
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 ______________ 

ตามที ่มหาวิทยาลัยศิลปากรได ้ด  าเน ินการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อเข้าศ ึกษาในมหาว ิทยาลัยศิลปากร              
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปแล้วนั้น บัดนี้                      
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House และถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไปเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงขอประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ า                 
ปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยผู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าศึกษาในมหาว ิทยาลัยศิลปากร                  
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับ
นี้ พร้อมช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายในวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่          
 
 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร 
                        ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reg.su.ac.th/
สุชาดา พิริยะประสาธน์
11 กุมภาพันธ์ 2566


นางสุชาดา พิริยะประสาธน์
 11/02/2566
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.su.ac.th   
2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจำตัวนักศึกษา  
3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่  https://reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจำตัว” และ 

“รหัสผ่าน” ซึ่งรหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้   หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนคำร้อง            
ขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ) 

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

ต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามใบแจ้งยอด หรือ ชำระผ่าน Mobile 
Application  
** หากนักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนได้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
8. ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้วเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์) สำหรับอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ โดยงานทะเบียนและประมวลผล      
จะประกาศวันและเวลา ในการอัปโหลดไฟล์ให้ทราบภายหลัง ผ่าน https://reg.su.ac.th   

 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ ก่อนวันชำระเงิน  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย ภายในวันและเวลาราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

https://reg.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
https://reg.su.ac.th/
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การเตรียมไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารส าหรับอัปโหลดในระบบ 
 

การเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  
1. การแต่งกาย  

- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตขาว และผูกเนคไทสีเขียวเวอร์ริเดียน 
- นักศึกษาหญิง ติดกระดุมโลหะสีเงิน และเข็มตรามหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. การถ่ายรูป 
- ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า 
- ขนาดรูป 2x2 ซม. (213*248 pixel) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 400 KB  
- ประเภทไฟล์ .JPG หรือ .PNG 
- บันทึกชื่อไฟล์ภาพเป็น รหัสนักศึกษา เช่น 66xxxxxxx 

 
 

การเตรียมไฟล์เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
1. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) / Transcript ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และเขียนรหัสนักศึกษามุมขวาด้านบน 
2. ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 Mb  
3. ประเภทไฟล์ .pdf  
4. บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนักศึกษา เช่น 66xxxxxxx 

 

         

 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

แสดงผลการเรียน 

6 ภาคการศึกษา 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

ตรงกับด้านหน้า 

ระบุวันที่อนุมัติจบ 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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การอัพโหลดรูปถ่ายและเอกสาร 
1. เข้าสู่ระบบทีเ่ว็บไซต์ https://reg.su.ac.th  เลือกหัวข้อ “Upload file” ดังภาพ  

 
2. อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารระเบียนผลการศึกษาในระบบ   

 

** ข้อก าหนดของไฟล์เป็นไปตามเอกสารที่ธนาคารก าหนด ** 
 
 
 
 
 

66XXXXXXX  

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

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

 
สำหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 3.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 3.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 3.3 คณะโบราณคดี    
  3.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  3.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 3.4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 

  (ยกเว้น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น)    
 3.5 คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 

  (ยกเว้น สาขาวิชาเอเชียศึกษาและสาขาวิชายุโรปศึกษา)   
 3.6 คณะศึกษาศาสตร์     

  3.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  3.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 3.7 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

 3.8 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 3.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 3.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 3.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  3.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะมัณฑนศิลป์    
  4.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 4.2 คณะอักษรศาสตร์    

  4.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 

  4.2.1 สาขาวิชายุโรปศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 4.3 คณะศึกษาศาสตร์  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 

 4.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

 4.5 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 4.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 

 

สำหรับนักศึกษา 
⚫ คณะดุริยางคศาสตร์  ⚫  คณะวิทยาการจัดการ  ⚫ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะดุริยางคศาสตร์    
  4.1.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

 

 
ภาคการศึกษาละ 

 

 
65,000 

 

 
บาท 

  4.1.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 4.2 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 4.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  4.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  4.3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  4.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

 
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง

ตามจำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
 



- 7 - 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
• การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะโบราณคด ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คุณวัชรี  อารีย์ 
aree_w@su.ac.th 
  

09-2258-8984 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ 
supachaipanitch_s@silpakorn.edu  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-6405-0452 

คณะอักษรศาสตร์ 
  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 
suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200312 
0-3425-5091 
09-6405-0452 

คณะศึกษาศาสตร์ 
  

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ์ 
dpiaicwh@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-6405-0452 

คณะวิทยาศาสตร์  คุณวรพงษ์ น้อยไข่ขำ  
bewwrb21@gmail.com  
  

0-3410-9686 ต่อ 200313 
0-3425-5091 
09-6405-0452  

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแก้ว 
direk30102515@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200316 
0-3425-5091 
09-6405-0452 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

คุณนุชจรินทร์  นทีรัตนกำจาย 
natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200317 
09-6405-0452 

คณะวิทยาการจัดการ 
  

คุณวิมลรัตน์  อ่อนเอี่ยม 
wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200315 
0-3425-5091 
09-6405-0452 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์ 
supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200314 
09-6405-0452 

 
 
 
 
 
 

mailto:aree_w@su.ac.th
mailto:supachaipanitch_s@silpakorn.edu
mailto:suwanjinda_l@su.ac.th
mailto:dpiaicwh@gmail.com
mailto:bewwrb21@gmail.com
mailto:direk30102515@gmail.com
mailto:natheeratanakam_n@su.ac.th
mailto:wimolrat.o@gmail.com
mailto:supanyarax_k@su.ac.th
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โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันท่ีได้รับสิทธ์ิ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชนันท์ เทียมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 น.ส. กชพร เช้ือวงษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กนกพร แสงดอกไม้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ชฎานาถ เเร่เพชร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 นาย ชยานันต์ กิตติอัมพานนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ชวิศา จิตม่ัน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

7 น.ส. ฐิตารีย์ สวรรค์ภัณฑากร หอวัง กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ณดา สว่างใจ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ณภัชนันท์ ทองสง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

10 นาย ณภัทร ศรีเเก้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

11 นาย ณัฐพันธ์ ค าสันเทียะ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

12 นาย ธรรมสรัฐ สินชัยรัตน์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ธารตะวัน ข านวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ปณณปก ปัญญาวุธวรกุล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

15 น.ส. ปราง บุญธรรม ปัญญาประทีป นครราชสีมา

16 น.ส. ป่ินปินัทธ์ ค าแปง วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ปุญญิศา พลเสน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. พาขวัญ เกิดมะลิ ราชินี กรุงเทพมหานคร

19 นาย พิพัฒน์ อุ่นแก้ว วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. แพรวพิชญา บุญเกิด วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

21 นาย ภวันศักย์ ศิลป์วิเศษสรรค์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. มณีรัตน์ อินทร์แก้ว สิรินธร สุรินทร์

23 น.ส. มาลี งามเจริญถาวร วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

24 น.ส. วณิชญา เถาพิมาย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

25 นาย วรรณพฤกษ์ เลิศเจริญสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

26 น.ส. วรินธร ศรแก้วดารา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

27 น.ส. วิลาสินี ศรีไพรสนธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ช่ือ - นามสกุล



- 9 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

28 นาย ศตคุณ อัจฉริยะอุสาห์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. ศศิธร หล่มเหลา เลยพิทยาคม เลย

30 น.ส. ศุภิสรา คุเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

31 น.ส. โศจิรัตน์ จ่าแก้ว วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

32 นาย สมิตธ์ิ จองธุระกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

33 น.ส. สโรชา วงศ์ปฐมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี

34 น.ส. สุเนตรา คงเวช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

35 นาย อภิเดช เชิงช้ัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

36 นาย อมรศักด์ิ ม่ันดี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันท่ีได้รับสิทธ์ิ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จัสมิน เซ็นติยะนนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. พรรณรมณ เหมะสถล วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. พิชชาภา ไทยแช่ม สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

4 น.ส. ภานุมาต เฉลิมสุข ธัญบุรี ปทุมธานี

5 น.ส. ศิริพร แซ่ล้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤติมา มัทกิจ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

2 นาย กฤษณพงศ์ ทรัพย์บรรจง เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

3 น.ส. กวินทรา สิทธิชัย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

4 นาย กษิดิศ เอียดแก้ว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

5 นาย กีรติ ดิษฐเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 นาย จิรวัฒน์ นาโนนกอก อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น

7 น.ส. จิราพัชร โมบขุนทด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 น.ส. ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

9 น.ส. ชนม์นิภา แซ่โซ้ง กศน.ต าบลแม่เปา เชียงราย

10 นาย ชวดล นามบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

11 น.ส. ญาวิณี ต้ังอ้ัน เสิงสาง นครราชสีมา

12 นาย ฐกร มาศรังสรรค์ สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ฐานิตา ถารีพันธ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

14 นาย ณกัญจน์ บุญน า หอวัง กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ณัฏฐนิชชา พงศ์ไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

16 น.ส. ณัฐกฤตา มีเคลือ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 นาย ณัฐชนน พลีคาม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. ณัฐนรี อัศวธรรมรัตน์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

19 นาย ไตรภพ รัตนจรัสโรจน์ ภู่วิทยา นครราชสีมา

20 นาย ธนเดช วงศาโรจน์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ธนภร วีระนานนท์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

22 นาย ธนวัฒน์ บุญทา วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. ธมลวรรณ ดาวดึงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

24 น.ส. นภสร โสมุล เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. นฤมล เจริญเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี

26 นาย นันทภพ งามคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

27 น.ส. นานนาน ล่ิมสถาพร สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. บุตรตรี สีสุดตา มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เลย

29 นาย ปภพ วิจิตร์ปัญญารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

30 น.ส. ประวีณา โคตรคันธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

31 นาย ประสิทธ์ิ สิงชิว วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. ปรียา อ านวย พิไกรวิทยา ก าแพงเพชร

33 นาย ปวรวิช กุฎีศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

34 น.ส. ปวีณา อ าภาไพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ผริตา สุขทวี อักษรพัทยา ชลบุรี

36 น.ส. พรทิพย์ สีหา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

37 น.ส. พิชญาภา บุญยะศรี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

38 น.ส. พิมพ์วิภา ทองเทพ กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

39 น.ส. แพรวา แสงแก้ว มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

40 น.ส. ภัทรนันท์ รุ่งเรืองประสิทธ์ิ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

41 นาย ภาคิน นาอุดม เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

42 นาย รชต โง้วศิลปศาสตร์ ปัญจดี ชัยภูมิ

43 น.ส. ลุด ไชช าแดง มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เลย

44 น.ส. ศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. สุธาริณี ม่องโพธ์ิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

46 นาย สุรพัฒณ์ วรภัคพูนพัฒน์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

47 นาย สุริยา นาใจเย็น ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

48 น.ส. สุวิริยภา ทานัง บรบือ มหาสารคาม

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐกิตต์ สมน้อย หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

2 น.ส. ทิพรัตน์ ทองค า เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย

3 นาย อันดา วงศ์วาสนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

กาฬสินธ์ุ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชพร วัฒนานิยม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

2 นาย กฤตลักษณ์ ท้งไร่ขิง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กัญญ์วรา มีวาสนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กัญญาพัชร จันทเปรมจิตต์ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

5 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ศรีเช้ือ เลยพิทยาคม เลย

6 น.ส. กิรณา ไชยคีรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. จิดาภา โลพินิจ ราชินี กรุงเทพมหานคร

8 นาย จิรายุส พานบิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

9 นาย ชนภูมิ วิริยสถาพรพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

10 น.ส. ชนินาถ คชฤทธาวุธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ชลธิชา แซ่แต้ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

12 นาย ชัยสิทธ์ิ วราฤทธ์ิหิรัญกุล เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

13 นาย ชาญอินทร์ ตรีกรุณาสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

14 น.ส. ญาดาภา กุลปัญญาเลิศ ปัญญาประทีป นครราชสีมา

15 น.ส. ณชนก นลินานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

16 นาย ณฐกร ไกรศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ณัฏฐนิช เพชรนิล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

18 น.ส. ณัฐภัทรา บกเขาแดง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

19 น.ส. ณิชากร สุวรรณพยัคฆ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

20 นาย ธนกร พ่วงพร้อม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

21 น.ส. ธนาภิญญา ตีรณสาร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. ธรณ์ธันยา จิรประพฤทธ์ิ ปัญญาประทีป นครราชสีมา

23 นาย นวิน สุเมธกิจการ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

24 นาย ปณิธาน แก้วปัญญาจารย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ปัญญ์ศิรา เนาว์สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

26 น.ส. ปิยธิดา ปุณณธรรมากุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

27 นาย ปิยะชนม์ วงศ์วนิชทวี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

28 น.ส. ปุณณิศา หล้าสมบูรณ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

29 น.ส. เปมิกา หนูทับ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

30 นาย พงศ์พล กาญจนเภตรา สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 นาย พงศภร ชินหทัยวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. พรไพลิน นาคสินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

33 น.ส. พศิกา เสวิสิทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

34 น.ส. พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

35 น.ส. พีรดา เกตุมอญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

36 น.ส. แพรว ธ ารงรัตนศิลป์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

37 น.ส. ภูริชญาดา ครุศานติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. ภูษณิศา หาขุนทด ปากช่อง นครราชสีมา

39 นาย ภูเสญจน์ ชลปุร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

40 น.ส. เมธาวี วชิรศักด์ิพานิช สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

41 นาย รัชพล รัตนมณี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

42 น.ส. รินทร์ณฐา สวัสด์ิฐานคุณ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

43 น.ส. ลลนา ฉ่ัวรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

44 น.ส. ลักษณารีย์ ม่วงแสง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. วริศรา บุตรแสนคม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

46 น.ส. ศิตา ฉลองธรรม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

47 น.ส. ศิริรัฐ จักรวิวัฒนากุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. ศุภาวรรณ อดุลย์สุข สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

49 น.ส. สิริวิมล ศิริฆนพัฒน์ ตราษตระการคุณ ตราด

50 น.ส. สุพิชฌาย์ แหลมหลัก ธัญรัตน์ ปทุมธานี

51 น.ส. อนัญญา ศักด์ิรัตนชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

52 นาย อภิธนะ บุญสุภาพร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

53 นาย อิง เกียรติสิงห์นคร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

54 น.ส. ไอลดา ชูศิลป์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกรักษ์ ตันตระกูล นารีวิทยา ราชบุรี

2 น.ส. กรกนก คงสมนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

3 น.ส. ชญานิช ทุมมี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

4 นาย ชนกันต์ โรจน์ฤทธิไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

5 นาย ชนภัทร ถุงเงิน มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

6 น.ส. ณัชชา เหล่าฮ้อ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7 นาย ณัฐนันท์ พันธ์ศุภะ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

8 น.ส. ณัฐพร ปฏิญญาพิสิฐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา

9 นาย ณัฐวุฒิ สิริแก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

10 น.ส. ดิฐวรรณ วงศ์พิมพ์รัศมี ระยองวิทยาคม ระยอง

11 นาย ไตรขวัญ นิตยโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ทรายแก้ว กิตก าธร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

13 นาย ธนภูมิ วิชาพานิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

14 นาย ธนวัฒน์ ค าแดงไสย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ธฤษวรรณ ศรีสุข ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

16 น.ส. ธัญชนก วงศ์สุทธิ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. นพวรรณ ชาญชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

18 นาย นฤวิชญ์ ทวนทอง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

19 น.ส. เปรมมิกา มีพารา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

20 นาย พงศ์พันธ์ุ น้อยอัน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

21 นาย พศวัต แก้ววิเศษ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

22 น.ส. พิชญ์สินี ศิริสิทธิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

23 น.ส. พีรยา เลิศวิทยชัยกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

24 น.ส. ภิญญดา สายมณี เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

25 นาย รัชชานนท์ แป้นงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

26 นาย รัฐกร บึงไกร ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

27 น.ส. ศิรการญจน์ พุ่มต้นวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม

28 นาย สักก์ วีระทวีมาศ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น

29 นาย สิรวุฒิ บุญเผือก ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

30 น.ส. อัฐภิญญา คงสิม สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

31 นาย อัณณ์ ณ นคร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ฐานิสา ปะจันทบุตร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

2 นาย พชรพล ขันแก้ว ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่

3 น.ส. พัชราภรณ์ อินทร บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

4 น.ส. มนัสนันท์ ละออง สตรีศรีน่าน น่าน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณภัทรา ภิงคารวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2 นาย น าโชค ลาภเอนกกุล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

3 น.ส. วศินี เอ่ียมเอกอมรกุล สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณภัทร ภิรัชอมรพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ณิชาภา อิทธิเดชด ารงค์ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

3 นาย ต้นน ้า กระจายลม บางบัวทอง นนทบุรี

4 น.ส. ธนัชชา ศรีจันทร์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

5 น.ส. พรหมภรณ์ กรรฐโรจน์ สิงห์สมุทร ชลบุรี

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ขวัญพิชชา ติณสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

2 นาย จตุรภัทร มุสิเกิด สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะโบราณคดี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถ่ิน 

หรือวัฒนธรรมภาษา
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. นลินนิภา ก่ีศิริ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

4 น.ส. ปิยะดา จริตงาม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

5 น.ส. รัตนาพร ดาบไธสง พังโคนวิทยาคม สกลนคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธัญชนก ทองรัตนะ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

2 น.ส. นิศานาถ นัคเรศ ศรีสงครามวิทยา เลย

3 นาย ปรเมศ ชุมพล ณ อยุธยา เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

4 น.ส. ภัณฑิรา ดวงภักดี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

5 นาย ระพีพัฒน์ ต้ังใหม่ดี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

6 นาย รัฐนันท์ สุวรรณ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

7 น.ส. สิริลักษณ์ มิตระ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกนิภา ตังสกุล มุกดาหาร มุกดาหาร

2 น.ส. กนกพร เอ่ียมย่ิง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กรกช ปานแสงทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

4 น.ส. กรรณิกา กนกฉันท์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

5 นาย กวี บุญมาสู่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กัลยรักษ์ ทรงสวัสด์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. กาญจนา ชุมแสงโชติสกุล สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

8 น.ส. ชนิดาภา ภุมมาลี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

9 น.ส. ชนินาถ หนูแท้ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ชิริญากร หาญวโรดม วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

11 น.ส. ชุติมา ศรีบุญ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

12 นาย ณัชชากร คันศรเศวต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ณัฐกฤตา ศรีดวงแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

14 นาย ณัฐภัทร นิพนธ์เจริญศรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ณัศพิศา ฤกษ์พล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

16 น.ส. ณิชาภัทร ดอนศรีจันทร์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ณิชารัศม์ เมธินจิรสิทธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

18 น.ส. ดาวิษา ชูทรงเดช เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

19 นาย ไตรรงค์ เนาโคกกรวด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ทิพามณี พยอม วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

21 นาย ธนิศร สังข์ทองงาม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

22 นาย ธราธาร ปะสัน แสงทองวิทยา สงขลา

23 น.ส. ธัญญาเรศ นามค า สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

24 นาย ธัญวิชญ์ วุฒิทวีวัฒน์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ธารณา ไตรลักษณ์ GED

26 นาย ธิติวุฒิ ทรรศนกุลพันธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

คณะมัณฑนศิลป์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

27 น.ส. เนรัญชรา ไชยลังกา ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

28 นาย ปรวัฒน์ หรือเมืองเดิม เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

29 นาย ปวิช งามเจริญรุจี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

30 น.ส. ปัญจพร แสงแก้ว สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

31 น.ส. ปัณฑารีย์ อ านวยกิจวณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. ปิยากร จันทร์เกษม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

33 นาย พรณ์ภวิศช์ ถาวรนุรักษ์ แสงทองวิทยา สงขลา

34 น.ส. พลอยชมพู บุญขวัญ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. พิชชา ตรีเลิศมาลา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

36 น.ส. พิมพ์นารา ชนะเดช พระหฤทัย เชียงใหม่

37 นาย พิรพัฒน์ ลียะกิตติพร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

38 นาย ภพนิพิธ กุลรวิวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. ภาวินี ฉิมศรี คงคาราม เพชรบุรี

40 น.ส. ภูลดา กลีบจินดา สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

41 น.ส. เมธาณีย์ จิรนภาวิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

42 น.ส. รดา สมชัยชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

43 น.ส. ฤทัยรัตน์ กันฮก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

44 น.ส. วิชญาพร ต้นหิรัญมาศ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. ศิรดา สงเคราะห์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

46 นาย สรยุทธ เพ็งบุญทัศน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

47 น.ส. สีร์ศิษฏา ไชยมงคล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

48 น.ส. อธิชา ศรีลาจันทร์ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

49 นาย อนาวิล สุบิน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

50 นาย อาชาน สายสวัง พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา

51 น.ส. อารยา คอนพิทักษ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

52 นาย อิทธิกร ศิรประภา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กอบทรัพย์ มีชาญ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ขวัญข้าว โอสถสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

3 นาย จิรเมธ อารีรุ่งเรือง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. จุฑามาศ กิติภูมิธนิน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ชนากานต์ อินทรจักร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

6 น.ส. ณภัทร บูรณพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

7 น.ส. ณหทัย บุตรย่ิง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ทอฝัน นันทพินิต หอวัง กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ธมลพัชร์ ประกอบเกียรติ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ธารินี ศรีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

12 น.ส. นภกร สอนชุ่มเสียง ราชินี กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. นวพรรษ โคกกรวด นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. นันทนัท กิตติทวีสิน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

15 นาย นิติภูมิ สังเขป สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

16 น.ส. ปรายฟ้า แฮฟเนร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

17 นาย ปวิทช ธนภูริสิทธิโชค เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

18 น.ส. ปุณฑริก ดอกป่าน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 น.ส. พชรารัก สุวรรณกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

20 นาย พัศวุฒิ ว่องวัฒนาการ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. พิม พุ่มแสงทอง สถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. พิมพ์พิชชา อมรสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. เพียงขวัญ เลิศศุภวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

24 น.ส. ภัทรนันท์ ดวนโคกสูง ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

25 น.ส. ภัสร์พิศา สุขชู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

26 นาย ภานุพงศ์ ยอดเอ้ือ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

27 น.ส. ภาวิดา ไชยสงคราม เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

28 น.ส. ภูริตา สุริยสาร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. มุทิตา พลเสนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

30 น.ส. รติมา รักษ์สุวรรณ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 น.ส. ริลณี ใจค าสุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. วรวัฒนา อินต๊ะใจ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

33 นาย วรวิช วงศ์เจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. วรัทยา จิวานันต์ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

35 น.ส. วฤณดา สมัคงาน ราชินี กรุงเทพมหานคร

36 น.ส. วิภาดา สุรวัฒนานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

37 น.ส. วีริศา เรืองวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. สาลิน จีระบุญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. สุวรรณธนา นาสูง พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

40 น.ส. อัญรัตน์ กิจบุญชู บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. อัยยรัตน์ บาลทิพย์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรกนก ทรัพย์สิน เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

2 น.ส. กวินธิดา บุณยะกมล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กษวรรณ ผิวนวล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กิตยาภรณ์ ศรีโคตร ปทุมวิไล ปทุมธานี

5 น.ส. ขวัญจิรา แก้วแปง สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6 น.ส. จิตรวรรณา สุกบางพงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

7 น.ส. ชญานิศ อโนทัยสถาพร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

8 น.ส. ชลกานต์ สมอฝาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

9 น.ส. ฐิตินันท์ จรรยาวิวัฒน์กุล สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

10 นาย ณัฐนนท์ ชีวะวัฒนชัย เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ณัฐนันท์ ทองเพ็ง สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

12 น.ส. ธนัชพร ตุ้มม่วง อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

13 น.ส. ธัญญา จันทโรจวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

14 นาย นิติภูมิ ศักดา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

15 น.ส. บัวไพลิน ปานสมุทร สตรีนนทบุรี นนทบุรี

16 น.ส. เบญญาภา มหาสังข์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 นาย ปฐมพงศ์ อ าพันทรัพย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. ปุณณภา ภักดีเสนา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

19 น.ส. พรรณธิวา พลายเพ็ชร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. พิมพ์ชนก มาอินทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 น.ส. พีรยา จุฑาพีรัช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. พุธิตา ศรีสัมพันธ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

23 นาย ภูตะวัน ขยันกิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

24 น.ส. รินรดี เลิศภัทรวงศ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. วาจา เหรียญทอง บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

26 น.ส. วีนัส เวสสุกรรมานุกูล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

27 นาย วีรภัทร แก้วเทพ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

28 น.ส. ศศิประภา ขุนศิริ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

29 น.ส. โศภิตา อินเเจ้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

30 น.ส. สุพิชฌาย์ สุวัฒนากุลกิจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

31 น.ส. อภิชญา ชือไพเวสน์ ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กันต์กวี ผลนัย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

2 น.ส. ก าภูฉัตร หอมบุบผา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

3 น.ส. กุลิชา แซ่ใช้ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 น.ส. กุลิสรา นิยตานนท์ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. จันทิมา ทองใบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. จิตต์ปภัส เผือกเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ฉัตรลดา ฉิมพลิกานนท์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

8 น.ส. ชนิศตา ชูชุ่ม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ชวิศา แก้วศิลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

10 นาย ชัชนันท์ ชาญสง่าเวช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

11 นาย ญาณวัฒน์ แช่มช้อย วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ณัฐณิชา หัวนะราษฎร์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ณัฐพร ชโยกิจเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

14 น.ส. ทัฐธิยาน์ ขจิตวิวัฒน์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

15 นาย ธนกฤต มิตรเจริญ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

16 นาย ธนวัฒน์ ชัยวรรณ์ บ ารุงวิทยา นครปฐม

17 น.ส. ธัญชนก เซ่ียงฉิน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. นลินรัตน์ เมืองครุธ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. นาซูฮา กามิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

20 นาย ปราชญา เศวตพิบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 นาย ปรานต์ เหลาแก้ว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

22 นาย ปัญณทัศน์ ข าเสม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์

23 น.ส. พสุนิด แดงสุนทรชัย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

24 น.ส. พิชญาณ์กาญจน์ จิรภัทรวณิช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ฟ้าใส นิลประดับ กศน.ต าบลเวียงใต้ แม่ฮ่องสอน

26 นาย ภคพล มาศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

27 นาย ภัครพงศ์ เจริญพรรณ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. ภัทราวดี นาแถมพลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. มุทิตา เกิดโมลี วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

30 น.ส. เมธนิยา สินประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

31 นาย ยอด ก้องวัฒนา รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. รภัทภร ธีระเดชานนท์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. วนิชพร ชมสวัสด์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. วรัญญา แพงพฤกษ์ภูมิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

35 น.ส. วัลย์ธิยา ณัชภัคคงฤทธ์ิ เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

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

37 น.ส. ศวัศฎี เจาวัฒนา กศน.ต าบลส าโรงเหนือ สมุทรปราการ

38 น.ส. ศิวพร ปึงเสียงดี สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. ศุภัชญา ทองค า ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

40 น.ส. ศุภาพิชญ์ นาดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

41 นาย ษษิณ จันทนะสุคนธ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

42 น.ส. สลิตตา จันทรบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

43 น.ส. สิริกาญจน์ พจสุวรรณ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

44 น.ส. สุดารัตน์ เเก้วนาวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. สุมณฑกาญจน์ สุขถาวรกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. สุวรรณทา อดินันท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

47 น.ส. อภิญญา ไชยศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. อภิสรา โพธ์ิโชติ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

49 น.ส. อัญชนก คีรีรัตน์ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

50 น.ส. อาทิตยา สุ่มพันธ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

51 นาย อาฤญช์ เผือกคุ้มกฤษ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

52 น.ส. เอนิสสา มนต์ตา ก๊ิบบ้อนส์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กษิดิส ทองเปลว วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์สินธนกิจ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 นาย คณาพงษ์ เจียมสุบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ชวิศา ตรีพาณิชกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

5 นาย ณฐาภพ เศารยางกูร แสงทองวิทยา สงขลา

6 น.ส. ณปราณ เมธาแสนโพธา รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ธันย์ชนก ศรีเปารยะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

8 น.ส. ธิดา พันธ์ประชา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 น.ส. นภัสสร วัฒนกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ปภาวี แสนศรีจันทร์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

11 น.ส. ปวีณ์ธิดา พิมพ์หนู สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

12 นาย ปัณณรุจน์ สุนทรีธนะวิชญ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

13 น.ส. พิมพ์พิชชา เนาวรัตน์สถาน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. พิมพ์มาดา เขียนรูปครุฑ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. รัมภ์รดา นวยุทธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. วรัญญา มณีศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี

17 น.ส. ศศิกานต์ ดอกเหม อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

18 นาย ศิลาชล มนต์โชคชัย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

19 นาย อดิศร บุมี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

20 น.ส. อารีรัตน์ พรมสุข วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

21 น.ส. ฮัสนา ฮะซา เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนิษฐา ชุ่มขุนทด สิรินธร สุรินทร์

2 น.ส. กรวี มาตา สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

3 น.ส. จุฑารัตน์ พรมราช บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

4 นาย ชนสรณ์ ต่ายสวัสด์ิ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

5 น.ส. ชนิชา ข าบ้านกวย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 นาย ชวิน โพธิปักษ์รักษา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

7 น.ส. ชุติกาญจน์ อารีย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ณัชชา ทองชิตร์ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ดามิสา เผือกวัฒนะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ตวงเพชร นาคฤทธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

11 น.ส. บุญญิศา ลีเซ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. บุณยาธิดา ย้ิมไตรพร GED

13 นาย ปุญชรัสม์ิ ศรีทองเเท้ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

14 น.ส. ปุณยนุช อมาตยานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

15 นาย พลกฤต เลิศวุฒิวิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 นาย พศุตม์ ตันจรารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

17 น.ส. ภัทรนันท์ เกียรติกุล ระยองวิทยาคม ระยอง

18 นาย ภัทรนันท์ สุทัศน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ยุพารัตน์ พรมสุ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

20 นาย รตนะ วิกยานนท์ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. รริศรา ศรีแก้ว สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

22 น.ส. วราพร ผลอินทร์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

23 น.ส. ศศิกานต์ บัวส าลี เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

24 นาย สราวุฒิ วิเศษ สากเหล็กวิทยา พิจิตร

25 น.ส. สุพิชญามิล เขจรนิตย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

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

27 น.ส. อริญชยา ค าดี สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. อุทัยทิพย์ พัชร์นันทพร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ จักไม้ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

2 นาย กรธนัท ถวัลย์กิจด ารงค์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กฤตพร สว่างอารมณ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. กัญญ์วรา แช่มช้อย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

5 น.ส. กัญญาวีย์ ศิระมานะกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กัณฐ์ชิสา สหวัชรเศรษฐ์ ศูนย์การเรียนนิวตัน กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. จนิสตา แจ๋วประยูร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. จิรารัตน์ พิมสุข ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

9 น.ส. ชลิดา รักษาสัตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

10 น.ส. เฌอริช ตินานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

11 นาย ณฐพฤทธ์ รุ่งสมัย มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ณภัทร เอ้ือชัยวิวัฒน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ณัฏฐณิชา จันทร์กอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

14 น.ส. ณัฏฐนันท์ ชาบุญมี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

15 น.ส. ณัฐชนัน ไพรร่ืนรมย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ณัฐณิชา นุชอินทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

17 นาย ณัฐนันท์ เดชมงคลวัฒนา ศรียาภัย ชุมพร

18 นาย เดชสกล มีสมบูรณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

19 น.ส. ตฤณมัย ผินกลับ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

20 นาย แทน รักษ์ภู สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

21 นาย ธนดล ธรรมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี

22 น.ส. นภสรณ์ สุดเสียงหวาน กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. นริศรา วีระกิจ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

24 น.ส. นันท์นภัส มานะกุลสวัสด์ิ ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. นันท์นภัส เพ็งชะตา เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

26 น.ส. บุญรักษ์ ทองใบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

27 น.ส. ปิยะวีย์ ฉิมวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

28 น.ส. พรลภัส ไม่มีนามสกุล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

29 น.ส. พิชชานันท์ รัตนกรวิทย์ GED

30 น.ส. พุฒิดา ตันใจเพชร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

31 น.ส. พุทธณภรณ์ ปวงรังษี พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

32 น.ส. พุธิตา บุรีวงศ์ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. เพียงดาว สีสังข์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. ภทรนฤน อิทธิอติชาติ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ภัทรภร สมใจ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

36 น.ส. มุกมณี จ่ันทอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

37 น.ส. รมย์ธีรา เกิดพรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. วรัญญา ไทยทะเล มารีย์วิทยา นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

39 นาย วัชริศ ด ารงค์ศักด์ิกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

40 นาย สรวิชญ์ เกินการ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. สุขกมล กล้าหาญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

42 น.ส. สุชัญญา ธัญธนพัต บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

43 น.ส. อิสรีย์ เนาว์เย็นผล อัมพรไพศาล นนทบุรี

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญาดา เฉลิมฉัตรวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณภัทร ตันติพานิชพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 น.ส. เพลงแพรวา โรจนภัทรากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 น.ส. เพียงดิน เงินเส็ง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กุลจิรา เลาห์ภูติ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 น.ส. ปนัสยา นุกูลโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. มินตรา ฆังคะจิตร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. พลอยพรรณ คงอมรสังข์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 28 -

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐนรีกานต์ แก้วเวียง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ชัยรัตน์ นามมารดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

2 นาย นันทกฤษ สุขรอบ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

3 น.ส. วาปีย์ บุญชู กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

4 นาย ศิระณัฐ มัญอิสระ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐวัฒน์ วิสุโลกานนท์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

2 น.ส. ปวีณา มีโพนงาม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 น.ส. วงศ์ชนก คะมนตรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชพร ส าแดงภัย ก าแพง ศรีสะเกษ

2 นาย กฤตเมธ รอดรุ่งเรือง อู่ทอง สุพรรณบุรี

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

4 นาย กิตติศักด์ิ ยามดี กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 นาย ฉัตรดนัย อ้นแก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

6 นาย ตะวัน น าพา คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

7 นาย ธราเทพ เกษรินทร์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

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

9 นาย ปฐมพงศ์ จันทร์คง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

10 น.ส. ปุญญิศา โกสีย์วงศานนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

11 นาย ฟาอิส ยาบี พัฒนาวิทยา ยะลา

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

12 น.ส. ภราดา ตู้จินดา รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

13 น.ส. รันลดา พรมจรีย์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. อัญมณีวลัย ณ ถลาง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชลธิชา แหยมแก้ว ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 น.ส. ชุติกาญจน์ บัณฑิตย์ด ารงกูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. ณัฐณิชา แสนลคร นักบุญเปโตร นครปฐม

4 น.ส. ณัฐริตา ประคองจิตร ท่าใหม่ (พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) จันทบุรี

5 น.ส. ทิติยา บุญรักษา มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

6 น.ส. นภิสา พันธ์ลาภตรัง วิเชียรมาตุ ตรัง

7 น.ส. ประภาศิริ เหลืองงาม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

8 น.ส. พิมพ์ภัช เลิศปรีชาอังกูร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

9 น.ส. พีรญา ทรัพย์โสภา สัตยาไส ลพบุรี

10 น.ส. ภวิกา เหมสมิติ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

11 นาย ภูวดล เงินเอ่ียม ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

12 น.ส. รสา ผลิเจริญสุข ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

13 น.ส. วรกมล เมฆาประพัฒน์สกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

14 น.ส. วิรัญญา กาญจนศักด์ิ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

15 นาย วีระเชษฐ์ สรภักดี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

16 น.ส. ศศินันท์ สอนวิทย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. สุปรียา อาจพินิจ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

18 น.ส. สุรัสสา สินจะวัด นักบุญเปโตร นครปฐม

19 น.ส. ฮาดาชา ไชยทา อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จารุพงศ์ ทองศิริ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

2 นาย ชนุตร์ปกรณ์ จันทรเอียด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. ชาลิสา สีตาลแก่ ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

4 น.ส. พรรณนิภา แก้วไขแสง ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. พัชราภา แก้วชาติ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

6 นาย มนัฐ สังข์ทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

7 นาย วรกานต์ ธงชัย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

8 นาย สิทธิกร อบอุ่น เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 น.ส. เสาวณีย์ เกตุเอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณภัทร ละออ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

2 น.ส. ณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

3 น.ส. ณัฐณิชา จันทร์พลอย วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

4 น.ส. แต๋น ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

5 น.ส. นันตกานต์ ม่วงลอด ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ

6 น.ส. นุชประวีณ์ หวังพัฒน์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

7 น.ส. บงกชกร ไทยผดุงพานิช กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี

8 น.ส. ปฐมพร หนอนไม้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

9 นาย ประเสริฐศักด์ิ จตุรท านุพงศ์ มัธยมวิทยา ล าปาง

10 นาย ปวริศ บูระพันธ์ ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์

11 น.ส. ปาณิสรา เนาว์ชัย แก่งคอย สระบุรี

12 น.ส. พราวน ้าเพชร จิดาพชรพงศ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

13 น.ส. พอเพียง จองปุ๊ก ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

14 น.ส. พิชยา ราโชกาญจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

15 น.ส. เพ็ญฤดี กาญจนโกสุม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

16 น.ส. ภัทรวดี สังข์ทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี

17 นาย ภิญโญ อ่วมกรุด สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

18 น.ส. วริศรา ทิพย์คีรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

19 นาย ศักดิพงศ์ หล่ออุดมพันธ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

20 นาย ศุภวิชญ์ สอนดี ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

21 น.ส. สุธีรา บุญรอด คงทองวิทยา นครปฐม

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลพร บุญคุ้ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

2 น.ส. ขวัญชนก มีมา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

3 นาย ชวัล สุขกลม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

4 น.ส. ธนพร ปลาทอง สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

โครงการพิเศษสาขาวิชาเอเชียศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ศักด์ิประศาสน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

2 น.ส. กานต์พิชชา เจริญพันธ์ ประชาวิทย์ ล าปาง

3 น.ส. ขวัญข้าว กันยาประสิทธ์ิ นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ

4 น.ส. จิรากรณ์ สังฆะมาตย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ชลธิชา บุญมาวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ชิษณุชา บุญถนอม ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ญาณิน ศรีระวัตร อู่ทอง สุพรรณบุรี

8 น.ส. ตวงรัตน์ ด่านนคเรศ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

9 น.ส. นฤมล สังข์สุวรรณ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

10 น.ส. พิไลพร วิริยกุล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

11 นาย พีรภัทร บริสุทธ์ิ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ

12 นาย ภัทรพงศ์ เงินเช้ือ ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี

13 น.ส. วรณัน สีพลเละ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

14 น.ส. วิจิตรตราพร ร่ืนสุทธ์ิ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

15 น.ส. วิไลวรรณ เงินสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

16 นาย สรายุทธ กิตติมาโชคชัย วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. สุภิญญา เมืองเกิด อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

18 น.ส. อริสรา ปัสสาค า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

19 น.ส. แอร์ร่ี แซ่เจ่ีย สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัณฐมณี สว่างแจ้ง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

2 น.ส. ชนิกานต์ โพธิกิตติพงศ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

3 น.ส. ชิดชนก รุจิเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

4 น.ส. ญาณิกา เครืออนันต์ ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี

5 น.ส. ณัฏฐเนตร ด่านขุนทด สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

6 นาย ธีระวีร์ พิพัฒนกุล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

7 น.ส. นภวรรณ นวลรอด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. นภัสศรัณย์ โชติจิรชัย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

9 น.ส. ปนัดดา วิริยะสกุลสุข ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

10 น.ส. ปนัดดา ยินดี เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

11 นาย ปวีร์ สุดประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ปานไพลิน พันสวัสด์ิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

13 นาย พชร ตีโยบลานนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

14 น.ส. ภาภัทร รุจิระยรรยง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

15 น.ส. วรกานต์ นิลศิริ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

16 น.ส. อจลาพร แก้วลาย ราชินีบูรณะ นครปฐม

17 น.ส. อทิตยา ม่ันเจริญวัฒนกิจ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กิตติยาดา อัตตโน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

2 น.ส. ญาตาวี จิตตะนุศาสตร์ วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. ณัฐธิดา วงษ์เป็นสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. ภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล ประชารัฐธรรมคุณ ล าปาง

5 น.ส. รวิสรา รามสูงเนิน หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

6 น.ส. วิทินันท์ แตงทอง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

7 น.ส. สุทธิดา ปลีคงธุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

โครงการพิเศษสาขาวิชายุโรปศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝร่ังเศส) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชลลดา ปัญญาอุทัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

2 น.ส. ชาตลีญา ทองนวล ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ณิชาพัชร์ สุขข า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. ปัณณพร บัวพูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 นาย พงศธร เเสนอินทร์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

6 น.ส. ภริตา อังกุรคณานุกูล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. มณฑกานต์ ณ นคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤตพร ศรีขวัญ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

2 น.ส. ธัญชนก ศิริชนม์ ระยองวิทยาคม ระยอง

3 น.ส. นริศรา บุตรเพียร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

4 น.ส. เบญญาภา เตชะหิรัญภาคย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ศจี บุญถือ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 34 -

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิสรา พุทธัง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

2 นาย ภควิทย์ ผาทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

3 น.ส. ภูพิงค์ พรหมเพชร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กอบโชค ประชันกร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ปพิชญา คุณธรรมดี ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 นาย รัฐนันท์ แพน้อย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

4 นาย รีฟดี เบญยาอีส นราธิวาส นราธิวาส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤติยาณี สียางนอก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. กัณธิชา นาแพง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 น.ส. ฐิติมาภรณ์ ดาวสันเทียะ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

4 นาย ณภัทร โพธ์ิศรี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 น.ส. ณิชาภัสสร จันทร์โอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

6 นาย ธงชัย โชติกเสถียร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 น.ส. ปาณิศา เชยกรีวงศ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

8 น.ส. ปิยมน น้อยน ้าค า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 นาย ปิลินทวัจฉ์ นิลประภัสสร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

10 น.ส. ปุญญิศา คลองโนนสูง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

11 น.ส. พัชรนันท์ สามฉิมโฉม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

12 น.ส. พิมพ์อร ธนูรัตน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. วรินธิยา ยศศักด์ิศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

14 น.ส. ศศิกานต์ สวัสดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 นาย ศุภชัย หงส์พิทักษ์นภา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

16 นาย ศุภฤกษ์ สุฉันทบุตร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 น.ส. สุภาวดี ป่ินแก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม

18 น.ส. หัสยา กัลยา พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

19 น.ส. อรปรีญา บุตรน ้าเพชร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรายุ พุทธรัตนา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. ชนิกานต์ พลายยงค์ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

3 น.ส. ณัฐกานต์ เเก้วอินทะจักร ดงเจนวิทยาคม พะเยา

4 น.ส. ณัฐชา กุลคลัง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. ณัฐณิชา ทวีเพ็ชร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 นาย ดรัณภพ อนุเวชศิริเกียรติ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

7 นาย เบญจพร เบญจกูล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

8 น.ส. พิมพ์พิศา พรหมรักษา บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

9 น.ส. มุกดา ทองเวโรจน์ นารีวุฒิ ราชบุรี

10 น.ส. ลลิตา มาลาภิรมย์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

11 นาย วชิรวิทย์ บาตรโพธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

12 น.ส. วรัญญา รอดด า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

13 น.ส. วรินทร์ภร ชาวนาฟาง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

14 นาย วัชรากร ค าเจริญ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

15 นาย สินวัตร์ หาเรือนมิตร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

16 น.ส. สิริยาพร ปิยะกุลวรวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 น.ส. สุวพิชชา ค านุ นารีวิทยา ราชบุรี

18 น.ส. อินทุอร ดอนมอญ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิภรณ์ สุนาโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

2 นาย ณภัทร ว่องวิการณ์ ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. ณัฐกานต์ ขันตา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

4 น.ส. ณัฐชนก ล่วนล่อง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

5 น.ส. ณิชา เจนจารุวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

6 นาย ทัตธน จินดาวา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

7 น.ส. ธนัญญา ช่ืนบุญมา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

8 น.ส. นพมาศ ทองใจ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

9 น.ส. พรไพลิน สิงหราช อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

10 นาย พหุสุวรรณ บุญถนอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. พิมพ์มาดา กูดอ้ัว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

12 น.ส. ภัทรา ภู่เทศ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. รินรดา ล้ิมสุขเจริญกุล มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กาฬสินธ์ุ

14 น.ส. สุทธิดา ฤทธิรัตน์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

15 น.ส. สุปาริชาติ วาทโยธา ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

16 น.ส. สุภัสสร น่วมทนงค์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

17 น.ส. อรณัชชา แถบไธสง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 น.ส. อรอุมา กาญจนบุรางกูร นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี

19 น.ส. อัญมณี มาศเมฆ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐกิตต์ิ เจริญวัฒนวิญญู พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

2 น.ส. ณัฐณิชา โอวาท ศรียาภัย ชุมพร

3 น.ส. ณัฐธิดา กองศรี สระแก้ว สระแก้ว

4 น.ส. ธวชินี แซ่หลี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

5 น.ส. บุษกร สุขจิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 น.ส. วันวิสา มณีจินดา ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

7 นาย สถาพร หนูสว่าง กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

8 น.ส. อารียา ขวัญหลี โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 37 -

โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จีระศักด์ิ อ่ิมส าราญรัชต์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 น.ส. ชุตินันท์ หอมการะเกษ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

3 นาย ณัฐกิตต์ิ แสนสม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

4 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร

5 นาย ธงชัย คล้ายฉ ่า กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

6 น.ส. พิมพรรณ ชุ่มจันทร์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

7 นาย ภูสิทธิ คนอยู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 นาย ศุภกร  ผิวบัวค า บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

9 น.ส. สิริพร ด่านจับกุม ราชินีบูรณะ นครปฐม

10 น.ส. หัสญาณี ปกนาง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

11 น.ส. อัชรา สิงหชัย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลชนก แป้นทอง นางรอง บุรีรัมย์

2 นาย กฤตพลชัย นพเจริญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

3 นาย กฤตยชญ์ สุวรรณ์วิศว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยเดช วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

5 นาย จิรภัทร ทองมาก เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

6 นาย ชัยณรงค์ ธรรมวงษ์ เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี

7 นาย ชัยวัฒน์ จันทราศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

8 นาย ชาริฟ แคยิหวา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

9 นาย ฌานวัฒน์ พูลเพ่ิมคล้าย ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

10 นาย ณัฐกิตต์ิ ค าเจริญเกียรต์ิ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

11 นาย ณัฐกิตต์ิ ธีรโชติจิรานนท์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

12 น.ส. ตรีทิพยนิภา เคนทอง วัดสิงห์ ชัยนาท

13 นาย ธนเดช ทองสวัสด์ิ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

14 นาย ธวัชชัย ป้องสวย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

15 นาย ธีรพนธ์ ธาราเจริญชัย ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

16 นาย ธีรภัทร์ ชุนจินดา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

17 นาย นนทวัฒน์ รุ่งสว่าง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

18 นาย พัชรันทร์ พูลเทพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

19 นาย พีรวิชญ์ ฉัตรทันฑ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 น.ส. แพรวา พิพัฒน์สวัสด์ิ รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. มธุรส สวนขัติ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

22 นาย ยศภัทร วัฒนบัญชา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

23 น.ส. วริศรา บังชะฎา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 นาย วีรภัทร พันธ์ุภักดี สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร

25 นาย วีรวิชญ์ นิมิตรนิวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 นาย สมพงศ์ แก้วพิจิตร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

27 น.ส. สุรางคนางค์ ดวงจิตร นาหลวง กรุงเทพมหานคร

28 นาย อลงกรณ์ สังข์พรมทัด วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

29 นาย อิสระชน คุ้มพะเนียด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตภาส เอ่ียมภูเขียว โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

2 นาย ณัฐพัชร์ หลวงกาวี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 น.ส. ธนพร วุฒิพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

4 นาย ปราโมทย์ มากระจัน อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

5 นาย เปรมพัทธ์ พงศ์ณฐพัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

6 นาย พงษ์นเรศ นิธิพัฒน์ธรากุล วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 นาย พันธมิตร นิสสัยซ่ือ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

8 นาย พิคเณศ แซ่เตีย คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

9 นาย ภูวิศ สายพานทอง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

10 นาย สรจักร เสียงหวาน เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

11 นาย สรวิศ พุกนิลฉาย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

12 นาย สิทธินนท์ บุญสร้าง สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร

13 นาย โอบกิจ ฉ้ิมสังข์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ฐิติกาญจน์ สุดสาคร ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

2 น.ส. ดลพร กิจอรุณโชค กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 น.ส. ธมนันท์ ล้ิมอ่ิม นารีวุฒิ ราชบุรี

4 นาย ธีรภัทร์ มามีสุข คงคาราม เพชรบุรี

5 นาย สุกรีย์ ฟักทับ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

6 นาย สุรเชษฐ์ นามบุตรดี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จรรยารัตน์ นุชประเสริฐ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

2 น.ส. ฐิติพร ชาวม่วงขวัญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 น.ส. ณัฐณิชา ช่ืนบุญมา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

4 น.ส. เดวี ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

5 นาย ธนกฤต แปะเง้าสุข วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ธมลวรรณ เคียงกิติวรรณ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

7 น.ส. นันท์นภัส เม่นอยู่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

8 นาย นันทพงศ์ จันทร์อ่อน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

9 น.ส. ปวีณา ชายทอง อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

10 น.ส. เปรมิกา มีคุณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

11 น.ส. วาสนา ถึกแปลก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

12 นาย วีรภัทร หาญสงคราม ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. อนุรดี พงษ์ศิลา ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรรณิการ์ จ๊ีดนาเกลือ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

2 น.ส. กันตินันท์ ไทรงาม วิเชียรมาตุ ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. กานต์มณี เกตุใหญ่ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 น.ส. กีรติยา สรรพิบูลย์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

5 น.ส. จีรนันท์ สุจจิตร์จูล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

6 น.ส. ชนทิชา เอ้ียวสุวรรณ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

7 น.ส. ชนิตา ศิริหล้า ภูเรือวิทยา เลย

8 น.ส. ณฐารินทร์ ศรีวงค์วรรณ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

9 นาย ธณา สุวรรณประภา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

10 น.ส. พัชชานันท์ จีราจารุสกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

11 น.ส. พัชราภา หม่ันต้ังธรรม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 น.ส. พิชชากร แหลมแจง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

13 น.ส. พิชญามญช์ุ ทักคุ้ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

14 นาย ภูวนารถ หมายรอกลาง มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

15 น.ส. รติมา งามข า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

16 นาย รัฐภูมิ พวงวัดโพธ์ิ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กชกร น ้าค า นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

2 นาย ณัฐพัช กิจเจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง

3 นาย พลพล อินทร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 นาย พัสกร กรรณโม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

5 น.ส. ศุภิสรา สิมพรักษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธิดารัตน์ บุญสุด รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 42 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 น.ส. นภเกตุน์ ศักด์ิศรีจันทร์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

3 น.ส. ปทิตตา เถ่ือนแก้ว พะเยาพิทยาคม พะเยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรกนก ขุมเพ็ชร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กัญญาวีร์ ภูละออ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

3 นาย คีญภัสน์ แก้วผ่อง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

4 นาย จักรภพ ภูมิพัฒน์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 นาย จิรายุ ทัพขวา มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

6 นาย ชลธี เกิดก่อวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

7 นาย ชัชพงศ์ วิวัฒน์ภาสวร อู่ทอง สุพรรณบุรี

8 นาย ชาญวิช มาศมัณฑนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

9 น.ส. ฐิติชญา เคร่ืองพาที เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

10 นาย ณทรรศน์ พรหมประดิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

11 นาย ทรงปวร มหาปิยานนท์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

12 นาย ทินภัทร หอมนวล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 นาย ธนากร จุลเจริญ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

14 นาย ธนากร ฉายกองบุญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

15 นาย ธนาดล สมวงษา นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

16 นาย นครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

17 น.ส. นภัสวรรณ กอสินประเสริฐ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

18 นาย นรินทร นิสะโสกะ ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา

19 น.ส. นิภาวรรณ จันทรังศรี บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

20 นาย ปฏิพล ด าทอง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

21 นาย พฤกษินันท์ ค าระหงษ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

22 นาย ภัทรภูมินทร์ นิลเกษม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

23 นาย ภีราพัฒน์ จันทร์ฤทธ์ิ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

24 นาย มนัสวิน ทองบ่อ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

25 นาย มนัสวี ลูกเหล็ม เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบ่ี

26 นาย มโนรินทร์ นันทะนิ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

27 นาย มูฮ าหมัด ลาเต๊ะ ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา

28 นาย ระพีพัทธ์ ชอบสูงเนิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

29 น.ส. วรมน อุนธุโร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

30 นาย วฤทธ์ิ สาลี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

31 นาย สิรวิชญ์ ไชยพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

32 น.ส. สุทธิดา ฐานบัญชา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

33 นาย สุธิสิทธ์ิ กล่ินพยอม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

34 น.ส. สุภัทรา อ่อนพุ่ม บัวแก้วเกษร ปทุมธานี

35 นาย สุภากร เจียมอุย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

36 นาย เสกสรร เจริญกิจมงคล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

37 นาย หรัณยวัต พนมวรชัย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพร ศรีเท่ียงตรง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย กิตติกวิน ตาลเจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 น.ส. จารุดา ชัยศรีประเสริฐ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. จิรัฐติกาล สวนดอกไม้ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

5 น.ส. เจนจิรา โพธ์ิจันทร์ มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ช่อภัคสุนันท์ เหมือนมณีคชา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

7 น.ส. ณนิภา ไอยะโก นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

8 น.ส. ณัฐณิชา ดาศรี ภูเขียว ชัยภูมิ

9 น.ส. ตรีทิตยพิภา มากนุ่น ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

10 น.ส. ธิดารัตน์ เต็กจ าลอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 น.ส. ธิติมาพร บุญเล้ียง มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

12 นาย นพนันท์ แคเขียว ทวารวดี นครปฐม

13 น.ส. นวนันท์ นวลรอด เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

14 น.ส. บัณฑิตา จูคลองตัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

15 น.ส. เบญจรัตน์ โสดา ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

16 น.ส. ปภาวรินท์ เย็นอ่วม กัลยาณวัตร ขอนแก่น

17 น.ส. ปารมี ธารจักร์ ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

18 น.ส. พิชาพิชญ์ ราชเเสนเมือง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

19 น.ส. ภคพร สัลละพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

20 น.ส. มณฑิรา ไทรรอดศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

21 น.ส. ระพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

22 น.ส. ริสา วนสุนทรเมธี ราชินีบูรณะ นครปฐม

23 น.ส. วาสนา โชคธนกร มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

24 น.ส. วิจิตรา โจหิงค์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

25 นาย วีรภัทร อยู่ในวงษ์ สามพรานวิทยา นครปฐม

26 น.ส. ศิรภัสสร ผุยรอด พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 นาย ศิวกร เซ่ียงฉิน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

28 น.ส. สิริกร ห่อทอง ทวารวดี นครปฐม

29 น.ส. สุภาวดี รูปสูง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

30 น.ส. หน่ึงฤทัย เพทายประกายเพชร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

31 น.ส. หน่ึงฤทัย คงเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

32 น.ส. อรไพลิน เชาว์ชัยนาม สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. อารียา ทองเจริญ สามพรานวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย คณากร เทียนสว่าง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 นาย ณัฏฐ์ สิงห์สถิตย์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

3 นาย ธนกร บุ้นเฮ้ียน ราชประชานุเคราะห์ 15 

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เชียงราย

4 นาย ธรรมธร ลิขิตวิวัฒน์กุล ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

5 นาย นิธิพล อาชาปราโมทย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. บุณยานุช ศรีจันทร์ฉาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

7 นาย ภานุวัตร ฉัตรพุ่มไสว อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

8 นาย ภูริวรรธน์ พันธ์ทิม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 นาย สุวพิชญ์ อาษา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

10 น.ส. โสภิตา เจ็งศรีวงศ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

11 น.ส. อภิชญา สุขส าราญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญาน์นันท์ แสงสุริฉาย นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จักรินทร์ นิลบ่อ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 น.ส. ชลธิชา อารีราษฎร์ องครักษ์ นครนายก

3 นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธ์ิ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. การ์ณิดา สะแลแม พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี

2 น.ส. ธิดารัตน์ แย้มเกษร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. พิริษา อุบลธรรม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 น.ส. ศุภรัตน์ ค ้าคูณ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี

โครงการโรงเรียนท่ีมีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐธิดา เพิกเฉย กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 นาย ปิยวัฒน์ อึกทองจอม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

3 นาย มกร วงษ์เกิดศรี คงทองวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐชยา ผาสุขกรรม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 น.ส. ปานตะวัน โพธิเพียรทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 น.ส. มณีรัตน์ ใจเท่ียงแท้ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 น.ส. สิรีธร น่ิมนวล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐวุฒิ ม้าแก้ว กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 นาย ธนบดี ถาวร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

3 น.ส. พรทิพย์ สุนทรศารทูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. อัคราภัคร นิสสัยดี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 น.ส. อาภัสรา ภูฆัง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัชชา ฉิมบุญอยู่ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 น.ส. เปรมยุดา หมันประสงค์ นารีวุฒิ ราชบุรี

3 น.ส. พันทิภา นุชคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 น.ส. สาวิตรี ภูฆัง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

5 น.ส. อาริษา ชุบค า นารีวุฒิ ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฏฐณิชา มารยา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 น.ส. ณัฏฐ์นรี งามเนตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. พรนภัส เลาหศิริ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 น.ส. พลอยกาญจน์ คุ้มแก่น ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตภณธ์ เดชาถิรปัญญา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 นาย จักรกฤช คิดดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 นาย ณัฐพงษ์ กอรักงาม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

4 น.ส. ดลพร เก่งทางดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 นาย ทศพร เกสรินทร์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

6 น.ส. ศิรินทรา ค ากองแก้ว บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

7 นาย สัณหวัช พรส่ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัลยาณี ศรีหาบุตร ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

2 นาย จิรภัทร บุญประสิทธ์ิ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 นาย เจษฎาภรณ์ แซ่จึง คงทองวิทยา นครปฐม

4 นาย ฉัตรชัย คนตรง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

5 นาย ชลนที ใจดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

6 น.ส. ชลิสรา เพ็ญสูตร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 น.ส. ณิชา เช่ือมแช่ม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

8 น.ส. ณิชา ต้ังธนะวัฒน์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

9 น.ส. ณิชานันทน์ ปัญญาภาส นารีวุฒิ ราชบุรี

10 น.ส. ดลฤดี ใจเยือกเย็น ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 น.ส. ตวงรัตน์ เกิดแป๋ ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 นาย ธนา รุ่งสุวรรณสกุล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

13 นาย ธนาธิป ยอแซฟ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

14 น.ส. นภัครมัย เขียนบรรดิษฐ์ คงทองวิทยา นครปฐม

15 น.ส. นันทิดา ศีลทอง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

16 นาย ปฏิภาณ ผิวอ่อน ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

17 น.ส. ประภัสสร มหาพรหม ราชินีบูรณะ นครปฐม

18 น.ส. สิริน เขาแก้ว สงวนหญิง สุพรรณบุรี

19 น.ส. สุพัฒตรา คนยงค์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

20 น.ส. อนันตา เขาวงค์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธีรพงศ์ พูนขวัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐพงษ์ สามทองบุตร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

2 นาย ธนภัทร ห้วยผัด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

3 นาย ธิติ วงศ์ไพรินทร์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

4 น.ส. ศศิกานต์ ใจการณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐธิชา ทองเปล่ียว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

2 น.ส. ทิพย์สุมน ฤาเดช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 นาย ปรเมศร์ เกษมลับ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

4 น.ส. วริศรา ทรัพย์ประเสริฐ ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. ศุภิสรา ระนาดแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

โครงการโรงเรียนท่ีมีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. มธุรินทร์ อุ่นศิริ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) ระยะท่ี 4 ระดับปริญญาตรี-โท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กิตติธัช นวลกสิ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย อินทัช เจริญลาภ สตูลวิทยา สตูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ภัทรภร ฤกษ์อุดมสิน หอวัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐนนท์ ม่อมดี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐชนน ศรีดาวงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์

2 นาย วราวุฒิ วิชัยยา สตรีศรีน่าน น่าน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการท าความร่วมมือกับโรงเรียน MOU

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรสิริ รอดฮิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 น.ส. กัญญาณัฐ กุหลาบเเก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. จิดาภา สอสิริกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. ชญานิน บวรวุฒิพงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. ชลพร กระต่ายทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 นาย ชาญพจน์ บุญดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 น.ส. ญาตาวี สินสวัสด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 น.ส. ณัฐวดี นาคท่ัง ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 น.ส. ณิชชิศา บูรณะนันทสิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

10 น.ส. ณิชนันท์ สิงหนาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

11 นาย ถิรวัฒน์ ทับทิมแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 นาย ทัชญา เสาวคนธ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ธัญภา งามลาภ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

14 นาย นันท์ธพัทธ์ เจริญสุขข์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

15 นาย ปกเกต จันทรสมบูรณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ปัณฑารีย์ แตกช่อ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 น.ส. พัชมณฑ์ ภู่ศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 น.ส. พัชรพร เครือสินธุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

19 น.ส. มนัสนันท์ น้อยเจริญ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. มัทนา สกุลเต็ม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

21 น.ส. ระวีนันท์ ญาติมาก สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

22 น.ส. วิชิตา สิรชัยเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

23 น.ส. ศริญญา โหละยะวงศ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

24 น.ส. สวิชญา นะวาระ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

25 น.ส. สิริวิภา สุขสบาย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. อังคณา ฉิมจินดา ราชินีบูรณะ นครปฐม

27 น.ส. อาทิตยา ไทรศรีค า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

28 นาย อินทัช โมนยะกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลวรรณ ธรรมรักษ์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

2 นาย กฤติเดช  สิมมา สุด  สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

3 นาย คุณาธิป พรหมภัฒน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

4 น.ส. ชลิตา ศรีจันทร์อ่อน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 นาย ธนกฤต ตาทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 นาย ธนกฤต เเท่นนิล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 น.ส. ธนิฌา เนตรอ่ิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

8 น.ส. ธวชินี ช านาญกิจ ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี

9 น.ส. พลอยไพลิน ทับทิมเทศ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

10 นาย พัทธยากร จารุมาศ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 น.ส. พิชญ์นลิน แท่งทอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

12 น.ส. มัญชุสา ค าจันทร์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

13 น.ส. รัตติยา คงขวัญเมือง บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี

14 น.ส. วรรณ์รวี ก าเนิดสินธ์ุ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

15 น.ส. ศิวพร อ ่าจิตต์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ศุภกานต์ สวัสด์ิวอ ศรีราชา ชลบุรี

17 นาย ศุภวิชญ์ โชติมิตร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

18 นาย สราวุฒิ มฤคพันธ์ุ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 นาย สหรัฐ จันทรานสรณ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

20 น.ส. สุทธิสา นาคสุทธ์ิ นายายอามพิทยาคม จันทบุรี

21 น.ส. อมรรัตน์ เพชรคงแก้ว หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

22 น.ส. อรกานต์ ดิษเจริญ สาครพิทยาคม ชัยนาท

23 นาย อานุภาพ ภู่อนุสรณ์ชัย สิงห์สมุทร ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชภัทร สุเดช ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

2 น.ส. กันยากานต์ ธานีไกร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. จณิสตา สามงามจัน พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม

4 น.ส. จิราพร หนูสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี

5 น.ส. ฐิติกานต์ ช้างล่ิง ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

6 น.ส. ณัฏฐ์ นพวัฒน์นาวี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

7 น.ส. ณัฐธิดา สวนน้อย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 น.ส. ดวงภรภัทร สรรพราช ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 น.ส. ธนพร แสงอ่อน มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ธนวรรณ วันเจริญ เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

11 น.ส. ธวัลรัตน์ กาลธิโร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

12 นาย ธัญญพงศ์ ล้ิมบรรจง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

13 น.ส. ปณิดา ศรีพรหมมา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

14 น.ส. ปพิชญา ศรีใจวงค์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 น.ส. ปราณปรียา ตาสุ่ย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

16 นาย ปรินันท์ ชินช านาญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

17 น.ส. พชรพร ศิริเวชช นักบุญเปโตร นครปฐม

18 น.ส. พรกนก กลีบเมฆ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

19 นาย ภูริพัฒน์ ช่วยเจริญ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

20 นาย ม่ิงขวัญ สุขเจริญ สองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี

21 นาย รชต ทองชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

22 น.ส. ลักษสุภา ธัญญพืช กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

23 น.ส. วณัฐธิดา เฉลยไตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

24 น.ส. ศิริกาญจน์ พระแท่น ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

25 น.ส. ศิรินทร์ ภูเวียง บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

26 น.ส. สุพรรษา เล็กชะอุ่ม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

27 นาย อภิชา ม่วงพรวน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

28 น.ส. อาภัสรา แซ่เอ๊ียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิรนันท์ นันตาเขียน ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 น.ส. ณัฏฐพัชร์ โสมนัส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 นาย ธนวิชญ์ ทัพจุมพล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

4 นาย ปัณณกร อ่อนจินดา ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. รัตนาพร จันจินดา มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง

6 น.ส. สลิตา เงินไกร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

7 น.ส. สุจิตา ดีมี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

8 น.ส. อัญมณี อุ่นเวียง สามพรานวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนต์รพี ทองถนอม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 น.ส. กรชินันต์ แสนสุข หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

3 น.ส. กฤตธิรา ค าแสง อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

4 นาย กฤติเดช จังสมยา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. กัลยกร นฤมิตอัตถจริยา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

6 น.ส. กาญจน์หทัย สิงห์ขรรักษ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

7 นาย กิตตินันท์ ตันสุวรรณรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

8 นาย กิตติศักด์ิ ทองเขียว สตรีระนอง ระนอง

9 น.ส. กุลรัตน์ กิจวราทร กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

10 น.ส. เขมิกา เพชรปัญญา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

11 น.ส. จรัญพร บุญเกตุ ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

12 น.ส. จัยพาณิชย์ แจ้งอรุณ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

13 นาย จิรพัฒน์ ทองงาม อัสสัมชัญระยอง ระยอง

14 นาย จิรวัฒน์ ภูวสิริโรจน์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

15 นาย เจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม มหาสารคาม

16 น.ส. ชนัฐปภา เจริญย่ิง เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

17 น.ส. ชาลิสา อักษร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

18 นาย เชษฐวิทย์ เบ้ียวทุ่งน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

19 น.ส. ณัฐนรี สกุลเต็ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

20 น.ส. ณิชา วิเศษสิงห์ พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

21 น.ส. ถิรดา ช่ืนฤทัย ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

22 น.ส. ทิฆัมพร มาสอน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท

23 นาย ทินกฤต อินต๊ะวัน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

24 นาย เทพินทร์ พุทธรักษา อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี

25 นาย ธนกฤต เกียรติด าเกิง เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. ธนนันท์ กาลธิโร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

27 น.ส. ธนพร บุญชูรอด ราชินีบูรณะ นครปฐม

28 นาย ธนพล กาญจนาศรีโรจน์ วิเชียรมาตุ ตรัง

29 น.ส. ธารรินทร์ สิงหราไชย ราชินีบูรณะ นครปฐม

30 น.ส. ธาริดา อร่ามเรือง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

31 นาย ธีรนัย พุ่มแก้ว บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

32 นาย ธีรภัทร จิตอาษากิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

33 น.ส. นัชชา ระเวงวรรณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม

34 น.ส. นันนภัส ประจงสาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

35 น.ส. บุณยาพร สายประเสริฐ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

36 น.ส. เบญญา บุญเพ็ชรัตน์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

37 นาย ปฏิภาณ พิมานไพรัตน์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

38 น.ส. ปฏิมาภรณ์ อ าพันทอง ราษฎร์นิยม นนทบุรี

39 น.ส. ปทิตตา โชติวงษ์ ราษฎร์นิยม นนทบุรี

40 น.ส. ปภาวดี พัชนี บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์

41 น.ส. ประกายรัตน์ โพธ์ิเอ่ียม อู่ทอง สุพรรณบุรี

42 น.ส. ปราณปริยา จันทนวล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

43 น.ส. ปวีณ์ริสา วัฒนสิน ปัญญาวิทย์ ตรัง

44 น.ส. ปารวี สืบวงษ์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

45 นาย ปิยะราช ศรีค านวน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

46 น.ส. พรกนก ภูหนู สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

47 น.ส. พรชนิตย์ ผังดี มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

48 น.ส. พรทิพย์ ศาสนะ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

49 น.ส. พรนภัส ภูเวียง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

50 น.ส. พรนิตา เพ็ชรข า กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

51 น.ส. พรอุสา คล่องนักรบ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

52 น.ส. พอตา มณีดิษฐ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

53 น.ส. พัชราภา สันติวรรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

54 น.ส. พิชญ์สินี ขาวทอง หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ

55 น.ส. เพชรลดา พชรคุณานนท์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

56 น.ส. เพ็ญพิชชา ค าวงศ์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

57 น.ส. ฟ้าใหม่ ยวนคง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

58 น.ส. ภัควรินทร์ พรหมฤทธ์ิ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

59 น.ส. ภัทรธิดา นามวงษา สตรีนนทบุรี นนทบุรี

60 น.ส. ภาดา สมบูรณ์สุวรรณ หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

61 นาย ภูริภัทร ธีระสูตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

62 น.ส. มะลิ ไม่มีนามสกุล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

63 นาย รัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

64 น.ส. รุ่งนภา กระจ่างพุ่ม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

65 น.ส. ลักษิกา ปานป่ิน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

66 น.ส. วนิดา โคมลอย หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี

67 นาย วรกันต์ เขียววิจิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

68 น.ส. วรรศมล สุขสง่า จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

69 น.ส. วันทิตา โตสมบุญ เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

70 น.ส. วาสนา วงษ์สุวรรณ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

71 นาย วิศนุรักษ์ มีประไพ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

72 น.ส. วีรยา อินทรก าเนิด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

73 นาย วุฒิภัทร โรจน์พงศ์เกษม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

74 น.ส. ศรีรัตน์ แพใหญ่ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

75 น.ส. ศศิธร ศานติเกษม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

76 น.ส. ศศิพรรณ นาสา บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์

77 น.ส. ศศิมล เกรียงไกรศร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

78 นาย ศักดิพัฒน์ รุจิกัณหะ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

79 น.ส. ศิรินภา จาตุรัตน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

80 นาย ศุภณัฐ กิรัมย์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

81 น.ส. ศุภนิดา สัยวุธ เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

82 น.ส. ศุภิสรา ธรรมเนียมใหม่ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

83 น.ส. ส่องศรี ไขสะอาด เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

84 นาย สานศักด์ิ อ้ันจินดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

85 น.ส. สุธาทิพย์ นรารอด ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

86 น.ส. โสภา ราคา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

87 น.ส. อณัฐธิชา บ ารุงสวัสด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

88 น.ส. อภิรุจี มาศิริ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

89 น.ส. อริสา อ่อนช้อย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

90 น.ส. อารยา สีระวงษา ท่าบ่อ หนองคาย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรวีร์ บวรพิสิฐกุล มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

2 นาย กฤตภัทร์ กาญบุตร สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

3 นาย กฤตภาส ตรีอินทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

4 นาย กลทีป์ เรืองวาทะศิลป์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 นาย กษิด์ิเดช สิงห์ครุธ สตรีระนอง ระนอง

6 นาย กันตณัฐ ม่ังมี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 นาย ชโยดม สุขเอ่ียม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

8 นาย ชลธาร งอยภูธร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 นาย ชัชภณ สุมาลี ทวารวดี นครปฐม

10 นาย เชษฐา เสนาบูรณ์ สตึก บุรีรัมย์

11 นาย โชคชัย กองสิน มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

12 นาย ณัฐกานต์ เชียงกา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

13 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิมาลา บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

14 นาย ดุริยค์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

15 นาย ดุษฎี พลับลังสิทธ์ิ แสนสุข ชลบุรี

16 นาย ถิรวุฒิ บุตดาพวง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

17 น.ส. ทิพภาฎา เหมาเพชร อู่ทอง สุพรรณบุรี

18 นาย ธนพนธ์ เพ็ชรนิล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

19 นาย ธนพล อ่อนตา อินทร์บุรี สิงห์บุรี

20 น.ส. ธนภร ตรีโลเกศกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

21 นาย ธนากร โสทน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

22 น.ส. ธาวินี ดอนจ าลอง ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

23 นาย นพดล เหล็กดี เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราชฎร์) สมุทรสาคร

24 น.ส. นรีนาถ หนูดุก บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

25 นาย นันทวัฒน์ จันทร์แก้ว จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

26 นาย เนติธร อินเกต ปลาปากวิทยา นครพนม

27 น.ส. บุณยอร อ่วมนุ้ย ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

28 นาย ปฏิพัทธ์ บุญตัน พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

29 นาย ปวริศ นกพรหมพะเนา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

30 นาย ปิยวัฒน์ นาคทับทิม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

31 นาย พรรณวัชร เข็มทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

32 นาย พศิน พฤทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

33 น.ส. พีรพรรณ รวมทรัพย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

34 นาย พุฒิพงศ์ อุดมขันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

35 นาย ภาณุพงศ์ เพ็ชรดี บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

36 นาย ภูดิศ กระจ่างตา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

37 นาย ภูเบศ หมีวรรณ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

38 นาย ภูริภัทร จุ้ยช่วย พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

39 น.ส. มณฑิชา สิงห์ค า เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่

40 น.ส. ม่ิงพร กันหานนท์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

41 น.ส. เมย์ยาวี เย่ียมเวช คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

42 นาย รักษ์พงศ์ เฉ่ือยสูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

43 นาย รุ่งโรจน์ บุญทอง พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

44 น.ส. วรรณวรินทร์ อ่อนตะวัน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

45 นาย วราเทพ สัจจวงศ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

46 นาย วัศพล อาลัยภัทรกุล ดาราสมุทร ชลบุรี

47 น.ส. วิสา มรุธาวานิช รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

48 นาย ศรัณย์ภัทร เวียงค าจันทน์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

49 นาย ศิริเสรษฐ วจนศิริกุล หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี

50 นาย ศิวัฒน์ เสานาค ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

51 นาย ศุภวัฒน์ เกิดโพธ์ิชา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

52 น.ส. สวรรยารัต เหล่าสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

53 นาย สิทธา วิชกูล เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราชฎร์) สมุทรสาคร

54 น.ส. สิริญาณี โปร่งสันเทียะ บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ

55 นาย อณาวิน อยู่คง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

56 นาย อนันฐมัช สุวรรณชีวะศิริ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

57 นาย อานนท์ สุทธิสน ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

58 นาย อุดมศักด์ิ แสวงดี สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

59 นาย เอนกพงษ์ ย้ิมสิมา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลทิพย์ ยางสง่า ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 นาย ชยานันต์ ค าสี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 น.ส. ณัฎฐา บู่สามสาย หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี

4 น.ส. ทัศนนันท์ นาคถนอม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

5 น.ส. ธนัชพร เจริญวัย บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

6 น.ส. นิธินันท์ ธนสิริมานนท์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 น.ส. บูรพา ดาวทอง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี

8 น.ส. ประกายทิพย์ มณีอ่อน ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 นาย ปานตะวัน พวงแก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

10 นาย ปุณภพ วิทิศลัดดา มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

11 นาย ภัคภณ ผิวอ่อน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

12 นาย ภูเบศ รัตนสุขวิมล สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

13 น.ส. ลฎาภา เกตุพุ่ม กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

14 น.ส. ลดาวัลย์ สว่างศรี ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

15 นาย อนันต์วรัตถ์ ไชยสา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

16 น.ส. อาร์ตีก้า กูล ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤตชญา เชยเล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 น.ส. กัณณิการ์ แก้วใสย์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

3 น.ส. กาญจนา ชาวระหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 น.ส. กานต์ติมา สุทธากร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

5 นาย กิตติ มไนนิล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

6 น.ส. กิตติวรรณ ผัดแสน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

7 น.ส. เขมจิรา พลเสน บางบัวทอง นนทบุรี

8 นาย คณสรณ์ อรุณขจรศักด์ิ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 นาย คมกฤต วณกิจเจริญ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

10 นาย จีรกิตต์ิ ช้ินป่ินเกลียว ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. จุฬาลักษณ์ พรสุด ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 น.ส. ชนิกานต์ บุญอ้วน ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี

13 นาย ชลสิทธ์ิ มาศเสม เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

14 น.ส. ญาดา ส าเภาเงิน ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

15 น.ส. ญาดานันท์ อินเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ณัฏฐณิชา มะลิวงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

17 น.ส. ณัฏฐนิชา อินหอม หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

18 น.ส. ณัฐชา อาสน์สถิตย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

19 นาย ณัฐวีร์ รักธรรม หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

20 น.ส. ถาวริน ทวีรุ่งบรรจง อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ทัดทอง วงศาโรจน์ ท้ายหาด สมุทรสงคราม

22 นาย ธนโชติ ราชภิรมย์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

23 นาย ธนดล ปันนาผล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

24 นาย ธนวันต์ น้อยอนุสนธิกุล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

25 น.ส. ธัญชนก เปล่ียนวงษ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

26 น.ส. ธันยพร กสิกิจพาณิชย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

27 น.ส. ธีรกานต์ กาญจนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

28 น.ส. นงนภัส แสงจันทร์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

29 น.ส. นพมาศ บุญรีบส่ง นักบุญเปโตร นครปฐม

30 น.ส. นภัตรสรา เทนไธสง แสนสุข ชลบุรี

31 นาย นฤพงศ์ พันธ์สวัสด์ิ ท้ายหาด สมุทรสงคราม

32 น.ส. นลิน ระเวงวรรณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม

33 น.ส. เนตรณทิพย์ เสนชัย แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

34 น.ส. เนตรนภา แทนไชยสง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

35 นาย บรมวิชญ์ อนุชา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

36 น.ส. บุศย์น ้าเพชร จันทร์พิทักษ์ นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์

37 นาย ปฏิญญา หนุนพร้อม ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

38 น.ส. ปณัชญา บุญเป่ียม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

39 น.ส. ปณิดา จันทร์อ่วม หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

40 นาย ประสิทธ์ิชัย เอกเกษตรสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

41 น.ส. ปัญญาพร จันแก้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

42 น.ส. ปัทมา รุ่งแจ้ง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

43 น.ส. ปาริชาต ทองอ่อน เมืองกระบ่ี กระบ่ี

44 น.ส. ปิยวรรณ อบเทียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

45 น.ส. ผกายศรี บุญเรือง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

46 นาย พศิน อร่ามชัย กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

47 น.ส. พันนิตา จันทร์รวม วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

48 น.ส. ภรณีนิภา กรีธาธร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

49 น.ส. ภัทรธิดา ทองค า ราชินีบูรณะ นครปฐม

50 น.ส. ภัทริดา ใจผูกพันธ์ เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

51 นาย ภาสกร ไพเราะ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

52 น.ส. ภูษณิศา พุ่มสาขา อินทร์บุรี สิงห์บุรี

53 น.ส. มณฑากานต์ เกิดดอนแฝก ราชินีบูรณะ นครปฐม

54 น.ส. มณฑิญา มรกตเขียว บ้านหม่ีวิทยา ลพบุรี

55 น.ส. มัทนียา พรหมแก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

56 น.ส. ยสุตมา อริยมงคลสกุล รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

57 น.ส. รติรัตน์ กุลเกตุ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

58 น.ส. รมย์ชลี อาจคงหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี

59 น.ส. วิมลณัฐ เหมือนสันเทียะ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

60 น.ส. ศรินญา สังข์อ่อง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

61 น.ส. ศศิธร สืบสีมา นิรมลชุมพร ชุมพร

62 น.ส. ศิรินันท์ ผลบูรณ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

63 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ่ิมเขตรกิจ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

64 นาย ศิวะนนท์ มิตสีดา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

65 น.ส. สุพิชฌาย์ ปิยภัณฑ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

66 น.ส. องศา แสดงพจน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

67 น.ส. อรรัมภา เป่ียมเจริญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

68 น.ส. อรุณวรรณ มุสิกพันธ์ุ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

69 น.ส. อลิศดา มิดด้ี องครักษ์ นครนายก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ทวีศักด์ิ ฉีดจันทร์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 นาย ธีรพงศ์ มานะกิจ สกลวิทยา นครปฐม

3 น.ส. นภมณี พุทธคุณรักษา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. ปราณี ปัดชาเขียว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

5 น.ส. อภิชยา หันทยุง อรัญประเทศ สระแก้ว

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลชนก น ้าขาว อู่ทอง สุพรรณบุรี

2 น.ส. กัญญาวีร์ เขาทอง ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

3 นาย กิตติพงษ์ ต้ังวราภรณ์ ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา

4 น.ส. กุลจิรา ถ่ินวงษ์ม่อม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

5 นาย คุณากร ตันติธรรมานันท์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

6 นาย จักริน สมสาร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

7 นาย จิรบูรณ์ เน่ืองจากจุ้ย ทวารวดี นครปฐม

8 นาย จิรภัทร จิรมณฑล เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ชญานี แซ่จึง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

10 น.ส. ชนกันต์ ศรีบัวทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

11 นาย ชยพล มุนีกุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

12 น.ส. ชลิตา เทพจันทึก มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

13 น.ส. ฐิตาภา พงษ์ไพศาล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

14 นาย ณกุลกานต์ ตรีภพกิตติ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

15 นาย ณฤดล บัวนวล เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ณัฏฐณิชา เทียบพุฒ ตะก่ัวป่า (เสนานุกูล) พังงา

17 นาย ณัฐกร เอ่งฉ้วน มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

18 นาย ณัฐชนน พิมพ์จันทร์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

19 น.ส. ณัฐวดี ลามุงคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

20 นาย ดวิษ ลาภกระจ่าง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

21 นาย ธนกฤต อินทร์โอภาส อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

22 น.ส. ธัณย์จิรา ธนสินกุลศักด์ิ ตะโหมด พัทลุง

23 นาย ธารากร ทองธรรมชาติ วิเชียรมาตุ ตรัง

24 นาย นันทยศ ศรีล้อม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

25 นาย นิติพล เทียนกระจ่าง บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบุรี

26 นาย นิติพัฒน์ ธนากิตติเจริญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

27 น.ส. นุรฟาติน ดาหะซี สตรียะลา ยะลา

28 นาย บดินทร์ หาญเสน่ห์ลักษณ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

29 น.ส. เบญจพร คิดเห็น บัวใหญ่ นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

30 นาย ปรินทร บุญขวัญ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

31 น.ส. ปริมณกุล เสียงอ่อน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

32 นาย ปัญญวัต โคตะขุน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

33 น.ส. ปาริชาติ บุตเจริญ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

34 นาย ปุณภัช ธนาพิชญกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

35 นาย พงศธร รอดบาง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

36 น.ส. พรสิรีย์ พรมสุรีย์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

37 น.ส. พวงพร สาระศาลิน พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

38 นาย ภัทรภณ รวีเดชด ารง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

39 น.ส. รุ่งทิพย์ อินทัศสิงห์ วัดป่าประดู่ ระยอง

40 นาย วรรธนัย ส้ินโศรก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

41 นาย วริศ ใจรักษา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

42 นาย วีรศักด์ิ สังข์งาม บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

43 นาย ศุภกร เช้าฮุ้น สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

44 น.ส. ศุภากร พัฒนาพร ชลกันยานุกูล ชลบุรี

45 น.ส. สิริกร บุญจิตร หนองบัว นครสวรรค์

46 น.ส. สุนันทา อยู่เกิด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

47 นาย อภิรักษ์ อานัน วิเชียรมาตุ ตรัง

48 น.ส. อรุณรัศมี ผดุงรัตน์ เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด

49 น.ส. อารียา แสงเพลิง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

50 นาย อินทนนท์ ล าดวน ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพร ม่ังมี บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

2 นาย กิตติกร เเสต่ัง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กิตติกา โนนจุ้ย ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 น.ส. จิรัชญา โถทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. จิรัชญา ป้องไข เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

6 น.ส. ชลิสา อยู่โภชนา ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

7 น.ส. ชัญญภรณ์ จงเจริญสันติกุล หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

8 น.ส. ชุติกัญญา สุขสมกิจ ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 น.ส. เฌอญาดา จันทร์อ้น รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

10 นาย ณัฐพล กัลยาพิเชฏฐ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 น.ส. ณิชารีย์ จตุปาริสุทธิศีล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

12 น.ส. ดาว บุญศรี เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

13 น.ส. ธัญญ์รวี โชคดีวัฒนเจริญ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

14 นาย นฐวิชญ์ โพธ์ิไทย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

15 น.ส. นลิสา ใบหมาด พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

16 น.ส. เบญญาภา พุทธเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

17 น.ส. ปภาวี พุทธิเวคิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

18 น.ส. ปัณฑ์ชนิต หม่ืนสา ราชินีบูรณะ นครปฐม

19 น.ส. พัชราภา เดชจินดา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

20 น.ส. พัสวี ถมยาแก้ว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

21 น.ส. พิมพ์ผกา จันทร์ทิพย์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

22 นาย พิสิษฐ์ ประเสริฐธนัชกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 น.ส. แพรวพรรณ ชุ่มจิตต์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 น.ส. ภัทรมน แสงอรุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

25 นาย ภาณุพงศ์ พรมสูงวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 นาย วรพัสส์ อยู่ส าราญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 น.ส. วรรัก กล่อมเดช สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

28 น.ส. วิริยา สุมาลย์กันต์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

29 น.ส. ศรัณยา เช้ือดี บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

30 น.ส. ศศิประภา ชวนอยู่ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

31 นาย ศุภกร พงษ์ธนาภู กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. สุทิชา ถนอมรัก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. อภิญญา ปัญญาสวรรค์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

34 น.ส. อันตินันท์ ตันติเกษตรกิจ ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ข้าวขวัญ ภาคีวุฒิ วิเชียรมาตุ ตรัง

2 น.ส. จิรภัทร์ เอ่ียมจ้อย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

3 นาย จิรวัฒน์ ชมแจ้ง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

4 นาย จิรายุ โตอุ้ม สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 นาย ชัชนันท์ เผือกพงษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

6 นาย ณัฐนนท์ สุทธิงาม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

7 น.ส. ณิชา อ่อนสนิท วิเชียรมาตุ ตรัง

8 นาย ดนุชเดช สมค าเพ็ชร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 นาย ธนเดช สุธาพรต คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

10 นาย ธรรมรัตน์ อภิสิทธิสานนท์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

11 นาย นรวัฒน์ ชุมพล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

12 นาย นันทณัฐ โพธ์ิทอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

13 นาย พงศกร คนม่ัน บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

14 นาย พลพล คงนิยม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

15 นาย พิเชฐ สุขพงษ์ไทย ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

16 น.ส. พีรดา สายน ้าทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

17 นาย มนัส ศิลา วิเชียรมาตุ ตรัง

18 น.ส. ลลิตา รสหวาน กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

19 นาย วรชัย ทองมลโท กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

20 นาย วรากร จันทร์แก้ว เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

21 นาย ศรายุธ เภรีทัศน์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

22 นาย ศวัสกร ทองเงิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

23 นาย สิรวุฒิ ขาวลาภะ ปากช่อง นครราชสีมา

24 น.ส. สุดารัตน์ สิริบุญโสภา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

25 นาย อภิรักษ์ มณีอินทร์ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

26 น.ส. โอปอล์ สมปิตะ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย พิพัฒน์ เพชรวงค์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 67 -

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธนกร บุรภัทรวรากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรี กันภัย สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

2 น.ส. กวีรสา ปานทอง สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 นาย ธนวัฒน์ สง่างาม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

4 นาย ปัณณวิชญ์ สนธิเณร สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ปุญญพัฒน์ นาไชย บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรุษฎ์ เกตุแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

2 นาย ทิวากร กรดเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 น.ส. รวินท์นิภา หล าแพร เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนนี วรนันท์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรกิตต์ เหมือนจิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 นาย ณัฐภัทร แตงเทศ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 นาย สันต์ ถนอมนาค โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
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โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย คามิน วิริยะยนตรศิลป์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2 น.ส. จันทนิภา ทรัพย์สิน วัดป่าประดู่ ระยอง

3 น.ส. จารวี ปล้ืมใจ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ญาณิศา ศรีษะเกษ อรัญประเทศ สระแก้ว

5 น.ส. ญาตา สัตย์นาโค กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

6 น.ส. ณัฐณิชา มัดถาปกา สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

7 น.ส. ณิชาภัทร ทนนานนท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 นาย เทพมังกร ละอองทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

9 นาย แทนไท โฝงสูงเนิน ด่านขุนทด นครราชสีมา

10 น.ส. ธัญพิชชา บุญจูง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

11 นาย ธีระพัฒน์ บุญประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

12 นาย นวรัตน์ บัวบาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

13 น.ส. นันทิชา แก้วพิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

14 น.ส. นิชา สอนวงค์ พะเยาพิทยาคม พะเยา

15 น.ส. ปภาวรินทร์ รักษา เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

16 น.ส. ปารวี ธรรมสโรช เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

17 น.ส. เปรมมิกา ม่วงอยู่ นารีวุฒิ ราชบุรี

18 นาย พงศภัค ดีสวาท ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. พิมมาดา ภมรนาค นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. เพชรปนัดดา สาระขันธ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

21 นาย ภคพล เพชรปาน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. เมธิศา เถระพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

23 น.ส. ศศิกานต์ อ่อนแช่ม นารีวุฒิ ราชบุรี

24 นาย ศิรวิทย์ โสดา สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ศิริวรรณ ข าบาง สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

26 น.ส. โศภิต อินแพง ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

27 น.ส. สโรชา ช านินอก ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ

28 น.ส. สาวิตรี โงนรี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

29 นาย สิทธิศักด์ิ คงทิพย์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

30 นาย สิรภพ เสียงล ้า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

31 นาย สิริพงศ์ พินิจกุล ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. สุนิสา แก้วหาวงษ์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

33 นาย สุรพล อุ่นไทย เตรียมศึกษาสอยดาว จันทบุรี

34 น.ส. สุวรรณศิริ ศรีสวัสด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

35 น.ส. อรณิชชา กันกา มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

36 นาย อรรณพ ชาญอนงค์สุข มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

37 น.ส. อาจารีย์ นครังสุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

38 น.ส. อินทิรา ดวงจอม ศรีราชา ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัฐชยา อินทรประเสริฐ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ปณัชดา กุลภาศักด์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย นพดล เอมอ่ิม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

2 น.ส. บุญญฎา สมสมัย ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 นาย ภูษิต ค าแย้ม มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

4 นาย รังศิมันต์ เพชรเลิศ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัญญาวีร์ ต้ังพาชัย มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา

2 นาย จิราวัฒน์ ฉินชัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 น.ส. ชนาพร ผาเหลา เลิงนกทา ยโสธร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 70 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

4 น.ส. ณัฏฐกฤตา ดวงใจ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี

5 นาย ประพล โชคอยู่ประเสริฐ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

6 น.ส. ปิยพร เรืองสุข เลิงนกทา ยโสธร

7 น.ส. เพ็ญพิชชา ทิพยทยารัตน์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

8 น.ส. มัชฌิมา ยศอุบล บัวขาว กาฬสินธ์ุ

9 นาย เสฏฐวุฒิ ข าญาติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กวินภพ มะมิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. จุฑามาศ นิยมญาติ ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 น.ส. บุษรา เขม้นกิจ ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์

4 น.ส. ปัทมพร งมโปร่งเบ้ีย สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

5 นาย พิสุทธิวัฒน์ รักษานนท์ วัดป่าประดู่ ระยอง

6 น.ส. ภัทรธิดา พุทธัง ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์

7 นาย ภูริณัฐ ธงไชย อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

8 น.ส. รัตน์รวินันท์ พุ่มดีย่ิง ราชินีบูรณะ นครปฐม

9 น.ส. สุดารัตน์ เหมือนศรี ทวารวดี นครปฐม

10 น.ส. สุพิชชา เกิดแก่น เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

11 น.ส. สุรีทิพย์ โปแอ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

12 น.ส. อธิชา ไวยครุธ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรพัฒน์ รัตนบัลลังค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

2 นาย กรวิชญ์ มณีรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 น.ส. กัญวรา สัพคง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

4 น.ส. กัลยกร อัศวรุ่งสุวรรณ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

5 น.ส. กัลยกร สายยืนยง ราชินีบูรณะ นครปฐม
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

6 นาย กิตติธัช ดุสดีภักด์ิ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

7 นาย กิตติศักด์ิ สมพันธ์ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 นาย จิรเดช มณีสิทธ์ิ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา

9 น.ส. จิราวรรณ สารแดง ราชินีบูรณะ นครปฐม

10 น.ส. ชญาน์นันท์ ลบแย้ม ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 นาย ชนาธิป หิรัญกูล ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

12 นาย ชยพงศ์ สงวนวงศ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

13 น.ส. ชลิตา วายุโชติ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

14 นาย ชินกร เทพพงษ์ประดิษฐ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

15 นาย ชิษณุพงศ์ เจริญฐิติรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

16 น.ส. ณปภัช ล ้าเลิศ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

17 น.ส. ณัฏฐณิชา สิมมา เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

18 น.ส. ณัฐธยาน์ แสนธิสา บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์

19 นาย ณัฐพนธ์ อินทรสูตร ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 นาย ณัฐพัชร์ เจริญปัญญานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

21 นาย ธนโชติ บูรพามงคลชัย หอวัง กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. นันท์หทัย ธัญธนาพงศ์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

23 น.ส. ปนัสยา มีแป้น เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

24 น.ส. ปานระวี หนูพันธ์ขาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

25 นาย ปุรเชษฐ์ สงวนศักด์ิ บุ่งคล้านคร บึงกาฬ

26 นาย ภูมิภัทร ศิริวัฒน์ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา

27 นาย รัชชานนท์ บุญเหมือนนึก ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

28 นาย วรโชติ โมรินทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

29 น.ส. วิลาสินี บุญถวิล สตรีนนทบุรี นนทบุรี

30 น.ส. ศศิธร ขุนทอง หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

31 น.ส. ศศิธร อุ่นเรือน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

32 นาย ศิรวัฒน์ มกรกิจวิบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

33 น.ส. ศิริกมล สุขแสวง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

34 นาย สิทธินนท์ จันทร์จู พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

35 นาย สิรภพ ประคินกิจ สกลวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล



- 72 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

36 น.ส. สุกุลยา อุบลดี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

37 น.ส. สุดารัตน์ ปานสารี บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์

38 นาย สุธรรมชัย รอดทิม สกลวิทยา นครปฐม

39 นาย เหมมิญช์ วีรกิจดลรังสี หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

40 นาย อชิรญ์ เรืองวงษ์ ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. อริสา มีนาลุ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนนิกานต์ สิริธนาวรากุล ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

2 นาย ชนวีร์ ทองสามสี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 น.ส. ณกมล บุตรดามา อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

4 นาย ธีระเทพ โชติกวัฒน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 น.ส. นิชานันท์ ห้วยหงษ์ทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 น.ส. อภิกขณา เกษชม สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลพร บุญรอด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. กานต์สินี ชิตพันธ์ุ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 น.ส. กุสุมา ก้านเรือง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

4 น.ส. เกษณี เสียงเสนาะ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

5 น.ส. จิราวรรณ จันทร์แย้ม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

6 น.ส. ฉัตริญา นูศรี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

7 นาย ทรงกรต ทองนวล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 น.ส. นรีกานต์ กล ่าโพธ์ิทอง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 น.ส. ปภาวดี สกุลพงษ์ ตากสินระยอง ระยอง

10 นาย พงศธร เปรมกนกรัตน์ ศรีราชา ชลบุรี

11 นาย พรมงคล ประยงค์พันธ์ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

12 นาย พรหมวัตร วรรณมณี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

13 น.ส. พัชรพร แซ่เล้า บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

14 น.ส. ภัณฑิรา สวัสด์ิชัย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

15 น.ส. อัยลดา เจือจาน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

16 น.ส. อิสริยาภรณ์ ขาวะกุญชร ปากเกร็ด นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กิตติภูมิ ศรีชู มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

2 นาย ชินภัทร ศุภพฤกษ์พงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย ธนภณ เฉลยจรรยา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

4 นาย ธันย์ธรณ์ เฉลิมนนท์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

5 น.ส. นงนภัส แข็งขยัน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

6 นาย นภัสกร แสงศัพท์ ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ปิยธิดา ศิริสวัสด์ิ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

8 นาย ภัทรพล เสรีเผ่าวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

9 นาย ภาณุพงษ์ นุชิตประสิทธิชัย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

10 นาย ภูพิพัฒน์ ธรรมวงษ์ศรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

11 นาย เมธี เอนกเมธีพฤกษา สตรีระนอง ระนอง

12 น.ส. สุพิชญา รุ่งแก้ว เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธนพร โห้คลัง สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตภพ เจณวิทย์ สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธีระเดช อ่อนรักษ์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

2 นาย รัชชานนท์ เอ่ียมสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กัมปนาท เนียมหอม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 น.ส. กุลภัสสร์ ทิวาพัฒน์ มุกดาหาร มุกดาหาร

3 นาย เจตรินทร์ นิลเทพา สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

4 น.ส. ชริศรา เจริญพร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

5 น.ส. ณัฐณิชา แสงทอง เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

6 น.ส. นรภัทรพิมน บุญอันประเสริฐ สกลวิทยา นครปฐม

7 นาย พิศลย์ เกียรติศักด์ิโสภณ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

8 นาย ศรัณย์ กล้าหาญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ศศินา จันทร์ละมูล ราชินีบูรณะ นครปฐม

10 นาย ศุภชัย บุญเวช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ภรณ์กฤต สิทธ์ิธนังกูร มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กุลดิลก จันทร์มา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 นาย เขมชาติ สุวรรณจินดา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 น.ส. จิรพัฒน์ ต้ังตรงไพโรจน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 นาย ชลธิศ บุญวงษ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

5 นาย นพคล อินส าราญ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

6 นาย ปกรณ์ สัจจาพิทักษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 นาย ปรจักร ค าลือ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

8 นาย ปิยวัฒน์ พันธ์ดี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

9 น.ส. ผ่องอ าไพ ร าพ รรณ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

10 น.ส. พิมพ์นารา เกียรติธนาธนพร สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

11 น.ส. รัฐกานต์ อ้นบ ารุง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

12 น.ส. รัตนา ช่างศรี คงทองวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

13 น.ส. ศิรดา โสภาฉัตร์ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

14 น.ส. ศุภากรณ์ ศิริโชติ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

15 น.ส. ศุภิสรา โชคโภคาสมบัติ นารีวุฒิ ราชบุรี

16 น.ส. สุธิดา ด่านปาน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ขวัญตา ชาญปรีชา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 น.ส. ชนนิกานต์ ขุมทอง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 น.ส. ชัญญานุช กลับทอง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

4 น.ส. ญานิกา ถ่ินนามน นารีวุฒิ ราชบุรี

5 น.ส. ฐิติรัตน์ ศุภมิตตานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 นาย ธนพล หอมบุญยงค์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 น.ส. มุนินทร์ กิตติศักด์ิสุนทร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 น.ส. ยุพดี ทองพุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

9 น.ส. รินลณี สุขจุ้ย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 นาย วรินทร ชินวงษ์ทัน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

11 น.ส. ศศิมาพร หนาสกุล ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

12 น.ส. ศศิวรรณ ลัดดาวรากรณ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

13 นาย สารินทร์ อินทร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

14 น.ส. สิริยากร สุขศรี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

15 นาย สุทรา อดินันท์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

16 น.ส. สุภาภรณ์ พิลา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิตา โพธ์ิพุ่ม บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

2 นาย ธัญบูรณ์ เเสงงาม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 น.ส. เบญจมาภรณ์ จันทร์เรือง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 นาย ปารมี บัวจันทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

5 น.ส. พิชญา ธานินทร์ธราธาร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

6 นาย รพีภัทร ชาวประทุม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

7 นาย รัฐมนูญ โสตา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

8 น.ส. สุพัชชา นะวาระ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 น.ส. สุพิชญา ทับนาง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย เขตต์คิรินทร์ พลอยแสงสาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 นาย จักรภัทร์ เพชรแอว คงทองวิทยา นครปฐม

3 นาย ชัยนันท์ ฉายะยันต์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 นาย เทพทัต เฮงรวมญาติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 นาย ธนบูลย์ นาเครือ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

6 นาย ธีรภัทร สุขเข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 น.ส. บัณฑิตา พ่ึงไทย นารีวุฒิ ราชบุรี

8 นาย ปุญญพัฒน์ เหลืองอมรนารา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 นาย ปุญญาพัฒน์ สุรีย์ส่อง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

10 นาย ภาณุวิชญ์ สีหมนตรี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

11 นาย สวิส ล้ิมด าเนิน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

12 น.ส. สิริวิมล ก ่าบุญ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

13 นาย อดิศร สิงหนพ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

14 น.ส. อนนท์ชนก ช้างสุวรรณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชมภูนุท มุขตา นารีวุฒิ ราชบุรี

2 นาย โชติกุล เเสงเเก้ว วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

3 น.ส. ณัฐกมล ศิริอรุณรัตน์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

4 นาย ธีรภัทร อรุณพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

5 น.ส. เบญญทิพย์ วรบุญโอฬาร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

6 น.ส. ปณิฏฐา ธรรมลังกา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

7 น.ส. ปุญณิศา บัณฑิตพรรณ นารีวุฒิ ราชบุรี

8 น.ส. มนัสนันท์ ปานรักษา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

9 น.ส. รัตนวลี พิงชัยภูมิ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

10 น.ส. วรัทยา เดชอ านวย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

11 น.ส. วิมลรัตน์ ทองอ่อน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

12 น.ส. อติกานต์ จงประดิษฐ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

13 น.ส. อัฐภิญญา เร้าใจ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชพร มุงเมือง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 น.ส. การะเกด ศรีดี ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

3 นาย กิตติพศ ขันธ์ค า สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

4 น.ส. เกศแก้ว ม่วงกลม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

5 นาย จิระวัฒน์ เลิศศิริธนะกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 นาย จิรัสย์ ทางเรือ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 น.ส. ธนพร โพธ์ิบางยาง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 นาย ธเนศ เทพประเทียน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

9 น.ส. ธันยมัย แก้วทอง ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

10 นาย ธีรภัทร์ ทองละมูล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 นาย นที ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

12 นาย นภัส วงศ์สูงเนิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

13 นาย บุรินทร์ เพ็งเกร็ด กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

14 น.ส. ปทิตตา ร่ืนณรงค์ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

15 น.ส. ประภัสสร บัวคล่ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 น.ส. ปริศนา แซ่เอ้ียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

17 น.ส. ปัณณพร สระทองโอน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

18 น.ส. ปาริฉัตร เเซ่เล้า มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

19 น.ส. ปิยะธิดา เต็กอวยพร วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

20 น.ส. ผกามาศ แสงงาม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

21 นาย พนมกร เสาวนนท์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

22 น.ส. เพชรราณี ซ่ือตรง นารีวุฒิ ราชบุรี

23 นาย ภัทรวุฒิ บุญยเลขา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

24 น.ส. ภัทรศยา สุนทรฐิติ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

25 นาย ภูริภัทร ฉิมวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

26 น.ส. รดามณี น ้าทิพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

27 นาย รัฐนันท์ เซ่ียงฉิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

28 น.ส. ศรุดา ทองเจริญวนิช คงทองวิทยา นครปฐม

29 น.ส. ศลิษา คงสกุล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

30 นาย ศุภวิชญ์ สันโดษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

31 น.ส. สิริกร รอดด้วง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 น.ส. สิริภัทต์ เพ็งจันทร์ดี บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

33 นาย สุธัช วงศ์อารีย์ คงทองวิทยา นครปฐม

34 น.ส. สุพัตรา ขันทองดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

35 น.ส. หทัยพัชร์ สะสมทรัพย์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

36 นาย อณาวิณ สังขกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

37 น.ส. อภิชดา สีหนู คงทองวิทยา นครปฐม

38 นาย อิทธิกร ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตวรรณ เล็กสิงห์โต กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤษฎา ตระกูลโอสถ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 นาย คณาธิป เกตุหอม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

3 นาย จตุชัย เดชสูงเนิน ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

4 น.ส. ชฎาภรณ์ ศรีพูล บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

5 น.ส. ชลธิชา มาใจ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ชาลิสา อินต๊ะปัญญา สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

7 นาย ณัฐพัชร์ โพธ์ิภิบาล ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

8 นาย ธนภัทร อุทัยรัตน์ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

9 นาย ธนัท จันทร์ศรี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 นาย ธีรภัฒน์ นิยมนา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

11 นาย ธีระโชติ จินดาน้อย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

12 นาย นนนน วาสนานนท์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

13 นาย บูรณ์ภัทร์ บุญสุขเกิด วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

14 น.ส. ปราณปรียา สุรสีห์เรืองชัย ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

15 น.ส. ปรียากร ธงอาสา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 นาย ปวริศ ศิริโรจนกุลชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

17 นาย พงศธร ศรีวัฒนชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

18 นาย พงศ์ปณต เกษกี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

19 น.ส. พิมภัทร เรืองเวช ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

20 นาย พีรพัฒน์ เรไร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

21 นาย พุฒิเมธ วราเอกศิริ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

22 น.ส. แพรพลอย สามพ่วงบุญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

23 นาย ภคพล หินอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 นาย ภูมิยศ ลาวัณย์วิสุทธ์ิ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

25 นาย ภูวเนตร ก้านนาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

26 นาย รัตนทัต จันทร์เสาร์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

27 น.ส. วริศรา สุขสี คงทองวิทยา นครปฐม

28 นาย วินิทร วนาประเสริฐ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

29 นาย ศุภกฤต แช่มชูกุล ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

30 นาย สพล โชควัฒนาพร ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

31 น.ส. สิริน อังศุกวินกุล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

32 นาย สิริภัทร์ แสงทอง สามพรานวิทยา นครปฐม

33 นาย อโนทัย ทวีโชติภัทร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

34 น.ส. อาทิตยา ม่ันใจ นารีวุฒิ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย คฑาวุธ สุขศิริ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 นาย ธีรภัทร เสาวลักษณานุกูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

3 น.ส. ยลรดี มูลทองจาด วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 น.ส. วนิดา สว่างไพร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

5 นาย สิทธินนท์ สุขศิริ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จรรยพร แก้วมะณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 นาย จิรวัฒน์ แสงจันทร์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 นาย ชัยวัฒน์ จันทร์เรือง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 นาย ณภัทร นินละบุท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

5 น.ส. ณัฏฐณิชา โอทัศไนย ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

6 น.ส. ธนภรณ์ เย็นสบาย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

7 น.ส. ธัญญาธร สถาปิตานนท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

8 น.ส. ธัญวรรณ อินทรศร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 น.ส. ปวริษา ศัลย์ปานนท์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ปวีณนุช แสงแก้ว นารีวุฒิ ราชบุรี

11 น.ส. พัชรพร รัตนวราหะ นารีวุฒิ ราชบุรี

12 น.ส. พัณณ์ปพร คงคา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

13 นาย ภานุพงศ์ อุดมรักษ์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

14 นาย ภูดิท กิจพ่อค้า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

15 น.ส. วิริญาภรณ์ เสาร์แก้ว วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

16 น.ส. สาวิตรี ฮังนนท์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

17 น.ส. สุพิชญา อุดมศรี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

18 นาย อชิตะ วีระพงษ์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

19 น.ส. อติพร นาคสังข์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

20 นาย อัครวินท์ ภูศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กวีนิพัทธ์ ท าสวน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 นาย ขจรเกียรติ หล่อเงิน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

3 นาย ธนกฤต ศิริทองเกษตร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 นาย ธนกฤต ก้ัวะห้วยขวาง คงทองวิทยา นครปฐม

5 นาย ธิติพงษ์ สุรธรรมจรรยา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

6 นาย บุญฤทธ์ิ บัวไห กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

7 นาย เรืองอรุณ สาระขันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

8 นาย สิรวิชญ์ ทองคงหาญ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

9 น.ส. สุดารัตน์ วิเศษสิงห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

10 นาย เสกสรร เเซ่อ้ึง ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เจษฎ์สินี ธุระสุข สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 นาย ณวพล เหมสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 น.ส. พัฒน์นรี จุลศักด์ิเจริญ ดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร

4 นาย พิชญุตม์ แสงแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

5 น.ส. พุทธพิชชา เหมือนเดช สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 น.ส. ภรชนก คติคุปต์อนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. สุขิตา แก้วเทวี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตณัฐ สังขพันธ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

2 นาย กฤศ ศรีสังข์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

3 นาย กฤษฎ์ ตากาลา วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

4 นาย กฤษฏิกวิณ โพธ์ิรอด บุญวัฒนา นครราชสีมา

5 นาย กวี บุญทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กัญญพัชร เขาแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

7 น.ส. กิตติยาภรณ์ หมายดี ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

8 นาย จิตรทิวัสม์ วงศ์งาม คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

9 นาย ชนกันต์ พลอยมุกข์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

10 นาย ชนกานต์ คล้ายแจ้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

11 นาย ชินโชติ ผลบุญ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

12 นาย ณกรณ์ เชฏฐนาค กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 นาย เตชินท์ วุฒิพงษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

14 นาย ธีรภัทร์ ก้อนน่วม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 นาย บวรนันท์ สะอาดเอ่ียม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

16 นาย ปรินทร บดีศรีสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

17 นาย ปาณัท สิงห์โสดา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

18 นาย ปูรณ์ ต้ังศุภนิมิตรชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

19 นาย ภีมากร อุคระวณิช ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

20 นาย วงศ์วริศ ภาณุฐานพาณิชย์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

21 นาย สุภัค นักฟ้อน ดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร

22 นาย เอทัส ตรีทอง ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย จิรายุทธ ประยูร เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

2 นาย เจตนันท์ รณศิริ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3 นาย ชนม์ณกานต์ มะลิวัลย์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

4 นาย ชัชพงษ์ โฉมสันเทียะ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 นาย ชานน สิงห์บูรณา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

6 นาย ชิษณุพงศ์ พัฒนกิจเจริญการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

7 นาย ฐญานิษฐ์ เบญจกิตติพัฒนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 นาย ณัฐนันท์ ตุ้นด า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. ณิณา ศรีรัตนประภาส สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 นาย ทัตติยะ สถิตชัยเจริญ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

11 นาย ทิวัตถ์ นวพิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

12 นาย ธนกร ลากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

13 นาย ธนชิต พงษ์ศรีเจริญสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

14 นาย ธนดล ศรีสมบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา

15 นาย ธัญเทพ สกุลทับ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

16 นาย ธีรธัช คุ้มครอง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

17 นาย นรภัทร พรหมมาณพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

18 นาย นิติกร สุขจันทร์นิมิตร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

19 นาย ปัณณธร ศินีธนัน เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

20 นาย พิชเญศ สงสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

21 นาย ภัทรเดช ภูวธนสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

22 นาย รณเดช สุกไสว สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

23 นาย รัชวิศน์ รุ่งจิรวัฒน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

24 น.ส. ลภัสรดา จิตรานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

25 นาย สรยุทธ ทองเอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. สุนิศา สุทธิศักด์ิภักดี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

27 นาย สุภรุจ คุณธโนพิภัทร สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

28 นาย องอาจ ตุงใย วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

29 นาย อชิตพล อัครเดชด ารง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

30 น.ส. อันนา กายะสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชุติกาญจน์ นุ่มถึก หอวัง กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. โชติกา นวรัตน์ ณ อยุธยา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตยชญ์ ต้ังคณากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2 นาย กฤษฎ์ ทิศานุรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 นาย ธรรมชาติ เมธีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

4 นาย วรเมธ สุวรรณภักด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตเมธ เเซ่เฮ้ีย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กัญญาพัชร ประโมทะโก สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กัญญาภัทส์ วารีรัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

4 นาย กิตต์ิชนม์ พงษ์สุพรรณ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

5 นาย กิตติพัฒน์ มุรินทร มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

6 นาย กิตติภพ สังข์ชู ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

7 น.ส. กุลนัฐศิฌา อารีวนิช อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. จริยภา รัตโนภาพ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

9 นาย จิรภัทร ศิวะโกศิษฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 นาย ชนาธิป ธนิกสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 นาย ชินาธิป วรรณศรี สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. โชติกา โชติกวณิชย์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

13 นาย ไชยวัฒน์ ฟักประไพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

14 นาย ไชยวัฒน์ ค ามา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

15 นาย ฐิติวัฒน์ โพธิกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ณัชชา ประสงค์ศักด์ิ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ณัฏฐณิชา วงศาโรจน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

18 นาย ณัฐชานนท์ เผ่ือนอุดม จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ณัฐนันท์ บานเย็นงาม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

20 นาย ณัฐศักด์ิ กล่ินเจริญ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ดารุณี พลเสนา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย

22 นาย ต้นกล้า ศรีนิศากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

23 นาย ติณณภพ ไพเรืองโสม เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

24 นาย ถิรวัฒน์ ฐิติวัฒนโสภณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ทิพย์สุดา พิมพ์อากาศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

26 นาย ธนกฤต ขุนบรรเทา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

27 นาย ธราดล นุสสติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

28 นาย ธฤษณุ วุฒินันทกมล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

29 นาย ธันวา ไทยอู่ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

30 นาย ธุวนนท์ คืนคง สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

31 นาย นนท์ เข่ือนรอบ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

32 นาย นพวัตร กล่ันธูป เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

33 นาย นรนิจ จันทรโรจน์วานิช พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. นรินทร ชัยรักษา GED

35 น.ส. นวีนา ทินสาร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

36 นาย นัชชานนท์ รสร่ืน อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

37 น.ส. นัทธ์หทัย ปิตะรังษี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

38 นาย นิทิ อ้ึงชยากร อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

39 นาย บุณยรักษ์ บุญสวัสดิวงศ์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

40 นาย ปกรณ์วุฒิ หงษ์ศรี สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. ปกลฎา มิตรประชาชน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

42 น.ส. ปณิตา ด ารงค์โภคิน อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

43 น.ส. ปัณฑารีย์ สงนุ้ย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

44 น.ส. ปานตะวัน บุญเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. ปุญญิศา สุริโย ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. เปรมมิกา วัชรบัณฑูร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

47 น.ส. พราวประกายฟ้า แซ่ตัน พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

48 น.ส. พราวรวี ย่ังยืน สตรีพัทลุง พัทลุง

49 นาย พฤฒ จิรวัฒนาธร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

50 น.ส. พัชราภา จันทร์ข า ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

51 น.ส. พิชามญช์ ศรีมีธรรม ราชินีบูรณะ นครปฐม

52 น.ส. พิมพ์ชญา เทาดี หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

53 น.ส. พิริยา เหมือนเมือง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

54 นาย พุฒิพัฒน์ อาจเอ่ียม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

55 นาย ภัทรดนัย หมีเทศ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

56 น.ส. ภัทราภรณ์ นามวิชา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

57 นาย ภาณุมาส เจริญวงศ์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

58 นาย ภานพ ภักดีชุมพล พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

59 น.ส. ภิญญดา ปอวงศ์สว่าง อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

60 นาย ภูริวัจน์ อ่อนประเสริฐ แสงทองวิทยา สงขลา

61 นาย มานิต โตอดิเทพย์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

62 น.ส. มุทิตา รามัญวงษ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

63 นาย รุจิกร อมรเสถียรชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

64 น.ส. ลภัสวรินทร์ ตันติราพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

65 น.ส. ลักษณพร เก้ือสุข สตรีพัทลุง พัทลุง

66 น.ส. ลีลาวดี หนูช้างเผือก มารีวิทย์ ชลบุรี

67 น.ส. วชิรญาณ์ ตันสุริยวงศ์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

68 น.ส. วรรณพร ฤาชา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. วรินธร เลิศวิกูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

70 น.ส. วศินี น่ิมดิษฐ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

71 น.ส. วันวิสาข์ พิมพ์เงิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

72 น.ส. วิภาวี อัครมเหสักข์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

73 น.ส. วิภาวี ศิลาหลัก อัสสัมชัญระยอง ระยอง

74 น.ส. ศศิวิมล จันทร์ชาญนนท์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

75 น.ส. ศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

76 นาย ศุภณัฐ แสงชาติ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

77 น.ส. ษมาภรณ์ ยอดค า สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

78 น.ส. สาธิตา แสนมาตย์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

79 น.ส. สุพรรณิการ์ วิชาชู สามโคก ปทุมธานี

80 นาย อริญชย์ กาฬพันธ์ุ แสงทองวิทยา สงขลา

81 น.ส. อริญชย์รฐา แสงศิริฉาย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

82 น.ส. อิศริญา รุ่งเรืองด้วยบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

83 น.ส. อุทุมพร นาคครุฑ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

84 น.ส. เอมมิกา พูนเจริญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤษณะ แก้วสุวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

2 นาย กิตติกวิน จัสทิส ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

3 น.ส. แก้วกาญจน์ เกสรสุคนธ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

4 น.ส. ขวัญจิรา สุขะตุงคะ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. เขมจิรา สถาวระ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

6 นาย จอมขวัญ เจริญสุข ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

7 นาย จิรภัทร ศิลรักษา เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

8 นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

9 น.ส. ชนมน เจริญพร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

10 นาย ชัยพินิจ ประเสริฐอัครกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. ชาลิสา ล้อมวงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

12 นาย ชูตระกูล ป้านสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี

13 น.ส. ญาณพันธ์ จันทไทย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

14 น.ส. ฑีกฤษณ์ฏา ศิริสถิตย์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ณัชชา ทวีวชิรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

16 น.ส. ณัฐกัลยา ทรงโฉม พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ณัฐกานต์ วิรัชวงศ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

18 น.ส. ณัฐชยาพร เฉยกุล วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

19 นาย ณัฐวัฒน์ วาสินสุทธิชัย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

20 น.ส. ณิชารีย์ นาถึง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ทฤฒมน เวชอุบล พระหฤทัย เชียงใหม่

22 น.ส. ธนภร สุทธิสิทธ์ิ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. ธนภรณ์ จารุวัฒนดิลก โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

24 น.ส. ธัญรัศม์ ทิพย์ชัยภัทร์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ธัญวลัย ทองย้ิม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

26 น.ส. นนทกช โมระกรานต์ GED

27 น.ส. นีรนารา อิศรางกูร ณ อยุธยา จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. บงกช ลายทองสุก พิชัยรัตนาคาร ระนอง

29 น.ส. เบญญาภา ใจเพ็ชร GED

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

30 น.ส. ปวรา ยอดพานิช สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

31 น.ส. ปัณฑ์ชนิต ศรีแก้วทุม ปทุมวิไล ปทุมธานี

32 นาย ปัณณวัชร์ ปฐพีรัฐนนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. ปาริฉัตร พรหมศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

34 นาย เปรมปราชญ์ อดุลวิทย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ไปรยา ปิยะบงการ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

36 นาย พันกร ชูถม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

37 น.ส. พันธมาศ เฟ่ืองชูนุช สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. พิชานันต์ เนาวบุตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

39 น.ส. ภสพร พรหมทอง พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

40 น.ส. ภัทรวดี นิวัฒน์วรกุล อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. ภัทรวรรณธนา ทวีวงศ์สุนทร สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

42 น.ส. โยษิตา เทียบมา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

43 น.ส. วนาภา สิงหพันธ์ุ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

44 น.ส. วรรณพร คงทน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

45 น.ส. เวธินี ชูทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

46 น.ส. ศุภัชญา ทองพระพักตร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

47 น.ส. ษิญาดา อัตถากร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. สลิลทิพย์ แซ่หลิว อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

49 น.ส. สวิตตา โอเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

50 น.ส. สิริกันตา มาเต็ง ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

51 น.ส. สิริมณี หวังไพบูลย์ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

52 น.ส. สุประวีณ์ พลการ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

53 น.ส. อนุวรรณ อันล ้าเลิศ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

54 น.ส. อมาลีนา เต่ียไพบูลย์ เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

55 นาย อริย์ธัช เเซ่เอ้ีย ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

56 น.ส. อาภานภัส นันทแพศย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ ราชกิจ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

2 นาย กรรชัย ค าเครือ ล าปางกัลยาณี ล าปาง

3 นาย กรินทร์ สามทอง วิเชียรมาตุ ตรัง

4 น.ส. กวินชนก บุญขันธ์ ขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง ศรีสะเกษ

5 น.ส. กัญญ์วรา นิยม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

6 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

7 น.ส. กัญญารัตน์ ศิริภักด์ิ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี

8 นาย กิรติ สาสีทร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 น.ส. กุลรัตน์ ศรีราชา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 น.ส. เขมิสรา กองมงคล อุ้มผางวิทยาคม ตาก

11 นาย คุณานนท์ ชาลีเปร่ียม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

12 นาย จองชัย สามภาค จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

13 น.ส. จอมขวัญกวี อ าภาวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

14 น.ส. จันทกานต์ อ่วมบุตร บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

15 น.ส. จิดาภา ลับโกษา หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

16 น.ส. จิตต์กาญจน์ ติสันเทียะ บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ชนัญชิฎา ทิพย์ขยัน สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. ชนากานต์ ขันถม GED นครปฐม

19 น.ส. ชนิตา แสงสุวรรณ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

20 นาย ชยพัทธ์ เสลาคุณ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

21 น.ส. ชลลดา สุทธิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

22 นาย ชโลธร คชศิริพงษ์ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

23 นาย ชัชวาล บุญบัว หันคาพิทยาคม ชัยนาท

24 น.ส. ชุติมณฑน์ นาคณรงค์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

25 น.ส. ฐิตาพร คงกระพันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

26 นาย ณฐกร ศรีวิชัย สิงห์บุรี สิงห์บุรี

27 นาย ณพวิทย์ เนียมนิล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

28 นาย ณภัทร บัวศิริ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

29 น.ส. ณัฎฐณิชา ส่งสุข องครักษ์ นครนายก

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

30 น.ส. ณัฐชา ปรีสุขเกษม สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

31 น.ส. ณัฐธิดา สร้อยสน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 น.ส. ณัฐนรี อนุเวช สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

33 น.ส. ณัฐพร แจ่มทอง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

34 นาย ณัฐพิฌา วิรัชทวีพัฒน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

35 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

36 น.ส. ณัฐสุดา นิลทับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

37 น.ส. ณาตาลี รอดเสวก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

38 น.ส. ธมลวรรณ ช านาญธรรม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

39 น.ส. ธัญพิชชา อินทรแผลง สิงห์สมุทร ชลบุรี

40 น.ส. ธันย์ชนก สุขส่ง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

41 นาย ธิตินันท์ อ้วนวิจิตร หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

42 นาย ธีรพล จันทมัตตุการ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

43 นาย นนท์ธวัช สิงห์งอย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

44 น.ส. นาราวดี บุญสงวน บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

45 นาย นิธิศ ชูปาน อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. ปทุมนภา ปานดี สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

47 น.ส. ปิยนันท์ จันทบุรี มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. ปิยะธิดา พงษ์สุริยา วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

49 น.ส. ปิยะมาศ ด้ายรินรัมย์ อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

50 นาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

51 น.ส. พรหมพร ทองสม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

52 น.ส. พัชรพร พุทธฤกษ์มงคล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

53 นาย พัฒนศาสตร์ นิมขุนทด วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

54 น.ส. พิมพ์วลัญช์ เพชรพวงพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

55 นาย ภูติพัฒน์ สร้อยพราย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

56 นาย ภูเบศ เสาร์หงษ์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

57 น.ส. มลธิชา วรบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

58 น.ส. เยาวลักษณ์ นิลม่วง บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

59 นาย รัฐพล ศิริวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

60 น.ส. ลักษมี สายบัณฑิต เลยพิทยาคม เลย

61 น.ส. ลักษิกา เสาหงส์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

62 นาย วรเนตร สังฆะมณี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

63 นาย วรายุทธ์ นิลห้อย บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

64 น.ส. วาเศรษฐี มงคลธง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

65 น.ส. วิรากร แพเพชร์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

66 น.ส. วีรภัทรา ปัญญานุวัฒน์ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

67 น.ส. ศศิกานต์ พรศิริกาญจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

68 น.ส. ศศิณัฐ ชุมพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

69 นาย ศิริชัย ต้ังตรัยรัตนกุล โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

70 น.ส. ศิริรัตน์ พรมหนู วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

71 นาย ศิวกร สุณาพันธ์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

72 น.ส. สกาวใจ หงษ์โต อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

73 นาย สาธิน สุวรรณวงศ์ วัดป่าประดู่ ระยอง

74 น.ส. สาริณี โพทะเล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

75 น.ส. สิดารัศม์ิ เจ๊ะหนู วิเชียรมาตุ ตรัง

76 น.ส. สุกัญญา ถึกไป บ้านคาวิทยา ราชบุรี

77 น.ส. สุกัญญา ทองมา ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

78 นาย สุธน อ่ิมแย้ม มงคลวิทยา ระยอง

79 นาย สุภาณุวัฒน์ มาหนูพันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

80 น.ส. อนัญญา ไมตรีมิตร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

81 น.ส. อมรรัตน์ แดงกระจ่าง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

82 น.ส. อริยา โชติชนะไพศาล ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

83 น.ส. อัญธิกา ซ่ิวนัส สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

84 น.ส. อารียา พระนิมิตร อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

85 น.ส. อินทุอร รักม่ัน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

86 น.ส. อุบลวรรณ ไทยนวล อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

87 นาย เอกอมร ทองดี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

88 น.ส. แองเจลล่า ไทล่า เบรน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกรัตน์ กล่อมอ่ิม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

2 นาย กันต์ตระกูล บัวเนียม ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

3 นาย เกษมศักด์ิ ชาญสมร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

4 น.ส. ชุติกาญจน์ ภิรมย์เอ่ียม เพ่ิมวิทยา นครปฐม

5 นาย ธนวิชญ์ ยันตศิริ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

6 นาย ปณชัย ศรีโพธ์ิทอง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

7 นาย วรศักด์ิ ตวงสิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

8 น.ส. วราภรณ์ อยู่เย็น ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

9 นาย วายุ ไวย่ิงยุทธ ศรีสวัสด์ิพิทยาคม กาญจนบุรี

10 น.ส. ศิวาพร พรหมสว่าง สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

11 นาย สุรพงษ์ ผ่องสี วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี

12 น.ส. สุรัตนา ช่ืนอารมณ์ กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

13 นาย อโยธยา พรมประสิทธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณฏวรรณ จังธนะสมบัติ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 นาย ปกรณ์ณัฐ ศรีภา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัญญาวีร์ แสงสุรัตน์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

2 นาย เกษมพงศ์ ต้ันเหลียง ราษฎร์นิยม นนทบุรี

3 นาย โชติพงษ์ บรรจงกิจ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

4 นาย นราวิชญ์ พัวพันพงษ์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

5 น.ส. ภาวิณี พรมเกิด ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

6 นาย มนัสนันท์ อังศุเมธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

7 นาย เมธา เทียนหอม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

8 น.ส. เรวดี มหาธนบดี วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. วรรณณิษา สังข์ก ๋า ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

10 นาย ศุทธวีร์ ใจงามดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

11 นาย ศุภกร ศรีเอ่ียมกูล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

12 นาย อชิตพล อินคุ้ม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ภูตะวัน งามคง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
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โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กีรติ ป่ินทอง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

2 น.ส. จิณห์นิภา วชิรานุกูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

3 นาย ชยพล พลศักด์ิ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

4 นาย ชัช แสงธูป รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

5 น.ส. ณัฐนิช สุราฤทธ์ิ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

6 น.ส. ณัฐพร ปักเชิญเช้ือ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี

7 นาย ณัฐพล เพชรศิลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ราชบุรี

8 นาย เตวิช สิงห์สง่า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 นาย ธนภัทร สุขสมบัติ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

10 นาย นพรัตน์ หนองน้อย หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

11 น.ส. ปัณฑิตา ไทยวิบูลย์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 นาย พงศกร สร้อยสุวรรณ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

13 น.ส. พรพรรณ แก่นคง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

14 น.ส. พัทธ์ธีรา ฐิติจิรธรานนท์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. ภาวินี ศรศิลป สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

16 นาย สิรวิชญ์ โจมทอง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

17 นาย โสภณ ญาณทัศนา เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤติกา ข าดวง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

2 น.ส. กวิสรา สุวรรณประทีป นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

3 นาย โชติภูมิ โชติวัย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

4 นาย ฐปนต ชินะโรจน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ฐานรัก มณีเชวง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล
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- 96 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

6 น.ส. ณรรฐวรรณ สุขีวัฒน์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 น.ส. ปภัสสร วงษ์จีน นารีวุฒิ ราชบุรี

8 นาย พงศภัทร สารพงศ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. พรธิตา โกเมส สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

10 น.ส. พรรณฐิตา จ าปาทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 น.ส. แพรวา หนูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. มณฑกานต์ ทิพย์กระโทก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. รัตน์เกล้า ภาคาผล อัมพรไพศาล นนทบุรี

14 น.ส. วรันญา อักษรศรี ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 น.ส. วริศรา บุญเกิด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

16 น.ส. วิธวินท์ แตงงาม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ศุภธิดา สามารถ อัมพรไพศาล นนทบุรี

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

19 น.ส. สุภาภรณ์ นาคสุนทร วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

20 น.ส. หฤทัย มีทรัพย์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ปาณิศา อินทร์ด้วง สตรีพัทลุง พัทลุง

2 น.ส. พิชามล จงแพทย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. เพ็ญพิชชา สุขพันธ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

4 น.ส. แพรรัมภา หอมกล่ิน เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

5 น.ส. รติมา จันทร์ดี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

6 นาย วนวัฒน์ ย้ิมกระจ่าง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กรวิชญ์ พราหมพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กฤษณา ชาวสมุทร์ เทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) สมุทรสงคราม

3 น.ส. กัณทิมา เรืองศักด์ิ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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- 97 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

4 น.ส. กานติมา วรวิพัฒนะ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

5 นาย กิตติธัช วันกุมภา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

6 น.ส. เกสรา มุสิกสาร บางบัวทอง นนทบุรี

7 นาย คุณากร จุดโต ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ฉัตรยา โตจีน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

9 น.ส. ชฎาพร คงเพ็ชร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

10 นาย ชยุตม์ อมรประภาศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

11 นาย ไชยวัฒน์ โพธิเพ็ชร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

12 นาย ณัฐชมล นนทสุต บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

13 นาย เดชพล ภควัตโฆษิต ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

14 น.ส. ตวิษา โชคบัณฑิต เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

15 นาย ธนกฤต นันทรังษี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 น.ส. ธนธรณ์ ประทีปพิชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 น.ส. ธัญญธร เพชรพิรุณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

18 นาย ธีร์ธวัช เรืองศิริ ศรีราชา ชลบุรี

19 นาย นนธิกาน บุญช่วย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

20 น.ส. นภัสนันท์ จันทร์กิตติศักด์ิ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

21 นาย นิธิพิชญ์ เถามานะกุล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. เนตรชนก ศรีพรมเขียว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

23 น.ส. ปณิตา เล้ียวไพบูลย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

24 น.ส. ปนิตา เเว่นค า บางบัวทอง นนทบุรี

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

26 น.ส. พัชรพร ภู่อิสสริย์ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

27 น.ส. ไพร า ลิขิตท่ีรุ่งเรือง ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

28 นาย ภูธรเศรษฐชาติ สมาน วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. รวิวรรณ เอ้ียวสุวรรณ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

30 น.ส. วรนุช ประทวน อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

31 น.ส. วันใส คล้ายทวน วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

32 นาย วัศพล บุญคง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

33 นาย ศิวกร เจริญโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

34 น.ส. สิตา ยังสันเทียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

35 นาย อภิวิชญ์ มุสุ สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร

36 น.ส. อรวรา ช่อกระทุ่ม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

37 น.ส. อัลฟา สุวรรณา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

38 น.ส. อาทิติญา ทองเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กณวรรธน์ นาคสามัคคี รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กนกพร หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

3 น.ส. กนกสุภา โพธ์ิจันทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กมลทิพย์ ใจม่ัน ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

5 น.ส. กรวินท์ อมรวรพักตร์ ปัญญาวิทย์ ตรัง

6 น.ส. เกศริน ศรีส าอางค์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7 นาย เฉลิมพล พลายงาม ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

8 นาย ณัฐพงษ์ ใจอารีย์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

9 นาย ธนวิชญ์ ผลสินธ์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

10 นาย ธีรทัศน์ ทุมนาไหม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

11 นาย ปุณยวีร์ ไพนุจิตร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

12 นาย พิตตินันท์ ศิริบารมีชนะชัย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

13 นาย พิทักษ์ โพธ์ิค า วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

14 นาย พิสิฐ สุขประเสริฐ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

15 นาย พุฒิพงศ์ เจนจบ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

16 น.ส. วชิราภรณ์ เอนกบริบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

17 น.ส. วรวลัญช์ ธัญธรรมสฤษฏ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

18 นาย วรินธร แก้วมะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

19 น.ส. ศรัลญา อมรรติรัตน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ศิริลักษณ์ สินสุพรรณ์ ปาโมกข์วิทยาภูมิ อ่างทอง

21 นาย สุวภัทร อนุกิตติรัตน์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

22 น.ส. อภิชญา นุชประสิทธ์ิ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

23 นาย อิทธิพัทธ์ ประชาพลาดิศัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 น.ส. ไอยทิพย์ ประภาพันธ์ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กณวรรธน์ มาโพธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 น.ส. กนกวรรณ พุ่มผล บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 นาย กฤตธารา มีมา ระยองวิทยาคม ระยอง

4 น.ส. กฤติมา สุวรรณฉวี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 น.ส. กันตา โสภณธรรมคุณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 น.ส. กีรณา พรซิว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 นาย จักรษ์พงศ์ ศิริสวัสด์ิ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

8 น.ส. จารุวรรณ ปานแดง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

9 นาย จิรภัทร อินทร์ประสงค์ สุริยวงศ์ ราชบุรี

10 น.ส. จิรภิญญา ศรีค้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 น.ส. จุฑามาศ จันทร์ศิริโพธา ท่ายางวิทยา เพชรบุรี

12 น.ส. ชญาพรรณ ผุดเผือก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

13 นาย ชุติพนธ์ เหลือวงค์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

14 น.ส. ญานิสา วัชโรบล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 นาย ณฐปนรรฆ์ หม่ืนนรา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

16 น.ส. ณัชชา ขาวเอ่ียม นารีวุฒิ ราชบุรี

17 น.ส. ณัฐธิดา เนียมนะรา วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

18 นาย ณัฐพล สินไชย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

19 นาย เดชด ารงค์ ไชยวัต ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

20 น.ส. ธนัญญา คงอ่ิม ราชินีบูรณะ นครปฐม

21 น.ส. ธนาพร แย้มน้อย สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

22 น.ส. ธวัลรัตน์ งามการะ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

23 น.ส. ธัญญลักษณ์ ปรีดอก ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

24 น.ส. ธันยารัตน์ พงษ์สระพัง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

25 น.ส. ปภาดา ศรีช่ืน สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

26 น.ส. ปรารถนา มีศีลธรรม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

27 นาย ปารเมษฐ์ เกาะศิริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

28 นาย พัทธดนย์ ทรัพย์อุไรรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

29 น.ส. พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 นาย ภูมิภัทร คุ้มแก้วจินดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

31 นาย รัฐฐาน์ ทวีพรธัญรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

32 นาย วชิรวิทย์ ชวนชม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

33 นาย วรรธนัย เหลืองด ารงค์ ทวารวดี นครปฐม

34 น.ส. วันวิสา เรียบสันเทียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

35 น.ส. ศลิษา ญาติดุสดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

36 น.ส. ศิวนาถ บุษราค า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

37 น.ส. โศ ภ ชา  สว่างศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

38 นาย สมพงศ์ ยอดเงิน ทวารวดี นครปฐม

39 น.ส. สิริยากร ปานเจริญ บางบัวทอง นนทบุรี

40 น.ส. สุชานันท์ จิตดิลกกุล วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. สุพิชญา สังข์เเก้ว บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

42 น.ส. อนันตญา จารุจินดา ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

43 นาย อิทธิชัย ศรีสุริยพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

44 น.ส. เอ็มม่า คาสตอลดิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตนัย อยู่เย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

2 นาย ก้องภพ ศรีมงคล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

3 น.ส. จารุณี ชูแสง สตรีพัทลุง พัทลุง

4 น.ส. จินฎาพร แก้วเจริญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

5 น.ส. จิราพัชร โมรา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

6 นาย จีรวุฑฒ์ มณีกุล สวนศรีวิทยา ชุมพร

7 นาย จีรเวฑย์ มณีกุล สวนศรีวิทยา ชุมพร

8 น.ส. ชญาณี ตันกุล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

9 น.ส. ชลนภัสส์ หาญโสต ทวารวดี นครปฐม

10 น.ส. ฐปนัท นามศรี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

11 นาย ณภัทร สมใจนึก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

12 น.ส. ณัฐชยา สุดตา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

13 นาย ณัฐนนท์ มาโนตร์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

14 นาย ณัฐพล ณัฏฐศาสตร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

15 น.ส. ดาราวรรณ มีโพธ์ิงาม พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร

16 นาย ทัศน์พล ใจฐิติวิทย์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 น.ส. ทิพชนาถต์ โรจนสารัมภกิจ ปัญญาวิทย์ ตรัง

18 นาย ธนกฤต ทองบุญมี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

19 น.ส. ธนภรณ์ นาควัชระ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

20 นาย ธนา ศรีค า สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

21 นาย ธัชกร บัวสกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

22 นาย ธีรพล อินทจักร์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

23 นาย ธีรภัทร ไชยมงคล กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

24 นาย ธีรเมธ แซ่วุ่น หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

25 น.ส. นภัสสร ค าผง ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

26 นาย ปรัชญา สุภาษร กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

27 น.ส. ปริยาภัทร์ พ่ึงพุ่ม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

28 นาย ปฤษฎี ชุ่มจิต สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. ปัทมวรรณ ทรัพย์มหากาล กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

30 น.ส. ปุณยาพร ศรีสุข บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

31 น.ส. เปรมฤทัย สวัสดี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

32 น.ส. เป่ียมศิริ สายทอง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

33 น.ส. ผกายแก้ว ชูกล่ิน เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

34 นาย พงศธร อะเส็ม ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง

35 นาย พงศ์นภัทร สุขน่ิม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

36 น.ส. พรนภา ทองใบใหญ่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

37 น.ส. พรพิมล บานแย้ม ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

38 น.ส. เพชรชมพู ตรีศาสตร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนารัตน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

40 น.ส. ภัทรวดี ศรัทธาผล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

41 นาย ภูมิรพี ยืนยาว ศรียาภัย ชุมพร

42 นาย โยธิน โฮกอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

43 น.ส. วรรนภา ลบป๋ิว แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

44 น.ส. วรางคณา จูเอ่ียม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

45 น.ส. วริศรา ทองค า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

46 นาย วัทธิกร อภิสิทธ์ิแก้วเจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

47 น.ส. วิภาวรรณ ผุดผ่อง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

48 นาย ศรุต เพิกจินดา สกลวิทยา นครปฐม

49 นาย ศุภณัฐ รุ่งรัตนพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

50 นาย สรวิศ แพใหญ่ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

51 น.ส. สิตานัน สังข์ทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

52 นาย สิทธิกร สิทธิชัย บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

53 น.ส. สุชาดา โอ่งเคลือบ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

54 น.ส. หยกผกา บริสุทธ์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

55 น.ส. อทิตยา หลงมีหนา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

56 น.ส. อภิสมัย ภู่ผ้ึง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

57 น.ส. อมรรัตน์ สีสวย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

58 น.ส. อลิษา กรุดสุข สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

59 น.ส. อิศรา เเก้วสีเหลือง ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

60 น.ส. อิสรีย์ เกรยรัมย์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

61 น.ส. เอมอัชฌา ทองชิว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

62 น.ส. เอมิตา สายปัญญา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพิชญ์ พุฒพันธ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

2 น.ส. กนกวรรณ รู้แผน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 น.ส. กฤตยา สัตย์ใจเท่ียง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 น.ส. กัญญามน โตสมบัติ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

5 น.ส. กัณนิกา น่ิมสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

6 น.ส. กิตติมา ทับชัย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

7 น.ส. ขวัญจิภัส คุ้มไพรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. จันทกานต์ ปานเนียม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 น.ส. ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

10 น.ส. ชนันดา หมวดธรรม วัดป่าประดู่ ระยอง

11 น.ส. ชัญญานุช ตอนสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

12 น.ส. ชุติกาญจน์ คงเจริญ ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี

13 น.ส. ฐิติวรดา ประกอบแสง วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

14 น.ส. ณญาดา คงเจริญโชค อัมพรไพศาล นนทบุรี

15 น.ส. ณฐนนท์ ครองบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

16 นาย ณภัทร จิตต์สุนทร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

17 น.ส. ณัฐนิชา เอกจีน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 น.ส. ณิชาภา ภูวิชญะพล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

19 น.ส. ดวงพร ชูเชิด เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

20 น.ส. ธวัลรัตน์ ด าโข่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

21 น.ส. ธัญพัฒน์ บุตรกร โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

22 น.ส. ธัญวรัตน์ มักเจียว โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

23 น.ส. นภสร จันทะภาโส ธิดานุเคราะห์ สงขลา

24 น.ส. นภัสสร สนามพล อัมพรไพศาล นนทบุรี

25 น.ส. นฤมล ทวีรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

26 น.ส. นิรุตา ประสารพันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

27 น.ส. พรนัชชา สุวรรณโครธ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

28 น.ส. พรรณนภา มะกาว ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

29 น.ส. พัชราภา แย้มเกตุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

30 น.ส. พัทธนันท์ จันทร์กิตติศักด์ิ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

31 น.ส. พิมพ์ชนก พุกภัย โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. มลฑาทิพย์ จ่างแสง อู่ทอง สุพรรณบุรี

33 น.ส. รัตนากร นรภูมิพิสุทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

34 น.ส. ลษิตา ทองเครือเกษตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

35 น.ส. ศิรภัสสร ชัยศรี มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

36 นาย ศิวัฒน์ ภูคงคา สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

37 น.ส. สม ฤทัย ภาสี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

38 นาย สรยุทธ ศรีน ้าอ้อม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. สุชาดา แดงโต ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

40 น.ส. สุธีมนต์ เจริญรักษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

41 นาย อนาวิล แซ่ต้ัง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

42 น.ส. อรินทร์นารา บัวหลวง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กนกพล ศรีสุขภิญโญ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กมลชนก รินไธสง นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กษมา แก้วเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

4 น.ส. กัญญาพัชร พิมพ์จัตุรัส อัมพรไพศาล นนทบุรี

5 นาย กันติชา จีนศรีคง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

6 น.ส. กานต์ธีรา แก้วงาม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 น.ส. กุมภาพันธ์ สันติอารีย์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

8 น.ส. ขวัญจิรา เพ็ญสมบูรณ์ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

9 นาย คธาวุฒิ สีญพัรณ์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

10 น.ส. จัญญาวีร์ ดลศัยลพงศ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

11 น.ส. จิณห์นิภา เหมะมูล มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. จิรวรรณ จิตรชู อัมพรไพศาล นนทบุรี

13 น.ส. จิราวรรณ เทียนมณี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

14 น.ส. จุฑาพร กัลยาวงค์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

15 น.ส. ชนิตรา จันทวรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ชวัลรัตน์ เจริญวัฒนวิญญู สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ชัชฎาภรณ์ ชูมาลัยวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. ชาลิสา สุขราช วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

19 น.ส. ชุติกาญจน์ แก้ววิเศษ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ฐิติมา เดชบ ารุง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

21 นาย ฐิติรัตน์ ชัยชนะ นครนายกวิทยาคม นครนายก

22 น.ส. ณภัทร แก้วอนันต์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

23 นาย ณภัทร หุ่นศาสตร์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

24 นาย ณภัทรสรัล ส าราญ เทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) กระบ่ี

25 น.ส. ณัชชา บุญนิธิยรรยง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. ณัฐณชา อัควิจิตร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

27 น.ส. ณัฐนันท์ บุญเฮ้า ทวารวดี นครปฐม

28 นาย ธนวิชญ์ ขวัญทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

29 นาย ธนวินท์ กสิกรรมไพบูลย์ ไตรพัฒน์ ปทุมธานี

30 น.ส. ธนาธิป ตุ่มทอง ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

31 น.ส. ธมลวรรณ แสงสิกรณ์ ทวารวดี นครปฐม

32 น.ส. ธัญพิชชา วรรณมาตย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

33 น.ส. นงนภัส เพ็งแสงทอง ระยองวิทยาคม ระยอง

34 น.ส. นรีกานต์ ขุนบุญจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. นัชชา ฮับหลี เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

36 น.ส. นิชา เสาร์แก้ว รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

37 นาย ปฏิภาณ โสภณ แก่งคอย สระบุรี

38 น.ส. ปนัสยา กล ่าเหว่า มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. ปัญจณัท บุญประคอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

40 น.ส. พจณิชา วิรุณรอด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

41 นาย พชร ด าเกาะ กะเปอร์วิทยา ระนอง

42 น.ส. พรทิพย์ พิมพ์โสภา นารีนุกูล อุบลราชธานี

43 น.ส. พลอยชมพู หอมกล่ิน เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

44 น.ส. พิมพ์ดาว ทับทอง มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

45 น.ส. พิมพ์ตะวัน คูนิอาจ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

46 นาย พีรดนย์ ค าจริง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

47 น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. ภัณฑิรา จันทร์แก้ว บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

49 นาย ภานุพงษ์ รุ่งแสง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

50 นาย ภูรินทร์ วรดิลก บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

51 น.ส. มัชฌิมาพร ต่อเน่ือง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

52 น.ส. เมทิกา เขียวข า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

53 น.ส. รินรดา สัตยาบรรพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

54 น.ส. รุ่งอรุณ เจตนะเสน เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

55 น.ส. ลินลนี คิดรอบ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

56 น.ส. วรัญญา เช้ือเจริญ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

57 น.ส. วริศรา ทวีเกียรติก าธร สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

58 น.ส. วันศิริ มงคล สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

59 น.ส. ศกุนตลา บุตร์แสงดี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

60 น.ส. ศุรดา จันทร์น้อย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

61 น.ส. สมใจ เปรมจิตร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

62 น.ส. สมฤดี แววมะโนรา ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

63 น.ส. สิรฎา จันทร์ผกา กศน.ต าบลท่าทราย นนทบุรี

64 นาย สิรภัทร ดวงจันทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

65 น.ส. สุชาดา ฉิมวิเศษ ผดุงอิสลาม นครนายก

66 นาย สุทธิภัสร์ ไพบูลย์ภัทรกูล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

67 น.ส. สุทธิลักษณ์ สุวรรณพงษ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

68 น.ส. สุธิตา สนเอ่ียม บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

69 น.ส. สุนิสา วาปีสัง สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

70 น.ส. สุพีรยา เล็กศิริมนตรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

71 น.ส. สุวรา อันประสิทธ์ิ ศรียาภัย ชุมพร

72 น.ส. โสภิดา รวยทอง ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

73 น.ส. อภิชญา พูลส าราญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

74 นาย อภิวัชร์ แก่นพินิจ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

75 น.ส. อมรรัตน์ พรหมศักด์ิ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

76 น.ส. ไอรินลดา ศรีค า ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลวรรณ ป้ันมณี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

2 น.ส. กฤตยา จิตจ านงค์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 นาย กฤษฎีช์ภัทท์ ถิรพฤทธ์ิกุล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

4 นาย กวิน สิริธรรมานุวงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

5 นาย กิตติภพ อนุกูล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กุลฑีรา พิมพ์สังข์ นครขอนแก่น ขอนแก่น

7 นาย เกรียงไกร จินกสิกิจ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 น.ส. เกวลิน สองประสม หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

9 น.ส. เกศราภรณ์ ศรทรง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 น.ส. แก้วมณี สุพันธ์พัช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

11 นาย ไกรพิชญ์ พรชลิตกิตติพร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 น.ส. เขมจิรา วงค์ระเบียบ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. จิดาภา ย้ิมย่อง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี

14 นาย จิรพันธ์ มีพลสม วัดเขียนเขต ปทุมธานี

15 น.ส. จิรัชญา ทองเปรม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

16 นาย จิรายุ ต่อทรัพย์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

17 นาย จิรายุ แผ้วพลสง ระยองวิทยาคม ระยอง

18 น.ส. ชนาภา หมวดไธสง สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

19 น.ส. ชนาภา พจนานันทโสภณ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

20 นาย ชโนทัย จเรประพาฬ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

21 น.ส. ชมพูนุท เจริญวัฒนะ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

22 น.ส. ชลกานต์ ล้ินนาคแก้ว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

23 น.ส. ชัญญานุช เลิศไกรย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

24 นาย ชินวัตร หอยสังข์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ชุติกาญน์ รู้รัก สงวนหญิง สุพรรณบุรี

26 นาย ชุติวัต บุญเจ๊ก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

27 น.ส. ซาร่า นาเอม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

28 นาย ฎษกร ช่วยอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง

29 น.ส. ฐิตาภรณ์ กสิการ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

30 นาย ฐิติวุฒน์ หุ่นนอก สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

31 น.ส. ณฐมล พลกุล มัธยมจิตจัณ สงขลา

32 น.ส. ณฐวรรณ คงพล ราชินีบูรณะ นครปฐม

33 น.ส. ณฐิตา ขันธวิเชียร นครนายกวิทยาคม นครนายก

34 นาย ณภัทร เหลืองนภากูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ณัฐชยา ชูปัญญา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

36 น.ส. ณัฐธิดา ทองงาม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

37 นาย ณัฐพล เลิศดิลก เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี

38 น.ส. ณัฐรัตน์ ตันสาร อัมพรไพศาล นนทบุรี

39 น.ส. ทัตกนก บุญฤทธ์ิ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

40 น.ส. ทิพยฉัตร ชมเชย เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

41 นาย แทนคุณ วรนิพิฐพันธ์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

42 นาย ธนกร เนียมใย สตรีอ่างทอง อ่างทอง

43 นาย ธนกร พ่วงบุญมาก สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

44 นาย ธนภัทร ไชยศร เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

45 นาย ธนานพ บุสดี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

46 นาย ธรรมศร ภิรมย์นก เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

47 น.ส. ธัญชนก ธรรมวงศา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

48 น.ส. ธัญญสา ศิริมาศ วัดสันติการามวิทยา 

ในพระบรมราชานุเคราะห์

ราชบุรี

49 น.ส. ธัญพิชชา อินทร์เสวก ราชินีบูรณะ นครปฐม

50 นาย ธัญวัฒน์ จอกเก้ือ สตรีพัทลุง พัทลุง

51 นาย ธานินทร์ ศิลป์ประกอบ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

52 นาย ธีรภัทร เงาศรี แสงทองวิทยา สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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53 นาย นครินทร์ ชูแก้ว หัวถนนวิทยา ชลบุรี

54 น.ส. นนท์ธิดา ใจปันนา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

55 นาย นภัสรพี รุ่งเช้า ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

56 นาย นฤพน พิมพิมล สมุทรปราการ สมุทรปราการ

57 นาย นวพล แหลมรุ่งเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

58 นาย นันท์ธนวัฒน์ แย้มกลีบ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

59 น.ส. นัสริน อับดุลเราะแม ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

60 น.ส. น ้าหน่ึง สุขะปณะ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

61 น.ส. นิเกต รัตนสิทธ์ิศรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

62 นาย นิไฟซ้อล ยีหมาด ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

63 น.ส. นิรชา รัตนพันธ์ พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา

64 นาย บุญญาธิกาญจน์ หนูเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

65 น.ส. บุษราพร วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

66 น.ส. เบญจมาภรณ์ เหมทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

67 น.ส. เบญญาภา ชัยเวช ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

68 น.ส. ปภัสรา ประสงค์สืบ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

69 น.ส. ปภาวรินท์ ภัทรชลิต เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

70 น.ส. ปภาวรินทร์ เข็มทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

71 นาย ปรกฤษฏ์ รัตนวิมล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

72 นาย ปรีด์ินนท์ กรัณย์ไท สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

73 นาย ปวริศร์ อุษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

74 น.ส. ปิยธิดา เพชรนาบอน สวนศรีวิทยา ชุมพร

75 น.ส. ปิยธิดา สิงห์แก้ว มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

76 นาย เผ่าพันธ์ พันธ์ศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

77 นาย พงศกร บัวศรี วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

78 น.ส. พชรพร เหลืองแจ่ม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

79 นาย พนธกร มุกจิตรทรัพย์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

80 น.ส. พรนิภา ไชยเนตร ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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81 น.ส. พรหมพร พลสอน อัมพรไพศาล นนทบุรี

82 นาย พัชรศักด์ิ ณ ป้อมเพชร สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

83 นาย พิชญา ปะตาทายัง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

84 น.ส. พิชามญช์ุ ลินลา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

85 นาย พิทวัส ก้านจักร์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

86 น.ส. พิริยาภรณ์ นักฟ้อน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

87 นาย พุทธคุณ ออสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

88 น.ส. เพ็ญจันทร์ รอดเพชรไพ ไทรน้อย นนทบุรี

89 น.ส. แพรวนภา โพธิพิทักษ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

90 น.ส. แพรวา จตุรังคธาริณี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

91 น.ส. แพรวา โสภณพงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

92 น.ส. ภคพร ระหงษ์ เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฏร์) สมุทรสาคร

93 น.ส. ภควรรณ ย่ีสุ่นเทศ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

94 น.ส. ภัทรนิษฐ์ ปาสาจัง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

95 น.ส. ภัทรพร ด้วงเก้ือ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

96 น.ส. ภัทราภรณ์ ศรีดอนไผ่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

97 น.ส. ภัศรา ศาลาแก้ว พิชัยรัตนาคาร ระนอง

98 นาย ภูผา ต้ังจิตติกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

99 นาย ภูวณัฏฐ์ ธัญรตบวรนันท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

100 น.ส. มาติกา แหวนทองค า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

101 น.ส. ยุพาภรณ์ โตยอ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

102 น.ส. รสิตา ผาจวง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

103 นาย รัฐชานนท์ บุญประจง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

104 นาย รัตนวิชญ์ ล้ิมทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

105 นาย วงศกร สืบพิมาย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

106 นาย วชิรวิทย์ เลิศวีรวงศ์ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

107 น.ส. วรมน ตันตาปกุล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

108 นาย วรเศรษฐ์ โรจน์บวรวิทยา หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

109 น.ส. วรัญญา ออกกิจวัตร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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110 น.ส. วราภรณ์ ปุทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

111 น.ส. วริยา ส าราญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

112 นาย วศิน อินทร์คล้าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

113 นาย วัชรพล สุริวัลย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

114 น.ส. วันวิสา ก าลังเสือ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

115 นาย วิชญสิทธ์ิ ศรประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

116 น.ส. วิชญาดา หุ่นเฮง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

117 นาย วิรุฒ ผิวงาม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

118 น.ส. ศรุตา แป๊ะสมัน อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

119 น.ส. ศศิวิมล มองทะเล วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

120 นาย ศิวกร ชนะวรรโณ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

121 นาย ศุภชัย ชูช่วย สตรีพัทลุง พัทลุง

122 นาย สมัชญ์พล สนธิปัญจพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

123 นาย สมิทธ์ิ รัฐสยาม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

124 นาย สรชัช อินทร์ประสิทธ์ิ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

125 นาย สวภัทร สุวรรณวงษ์ โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร

126 น.ส. สิริมนต์ ทองอุดม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

127 น.ส. สุกัญญา พะโยธร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

128 น.ส. โสพิชญา แกมไทย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

129 น.ส. โสภิตตา สิทธิข า ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

130 น.ส. หทัยกานต์ เสียงหวาน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

131 น.ส. หทัยกานต์ อยู่สมปอง ธัญรัตน์ ปทุมธานี

132 นาย อนันตชัย แก้วชิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

133 นาย อนุสิทธ์ิ มาลัยนาค มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

134 น.ส. อรปรียา นะตาปา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

135 น.ส. อรวรรณ อรุณพรชัยคีรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

136 น.ส. อัจฉริยา ผาทอง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

ช่ือ - นามสกุล
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137 น.ส. อามีนา มามะ ดารุลฟุรกอน นราธิวาส

138 น.ส. อารี ฟ้าขาว วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

139 นาย ฮิบบาน บินแวยูโซะ พัฒนาวิทยา ยะลา

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลชนก พรมบาง เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

2 น.ส. กมลทิพย์ ราชมณี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

3 นาย กฤติกร เบญจพัฒนมงคล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กานต์ธีรา เครือธนานนท์ นารีวุฒิ ราชบุรี

5 น.ส. กานต์สินี พรภัทร์วัชรสิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

6 นาย กิตติพิชญ์ ด่านประสิทธ์ิ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

7 น.ส. กิตติยา เชิดชู วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. เกศรา ใจแจ่ม สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

9 น.ส. ขนิษฐา ปานพรหม ตะก่ัวป่า (เสนานุกูล) พังงา

10 นาย คุณาสิน ลิมปวัชรพงศ์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

11 นาย คุโณดม กุลบดีจิรโชติ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. จามาลี มังกร บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี

13 น.ส. จิรัชญา เฟ่ืองผล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. จิราภา หงษ์ทอง จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. จุฑามาศ สอนจะบก อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ชนากานต์ หุ่นดี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

17 น.ส. ชนิชา อชิรภูวนนท์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

18 น.ส. ชมพูนุท หิรัญรมย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ชมษร แก้วบัณฑิตย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

20 นาย ชยกร อมรินทร์เทวา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 นาย ชโยติ เยาด า วิเชียรมาตุ ตรัง

22 น.ส. ชวัลพร บุญช่วย เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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23 น.ส. ชุติพร ม่วงเมือง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

24 นาย โชติภณ เเขงพล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

25 น.ส. ณัฎฐณิชา ภู่งาม คลองลานวิทยา ก าแพงเพชร

26 น.ส. ณัฏฐณิชา สิริวิวัฒนกุล คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

27 น.ส. ณัฏฐนันท์ ธีรพลอ าพัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

28 นาย ณัฏฐ์ภัฏ วงศ์เตชวสุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

29 น.ส. ณัฐชยา ดุมลักษณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

30 น.ส. ณัฐฌิตา ชุมเเก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

31 น.ส. ณัฐณิชา มีเถาะ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

32 น.ส. ณัฐธิดา แสงเทียน สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

33 นาย ณัฐภูมิ เด่นประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

34 นาย ณัฐวัฒน์ ต้ังเวนิชเจริญสุข อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ณิชา ศรีมงคล สกลวิทยา นครปฐม

36 นาย ดรัณฑ์ บวรกิจธ ารง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

37 นาย ต้นไทย เกษสังข์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

38 นาย ทรัพญา เข็มธนู สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

39 น.ส. ธนกร แย้มขยาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

40 นาย ธนบูลย์ สุทธิธนิตพงศ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

41 น.ส. ธนพรพรรณ จันสีนาค สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

42 นาย ธนพล พัฒนะถาวร ชลกันยานุกูล ชลบุรี

43 น.ส. ธนภรณ์ อ่ิมโดด นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

44 น.ส. ธนัชพร ทองมา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

45 น.ส. ธนิดา ศรีบุญเพ็ง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

46 น.ส. ธัญชนก นวลปาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

47 น.ส. ธัญญารัตน์ ป่ินฉิม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

48 น.ส. ธันย์ชนก สิทธิสร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

49 นาย ธีรธัช มูกขุนทด สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

50 นาย นภกานต์ เทศนะโยธิน เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

51 น.ส. นิรุชา จันทร์ชะฎา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร

52 น.ส. นุษรา ช านาญสิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

53 นาย เนติรักษ์ ต้ังสถิตย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี

54 นาย บรรณทัต โสภะ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

55 นาย บุญญรักษ์ วงศ์กรกุล กศน.ต าบลท่ายาง เพชรบุรี

56 น.ส. บุญญารัตน์ สุขสมสิน ปทุมวิไล ปทุมธานี

57 น.ส. ปฐมาภรณ์ แก้วไทย เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

58 นาย ปวริศร์ พาภักดี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

59 นาย ปวริศร์ พงษ์พานิช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

60 น.ส. ปวิชญา ภุมมาลา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

61 นาย ปัญญพนต์ แก้วเพ็ง วิเชียรมาตุ ตรัง

62 น.ส. ปัทมา เพทาย วิเชียรมาตุ ตรัง

63 น.ส. ปาณิสษา เขียวมณี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

64 น.ส. ปิยะภัสร์ มณีโชติ บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ

65 น.ส. ปุณยาภา สาสุข มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

66 นาย เผ่าภวัต พลอยมนตรี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

67 นาย พสรัสว์ รุ่งถาวร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

68 น.ส. พิชญาวี วนิชประภา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. พิมพ์ตะวัน บุญมาเกิด สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

70 น.ส. พิมพ์ลภัส สิงห์เรือง เลยพิทยาคม เลย

71 น.ส. พิมพ์ลภัส ภัตส์สกุลปรีชา วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

72 นาย พีรณัฐ ชีถนอม สมุทรปราการ สมุทรปราการ

73 นาย พีรณัฐ ส่ือมโนธรรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

74 น.ส. พีรดา สุดภู่ทอง บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

75 น.ส. พีรยา ทองเชตุ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

76 น.ส. แพรวา ชาตรีชวาลกร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

77 น.ส. ฟ้าใส กสิวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

78 น.ส. ภัทรวดี ซ้อนข า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

79 นาย ภานุวัฒน์ แจ่มเจริญวานิช ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

80 น.ส. ภาศิษฏา วีรตันตยาภรณ์ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

81 น.ส. ภูริชญา ศรีหาเศษ ปทุมวิไล ปทุมธานี

82 น.ส. ภูริชญา สาระอาภรณ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

ช่ือ - นามสกุล
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83 นาย ภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

84 น.ส. มนสิชา สิงห์เเก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

85 น.ส. มนัสนันท์ ทัศดรกุลพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย

หนองคาย

86 นาย ยศกร ตันติศรีรัตน์ สุไหงโกลก นราธิวาส

87 น.ส. โยษิตา แก้ววิจิตร ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

88 นาย รชต ฤทธ์ิอยู่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

89 น.ส. รมิดา สายสุด สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

90 น.ส. รัญชิดา จิตรักษ์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

91 น.ส. รุริยา มุกดา สตรีระนอง ระนอง

92 น.ส. รุสลัน เลาะเด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

93 น.ส. ลภัฎรดา ป่ินศรี อัมพรไพศาล นนทบุรี

94 น.ส. วรนันท์ จันทร์สมวงค์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

95 น.ส. วรรณิศา นุชจรีพร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

96 น.ส. วรินทร ห่วงทรัพย์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

97 นาย วศิน กลับเจริญ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

98 น.ส. วาทินี เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

99 นาย วิศวะนนท์ ม่ังค่ัง วังหลังวิทยาคม สระแก้ว

100 นาย วีรภัทร นาคขวัญ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

101 น.ส. ศิรประภา ดอกไม้ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

102 น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ สุภาพร ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช

103 นาย ศิริสิทธ์ิ ทัดชัง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

104 นาย ศุภวัฒน์ สินธุอภิวัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

105 นาย ษมาวีร์ ไกรนรา ดาวนายร้อย สงขลา

106 น.ส. สิราวรรณ สินธุเทพรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

107 น.ส. สุทธิดา บุญพ่ึง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์

108 น.ส. สุนิสา สอนประสม ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

109 น.ส. สุพรรณี สุวรรณวงศ์ วัดป่าประดู่ ระยอง

110 น.ส. อชิรญา เอกอุดมชัย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

111 น.ส. อติชญา เพฑูรย์สิทธิชัย ราชินี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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112 นาย อติชาต สุกใส ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

113 นาย อธิพัชร์ วรากรศิริโรจน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

114 น.ส. อโนชา ทองใบ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

115 น.ส. อรนลิน แก้วประสม ศรียาภัย ชุมพร

116 น.ส. อรปรีญา แย้มย้ิม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

117 นาย อรรฆยพงศ์ พัฒน์กิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

118 น.ส. อัญญาวีร์ นันทเจริญพานิช ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

119 น.ส. อัญมณี ชมสินทรัพย์ ระยองวิทยาคม ระยอง

120 นาย อิทธิพัทธ์ อิทธิอาวัชกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกนิภา ศรีตระกูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กนกพร ทันธิมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

3 น.ส. กมลลักษณ์ บุตรนนท์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กรกมล จารุประกร เลยพิทยาคม เลย

5 นาย กฤตภาส คงวัฒนกุล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

6 นาย กฤตเมธ เเสวานี สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. กฤติญา สุวรรณวารี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

8 นาย กฤติน จันทร์เพ็ญ ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 นาย กฤษณรายณ์ อินทรภักด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. กวิสรา วิสัชนาสาร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

11 น.ส. กัญญ์วรา ชนะชัย มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. กัลยรักษ์ ปรีชาญานพานิช เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

13 น.ส. กานต์รวี หงษ์วิพัฒน์ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. กานติมา สวนผลไม้ วัดป่าประดู่ ระยอง

15 นาย กิตติธร ขยันการ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

16 นาย กิตติธัช จรรยาขันติกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

17 นาย กิตติวัฒน์ ชัยเดช สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร
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18 นาย กิติคุณ ชิดชัยมงคล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. กุลชา ปราบแต่ง พิชัยรัตนาคาร ระนอง

20 น.ส. กุลิสรา สวนมะลิ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 น.ส. เกตน์สิรี ชัยยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี

22 นาย ไกรวิชญ์ พลแสน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. คาซันดร่า อิสาเบล นาคายา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

24 น.ส. คีตา คงธนดิฐ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. จณิสตา วะณะทอง นารีวุฒิ ราชบุรี

26 น.ส. จรรยวรรธน์ เพชรพัฒนาไกร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

27 นาย จักรภัทร กุลศรีชัย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

28 น.ส. จินดาวรรณ เยาวกุล วิเชียรมาตุ ตรัง

29 นาย จิรพนธ์ จิตติพิพัฒนกุล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

30 นาย จิรายุ ลบแย้ม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

31 น.ส. จุภาภรณ์ อ่ิมเอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. ชญาภรณ์ วอนเพียร พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

33 น.ส. ชฎาพร ปรีมณี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. ชณิกาญจน์ พรประเสริฐผล ราชินี กรุงเทพมหานคร

35 นาย ชนะชล โพธิบุรี วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

36 น.ส. ชนัญชิดา ปฏิพิมพาคม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

37 นาย ชนาธิป โพนทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. ชมพูนุช ขาวข า สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

39 นาย ชัชวาลย์ ขยันการ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

40 น.ส. ชัญญานุช บัวขวัญ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

41 นาย โชคทวี พรหมค าน้อย ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

42 นาย ซาร์บ๊ิก เอ็มยุเด็น พัฒนาวิทยา ยะลา

43 น.ส. ซาร่า ศรีรัตน์ เมืองถลาง ภูเก็ต

44 นาย ญาณาธิป ภู่ด้วง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

45 น.ส. ญาณิกา เวชผสาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. ญาณิศา มุกดา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
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47 น.ส. ฐานิดา ถนอมพงษ์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

48 นาย ฐิติพงศ์ ประเทืองผล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

49 น.ส. ณญาดา ปิยมาภรณ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

50 นาย ณรงค์กร น่ิงใจเย็น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

51 น.ส. ณัชชา เช้ือเงิน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

52 นาย ณัชพล ชินวงศ์อมร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

53 นาย ณัชพล สุขศรีใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

54 น.ส. ณัฎฐณิชา ยอดระบ า ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

55 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญชม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

56 น.ส. ณัฏฐณิชา ใจกว้าง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

57 น.ส. ณัฏฐ์นารี ฤทธิจักร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

58 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์สุขนิรันดร หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

59 น.ส. ณัฐชา ริตศิลา เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

60 น.ส. ณัฐณิชา กิจหงวน ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

61 น.ส. ณัฐณิชา ศิริมงคล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

62 น.ส. ณัฐณิชา ใจอุ้มผาง บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบุรี

63 นาย ณัฐดนัย เอ่ียมชัยสิน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

64 น.ส. ณัฐธยาน์ แก้วหร่าย มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

65 น.ส. ณัฐวรรณ ถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

66 น.ส. ณิชา มัทธะปะนัง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

67 น.ส. ณิชาภัทร ย้ิมศรี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

68 น.ส. ณิศชญา ปิยะอมรกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. ณิสรา ภักดีโยธา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

70 น.ส. ณีรนุช แก้วสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

71 นาย เตชธรรม แสงนาค ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

72 น.ส. ถิรดา สุนาถวนิชย์กุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

73 น.ส. ทิวาวรรณ อ่อนบัว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

74 นาย ธนกร อยู่เย็น วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง

75 นาย ธนกฤต ธนาวุฒิวร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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76 นาย ธนกฤต มูลน้อย ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

77 นาย ธนชาติ ดีเบา มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง

78 นาย ธนดล พยุหนาวีชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

79 น.ส. ธนพร ทองชูนิตย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

80 นาย ธนพล คุณดี วังหลังวิทยาคม สระแก้ว

81 น.ส. ธนภรณ์ ยาพุ้ย นครนายกวิทยาคม นครนายก

82 นาย ธนภัทร วิธานติรวัฒน์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

83 นาย ธนภัทร พยุหนาวีชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

84 น.ส. ธนัชชา เงินวิลัย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

85 น.ส. ธมลวรรณ ภาคสมบัติ บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

86 นาย ธรรมรัตน์ คงย้อย มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

87 นาย ธัชพล เกษมเกียรติสันติ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

88 น.ส. ธิดารัตน์ สกุลณี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สมุทรปราการ

89 นาย ธีนภัทร ทองอ่อน เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

90 นาย ธีรเมธ นาคะประวิง วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

91 น.ส. นภสร เพชรชู ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

92 นาย นภัสกร เน่ืองรินทร์ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

93 น.ส. นรีรัตน์ บุญประดับ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

94 นาย นฤเทพ เพชรศรีสุก หอวัง กรุงเทพมหานคร

95 นาย นวพล เอ้ือศรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

96 น.ส. นันทนัดดา ทรัพย์น่วม ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

97 นาย นันทิภาคย์ ใยสอาด ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

98 น.ส. นารดา เครือใย บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

99 นาย นิพิฐพนธ์ ติวงศ์วัฒนา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

100 น.ส. นิริน อินทร์สุข ราชด าริ กรุงเทพมหานคร

101 น.ส. นุชนารถ พิมพะธรรม นางรอง บุรีรัมย์

102 น.ส. เนตรนภา แก้วฝ่ายนอก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

103 น.ส. บัณฑิตา คงคาล้อม ระยองวิทยาคม ระยอง

104 น.ส. บุษปรัชต์ ชูช่วย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
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105 น.ส. เบญจพร ศรีนารักษ์ สามชัยวิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

106 น.ส. เบญญาภา แก้วจันทร์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

107 นาย ปภังกร รัตนะ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

108 นาย ประกฤษฏ์ิ วันทอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา

109 น.ส. ประวีณา ชาญช่าง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

110 น.ส. ปัณณภัสร์ ชัยอ านาจ สาครพิทยาคม ชัยนาท

111 น.ส. ปาณิศา ชินชัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

112 น.ส. ปารณีย์ สุขประสงค์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

113 น.ส. ปาริฉัตร ศาสตร์สูงเนิน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

114 น.ส. ปุญยวีร์ วงษ์สถิตย์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

115 น.ส. เปรมปวีร์ พรบุณยาทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

116 นาย เป่ียมปิติ เจียรกิตติมศักด์ิ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

117 น.ส. ไปรยา ส าฤทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

118 นาย พงษ์พิพัฒน์ ค าวชิรพิทักษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

119 น.ส. พรจีรา แก้วล าพูน พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

120 น.ส. พรทิพย์ โพธ์ิกุดศรี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

121 น.ส. พลอยภค ด ารงเกียรติ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

122 น.ส. พลอยลลินณ์ เวชยชัย อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

123 น.ส. พัชนิตา สุขนิล ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

124 น.ส. พัชรพร ศรีอมร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

125 น.ส. พัณณ์ชิตา เพ่ิมทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

126 นาย พิฆเนศ อรัณยกานนท์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

127 น.ส. พิชชาพร เลิศธ ามรงค์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

128 น.ส. พิชญธิดา ทิมเทพ นราธิวาส นราธิวาส

129 น.ส. พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

130 นาย พิชญะ พรงาม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

131 น.ส. พิมพ์ชญา ขอซู่ฮก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

132 น.ส. พิมพ์ชนก สงไข่ พัทลุง พัทลุง

133 น.ส. พิมลพัตร์ พจนานันทกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

134 นาย พีรภัทร อระภักดี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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135 น.ส. พีรยา สังข์น้อย เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

136 นาย พุทธิกร โกมลตรี คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

137 น.ส. แพรทอง ค าคุณา เลยพิทยาคม เลย

138 น.ส. แพรพันธ์ุ พรมพิลา สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

139 น.ส. ภรภัทร พัฒนเมธาบูรณ์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

140 น.ส. ภัทรวดี รักแดง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

141 น.ส. ภัทรียา ปิยะพิสุทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

142 น.ส. ภาวิณี ศรีจ าปา นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

143 น.ส. ภิชญาภรณ์ บุญเงิน สมุทรปราการ สมุทรปราการ

144 น.ส. ภิรมย์ชนก วัชรชัยกุล มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

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

146 น.ส. มณธิดา บุญปก ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

147 น.ส. เมศิณี จันทิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

148 น.ส. โยษิตา เพลินบุบผา นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

149 น.ส. รตนมน อินทิราวรนนท์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

150 นาย รัถธนา สัธนะกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

151 น.ส. รุ่งไพลิน อ้ึงประเสริฐ สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร

152 น.ส. รุ่งสกุล ชอุ้มผล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

153 น.ส. ฤดูดาว เสมาทอง สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

154 น.ส. ลักษณา แซ่ต้ัง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

155 น.ส. วรรษมน โภคินวรเศรษฐ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

156 นาย วสวัตต์ิ โนรีสุวรรณ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

157 นาย วัชระพงษ์ รัตนพันธ์ุ สวนศรีวิทยา ชุมพร

158 นาย วัชรินทร์ หล าวรรณะ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

159 น.ส. วิชญาพร พุ่มจ าปา เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท

160 น.ส. วิภวานี ดีบุตรศรี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

161 น.ส. วิภาวี มณีกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

162 น.ส. วิมลณัฐ สังวาลย์วัฒนาย่ิง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

163 น.ส. วิสาธินี ลักษมีคุณากร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

164 นาย วีรภัทร จิตปรีดากร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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165 น.ส. ศรัณญาพร บุญแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

166 นาย ศิรเศรษฐ เจริญต่อแสงเฉลิม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

167 นาย ศิวัช วรวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

168 น.ส. ศุชานาฎ ตามประวัติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

169 นาย เศรษฐภักค์ สุจริยะ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

170 นาย สตวรรษ โยธะพันธ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

171 น.ส. สมฤดี นพคุณ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

172 นาย สรวิชญ์ พิศาลกิตติคุณ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

173 น.ส. สรัลชนา ขาวข า วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง

174 น.ส. สุชัญญา พุ่มพฤกษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

175 น.ส. สุภัสสร เจริญศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

176 น.ส. สุภาวดี ดวงจันสี ภูเขียว ชัยภูมิ

177 น.ส. สุภาวิตา ภูฮง ระยองวิทยาคม ระยอง

178 น.ส. สุวิชาดา สวนสอง แก่งคอย สระบุรี

179 น.ส. อธิชา บุญราศรี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

180 น.ส. อนัญญา ศุภกาญจน์กุล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

181 นาย อนุชา ตวงสว่างศรี มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

182 น.ส. อภัยพร สุตะคาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

183 นาย อภิสิทธ์ิ สิทธิศักด์ิ เมืองถลาง ภูเก็ต

184 น.ส. อมรรัตน์ ศรีนาราง เลยพิทยาคม เลย

185 น.ส. อรฎา บุณยะโหตระ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

186 น.ส. อรทัย พรแช่ม มหิศราธิบดี นครราชสีมา

187 น.ส. อัจฉราพรรณ สายรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

188 น.ส. อัญชิษา ตันธนธนาธิป พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

189 น.ส. อัญชิสา ธรรมฐิติพงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

190 นาย อับดุลเราะมัน เสมหีม พัฒนาวิทยา ยะลา

191 น.ส. อารีรัตน์ สาสังข์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

192 น.ส. อินทิรา นาคแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

193 น.ส. อุษา ลาภจงประเสริฐ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤตนัน ห้วยฮวด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

2 น.ส. กฤติยา วงศ์สอน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กัณญรัตน์ พุดสี สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 น.ส. กัลนิกา อยู่รัตน์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. กานต์มณี แผ่นทอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

6 น.ส. กุลนันท์ สุขตลอด เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

7 น.ส. กุลปริยา นาคพันธ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

8 นาย เกียรติศักด์ิ กรศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

9 น.ส. ขวัญพรรษา เขียนลิขิต สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

10 นาย จักริน จริยาสถาพร ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 น.ส. จิณณ์ชญาน์ ศรีหาผล ราชินี กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. จิดาภา ด้วงนุ้ย วิเชียรมาตุ ตรัง

13 น.ส. จินตพร ปรีชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. จิรัชญา แซ่ต้ัง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

15 น.ส. จิราพัชร ยานะเรือง สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

16 นาย เจษฎา สอนม่ังมี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. เจิดจันทร์ บุญสุข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

18 น.ส. ชฎาธาร ไทรแก้ว บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. ชนิตา พิสุทธ์ิรอดสิริ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ชลิดา ชายวิชัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

21 น.ส. ชาลิสา เกลียวเพียร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. ญาณิศา ธรรมสุนา ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ

23 น.ส. ฐานิตา วิเศษสุวรรณ อู่ทอง สุพรรณบุรี

24 น.ส. ณัชชา เทียมทา ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ ชลบุรี

25 น.ส. ณัชชานันท์ รักขนาม กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

26 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา สลุงอยู่ดาสิริ พัฒนานิคม ลพบุรี

27 น.ส. ณัฏฐนันท์ กุลวานิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. ณัฐกฤตา ทิมพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

29 น.ส. ณัฐชฎาภรณ์ ชูจิตร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
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30 น.ส. ณัฐชุตา แจ่มศรี สตรีพัทลุง พัทลุง

31 น.ส. ณัฐธิดา ขาวเก้ือ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

32 นาย ณัฐพัชร์ ธนิษฐ์นันท์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

33 นาย ณัฐภัทร เช้ือลาว ศรียาภัย ชุมพร

34 นาย เตชินท์ ตรีรัตน์คุณากร รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

35 นาย ธนชิต เกล้ียงช่วย ปัญญาวิทย์ ตรัง

36 นาย ธนทัต เกล้ียงช่วย ปัญญาวิทย์ ตรัง

37 น.ส. ธนพร พินทา สตรีนนทบุรี นนทบุรี

38 น.ส. ธมนวรรณ พัฒนพรไชยเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

39 น.ส. ธมลพัชร์ ธเนศนิติรัตน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

40 น.ส. ธมลวรรณ เลิศบรรลือชัย เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

41 น.ส. ธัญกร บุญอนันต์ปัญญา ระยองวิทยาคม ระยอง

42 น.ส. ธัญรักษ์ พันละภะ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

43 น.ส. ธิดาเทพ พวงทอง สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

44 น.ส. ธิดารัตน์ พวงสุวรรณ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

45 นาย ธีรเดช อ าพรรณทัต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. ธีรนาฎ ปุ่นส าเริง วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

47 น.ส. นงนภัส ศุภกิจวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

48 นาย นนธวัช ประสาทเขตต์การ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

49 น.ส. นภสร วุฒิจันทร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

50 น.ส. นภสร ทับทิม เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

51 น.ส. นวมลล์ิ อุดมโชคมงคล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

52 น.ส. นัจมีย์ เหตหาก สตรีพัทลุง พัทลุง

53 น.ส. นัทธ์ชนัน สังข์ทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

54 น.ส. นาฏฤดี เมืองแก้ว สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

55 น.ส. นิรัชพร นิลสลับ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

56 น.ส. นิราภร ศรีค า กศน.ต าบลเก่าขาม อุบลราชธานี

57 น.ส. บัวชมพู จันทร์ศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

58 น.ส. ปภัสสวรรณ แสงวารินทร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี

59 น.ส. ปรียาภรณ์ จันส ารวม สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

60 น.ส. ปวริศา ม่ันคง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

61 น.ส. ปวริศา แสงหิรัญภาดา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

62 น.ส. ปวริศา ประสิทธ์ิถิรวัฒน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

63 น.ส. ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

64 น.ส. ปองกานต์ บุญจันทึก วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

65 น.ส. ปารณีย์ อาภรณ์รัตน์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

66 น.ส. ปิยฉัตร มาแฉล้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

67 น.ส. พรกนก คุ้มไพรี ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

68 น.ส. พรพุทธมนต์ งามปรัชญานนท์ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. พรรณิภา รัตนจัดศักด์ิ นางรอง บุรีรัมย์

70 น.ส. พิชญธิดา วรรณดี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

71 น.ส. พิชญานา จันทร์ประชู ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

72 น.ส. เพชรลดา บุญถึงจิตร สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

73 น.ส. แพรวา ตัณฑดิลก แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

74 น.ส. ภัคธีมา คล้ายเล่ียน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

75 นาย ภัคพล อัศวโกวิทวงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

76 น.ส. ภัณฑิลา ม่วงศรี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

77 น.ส. ภัทรภร ค ่าจุ่น นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

78 น.ส. ภัทรมน ใช้ญาณ อัมพรไพศาล นนทบุรี

79 น.ส. ภัทรวดี ตันวัฒนกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

80 น.ส. ภัทรวดี หาศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

81 น.ส. ภัทรานิษฐ์ เกริกจิรายพัชร์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

82 นาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธารา ศรียาภัย ชุมพร

83 นาย มณฑล เนียมบุญ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

84 น.ส. มนรดา ฉิมเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

85 น.ส. มนัสรินทร์ แสงทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

86 น.ส. ยุพเรศ โคศิริ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

87 น.ส. รติมา วัชรกมล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

88 น.ส. ร้อยทองทา ด้วงทอง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

89 น.ส. รัตนาพร เทียมดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

90 น.ส. ลภัสรดา ทองขาว หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

91 น.ส. ลวิตรา รัศมี อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

92 น.ส. ลักขณา นิลพันธ์ พัทลุง พัทลุง

93 น.ส. วชิรญา ศักด์ิเศรษฐ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

94 น.ส. วชิราภรณ์ ชัยประเสริฐสุด วัดป่าประดู่ ระยอง

95 น.ส. วรัญภร ปรียงค์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

96 น.ส. วริษา วัฒยาทิน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

97 นาย วัชรดุล กุลไทย บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

98 นาย วัชรวีร์ ก่อเก้ือ ระยองวิทยาคม ระยอง

99 น.ส. วิภาวี ภูวิภาค สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

100 น.ส. วิภาสินี แซ่เฮง ราชินีบูรณะ นครปฐม

101 นาย วุฒิพงษ์ รุ่งบวรฤทัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

102 นาย ศตวรรษ ล่ีร่ือ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

103 น.ส. ศศิกาญจน์ สิงห์สนิท ศรียาภัย ชุมพร

104 น.ส. ศิริพัฒน์ ผ้ึงผ่อง เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

105 นาย ศุภกิตต์ิ ถนอมพร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

106 น.ส. ศุภากร วัฒนะคุ้ม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

107 น.ส. สรวรรณ สายสุข กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

108 น.ส. สร้อยสลา ริมพืชพันธ์ เลยพิทยาคม เลย

109 น.ส. สรัญญา ทองเงิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

110 น.ส. สาวิกา กองมา เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

111 นาย สิทธินนท์ วิโรจน์รัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

112 น.ส. สิรามล นันทวิริยะ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

113 น.ส. สิริกร ทองตัน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

114 น.ส. สิริยากร นาคะวิโรจน์ สตรีพัทลุง พัทลุง

115 น.ส. สุชานันท์ พิทักษ์กิจนิเวศน์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

116 น.ส. สุธินี เจริญทรัพย์มณี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

117 น.ส. สุภัสสรา นาคาลักษณ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

118 น.ส. อทิตยา น่ิมเจริญ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

119 น.ส. อภิรตา จันทรมิต พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

120 น.ส. อรไพลิน โพธ์ิน้อยงาม บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

121 นาย อรรถพร มีจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

122 น.ส. อัจจิมา คงทอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

123 น.ส. อัชฌา อุ่นสกุล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

124 น.ส. อาทิตยา ทองไพ นครนายกวิทยาคม นครนายก

125 น.ส. อาภาศิริ วิสุงเร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

126 น.ส. อิศราภรณ์ สมวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด

127 น.ส. เอฬิดา กะปุกทอง สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรรณิการ์ เดชจบ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. เกตนิกา สกุลชัยโชติรส ชลประทานวิทยา นนทบุรี

3 น.ส. ขนิษฐา นัยนิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. จารุภัทร ศรีสมยศ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 น.ส. จิณณพัต อภิรัตยาภา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

6 น.ส. จิรชยา ไชยโย ปัว น่าน

7 น.ส. จิรัญญา ดีเเวว สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. จีรนันท์ โกศล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

9 นาย ฉัตรชนาถ เพ็ชรก่ิง บางละมุง ชลบุรี

10 น.ส. ชนัญชิดา สุขส าราญ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

11 นาย ชยพล สันติวัชราณุรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

12 นาย ชวกร เอ่งฉ้วน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

13 นาย โชติวิทย์ จันทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ณภัทร แก้วนุช สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

15 นาย ณภัทร วงษ์รักไทย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ณัฎฐณิชา วรรณสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

17 น.ส. ณัฏฐกมล ทรัพย์สิน วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. ณัฐธยาน์ ข าศิริโชคชัย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

19 น.ส. ณัฐวดี เวชกิจ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

20 นาย ณัฐวัตร หรือโอภาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

21 นาย ณัฐสิทธ์ิ วงศ์เธียรทอง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

22 นาย ณัฐิวุฒิ แสงสุขดี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

23 น.ส. ณิชกมล ภู่ทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

24 นาย ตะลุ่มทอง เปล่ียนสุภาพ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

25 นาย ธนกฤต ซ้ิมอ าพร อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

26 นาย ธนกฤต ชวรางกูร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

27 น.ส. ธนัญญา อิทธิอนันต์กุล ราชินี กรุงเทพมหานคร

28 น.ส. ธัญสินี ข าเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

29 นาย ธิติวุฒิ สุขเกษม แก่งคอย สระบุรี

30 นาย ธีร์ธัธ บุษยะชัยนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

31 นาย ธีรวัฒน์ ช่อโพธ์ิทอง ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

32 นาย นนทพัทธ์ ประเสริฐ เชียงของวิทยาคม เชียงราย

33 นาย นพดล กองแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี

34 นาย นรินทร์ธรา สัจจชลพันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

35 น.ส. นวนันท์ สุรัตนะพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

36 น.ส. นันท์นภัส แก้วประไพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

37 น.ส. นารีรัตน์ รัตนนิชาญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

38 น.ส. นิชาภัทร ลมสุขะ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

39 นาย บดีพล พีระเดชด ารง ชลประทานวิทยา นนทบุรี

40 น.ส. ใบหยก ฟองงาม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

41 นาย ปณต ศรีวัฒนเวช สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

42 น.ส. ประภาพร ประคองใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

43 น.ส. ประภาภัทร บุญชรโชติกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

44 น.ส. ปรางชมพู ทรัพย์กล่ิน คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

45 น.ส. ปวันรัตน์ จารุวัฒนพงษ์ ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

46 นาย ปัญจเทพ สิมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

47 นาย ปัณณวิชญ์ วาณิชย์เสถียร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. ปาริฉัตร กาญจนานิจ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

49 นาย ปุณณฤทธ์ิ หาอุปละ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

50 น.ส. พณิชา เสน่ห์ข า พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

51 นาย พนิตนันท์ กิมเสาว์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

52 น.ส. พรพรรษา ไชยยาว นราธิวาส นราธิวาส

53 น.ส. พรรษมณฑ์ ตระการรุ่งโรจน์ ศูนย์การเรียนโอเพ่นสคูล กรุงเทพมหานคร

54 น.ส. พริฏฐา แจงธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

55 น.ส. พลอยลิตา โรจน์อนุรัตต์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

56 น.ส. พิชญธิดา เรียบผา ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

57 น.ส. พิชญ์สินี ทองแหลม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

58 น.ส. พิมพ์ชนก หัสดิน สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

59 น.ส. พิมพ์มาดา ธรรมโกศล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

60 น.ส. พิริยะรักษ์ ประครองใจ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

61 นาย พีรณัฐ บุตรพรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

62 น.ส. ภทรกมล โชติกวณิชย์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

63 น.ส. ภัทร์ฐิตา ภัทรกาญจน์พงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

64 น.ส. ภิญญดา เขียวแกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

65 นาย ภูริณัฐ จาดคร้าม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

66 น.ส. มีนา สว่างสุข สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

67 น.ส. ยอดสกาว ยอดสง่า กัลยาณวัตร ขอนแก่น

68 น.ส. รัชญา ตอสุวพรรณ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. ลภัสรดา พัฒนรักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

70 นาย วรภพ เพ่ิมวิชา แก่งคอย สระบุรี

71 น.ส. วรรณดา คงขัน สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

72 น.ส. วรรณวนัช พรลิขิตเป่ียมโชติ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

73 น.ส. วัชราภา พรกูนา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

74 น.ส. วารุณี เกษรสร้อย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

75 น.ส. วิชชุลดา บุญศิลป์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

76 น.ส. วิชญาพร แก่นทน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

77 นาย วิน สินฉลอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

78 นาย ไวรัณชน์ อัครวิเนค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

79 น.ส. ศรัณย์ภัทร นาคสุขปาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

80 น.ส. ศศิวรรณ รักษาสัตย์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

81 น.ส. ศิริวรรณ มุททาหัตถากร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

82 น.ส. ศุภากร จันเทร์มะ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

83 นาย เศรษวัฒน์ แพรกรีฑาเวศน์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

84 นาย สิรภพ เกษมทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

85 นาย สุกฤต รัศมีโชติ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

86 น.ส. สุพิชญา พิมพ์นพพันธ์ุโชติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

87 น.ส. สุมนา ประสาทพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

88 น.ส. หน่ึงฤทัย ล่ิวสกุลวงศ์ วิเชียรมาตุ ตรัง

89 นาย เหมวิช หัธวัธน์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

90 นาย อชิรวิชญ์ จิตต์จ านงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

91 นาย อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

92 นาย อภิวิชญ์ ชาติคนา สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

93 น.ส. อมรศรี เเซ่โฮง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

94 น.ส. อลิชา มังโส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

95 น.ส. อเลสเซีย ฮูซาย ตันตรารักษ์ ชลบุรี

96 นาย อัมพล วงค์ปันนา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย

97 น.ส. อารียา เลยไธสง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

98 น.ส. อิชิริญา อ่อนสุวรรณ์ สามโก้วิทยาคม อ่างทอง

99 นาย อิทธิวัฒน์ พรหมวิหารสัจจา ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

100 น.ส. เอมมิกา ข าขาว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพร ธีรภาพพิทักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กันตะวัน สกุณา อัสสัมชัญระยอง ระยอง

3 น.ส. เกตน์สิรี พันสี บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

4 น.ส. เกศรินทร์ญา แก้วศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

5 นาย ขวัญแก้ว ศิริอุดมสิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

6 น.ส. จีรานันท์ สาธาระกุล มารีวิทย์ ชลบุรี

7 น.ส. จุฑามาส เมืองซอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

8 นาย ชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม มหาสารคาม

9 น.ส. ชรินรัตน์ สินทรัพย์เกษตร องครักษ์ นครนายก

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

10 น.ส. ชัญญาภัส อุสุยะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

11 น.ส. ฐิติวรดา พูนสุข สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

12 น.ส. ณัชชา ค าฉางข้าว สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

13 นาย ณัฎฐ์วิชัย พุ่มจันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

14 น.ส. ณัฐนันท์ เมธีปิยะพัชร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

15 น.ส. ณิชากร ช่วยชูวงศ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

16 น.ส. ดลธภรณ์ ไชยพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 นาย ธนดล บุญมานะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

18 น.ส. ธัญวรัตน์ ทิมแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 น.ส. ธัมมิกา ศรีเสวต เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

20 น.ส. ธีรดา กนกแก้ว สิรินธร สุรินทร์

21 น.ส. นันทิตา พรหมบุตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

22 น.ส. บัณฑิตา กมุทมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

23 น.ส. เบญจมินทร์ เจริญมาก นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย

24 น.ส. ปนัดดา พลอยสมบูรณ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

25 น.ส. ปรลดา หาญชาญชัย สตรีนนทบุรี นนทบุรี

26 น.ส. ปสุตา อิศราพิสิษฐ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

27 นาย ปิติภัทร เอกปณิธานพงศ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

28 น.ส. ป่ินทิพย์ ด้วงวาระ หอวัง กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. พิชญธิดา ขุนนุช เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

30 น.ส. พิชฎา พูลพัฒน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

31 น.ส. พิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

32 น.ส. พิมพ์มาดา เพ็ญจ ารัส มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

33 นาย ภิตินันท์ ภัคพงศ์อิทธ์ิ ธัญรัตน์ ปทุมธานี

34 น.ส. เมนาท เตชะส าราญ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

35 น.ส. ยอดขวัญ สวัสด์ิโรจน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

36 น.ส. ระมิงค์ ปรารมภ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

37 น.ส. รักตาภา เจียรประวัติ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

38 น.ส. ริญญาภัทร์ โชติอนันต์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

39 น.ส. ลลิตา ปะมุสะกะ สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร

40 น.ส. วรณัฏฐ์ กล่ินอภัย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

41 น.ส. วรฤทัย คุ้มโตใหญ่ ราชินี กรุงเทพมหานคร

42 น.ส. ศศิกานต์ ดินไธสง แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

43 นาย สัภยา พงษ์ใหญ่ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

44 น.ส. สิริกร เม่าทอง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. สิริยากร ข่ายม่าน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

46 น.ส. สุภัสสรา เตชะเชวงกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

47 น.ส. สุวนันท์ สุดประเสริฐ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. อธิชา ชาติงาม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

49 น.ส. อภิสรา หลวงสิทธ์ิ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

50 นาย อาชว์ อาชวเมธีกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชกร ด าสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

2 น.ส. กรกนก ป่ันแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 น.ส. จิดาภา สีเพชร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

4 น.ส. จิรสุดา ทองเนียม นารีวิทยา ราชบุรี

5 น.ส. ชนิสรา เอมบุตร ชลประทานวิทยา นนทบุรี

6 น.ส. ณภัทรจิรา ผิวพรรณ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. พบพร พาเลิศชัยวงศ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. พิริยาภรณ์ แก้วจันทร์วงษ์ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

9 นาย ภานุวิชญ์ ก าเนิดวาณิชย์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

10 น.ส. ริมล นนทะศรี ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ

11 นาย วรภพ สุขะกาลนันท์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

12 นาย วรินทร ชาลีวรรณ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

13 นาย วรินทร ไชยเสริฐ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

14 น.ส. วิภาวี พรหมมา มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 134 -

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

15 น.ส. ศุภิสรา สราญวัฒน์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

16 น.ส. สุธาสินี บุตรลพ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

17 น.ส. สุธิมา ทองหุ้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

18 น.ส. อัญชิษฐา เดชสมบัติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ ผ่านค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 นาย กฤติน พลไชยวงศ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กานต์ธิดา นนทสุต โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

4 น.ส. ขัตติยาภรณ์ โพธ์ิระงับภัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

5 น.ส. จิดาภา ชุ่มช่ืน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

6 นาย โจว่ี ลุค นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

7 นาย ชนาธิป ปาณะลักษณ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ชินาวี นุชเหลือบ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

9 น.ส. ฐิติรัตน์ อุบลวรรณ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 นาย ณภัทร หวังม่ัน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

11 น.ส. ณัฐชานันท์ เจริญนิเวศนุกูล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

12 น.ส. ณัฐณิชา ชาตะศิริ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

13 นาย ไตรภพ รัตนพิมล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

14 นาย ธนพล เคนพุทธา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

15 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 น.ส. นรา ราชสุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

17 นาย นวดล ศรีส าเริง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 น.ส. ปาลิดา ไร้รอด ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

19 น.ส. ปิยนุช มณีโชติ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

20 นาย เปรม จงจิตต์โยธิน ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

21 นาย พงศ์นรินทร์ ไฝคงเงิน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

22 นาย พงศภัค สาแก่งทราย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

23 นาย พรรษชนม์ พงษ์ศิริรัชกุล อัสสัมชัญระยอง ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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24 น.ส. พิมพ์นิภา ใจจา ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. พิมพ์ศิริ ปัญญาคง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

26 น.ส. ภัณฑิรา สุวรรณเครือ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

27 นาย ภานุ ยุติธรรม ศรีสงครามวิทยา เลย

28 นาย วรปรัชญ์ กล่อมบรรจง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

29 น.ส. วาสนา ผมทอง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

30 น.ส. ศุภานันท์ จันทร์หนองสรวง เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

31 นาย สรสิช จันทร์ขจร ธัญรัตน์ ปทุมธานี

32 นาย สิทธิศร อุ่นประดิษฐ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

33 นาย สิรภพ ดวงวัง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. สุพิชญา ทนนศักด์ิ หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

35 น.ส. อชิรญาณ์ พุทธเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

36 นาย อนวัช เอ่ียมสุข เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

37 น.ส. อภิญญา ตูมทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

38 นาย อัฑฒ์ภูมิ สีสิงห์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

39 นาย เอกวุฒิ สุขเสริม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กฤษฎา เสนาพลสิทธ์ิ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

2 น.ส. กวินธิดา เนตรทิม ศรีนครมูลนิธิ สงขลา

3 น.ส. กัญญาณัฐ เรืองศรี เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

4 น.ส. กัญญาภัค เผ่ากัณหา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 น.ส. กาสะลอง ศรีระภักด์ิ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กิรณา พัชนี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

7 น.ส. กุลธาดา สังสวัสด์ิ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. เกณิตา สุภาพิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

9 น.ส. จันทนา รักอยู่ ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

10 นาย ชนัญญู เปิดช่อง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

11 น.ส. ชนาภา ราชฤทธ์ิ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

12 น.ส. ชุติกาญจน์ พงษ์ถาวโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นนทบุรี

13 น.ส. โชติกา ศรีไสย มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ณัชชา ศรีประยูร แก่งคอย สระบุรี

15 นาย ณัฐชนน ผลินยศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

16 นาย ณัฐชนนท์ เจาฑาฑิต ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

17 นาย ณัฐนนท์ สายพงษ์พรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

18 นาย ณัฐนันท์ พรหมอินทร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

19 นาย ทัณฑธร เรือนงาม มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ทิพรดา จันถิรสถิรกุล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

21 นาย ธนวัฒน์ รัตนกุล พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

22 นาย ธันย์กฤษกร สะมะแอ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

23 นาย นพพงศ์ ช่ืนเจริญ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

24 นาย นภัสกร อมรศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 

รามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. นมัสนันท์ ไทยราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

26 น.ส. นันทิชา พ่วงจีน เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

27 นาย ปฏิภัทรพล สกุลมงคล ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

28 น.ส. ปพิชญา อักษร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

29 น.ส. ปภาวี อาณารักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

30 น.ส. ปริมพิชชา ราร่องค า อัมพรไพศาล นนทบุรี

31 นาย พงศกร นิยมกิจการกุล วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. พรชนัน เขมะจารีย์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

33 น.ส. พลอยปภัส ชุนจินดาธนพัฒน์ นารีวิทยา ราชบุรี

34 น.ส. พัชสรา แซ่ฉ่ัว พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

35 น.ส. พิยดา น่วมดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

36 นาย พีรภัทร์ กระสิน ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

37 นาย ภัทรดนัย ไตรสารศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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38 นาย รวีภัทร์ คนไว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

39 น.ส. รสริน อัษฏมงคลเลิศ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

40 น.ส. วรินทร์ฑิรา ทองค า ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

41 น.ส. ศรินทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์ เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตาก

42 น.ส. สิริญาดา พรหมเกิด มัธยมจิตจัณ สงขลา

43 น.ส. อนันทิตา ปัณฑิตา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

44 นาย อลงกรณ์ จันทร์สม วัดเขียนเขต ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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