 66102003882 น.ส. นรา ราชสุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 66102004097 นาย นวดล ศรีส าเริง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 66102004130 น.ส. กนกวรรณ ผ่านค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

14 66102004332 น.ส. มิรันตี ศิริกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

15 66102004549 น.ส. พิมพ์ศิริ ปัญญาคง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

16 66102004790 น.ส. ปริชญา ช้างเป่ียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

17 66102004888 นาย ธนพล เคนพุทธา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

18 66102004974 น.ส. ศศิริณ หาญเวช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

19 66102005004 น.ส. นวินดา ด้วงมาก เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

20 66102005080 น.ส. อภิญญา ตูมทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

21 66102005146 นาย ศุภกร นราสภา คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

22 66102005206 น.ส. ณัฐชานันท์ เจริญนิเวศนุกูล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

23 66102005287 นาย รัชชานนท์ วาสุกรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

24 66102005494 นาย ธนพล เลาว้าง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

25 66102005576 น.ส. อชิรญาณ์ พุทธเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

26 66102005671 นาย ชวิน ประสงค์สุข วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

27 66102005767 น.ส. ณัฐณิชา ชาตะศิริ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66102000107 น.ส. ณัฐฑิตา ล้อมวงศ์ไทย มัธยมจิตจัณ สงขลา

2 66102000174 น.ส. กิรณา พัชนี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

3 66102000178 น.ส. ธัญพิชชา เรืองจุ้ย สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

4 66102000449 น.ส. สาธกา แจ่มจันทร์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66102000510 นาย ทยากร ทวีแก้ว สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 66102000536 น.ส. กุลธาดา สังสวัสด์ิ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

7 66102000706 น.ส. ปภาวี อาณารักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

8 66102000712 น.ส. ธรรมสรณ์ สุวรรนาวุธ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

9 66102000794 นาย ภัทรดนัย ไตรสารศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

10 66102000823 น.ส. กิรณา สาระยิง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

11 66102000838 น.ส. วรินทร์ฑิรา ทองค า ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

12 66102000953 นาย กิตติเชษฐ์ เดือนแจ้ง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

13 66102001070 น.ส. ชุติกาญจน์ พงษ์ถาวโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นนทบุรี

14 66102001094 น.ส. ปริมพิชชา ราร่องค า อัมพรไพศาล นนทบุรี

15 66102001115 น.ส. ชลลดา ภาคีธรรม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

16 66102001215 น.ส. นงนภัส วงษ์วัฒนะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

17 66102001308 นาย นพพงศ์ ช่ืนเจริญ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

18 66102001407 น.ส. สิริญาดา พรหมเกิด มัธยมจิตจัณ สงขลา

19 66102001425 น.ส. รินวรา ศูนย์กลาง วัดป่าประดู่ ระยอง

20 66102001552 น.ส. ญาณิน แซ่ล้ิม สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

21 66102001642 น.ส. กัญญาวีร์ ป่ินทองพันธ์ุ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

22 66102001790 น.ส. จันทนา รักอยู่ ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร

23 66102001827 น.ส. ยอดกมล พันธ์ไชย สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

24 66102001834 น.ส. ภิญญานุช นาจันทอง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

25 66102001850 น.ส. ณัชชา ผุดผ่อง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

26 66102002057 น.ส. ธัญญาวรรณ เมฆอรุณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี

27 66102002183 นาย แธน ผลพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

28 66102002225 น.ส. พรชนก กองแก้ว สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

29 66102002231 น.ส. ณัฏฐิกา ย้ิมเศรษฐี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

30 66102002259 น.ส. ธนกร อดิเรกผลิน เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

31 66102002420 น.ส. อันนุร กะนอง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

32 66102002720 น.ส. มณฑกานต์ ศรีมงคล วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

33 66102002958 นาย ศุภกร ปฏิสนธิเมธี ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

34 66102002973 น.ส. มนัสนันท์ เจริญสุข พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

35 66102003273 น.ส. อภิชญา แสนศรีมหาชัย เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฏร์) สมุทรสาคร

36 66102003302 น.ส. ชัฏชฎาภรณ์ นัยนามาศ นารีวิทยา ราชบุรี

37 66102003425 นาย นนท์ปวิธ จรจิต วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

38 66102003679 นาย นภัสกร อมรศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 

รามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

39 66102003769 นาย พันกร สมนึก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

40 66102003812 น.ส. ปพิชญา อักษร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

41 66102003935 น.ส. กัญญาภัค เผ่ากัณหา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

42 66102003954 น.ส. นันทิชา พ่วงจีน เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

43 66102004088 น.ส. สุพรรณษา คล่องชนะภัย ราชินีบูรณะ นครปฐม

44 66102004145 น.ส. ชนาภา ราชฤทธ์ิ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

45 66102004191 น.ส. พรชนัน เขมะจารีย์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

46 66102004200 น.ส. วสิพร เณรตาก้อง อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

47 66102004415 นาย ศุภโชค ชนะวรรณ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

48 66102004673 นาย ธนโชติ กุลธรเมธี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

49 66102004776 น.ส. ธัญชนก ก้อนเกตุ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

50 66102004913 น.ส. ญาณิศา เดขุนทด สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

51 66102005156 นาย กันตนพ จงแจ่ม สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

52 66102005166 น.ส. นมัสนันท์ ไทยราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

53 66102005260 นาย ธีรชาติ นิลบุตร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

54 66102005307 นาย สิรภพ โกวฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

55 66102005513 น.ส. ปานวาด เท่ียงธรรม หอวัง กรุงเทพมหานคร

56 66102005607 นาย สิรวิชญ์ เจริญศานติพร สกลวิทยา นครปฐม

57 66102005630 นาย ณัฐนนท์ สายพงษ์พรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล
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